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المنامة - بنا

شــدد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة علــى ضــرورة تضافــر الجهود؛ 
لتحقيــق كل مــا يصبــو إليــه المواطن، 
وأن تكــون خدمــة المواطــن والقــرب 
يلمســه  واقعــا  تطلعاتــه  وتلبيــة  منــه 
فــي كفــاءة وجــودة مــا يحصــل عليــه 
الحكوميــة،  بالجهــات  خدمــات  مــن 
مســتوى  مــن  يعــزز  الــذي  وبالشــكل 

الرضا عن الخدمات.

القاهرة - مباشر

الخليجــي  لالتحــاد  العــام  األميــن  قــّدر 
“جبيــكا”  والكيماويــات  للبتروكيماويــات 
عبدالوهاب السعدون حجم االستثمارات 
المنتظــر ضخهــا بقطــاع البتروكيماويات 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــي 
خــالل الســنوات الســت المقبلــة بنحو 50 

مليار دوالر.

استثمارات بـ “البتروكيماويات”

إيران مصدر دعم المنظمات اإلرهابية
جاللة الملك: البحرين تمتلك تجربة واقعية في التسامح والتعايش

أكــد عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة أن “إيران مســتمرة في 
تعكير صفو استقرار الدول العربية، بتدخالتها 
فــي شــؤونها الداخلية، وهي المصــدر الرئيس 
الــذي يدعم المنظمــات اإلرهابية في المنطقة، 
وتهدد ببرنامجها للصواريخ الباليســتية األمن 
والســلم اإلقليمــي والدولي. وعلينــا جميًعا أن 
نوقــف هــذه الممارســات الخطيــرة ونتصــدى 

لهذا البرنامج المخالف للقوانين الدولية”.
جــاء ذلــك في مشــاركة جاللة الملــك أصحاب 
وأمــراء  ملــوك  والفخامــة  والســمو  الجاللــة 
ورؤساء الدول العربية وقادة الدول الصديقة 
في الجلســة االفتتاحيــة ألعمال القمة العربية 
األوروبيــة األولــى، التــي بــدأت أمــس بقاعــة 
الشــيخ  شــرم  بمدينــة  الدوليــة  المؤتمــرات 

بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقــال جاللتــه فــي كلمــة ســامية “إن منطقتنــا 
كانت دائما وال تزال مهد للتســامح والتعددية 
والتعايــش الســلمي بيــن األديــان، ونمتلك في 
البحريــن تجربة واقعية نفتخــر بها، ونرى في 
الجهــود تجــاه حمايــة وتعزيــز هــذه  تكثيــف 

القيم أهمية كبرى إلحالل السالم العالمي”.

شرم الشيخ - بنا

جاللة الملك يشارك في الجلسة االفتتاحية ألعمال القمة العربية األوروبية األولى بشرم الشيخ

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى
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هبوط تاريخي للبسيتيننجوم “ربيع الثقافة”تجدد احتجاجات السودان“تكنال” تضاعف استثماراتهامبادرة “مجلس جديد”
طالبت الشورية دالل الزايد  «

في جلسة الشورى أمس بأن 
يتم تشكيل لجنة تنسيقية 

بين مجلسي الشورى والنواب؛ 
لوضع حد بشأن تعدد التعديالت 

والقوانين بشأن تشغيل 
المعوقين.

ذكر مسؤول في شركة “تكنال”  «
الشرق األوسط، المزّود الرائد 
ألنظمة األلمنيوم المعمارية 
للمباني ومقرها البحرين، أن 
الشركة ضاعفت من أعمالها 

واستثمارات في المملكة 
والمنطقة.

أطلقت قوات األمن السوداني،  «
أمس األول، الغاز المسيل 

للدموع بكثافة على محتجين 
في منطقة بري بالخرطوم 

ومناطق في أم درمان، 
وأغلقت بعض الشوارع في 

العاصمة.

يقدم مهرجان ربيع الثقافة  «
في السنة الرابعة عشرة 

على التوالي مجموعة من 
أبرز األسماء في عالم الغناء 

المحلي والعربي والغربي في 
حفالت كبيرة تالئم مختلف 

األذواق.

أكد مدرب الفريق األول  «
للكرة الطائرة بنادي 

البسيتين محمد الشيخ 
أن هبوط الفريق لدوري 

الدرجة الثانية يعود 
ألسباب كثيرة في مقدمتها غياب االستقرار الفني وعدم 

المحافظة على أبرز الالعبين.
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Û  بكلمــات بليغــة وعبــارات واضحــة حملــت تحليــال عميًقــا ألوضــاع المنطقــة وجســدت
تشــخصًيا دقيًقــا ألســباب األوجــاع والصراعات فــي العالم، وضع جاللــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، في كلمته أمام القمة العربية األوروبية المنعقدة 
بمدينة شــرم الشــيخ المصرية، خريطة طريق ألمن واســتقرار المنطقة والعالم بأســره، 
ورؤية متكاملة للوصول لهذه األهداف التي تصبو إليها البشرية كلها في ظل ما تعانيه 
الدول والمجتمعات من صراعات رهيبة وأزمات متفاقمة تفرض، كما حث جاللته على 
مزيد من التفاهم وتقارب الرأي للتوافق عن كيفية احتواء التحديات القائمة إلى يومنا 
هــذا، بالنظــر إلى ما نشــهده جميًعا من تبعات عديدة تلقــي بظاللها غير المحمودة على 
جهود التنمية المستدامة والشاملة، وتوجب العمل على حماية المصالح المتبادلة بين 
الــدول العربيــة والــدول األوربية والقائمة على تعاون تاريخــي بين هاتين الكتلتين بما 
لديهما من إمكانات هائلة ومالهما من ثقل مؤثر وكبير على القرار الدولي في المجاالت 
كافة.ركنان أساســيان ال غنى عنهما للوصول إلى االســتقرار العالمي والسالم اإلنساني، 
وهمــا - كمــا أوضــح عاهــل البالد المفــدى - الحل العادل والشــامل للقضية الفلســطينية 
بما يكفل حصول الشــعب الفلســطيني على حقوقه المشــروعة ودولته المســتقلة كاملة 
الســيادة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وردع تلــك الدولــة التــي تعــد المصــدر الرئيــس 
للقالقــل والتوتــر واإلرهاب في المنطقــة وهي إيران، بتدخالتها في الشــؤون الداخلية 
لــدول المنطقــة ودعــم وتمويــل المنظمــات اإلرهابية، ومــا لديها من برنامــج للصواريخ 
الباليســتية يهــدد األمــن والســلم اإلقليمــي والدولــي، وانتهاكاتهــا المســتمرة والخطيرة 
للقانون الدولي وألســس ومبادئ العالقات الدولية وعدم مراعاتها لســيادة واســتقالل 
الــدول، وهــي القواعــد الضامنــة لعالقــات ســوية بيــن الــدول تعــود بالنفع علــى الجميع 

وتحقق صالح الجميع دون انحياز لطرف على حساب أمن واستقرار اآلخر.
Û  عند هذه الحالة اإليجابية واألوضاع المستقرة يمكن لكل من الدول العربية واألوروبية

“االستثمار في االستقرار” الذي بات - وكما شدد جاللة الملك في كلمته - حاجة ملحة 
ال تحتمل التأجيل في ظل ما تواجهه منطقتنا من نزاعات وتهديدات مستمرة.

Û  وهــذا االســتثمار فــي االســتقرار هــو دعامــة مهمة بــل وشــرط الزم لتظــل منطقتنا مهد
التســامح والتعددية والتعايش الســلمي بين األديان، وحماية وتعزيز القيم التي أكدها 
عاهــل البــالد المفدى لمــا لها من أهمية كبرى إلحالل الســالم العالمي، موضًحا أن األمن 
واالســتقرار والتنميــة كٌل ال يتجــزأ فــي العالــم أجمع، وإذا أصاب الضــرر طرًفا، تضررت 

بقدره باقي األطراف المجاورة له.

خارطة طريق ألمن واستقرار العالم

مؤنس المردي 
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المنامة - البحرين اإلسالمي

اإلســالمي  البحريــن  بنــك  ســجل 
أرباحــا صافيــة بلغــت 11.4 مليــون 
دينــار للعــام  2018، مقارنــة بأربــاح 

دينــار  مليــون   10.1 بلغــت  صافيــة 
للعــام 2017، أي بزيادة قدرها 12.2 

.%

أرباح “البحرين اإلسالمي”

)11(

مليون دينار
11.4

)04(

عبدالوهاب السعدون

الرائــدة  المجموعــة  “الندمــارك”،  أعلنــت 
والضيافــة  التجزئــة  تجــارة  مجــال  فــي 
علــى مســتوى المنطقــة، والتــي تأسســت 
بالبحرين منذ 1973، عن تعزيز حضورها 
فــي منطقــة جنــوب شــرق آســيا بافتتاح 
متجرين جديدين تابعين لسلسلة متاجر 

“ماكس لألزياء” في جاكرتا.

“الندمارك” البحرينية تتوسع في آسيا

)11(

 المحرر االقتصادي

قــال المحامــي عمــار الترانجــة إنــه فــي 
اســتجابت  نوعهــا،  مــن  أولــى  ســابقة 
)الدائــرة  الشــرعية  الكبــرى  المحكمــة 
المحاميــة  وطلــب  طلبــه  إلــى  الســنية( 
وكيــال  باعتبارهمــا  التركــي؛  أنــور  ســمر 
بإجــراء  وذلــك  طــالق،  بقضيــة  مدعيــة 
مكالمــة فيديــو عبر أحــد برامج التواصل 

االجتماعــي )األيمــو(؛ مــن أجــل التواصل 
مع موكلتهم خليجية الجنسية عن طلبها 
الطــالق؛ للضــرر المقــدم منها ضــد زوجها 
المحكمــة  إن  إذ  الجنســية،  البحرينــي 
كلفتهما في جلســة ســابقة بحضورها، إال 
أنــه تعــذر بســبب عــدم إمكانهــا الحضــور 
إلى البحرين لظروف خارجة عن إرادتها.

سيدة تطلب الطالق عبر “األيمو”

)٠٩(

عباس إبراهيم

مليار دوالر
50

)03 - 02(



local
@albiladpress.com 02

25 فبراير 2019 االثنين
20 جمادى اآلخرة 1440

أكــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة أن “منطقتنــا كانــت دائمــا وال تــزال مهــد للتســامح والتعددية 
والتعايــش الســلمي بيــن األديــان، ونمتلــك في البحرين تجربة واقعية نفتخر بها، ونرى في تكثيــف الجهود تجاه حماية وتعزيز هذه 

القيم أهمية كبرى إلحالل السالم العالمي”.

وأضــاف جاللتــه “إن التجــارب والــدروس 
التاريخيــة أثبتــت علــى الدوام، بــأن األمن 
فــي  يتجــزأ  ال  كٌل  والتنميــة  واالســتقرار 
العالــم أجمــع، وإذا أصــاب الضــرر طــرف، 
تضــررت بقــدره باقــي األطــراف المجاورة 
بتقويــة  إال  ذلــك  لمواجهــة  بديــل  وال  لــه، 
اإلرهــاب  علــى  للقضــاء  التحالــف  أوجــه 
والعمــل  يرعــاه،  مــن  مــع  التهــاون  وعــدم 
علــى رفــع مســتويات التعــاون والتنســيق 
المتبــادل  االحتــرام  وســيادة  الجماعــي، 
والتــوازن في العالقــات الدولية والمصالح 

االستراتيجية”.
الملــك  جاللــة  مشــاركة  فــي  ذلــك  جــاء 
أصحــاب الجاللــة والســمو والفخامة ملوك 
وأمراء ورؤســاء الــدول العربية وأصحاب 
فــي  الصديقــة  الــدول  قــادة  الفخامــة 
الجلســة االفتتاحيــة ألعمال القمــة العربية 
األوروبيــة األولى والتي بدأت أمس بقاعة 
المؤتمــرات الدوليــة بمدينــة شــرم الشــيخ 

بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقبيــل بــدء الجلســة االفتتاحيــة، صافــح 
جاللة الملك رئيس جمهورية مصر العربية 
والــذي  السيســي،  الفتــاح  عبــد  الشــقيقة 
رحــب بجاللته، شــاكرا جاللتــه على تلبيته 

الدعوة والمشاركة في هذه القمة المهمة.

وبــدأت الجلســة االفتتاحية بكلمة الرئيس 
المصــري، رئيــس القمــة العربيــة األوروبية 

األولى عبدالفتاح السيسي.
كلمــة  الملــك  الجاللــة  صاحــب  ألقــى  ثــم 

سامية بهذه المناسبة قال فيها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
السيســي،  عبدالفتــاح  الرئيــس  فخامــة 

رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة..
والســمو  والفخامــة  الجاللــة  أصحــاب 
والمعالــي والســعادة، معالــي الســيد أحمــد 
الــدول  لجامعــة  العــام  األميــن  أبوالغيــط 

العربية.. 
معالي السيد دونالد تاسك رئيس المجلس 

األوروبي..
السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته..

والتقديــر  الشــكر  بخالــص  بدايــة  أتوجــه 
لفخامــة الرئيس عبدالفتاح السيســي على 
اســتضافة جمهورية مصــر العربية الرائدة 
بمبادراتهــا والســّباقة فــي مواقفها، ألعمال 
هــذه القمــة التاريخيــة بحضورهــا الرفيــع 
وأجندتهــا الهامــة، التــي نتطلــع إلــى نجاح 
مباحثاتها وتحقيقها ألهدافها المرجوة في 
تقريــب المواقف بين الحلفــاء واألصدقاء 

وأن  واألوروبــي،  العربــي  الجانبيــن  علــى 
تشــمل قراراتهــا حلــول متجــددة لمعالجــة 
قضايا طال حلها، وصواًل لما ننشده جميًعا 
من اســتقرار عالمي وســالم إنســاني يتيح 
الرخــاء  ودوام  العيــش،  صفــو  للبشــرية 

واالزدهار.

الحضور الكريم..
إن “االســتثمار فــي االســتقرار” قــد أصبــح 
حاجــة ملحــة ال تحتمــل التأجيــل فــي ظل 
ما تواجهه منطقتنا من نزاعات وتهديدات 
مســتمرة، ومواقــف غيــر مســؤولة تتمثــل 
واإلرهــاب،  التطــرف  قــوى  احتضــان  فــي 
والتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة، وعــدم 
الشــعوب،  وإرادة  الــدول  ســيادة  احتــرام 
وانتهــاك كافة القوانين والمواثيق الدولية، 
يصــدر  مــا  كل  تجاهــل  فــي  واالســتمرار 
مــن قــرارات لحفــظ أمــن الــدول وســالمة 

مواطنيها.
ولعلــه مــن المناســب أن تشــهد مباحثاتنــا، 
مــن خالل هــذه المنصــة الحواريــة، المزيد 
مــن التفاهــم وتقــارب الــرأي للتوافق حول 
إلــي  القائمــة  التحديــات  احتــواء  كيفيــة 
يومنــا هــذا، بالنظــر إلــى مــا نشــهده جميًعا 
غيــر  بظاللهــا  تلقــي  عديــدة  تبعــات  مــن 

المحمــودة علــى جهودنا لتنمية مســتدامة 
وشــاملة، مما يســتدعي العمل على حماية 
تعــاون  علــى  القائمــة  المتبادلــة  مصالحنــا 
تاريخــي، عملنــا مًعا علــى تعميقه وتقويته 
فــي العديــد مــن المجــاالت النوعيــة، ومــن 
بينهــا قطــاع الطاقــة، الــذي تبلــغ نســبة مــا 
تصــدره الدول العربية ألوروبــا وحدها، ما 
يقــارب 65 % مــن ناتــج هــذا القطــاع. كما 
يبلــغ حجــم التبــادل التجــاري 315 مليــار 
يــورو ويعادل 8.4 % مــن إجمالي التجارة 
الــذي  األمــر  األوروبــي،  لالتحــاد  الدوليــة 
يؤكــد متانة تعاوننا المشــترك الذي نســعى 
مــن خاللــه بالعمــل الجاد لتحقيــق األجندة 

العالمية للتنمية المستدامة.

أصحاب الجاللة والسمو والفخامة..
مهــد  تــزال  وال  دائمــا  كانــت  منطقتنــا  إن 
الســلمي  والتعايــش  والتعدديــة  للتســامح 
بيــن األديــان، ونمتلك فــي البحرين تجربة 
تكثيــف  فــي  ونــرى  بهــا،  نفتخــر  واقعيــة 
الجهــود تجــاه حمايــة وتعزيــز هــذه القيــم 
أهميــة كبــرى إلحــالل الســالم العالمــي، إذ 
أثبتــت التجارب والدروس التاريخية على 

الــدوام، بــأن األمــن واالســتقرار والتنميــة 
وإذا  أجمــع،  العالــم  فــي  يتجــزأ  ال  كٌل 
أصــاب الضرر طرف، تضــررت بقدره باقي 
األطــراف المجــاورة لــه، وال بديل لمواجهة 
ذلــك إال بتقويــة أوجــه التحالــف للقضــاء 
على اإلرهاب وعدم التهاون مع من يرعاه، 
التعــاون  مســتويات  رفــع  علــى  والعمــل 
االحتــرام  وســيادة  الجماعــي،  والتنســيق 
المتبــادل والتــوازن فــي العالقــات الدولية 

والمصالح االستراتيجية.
وتؤكــد مملكــة البحرين في هذا الشــأن أن 
من أهم األسباب التي تؤدي إلى االستقرار 
هــو الوصــول لحــل عــادل وشــامل للقضية 
الفلســطينية وحصول الشــعب الفلسطيني 
على حقوقه المشــروعة ودولته المســتقلة 
القــدس  وعاصمتهــا  الســيادة  كاملــة 
العربيــة  الســالم  لمبــادرة  وفًقــا  الشــرقية، 
الصلــة،  ذات  الدوليــة  الشــرعية  وقــرارات 
وهــذا مطلــب لن تحيد عنه كافة الشــعوب 

العربية واإلسالمية.
مســتمرة  إيــران  فــإن  آخــر،  جانــب  ومــن 
فــي تعكيــر صفــو اســتقرار الــدول العربية، 
بتدخالتهــا فــي شــؤونها الداخليــة، وهــي 

المنظمــات  الــذي يدعــم  الرئيــس  المصــدر 
اإلرهابيــة فــي المنطقــة، وتهــدد ببرنامجها 
والســلم  األمــن  الباليســتية  للصواريــخ 
أن  جميًعــا  وعلينــا  والدولــي،  االقليمــي 
نوقف هذه الممارســات الخطيرة ونتصدى 
لهــذا البرنامــج المخالف للقوانيــن الدولية. 
كمــا نؤكــد ضــرورة إبقــاء المنطقــة خاليــة 
مــن األســلحة النووية وغيرها من أســلحة 
الدمار الشــامل لتفادي أي ســباق للتسلح ال 
يحمــد عقبــاه بمــا يؤثــر على ما نصبــو إليه 

من تنمية وازدهار واستقرار.
وال يفوتنــا فــي ختــام كلمتنــا، أن نتوجــه 
الــدول  بجامعــة  للمســؤولين  بالشــكر 
العربيــة واالتحــاد األوروبي على جهودهم 
لهــذه  واإلعــداد  التحضيــر  فــي  الكبيــرة 
القمــة، مكرريــن تقديرنــا لفخامــة الرئيــس 
بذلتــه  مــا  علــى  السيســي  عبدالفتــاح 
جمهورية مصر العربية الشقيقة من مساٍع 
العربيــة  القمــة  أعمــال  الحتضــان  حثيثــة 
- األوروبيــة وتحقيقهــا ألهدافهــا النبيلــة، 
شــاكرين لفخامتــه ولشــعبه الكريــم حســن 

الوفادة وكرم الضيافة.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

شرم الشيخ - بنا

جاللة الملك يشارك في الجلسة 
االفتتاحية ألعمال القمة العربية 
األوروبية األولى بشرم الشيخ

الــدولــي والــســلــم  األمـــن  تــهــدد  ــيــة  ــران اإلي الباليستية  ــصــواريــخ  ال الــمــلــك:  جــالــة 

البحرين تمتلك تجربة في التسامح والتعايش

إيران مستمرة في 
تعكير صفو استقرار 

الدول العربية

ضرورة التوافق 
بشأن احتواء 

التحديات القائمة

تقوية أوجه 
التحالف للقضاء 

على اإلرهاب

لن نحيد عن 
حق الشعب 

الفلسطيني 
في دولته 
المستقلة

“االستثمار 
في 

االستقرار” 
أصبح حاجة 

ملحة
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التقــى عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة بأخيه أمير دولة 
الكويــت الشــقيقة صاحــب الســمو الشــيخ 
صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح فــي قاعــة 
المؤتمــرات الدوليــة بمدينة شــرم الشــيخ، 
وذلــك علــى هامــش أعمــال القمــة العربيــة 

األوربية األولى. 
وتم في اللقاء استعراض أواصر العالقات 
األخويــة التاريخيــة المتميــزة التــي تجمع 
البلديــن الشــقيقين وســبل تطويرهــا علــى 

مختلف األصعدة. 
دولــة  أميــر  وســمو  الملــك  جاللــة  وأكــد 
الكويــت الســعي الدائم والمســتمر لتطوير 
مملكــة  بيــن  المشــترك  التعــاون  آليــات 
شــتى  فــي  الكويــت  ودولــة  البحريــن 
المجاالت، كما تم في اللقاء بحث مختلف 
مجريــات األحــداث فــي المنطقــة وتبــادل 

وجهات النظر.

جاللة الملك يلتقي أمير دولة الكويت

المنامة - بنا

العاهل وأمير الكويت: سعي مستمر لتطوير التعاون

العاهل يتبادل األحاديث مع كبار المشاركين في القمة

ــادل وجـــهـــات الــنــظــر ــبـ ــات األحــــــداث فـــي الــمــنــطــقــة وتـ ــري ــج ــث مــخــتــلــف م ــح ب

المنامة - بنا

الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  تلقــى 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة وولــي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة برقيتــي تهنئــة من 
ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة سمو 
الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح، 
بمناســبة الذكرى الثامنة عشــرة لميثاق 
العمــل الوطني.وأعــرب ســمو ولي عهد 

الكويــت في برقيتيه عن خالص تهانيه 
وتبريكاته لســمو رئيس الوزراء وســمو 
الثامنــة  الذكــرى  بمناســبة  العهــد،  ولــي 
عشــرة لميثــاق العمــل الوطنــي، داعيــا 
بنعمــة  ســموهما  يمتــع  أن  تعالــى  هللا 
مملكــة  ولشــعب  والســعادة  الصحــة 
والنمــاء  التقــدم  مــن  مزيــدا  البحريــن 
فــي ظل القيــادة الحكيمــة لعاهل البالد 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 

آل خليفة.

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد 
يتلقيان تهنئة ولي عهد الكويت

القاهرة - بنا

الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  حضــر 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
أخــوه  أقامهــا  التــي  العشــاء  مأدبــة 

العربيــة  مصــر  جمهوريــة  رئيــس 
الشــقيقة عبدالفتــاح السيســي، تكريًمــا 
ألصحــاب الجاللــة والســمو والفخامــة 

الــدول  وقــادة  العربيــة  الــدول  قــادة 
الصديقــة وممثليهــا والوفــود المرافقــة 
بمناســبة مشــاركتهم فــي أعمــال القمــة 

العربيــة األوروبيــة األولــى وذلــك فــي 
قاعــة المؤتمــرات الدولية بمدينة شــرم 

الشيخ.

األحاديــث  الملــك  جاللــة  تبــادل  وقــد 
الوديــة مــع أصحــاب الســمو والفخامــة 
والصديقــة  العربيــة  الــدول  رؤســاء 

مملكــة  يربــط  مــا  حــول  وممثليهــا 
البحريــن ودولهــم مــن عالقــات وثيقــة 

وتعاون وطيد في المجاالت كافة.

ــة ــيـ ــعــربــيــة األوروبـ ــقــمــة ال ــة فـــي أعـــمـــال ال ــارك ــش ــم ــدول ال ــ تــكــريــمــا لـــقـــادة الـ

جاللة الملك يحضر مأدبة عشاء أقامها السيسي
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الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  شــدد 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
الجهــود  تضافــر  ضــرورة  علــى  خليفــة 
المواطــن،  إليــه  يصبــو  مــا  كل  لتحقيــق 
وأن تكــون خدمــة المواطــن والقرب منه 
وتلبية تطلعاته، واقعا يلمســه في كفاءة 

وجــودة مــا يحصــل عليــه مــن خدمــات 
بالجهات الحكومية، وبالشكل الذي يعزز 
مــن مســتوى الرضــا عــن هــذه الخدمات، 
ونــوه ســموه بما يتمتع به أبنــاء البحرين 
من وعي كبير وحرص على بذل الجهود 
في خدمة وطنهم في مختلف المجاالت.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
القضيبيــة  بقصــر  اســتقبل  قــد  الــوزراء 

العائلــة  أفــراد  مــن  عــددا  أمــس،  صبــاح 
حيــث  والمســؤولين،  الكريمــة  المالكــة 
تطــرق ســموه معهــم إلــى الحديــث حول 

عدد من قضايا الشأن الوطني.
وخالل اللقاء أكد صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الوزراء أن جهود الحكومة تتركز 
علــى تعزيــز النمــو االقتصــادي وتنويعــه، 
بما يســهم في تطوير مســتوى الخدمات 

المقدمــة للمواطنيــن وتحســين مســتوى 
معيشتهم.

التــي  التحديــات  إلــى أن  وأشــار ســموه 
يشــهدها العالــم علــى مختلــف األصعدة، 
يجــب أن تكــون دافعــا نحــو مزيــد مــن 
الوعــي بأهميــة التماســك والوحــدة فــي 
تجاوز هذه التحديات، والحفاظ على ما 

تحقق من مكتسبات وتنميتها.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين

المنامة - بنا

مساٍع حكومية لتعزيـز النمو االقتصـادي وتنويعـه
ــا مــلــمــوســا ــ ــع ــ ــا واق ــدهـ ــريـ ــة الـــمـــواطـــن نـ ــدمـ ــس الــــــــــوزراء: خـ ــيـ ســـمـــو رئـ

أكد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، لدى اســتقبال ســموه لوفد تايلندي، أن هناك 
العديــد مــن الفــرص الواعــدة التــي يمكن من خاللها تعزيز التعاون بيــن مملكة البحرين ومملكة تايلند، والتي من شــأنها أن 
تســهم فــي تنميــة حجــم االســتثمار المتبادل فــي كافة القطاعــات التجاريــة واالقتصادية.جــاء ذلك لدى اســتقبال صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بقصــر القضيبيــة صبــاح أمس ســفير مملكة تايلنــد الصديقة تانيــت نا ســونخال، والذي قدم 
لسموه وفدا تجاريا يمثل اإلدارة العليا بشركة “byk” التايلندية.وخالل اللقاء، رحب سموه بزيارة الوفد التايلندي إلى البحرين، 

والتي تأتي في إطار عالقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين في مختلف المجاالت.

يشــهده  لمــا  ارتياحــه  عــن  ســموه  وأعــرب 
مســار التعــاون الثنائي بين مملكــة البحرين 
ومملكــة تايلنــد الصديقــة مــن نمــاء وتطــور 
في شتى القطاعات، في ظل حرص البلدين 
علــى توطيــد أطــر التعاون بينهمــا وتقويتها 

بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة.
التجــاري  المجــال  أن  إلــى  ســموه  وأشــار 
واالســتثماري يشــكل أحد أبــرز أوجه نجاح 
التعاون بيــن مملكة البحرين ومملكة تايلند 
الصديقــة، فــي ظــل مــا يمتلكــه البلديــن من 

مقومات تحفز على االستثمار.
ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين حريصة 
على تقديم كل التسهيالت التي توفر البيئة 
بمختلــف  االســتثمارات  لجــذب  المالئمــة 
أنواعها، وأنها في ســبيل تحقيق ذلك تعمل 
أعلــى  علــى  تقــوم  اقتصاديــة  رؤيــة  وفــق 

درجات االنفتاح والمرونة.
ودعــا ســموه رجــال األعمــال فــي البحريــن 
إلــى االســتفادة ممــا يربــط بيــن البلديــن من 
ومذكــرات  واتفاقيــات  متميــزة  عالقــات 

اســتثمارية  شــراكات  بنــاء  فــي  تفاهــم 
وتجارية تعود بالنفع على الطرفين.

الزيــارات  هــذه  مثــل  أهميــة  ســموه  وأكــد 
واللقــاءات فــي استكشــاف فــرص التعــاون 
المتاحــة، وأن مملكة البحرين تعتز بتعاونها 
إلــى  وتســعى  تايلنــد  مملكــة  مــع  الوثيــق 

االرتقاء بهذا التعاون إلى آفاق أرحب.
تايلنــد  مملكــة  ســفير  أعــرب  جانبــه،  مــن 
شــكرهم  خالــص  عــن  الوفــد  وأعضــاء 
وتقديرهــم لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس 

الــوزراء الموقــر علــى دور ســموه المشــهود 
والصداقــة  التعــاون  عالقــات  تعزيــز  فــي 
بيــن البلديــن، وأشــادوا بمــا تتميز بــه مملكة 
البحريــن مــن منــاخ اقتصــادي واســتثماري 
آمــن ومحفز على دخول الســوق البحرينية، 
مــن  البحريــن  مملكــة  تشــهده  بمــا  ونوهــوا 

نهضة وتطور في كافة المجاالت.

المنامة - بنا

البحــريــن تعتــز بتعاونهــــا الوثيــق مـــع تايلنــــد

سمو رئيس الوزراء مستقبال وفد شركة “byk” التايلندية

هناك العديد من 
الفرص الواعدة لتعزيز 

التعاون بين البلدين

تقديم كل التسهيالت 
لجذب االستثمارات 

بمختلف أنواعها

ضرورة تضافر 
الجهود لتحقيق 
كل ما يصبو إليه 

المواطن

التحديات العالمية 
دافع نحو مزيد 

من التماسك 
والوحدة

القطاعـــات كل  فـــي  المتبـــادل  االســـتثمار  حجـــم  تنميـــة  الـــوزراء:  رئيـــس  ســـمو   
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“مجموعة القتال” تشارك بـ “درع الجزيرة 10”
تـــفـــعـــيـــل الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري الـــخـــلـــيـــجـــي الـــمـــشـــتـــرك

شــاركت قــوة دفــاع البحرين ممثلة بمجموعــة القتال في مرحلة التدريــب األكاديمي األولى من 
التمرين المشترك “درع الجزيرة 10”، والتي انطلقت فعالياته صباح السبت المنصرم في المملكة 
العربية الســعودية الشــقيقة، حيث تشــارك قوة دفاع البحرين إلى جانب القوات الشقيقة بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن قوات درع الجزيرة المشتركة. 

مــن  العديــد  علــى  األولــى  المرحلــة  واشــتملت 
المحاضــرات لجميــع القــوات المشــاركة مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، ويأتي هــذا التمرين 
ضمــن توجيهــات أصحــاب الجاللة والســمو قادة 
دول مجلــس التعــاون، وتنفيــًذا لقــرارات مجلس 
الدفــاع المشــترك بتفعيــل التعاون العســكري بين 
العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول 
دولهــا  جيــوش  قــوات  بيــن  التجانــس  وزيــادة 
لتبــادل  الموحــد  المشــترك  العمــل  روح  وإيجــاد 

وتشــارك  المطلــوب.  التعــاون  وكســب  الخبــرات 
مجموعــة القتــال البحرينيــة لقوة دفــاع البحرين 
بجانب قوات دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية الشــقيقة ممثلة بالقوات البرية والبحرية 
والجويــة، حيــث افُتتــح التمريــن بحضــور قــادة 
فــي تمريــن “درع  المشــاركة  الخليجيــة  القــوات 
أســبوعين،  لمــدة  يســتمر  والــذي   ،”10 الجزيــرة 
ويهــدف التمريــن إلــى تعزيــز التعــاون المشــترك 
وتبادل الخبرات بين قوات دول مجلس التعاون 

التمريــن  العربيــة المشــاركة فــي  لــدول الخليــج 
لرفع المســتوى التدريبي لجميع القوات المسلحة 
المهــارات  تطويــر  إلــى  باإلضافــة  المشــتركة، 

والمفاهيم واالســتخدام األمثل للمــوارد المتاحة 
للتقنيــات المســتخدمة، وتفعيل العمل العســكري 

المشترك.

شاركت قوة دفاع البحرين ممثلة بمجموعة القتال في مرحلة التدريب األكاديمي األولى

الرفاع - قوة الدفاع

قــال رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعة البحري ســمير ناس، إن قطــاع الضيافة والســياحة يعتبر من 
قطاعات االقتصاد المستدام، وهو من األمور التي يتم التركيز عليها في أهداف رؤية البحرين 2030. وأضاف 
خالل مجلس الغرفة األسبوعي السادس، أنه تم تشكيل اللجنة برئاسة جهاد األمين وتأخرت اللجنة في تشكيل 
اللجنــة حوالــي 6 أشــهر وهي فتــرة إعداد البرنامج واعتماد المجلس له كم أن هنــاك وحدة قياس للبرنامج من 

خالل اللجنة التنسيقية بالنسبة لقياس األداء.

وأوضــح أن هنــاك مشــاريع جديــدة 
و4   5 لفنــادق  حديثــا  فتحــت 
نجــوم وتوســعة فــي عــدد المطاعم 
وقاعــدة  الســياحية  والمرافــق 
التســوق، وكثير من المشاريع تحت 
كبيــرة  إضافــة  يعطــي  مــا  اإلنشــاء 
لتهيئــة البنية التحتية للســياحة، إذ 
إن هنــاك الكثيــر من التحديات لرفع 

البنية التحتية للسياحة.
بــدوره، قــال رئيــس لجنــة الضيافــة 
والســياحة جهــاد أميــن، إن القطــاع 
حيــوي للنهوض باالقتصــاد الوطني 
وهــو من أول القطاعــات الذي يتأثر 
أو  بالمنطقــة  سياســي  تفاعــل  بــأي 

عارض صحي مثال.
أعمالهــا  بــدأت  اللجنــة  أن  وأضــاف 
علــى  للعمــل   2018 العــام  أواخــر 
الفنــادق  ومشــاكل  معوقــات  حــل 
علــى  وتركــز  الســياحية  والمكاتــب 
قطاع المعارض بشكل خاص، مبيًنا 
أنــه مــن خبــرة اللجنة فــإن البحرين 
مؤهلة لتكون مركزا دوليا للمعارض 
أهــداف  مــن  وهــذا  المنطقــة،  فــي 

اللجنة.
إلــى  أشــار  اللجنــة،  أنشــطة  وعــن 
تعاونهــا مــع اللجــان األخــرى لتكون 
حلقــة وصــل والتأثير، ومــن مهامها 
العمــل مــع جميع الجهــات المختصة 
أكبــر  ناتــج  إلــى  للوصــول  بالقطــاع 
للقطــاع في الناتج المحلي بالتوازي 
نقــاط  وتحديــد   ،2030 رؤيــة  مــع 
تطويرهــا  علــى  والعمــل  الضعــف 

والمهتمين بالقطاع.
أولهــا  دراســات  عمــل  إلــى  ولفــت 
اإلعــداد،  تحــت  مازالــت  دراســة 

قطــاع  عــن  خــاص  اســتبيان  وهــو 
المعــارض، كمــا أكــد تطويــر الــكادر 
البحرينــي الموجــود فــي القطاع، إذ 
فيتيــل  أخيــرا معهــد  اللجنــة  زارت 
التابــع لهيئــة المعــارض التــي تقــوم 
بتدريــب البحرينييــن للدخــول فــي 
هذا المجال وإعادة الكادر البحريني 
للفنادق والذي انخفضت نسبته في 

الفترة األخيرة.
وأضــاف أن البحريــن مؤهلــة أيضــا 
ســياحية عالجيــة،  لتكــون محطــة 
وتطمح اللجنة في أن يتم اســتثمار 
السياحة الرياضية، إذ تقام بالمملكة 
رياضة الفورموال والرجل الحديدي 
الجهــود  ضمــن  ومــن  وغيرهــا، 
العمــل مــع لجنــة التعليــم الســتعادة 
المســتوى التعليمي لجذب الطالب، 
إذ إن هناك انحسارا في عدد الطلبة 
مشــيًرا  البحريــن،  فــي  الخليجييــن 
إلــى أن القطــاع منفتح علــى الكثير 

من المجاالت.
كما قال إن اللجنة ستساعد أصحاب 
المشــاريع الصغيرة لتأسيس قاعدة 
وســيلة  اللجنــة  لتكــون  لنفســها، 
لتوصيل حاجاتهــا للغرفة واألخيرة 

بدورها للجهات المختصة.
مــن جانبــه، قــال أميــن الســر عارف 
هجــرس، إن البحريــن معروفة بأنها 
الخليــج  فــي  فنــدق  أول  أنشــأت 
ن عالمة  ولكنهــا لم تســتطع أن تكــوِّ
تجاريــة بحرينيــة لفنــدق ليتواجــد 

عالميا مثل اإلمارات.
طيــران  شــركة  أن  أضــاف  كمــا 
الخليــج لهــا دور كبيــر فــي الترويج 
للمملكــة مثلمــا فعلــت قبــل شــهرين 

عندمــا طرحت عرضــا ترويجيا في 
عيــد الهنــود وهــو 150 دينار شــامل 
التذكــرة والســكن وقضــاء عيدهــم 
القطــاع  أن  مبيًنــا  البحريــن،  فــي 

يحتاج للمحفزات.
ورد عليــه رئيــس اللجنــة إنــه دائمــا 
ســبب  بوزيــزي  محمــد  إلــى  يذكــر 
الخليــج دوليــا  عــدم وجــود فنــدق 
وهــو أول فنــدق في المنطقــة، علما 
أن الشــركة لديهــا فندق فــي زنجبار 
ودبــي، ولكنه أكد أن ذلك يرجع إلى 

دراسات الشركة المستثمرة.
فيمــا عــاد هجــرس ليقــول إن فندق 
الخليــج لديــه تطلــع ليكــون عالمــة 
األماكــن  فــي  بحرينيــة  تجاريــة 
الدينيــة في مكــة المكرمة والمدينة 
الفنــادق  جميــع  أن  مبيًنــا  المنــورة، 
هناك حجم اإلشغال فيها ال يقل عن 

80 % على مدار العام.
فيمــا أكــد جهــاد أميــن أن البحريــن 
نظــام  فنــادق  فــي  حديثــا  بــدأت 
“البوتيــك” فــي المنامــة وهــو منتــج 

يختلف عن الفنادق الموجودة.
رجــل  الغرفــة  عضــو  قــال  بــدوره، 
األعمــال أحمــد الســلوم إن العاملين 
في قطاع الســياحة فــي الثمانينات 
وكفــاءات  بحرينييــن  غالبيتهــم 
البحرينييــن تراجعــت  واآلن نســبة 
بالنسبة لقطاع حيوي مثل الفنادق.

اللجنــة  رئيــس  نائــب  عليــه  ورد 
نســبة  بــأن  الكوهجــي  إبراهيــم 
البحرنــة في القطاع آنذاك كانت 57 
% ووصلــت اآلن إلــى 16 %، مبيًنــا 
أن الســبب ال يرجــع إلى عدم وجود 
بحرينيين يعملون في القطاع ولكن 

والبحرينيــون  تضاعــف،  حجمــه 
توزعوا على الفنادق كما أن بعضهم 
غيــر مســار عملــة، مبيًنــا أن ســابقا 
لــم يكــن هناك مدرســة لدراســة هذا 
النــوع مــن القطــاع واآلن مــع معهــد 
طالــب   28 حاليــا  يوجــد  فيتيــل 

بحريني وهم من الدفعة األولى.
البحريــن  إن  الســلوم  أحمــد  وقــال 
جزيــرة يحــاط بهــا البحر مــن جميع 
الجهات فلماذا ال يتم اســتغالل ذلك 

للسياحة؟
ورّد جهــاد أميــن بــأن هناك مشــاريع 
هيئــة  مــع  قريبــا  بحريــة  واجهــات 
البحرين للســياحة، ونأمل أن تسرع 
الهيئــة في إنجازها والتركيز مع كل 
هــذه  لدفــع  الموجــودة  التحديــات 

المشاريع بأسرع وقت ممكن.
فيمــا قــال أحــد الحضــور إن تســلم 
بأنــه تجــاوز امتحــان  رســالة تفيــد 
بدفــع  وقــام  الســياحي  المرشــد 
الرســوم المطلوبــة ولكــن حتى اآلن 
لــم يتــم إصــدار الرخصــة، كمــا ذكــر 
أنــه دخل في االســتثمار فــي مصنع 
للفخــار كونهــا موروثــا عائليــا إال أن 
هنــاك بعــض المعوقــات التي تقضي 

بعدم بدئه فيها.
ورد عليه كل من سمير ناس وجهاد 
الموضــوع  ســيتابعون  أنهــم  أميــن 

معه خارج المجلس.
محمــد  الحضــور،  أحــد  ذكــر  فيمــا 
مــن  ترخيصــا  لديــه  أن  الشــرقي، 
مينــاء خليفة لدخــول الميناء وأخذ 
السائحين األجانب الذين يحجزون 
لجولة سياحية عن طريق مكتبه، إال 
أن هنــاك منع وتم إخباره أنه ســيتم 
أخــذ الســائحين ببــاص وتوصيلهــم 
إلــى الرصيــف، مبيًنــا أن ذلــك رســم 
صــورة ســيئة حــول الســياحة فــي 

البحرين عند األجانب.
بــأن  اللجنــة  رئيــس  عليــه  ورد 
نفــس  حــول  أخــرى  شــكوى  هنــاك 
 4 أو   3 تحديــد  تــم  إذ  الموضــوع، 
الباخــرة  عنــد  للدخــول  شــركات 
يملكــون  الذيــن  وهــم  الســياحية 
عقودا مع الشركة المشغلة للباخرة، 
الشــكوى  هــذه  اللجنــة  وســتنقل 

للجهات المختصة.
مــن جانبــه، قال وهيــب الخاجة إن 
علــى   2030 البحريــن  رؤيــة  خطــة 
عــدد  ليكــون  التعليميــة  الســياحة 
الطلبــة فــي الجامعــات والمــدارس 
خــالل  طالــب  ألــف   100 الداخليــة 
ليــس  هــذا  أن  مبيًنــا  ســنوات،   10
البحريــن،  علــى  ومســتحيال  صعبــا 
ألــف   100 الســتقطاب  وســتتدرج 

طالب من خارج البحرين.

وأشــار إلى أنه ســيتم وضــع الخطة 
بالتنســيق مع لجنة السياحة وهناك 
أمــل كبيــر، إذ إن الدولــة مســتعدة 
لفتح أبوابها لزيادة االســتيعاب من 
خــالل التعليــم المتوازي )المســائي( 
وتوفيــر فنــادق للطلبــة مثــل الدول 
صناعــة  ســيخلق  مــا  األوروبيــة، 

جديدة.
فــي  األســواق  لجنــة  عضــو  وذكــر 
الغرفــة أحمــد البنخليــل، إن وجــود 
الســائحين لــن يقتصر علــى الفنادق 
والمناطــق القديمــة التــي يحبونهــا 
تســيير  تشــغيل  إعــادة  يجــب  بــل 
البوانيــش التي توقفــت بعد حادث 

بانوش “الدانة”.
وقال رئيس اللجنة إنه تم الحديث 
مــع وزيــر الســياحة عــن ذلــك وقال 
إن الموضــوع بيد وزير المواصالت 

لتسييرها مجددا.
وأشــار رئيــس الغرفــة أن المشــاريع 
بشــكل  رئيســة  إلــى خطــة  تحتــاج 
وطنــي علــى حجــم البحريــن، مــن 
والكبــار  األطفــال  ترفيــه  ناحيــة 
الشــوارع  مثــل  النواحــي  وجميــع 
والفنــادق  والمطاعــم  والمرافــق 
الوطنيــة  الناقلــة  مــع  والتعــاون 
مثــل دبي التــي تتعاون مــع طيران 

اإلمارات.

مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين

زينب العكري من السنابس )تصوير: خليل إبراهيم(

إشـــادة بالخدمــات الطبيــة الملكيـــة
ــور مـــســـتـــمـــر صـــحـــيـــا وعـــاجـــيـــا ــ ــط ــ ــد الـــــعـــــام: ت ــ ــائ ــ ــق ــ ال

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن 
المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل 
العامــة صبــاح  بالقيــادة  خليفــة فــي مكتبــه 
أمــس، قائــد الخدمات الطبيــة الملكية اللواء 
بروفيســور الشــيخ خالــد بن علــي آل خليفة، 
الــذي قــّدم التقرير الســنوي للخدمات الطبية 

الملكيــة لعــام 2018 إلــى القائــد العــام لقــوة 
دفاع البحرين. وأثنى القائد العام لقوة دفاع 
البحريــن علــى التطــور المســتمر بالخدمــات 
الصحيــة  الناحيــة  مــن  الملكيــة  الطبيــة 
والعالجيــة بفضــل الجهــود الكبيــرة مــن قبل 

جميع منتسبي الخدمات الطبية الملكية.

القائد العام مستقبال قائد الخدمات الطبية الملكية

الرفاع - قوة الدفاع

تذكير رقم “2” 
لرئيسة “التأمينات”

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

Û .”لن أستطيع أن أصل إليك، وليس في وسعي أن أفصل نفسي عنك“

جالل الدين الرومي

Û   لفتنــي   حضــور   الرئيس   التنفيــذي   للهيئة   العامة   للتأميــن   االجتماعي   إيمان
 المرباطي   اجتماع   لجنة   الخدمات   بمجلس   النواب   قبل فترة   لمناقشة   عدد  

 من   التشريعات .  
Û   ويشغل   أّي   موضوع   مرتبط   بالهيئة   الرأي   العام،   مما   يتوّجب   تنشيط   إعالم

 الهيئــة   للــرد   والتوضيــح   ووضــع   النقــاط   على   الحــروف   بدالً   مــن   التفرج   أو  
 إصدار   بيانات   متشنجة   بعد   أن   تكبر   كرة   جليد   االنتقادات .  

Û   كتبت   استفســارات   للرئاســة   التنفيذية   للهيئة   بمقال   نشــرته   صحيفة   البالد
http://www. :بعــدد   يــوم   االثنين   الموافق   14   يناير2019    . )وصلة   المقال 

.)albiladpress.com/news/2019/3744/columns/546798.html
Û   . ولكن   المؤسف   أن   المرباطي   لم   تجب   عن   هذه   الشواغل منذ أكثر من شهر 
Û   في   حوزتي   مجموعة   قصص   عن   ســوء   تدبير   الهيئة.  كأنها   تتطبع   بســلوك

 األشــخاص   وليــس   المؤسســات،   مثــل   كشــطها   أوراًقــا   رســمية   إلثبــات   عمر  
 مواطــن   خالًفــا   للحقيقــة،   وتقديم   هــذه   الورقة   لعدالة   المحكمــة،   أو   قرارها  
 وفــاة   مواطــن   مــا   زال   علــى   قيــد   الحيــاة   ومخاطبة   ذويه   الســتالم   معاشــه  

 التقاعدي !  
Û  ،أما   القصة   األوجع   فهي   مالحقة   مواطن   لمطالبته   بسداد   مديونية   وهمية

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

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

 اختالف   أنواعها   ودرجاتها   خالل   األعوام   الثالثة   األخيرة؟
Û كم   عدد   القضايا   التي   كسبتها   وخسرتها؟ -
Û   مــا   قيمــة   المبالــغ   التــي   عــادت   لخزينة   الهيئــة   من   أحكام   قضائية   كســبتها -

 واألخرى   التي   تكّبدت   الهيئة   سدادها   لمن   كسب   حكًما   ضد   الهيئة؟

القضيبية - مجلس الشورى

أصــدر مجلــس الشــورى خــالل جلســته 
الحاديــة عشــرة، والتــي عقــدت صبــاح 
أمــس )األحــد( برئاســة رئيــس المجلــس 
علي الصالح بياًنا أشاد من خالله بحرص 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل 

حمــد بن عيســى آل خليفــة على تحقيق 
المصالــح المشــتركة بيــن الــدول العربية 
واألوروبية، بما يســاهم في إحراز تقدم 
مســتمر في التنمية المستدامة والتطور 

واالزدهار لكل الدول.

“الشورى” يشيد بالسياسة الخارجية لجاللة العاهل

االثنين
25 فبراير 2019 
20 جمادى اآلخرة 1440

شــؤون  وزيــر  اســتقبل 
الركــن  الفريــق  الدفــاع 
حســن  بــن  عبــدهللا 
مكتبــه  فــي  النعيمــي 
صبــاح  العامــة  بالقيــادة 
الخدمــات  قائــد  امــس، 
اللــواء  الملكيــة  الطبيــة 
بروفيســور الشــيخ خالــد 
بــن علــي آل خليفة، الذي 
الســنوي  التقريــر  قــدم 
للخدمات الطبية الملكية 

للعام 2018.

اســتقبل رئيــس هيئــة األركان الفريــق الركن ذيــاب بن صقر النعيمــي في مكتبه 
بالقيــادة العامــة صبــاح أمس، قائــد الخدمات الطبيــة الملكية اللواء بروفيســور 
الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفــة، الذي قــّدم التقرير الســنوي للخدمــات الطبية 

الملكية للعام 2018 إلى رئيس هيئة األركان.

وزير الدفاع يستقبل قائد الخدمات الطبية الملكية

رئيس األركان يتسّلم تقرير الخدمات الطبية الملكية

ــي رحــــــات ســيــاحــيــة ــ ــش ف ــيـ ــوانـ ــبـ ــر الـ ــي ــي ــس ــون إلعـــــــادة ت ــ ــدع ــ تـــجـــار ي

آمـال بفنـدق يمثل البحرين كعالمـة تجاريـة دوليـا



ميرزا: تشغيل المحطة الشمسية في 2020 
النظيفـــة للطاقـــة  المنتجـــة  الـــدول  خريطـــة  علـــى  البحريـــن  تضـــع 

أشــاد وزيــر الكهربــاء والماء عبدالحســين ميــرزا بقرار اللجنة التنســيقية برئاســة ولي 
العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، والذي جاء بالموافقة على ترســية مناقصة مشــروع 
إنشاء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية المستقلة بقدرة إنتاجية 100 ميغاوات على 
ائتالف ACWA Power، بعد انتهاء إجراءات مجلس المناقصات والمزايدات وتقييم 
هيئــة الكهربــاء والمــاء للعطــاءات التــي تــم اســتالمها من عدد مــن الشــركات العالمية 

الكبرى لهذا المشروع.

ميــرزا  الوزيــر  رفــع  الصــدد،  هــذا  وفــي 
فــي تصــرح أمــس، أســمى آيــات التهانــي 
والحكومــة  القيــادة  إلــى  والتبريــكات 
والبــدء  المشــروع  هــذا  ترســية  بمناســبة 
بالخطــوات األولــى لتنفيــذه والذي ســوف 
يرفــع القــدرة اإلنتاجية للطاقــة الكهربائية 
اســتغالل  طريــق  عــن  البحريــن  بمملكــة 
الطاقة الشمســية، والذي سيســهم بال شك 
فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة للوصــول 
الطاقــة  اســتخدام  مــن   %  5 نســبة  إلــى 
المتجــددة بحلــول العــام 2025 بمــا يعادل 

250 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.

مــن  والــذي  المحطــة  تشــغيل  إن  وقــال   
المتوقع أن يكون في يوليو 2020 سيغطي 
أكثــر مــن ثلــث الهــدف الوطنــي المحــدد بـــ 
250 ميغــاوات، وإذا مــا جمعنا هذه القدرة 
اإلنتاجية من المحطة الشمسية والقدرات 
الطاقــة  مشــاريع  مــن  األخــرى  اإلنتاجيــة 
المتجــددة القائمــة أو تلك المزمــع تنفيذها 
فإننــا ســنصل إلــى قــدرة إنتاجيــة كافيــة 
لوضــع مملكة البحرين على خريطة الدول 
التي تطبق استخدامات الطاقة المتجددة 
والنظيفــة، ممــا ســيلبي الطلــب المتنامــي 
علــى الكهرباء ويســهم في تحســين جودة 

وكفــاءة الخدمــات للمواطنيــن والمقيميــن 
باإلضافة إلى جذب االســتثمارات المحلية 
والعالميــة إلــى البحريــن لتنفيــذ المشــاريع 
والتقنيات في استخدام الطاقة المتجددة 
مصــادر  وتنويــع  والريــاح  الشــمس  مــن 

الطاقة.
مــن  كال  والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  وشــكر 
مكتــب ســمو النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء وهيئــة الكهربــاء والمــاء ووحــدة 

الطاقــة المســتدامة ومجلــس المناقصــات 

العالميــة  الشــركات  وجميــع  والمزايــدات، 

هــذا  أجــل  مــن  بعطاءاتهــا  تقدمــت  التــي 

 ACWA المشــروع، مهنًئــا ائتــالف شــركات

Power بفوزهــا بمناقصــة هــذا المشــروع 

علــى أرض  مــرة  يقــام ألول  الــذي  الكبيــر 

المملكــة ومتمنيــا لها كل التوفيق والســداد 

في تنفيذ المشروع في المرحلة المقبلة.

المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء

06local@albiladpress.comوزير الداخلية يلتقي محمد بن عطية اهلل
الــمــشــتــرك االهـــتـــمـــام  ذات  الـــمـــوضـــوعـــات  ــن  مـ ــدد  ــ ع ــث  ــح ب

اســتقبل وزير الداخلية الشيخ راشد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة صبــاح أمــس 
آل  هللا  عطيــة  بــن  محمــد  الشــيخ 

خليفة.
اللقــاء بحــث عــدد مــن  وتــم خــالل 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وزير الداخلية مستقبال الشيخ محمد بن عطية الله

المنامة - وزارة الداخلية

االثنين
25 فبراير 2019 

20 جمادى اآلخرة 1440

توصية: قرر مجلس إدارة إي بي إم تيرمينالز البحرين ش . م . ب. في إجتماعه األخير رفع توصية للجمعية العامة العادية في إجتماعها القادم للموافقة على توزيع أرباح  للسنه المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ على المساهمين المسجلة أسماؤهم في السجالت يوم انعقاد الجمعية العامة على النحو التالي:
• أرباح نقدية: تساوي تقريبًا ١٠٩% من رأس المال المدفوع، أي ١٠٩ فلس للسهم الواحد تقريبًا والبالغة )بإستثناء أسهم الخزينة( تقريبًا ٩.٨ مليون دينار بحريني وسيتم دفعها في تاريخ )٣ إبريل ٢٠١٩( والله الموفق ..

إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب.

القائمة الموحدة للمركز المالي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
2018

بآالف الدنانير البحرينية
2017

بآالف الدنانير البحرينية
الموجودات

5.9776.4٠4موجودات غير ملموسة
5.8187.٠٨٢معدات ومركبات

11.795١٣.4٨6مجموع الموجودات غير المتداولة

335٣١٩المخزون
1.665١.7٨١ذمم تجارية مدينة

72454٣مصروفات مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
20.452١٠.46٩مستحق من أطراف ذوي عالقة

3.998٢.٠4٢النقد وما في حكمه
27.174١5.١54مجموع الموجودات المتداولة

38.969٢٨.64٠مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

9.000٩.٠٠٠رأس المال 
4.493٣.447االحتياطي القانوني

9.8504٣6األرباح المستبقاة
23.343١٢.٨٨٣مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات
8.015٨.١٩٠إلتزام إيجار تمويلي
505٣7٠منافع الموظفين

١٨-مبالغ مستلمة مقدمًا من العمالء
8.520٨.57٨مجموع المطلوبات غير المتداولة
6.5726.645ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى

359٣٩4مستحق ألطراف ذوي عالقة
175١4٠إلتزام إيجار تمويلي

7.1067.١7٩مجموع المطلوبات المتداولة
15.626١5.757مجموع المطلوبات

38.969٢٨.64٠مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
2018

بآالف الدنانير البحرينية
2017

بآالف الدنانير البحرينية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

10.460١٠.4٣٨ربح السنة
تسويات:
4274٢٩إطفاء

1.444١.4٠7إستهالك
7037٣٢مصروفات التمويل

)5()2(ربح من بيع معدات ومركبات
تغيرات في:
٩٣)16(المخزون

7٨)489(ذمم تجارية مدينة
)٨7()160(مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

٨٩5)126(ذمم تجارية دائنة وأخرى
1356٣مكافآت نهاية خدمة الموظفين

12.376١4.٠4٣صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)٣٩٠()180(شراء معدات ومركبات

)4.٢47()9.399(إيداعات لدى طرف ذي عالقة، صافي
26مقبوضات من بيع معدات ومركبات

)4.6٣١()9.577(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)7٣٢()703(مدفوعات لمصروفات التمويل 
)١١4()140(مدفوعات اللتزام إيجار تمويلي

)٩.٢٠٩(-أرباح أسهم مدفوعة
)١٠.٠55()843(صافي النقد من األنشطة التمويلية

)64٣(1.956صافي الزيادة/)النقص( في النقد وما في حكمه خالل السنة
2.042٢.6٨5النقد وما في حكمه في ١ يناير

3.998٢.٠4٢النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
2018

بآالف الدنانير البحرينية
2017

بآالف الدنانير البحرينية
38.191٣6.٣45اإليرادات

)١٢.٨7٢()13.541(مصروفات تشغيلية مباشرة
24.650٢٣.47٣إجمالي الربح 

607٩إيرادات تشغيلية أخرى
)٩.467()10.186(مصروفات تشغيلية أخرى 
)٣.٠٨4()3.654(مصروفات عمومية وإدارية

10.870١١.٠٠١الربح التشغيلي
293١45إيرادات التمويل
)7٠٨()703(تكاليف التمويل

)56٣()410(صافي تكاليف التمويل
10.460١٠.4٣٨ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر
10.460١٠.4٣٨مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد على السهم
116١١6العائد على السهم األساسي والمخفض )بالفلس(

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

2018
رأس المال

بآالف الدنانير البحرينية
احتياطي قانوني

بآالف الدنانير البحرينية
أرباح مستبقاة

بآالف الدنانير البحرينية
 المجموع

بآالف الدنانير البحرينية

٩.٠٠٠٣.4474٣6١٢.٨٨٣في ١ يناير

١٠.46٠١٠.46٠--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)١.٠46(١.٠46-محول لالحتياطي القانوني

9.0004.4939.85023.343في 31 ديسمبر 

2017
٩.٠٠٠٢.4٠٣٢5١١١.654في ١ يناير

١٠.4٣٨١٠.4٣٨--مجموع الدخل الشامل للسنة
-)١.٠44(١.٠44-محول لالحتياطي القانوني

معامالت مع المساهمين
)٩.٢٠٩()٩.٢٠٩(--أرباح أسهم مدفوعة خالل السنة

9.0003.44743612.883في 31 ديسمبر

ديفيد سكوف، رئيس مجلس اإلدارة .KPMG Fakhro تم استخراج هذه المعلومات من البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتي وافق عليها مجلس اإلدارة في ٢4 فبراير ٢٠١٩ وتم تدقيقها من قبل

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

Û  .هنــاك نــار مزايــدات تشــتعل تحت حطب البرلمان البحريني ال تتناســب مع طموح الشــارع
لعّل الذي أضعف مجلس األمة الكويتي قبل ســنين هو توزيع صناديق االســتعراض المليء 
بالعضــالت المتخمــة بثيــاب عنترة بن شــداد.منصة البرلمــان ال تحتاج ال إلــى رقصات باليه 
علــى أطــراف األصابــع، وال إلــى القفز الطرزاني علــى أغصان أو أضــالع المواطن البحريني؛ 
ألن العبــرة بمــدى تضخــم أرقــام إنجــازات كل نائــب فــي نهايــة كل موســم نيابــي ال بحجــم 

أكياس الصراخ المثقوبة التي تتسّرب منها األصوات المبحوحة.
Û  َهمُّ النائب يجب أن يكون متوّحًما على مدى إنجاح الملفات الوطنية، وإيصالها إلى موانئ

وشــواطئ النجــاح ال فــي حناجــر مبحوحــة. فــي قــراءة أوليــة ألداء المجلــس تختلــط فيه 
المســافات، ومــدى حجــم الخبــرة والنضــج البرلماني كي ال يتحــّول إلى منصة “فاشنيســتا” 
ثيــاب الريش “والدانتيل” االســتعراضي الذي كان يجمل بهــا المصمم العالمي األلماني كارل 
الغرفيلد أزياءه. لسنا مسؤولين عن جر االنتصار ألحد في سوريا بثقافة قبالت السفارات، 
وال إلــى تحويــل البرلمــان إلى خالف شــخصي لمن فاز بالرئاســة أو خســر، أو اصطناع أزمة 
مع وضد هيئة المكتب. كل ذلك عبارة عن بالونات سوداء، وصابون فقاعي ال يمكنه غسل 
أي ملف فساد متراكم تحت سجادة الفساد الذي كشفت عنه تقارير ديوان الرقابة المالية. 
فوعــي النــاس مهــم لوقــف التصفيــق لظاهــرة الصــراخ كمــا يقــول جــان جاك روســو “رصيد 

الديمقراطية الحقيقي ليس في صناديق االنتخابات فحسب، بل في وعي الناس”.
Û  الســؤال المهــم بعيــًدا عمــا ســمي في “السوشــل ميديــا” ظاهرة صــراخ الديكة: ماذا ســيقدم

المجلــس لملــف التقاعــد والمزايــا التقاعديــة، أو أجنبــة الوظائــف، وعــن ملــف العاطليــن 
الملتحفيــن بشــهادات أكاديميــة ينتظــرون الفــرج، وعــن طاعــون الضرائب الذي انتشــر في 
جســد المحفظة البحرينية، وأصاب جيوب المواطنين بالهزال أو كأنها اإلنفلونزا اإلســبانية 
التــي انتشــرت بأوروبــا العام 1918، أو كما تفعل وزارة التجارة والســياحة، وهيئة الكهرباء 
التــي أصبحــت تجيــد توزيــع إخطــارات اإلنذار بقطع التيــار الكهربي علــى كل مواطن حتى 
أصــاب المواطــن بمــا يصطلح عليه علــم النفس بأخطر أنــواع الفوبيــا “كاونترفوبيا”، ونحن 
البحرينيين، أصبحنا مصابين بما سميته “بكهربا فوبيا”، وكأننا نشاهد فيلم البجعة السوداء 
المخيــف للمخــرج داريــن أرنوفســكي، أو كمــا فلســف نجيــب محفــوظ ظاهــرة الجــوع فــي 
روايته الرائعة، ملحمة الحرافيش، أو نســجته أصابع الكاتب الروســي ديستيوفيســكي، أو 
مــا كتبــه فيكتــور هيجــو في البؤســاء عن البطــل “جان فالجــان” الذي قضى في الســجن ما 
يقــرب مــن 20 عاًمــا بســبب ســرقته رغيــف خبــز، وظل مطــارًدا على كســرة خبــز، أو “الخبز 
الحافي” لمحمد شــكري الذي يحكي عن ســيرة الجوع التي عاشــها في طنجة فقيًرا ُمعدًما، 
وظهــر ذلــك فــي وصفــه للحالــة االقتصادية المعدمــة للمدينــة، روايات الجــوع تعكس ملف 
الصيادين البحرينيين الهائمين على وجوههم بحًثا عن رزق يغطي ولو فواتير الكهرباء، أو 

ملف شهادات الصين التي أصبحت أحزانهم متشابهة كعيون الصينيين.
Û  فالديمقراطيــة يجــب أن تنتصــر للفقيــر باإلنجــازات ال بالصــراخ كمــا يصفهــا أرســطو قائــاًل

“تتجّســد الديمقراطيــة فــي االنتصــار للفقير، وليس أصحاب المــال”، علًما أن حتى أصحاب 
المــال، خصوًصــا البحرينييــن، يعانــون مــن التضييــق الزمني لتقســيط مســتحقات الفواتير 

الكهربائية في حشر مرعب في زاوية ضيقة مما يؤثر على مشاريعهم االستثمارية.
Û  لله درك يا نجيب محفوظ في رواية ملحمة الحرافيش عندما تســاءل ضمير بطل الرواية

قائاًل “ترى كم من األسر التي يشقى بها أمثال إبراهيم حنفي يمكن أن تسعدها النقود التي 
أخسرها كل ليلة في النادي؟” وهنا ال نريد مقامرة عواطف في نادي األحزان.

Û  يقــول جورج برنادشــو “أســوأ ما فــي الديمقراطية أنهــا تضطرك إلى ســماع األحمق”. نوابنا
أذكيــاء، لكنهــم بحاجــة إلى إعادة جدولــة األهميات، وإعادة ترتيب األحــزان التي أصبحت 

تقاس باألمتار على حد تعبير نزار قباني.

البرلمان بر وأمان 
وليس سوبرمان 

يا سادة! سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

اســتقبل وزير الداخلية الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، صباح أمس، 
سفير جمهورية باكستان اإلسالمية لدى مملكة البحرين أفضال محمود؛ 

بمناسبة تعيينه سفيًرا جديًدا لبالده.
ورّحب الوزير بالسفير الباكستاني الجديد، مشيًدا بالعالقات الطيبة التي 
تربط بين البلدين الصديقين وبمستوى التعاون والتنسيق، خصوصا في 
ــا لــه التوفيق والنجــاح في مهام عملــه الجديد.  المجــاالت األمنيــة، متمنيًّ

حضر اللقاء المدير العام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية.

... ويشيد بالعالقات األمنية مع باكستان
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ــة ــيـ ــمـ ــرسـ الـ بــــالــــســــجــــات  مـــــعـــــوق  شــــخــــص   1300
أشــارت الوكيــل المســاعد للرعايــة والتأهيــل 
والتنميــة  العمــل  بــوزارة  االجتماعــي 
آل  علــي  بــن  عائشــة  الشــيخة  االجتماعيــة 
خليفــة أن عــدد المتقدميــن لســاعتي الرعاية 
علــى  طلباتهــم  عرضــت  والتــي  للمعوقيــن، 
إلــى  بــوزارة الصحــة وصــل  الطبيــة  اللجــان 
40 % مــن القــوى العاملة فــي البحرين، وفي 
حــال رفعناها إلى الدرجة الثالثة من األقارب 
القــوى  مــن   % 40 نســبة  عــن  تزيــد  ســوف 
العاملــة، علما بأن هناك 1300 شــخص معوق 
العمــل  ووزارة  الصحــة  وزارة  فيــه  تعتــرف 

والتنمية االجتماعية. 
جاء ذلك في مداخلة الوكيل المســاعد أثناء 
بنــد مشــروع  أمــس، بشــأن  الشــورى  جلســة 
قانــون بتعديــل المــادة )5( مــن القانــون رقــم 
وتأهيــل  رعايــة  بشــأن   2006 لســنة   )74(

وتشغيل المعوقين.
وبينــت أنــه حتــى فرز من يســتحق ودراســة 
معضلــة  ســيكون  القرابــة  ودرجــة  الطلبــات 

كبيــرة، إذ ســيكون هنــاك ربــط إلكترونــي مع 
الجهــات المعنيــة والــوزارات لمنــع اســتغالل 
أن  توضيــح  خــالل  مــن  وذلــك  الموضــوع 

المعوق ساكن مع ذويه أو ال.
ولفتــت إلــى أن اللجان الطبية بوزارة الصحة 
المعنيــة  ذلــك، وهــي  فــي  بالتحقيــق  معنيــة 

عددهــا  زيــادة  وأن  الطلبــات،  تلــك  بدراســة 
فــي  ستتســبب  الثالثــة  للدرجــة  ووصولهــا 

حدوث إرباك بوزارة الصحة.

سبيكة الفضالة والشيخة عائشة بنت علي ودالل الزايد

مبادرة “مجلس جديد وقوانين حديثة”
ــواب ــع النـ ــريعات مـ ــق بالتشـ ــيقية للتوافـ ــة تنسـ ــكيل لجنـ ــد تشـ تأييـ

يتــم  بــأن  الزايــد  دالل  الشــورية  طالبــت 
مجلســي  بيــن  تنســيقية  لجنــة  تشــكيل 
الشــورى والنــواب؛ لوضع حد بشــأن تعدد 
تشــغيل  بشــأن  والقوانيــن  التعديــالت 

المعوقين.
علــي  الشــورى  مجلــس  رئيــس  وأشــار 
الصالــح بــأن مقتــرح تعديل قانــون رعاية 
وتأهيــل ذوي اإلعاقــة جــاء مــن المجلــس 

السابق.
قانــون  اقتــراح  نعــد  أن  “يجــب  وقــال: 
جديــد يلبــي جميع التشــريعات ومتكامل، 
إذ يمكــن أن هــذا التعديــل جــاء مختصرا، 
كامــال ويغطــي  المقتــرح  يأتــي  فلمــاذا ال 

جميع التعديالت بما تناسب ذويهم”.
وذكــرت الشــورية جميلة ســلمان أن هناك 
بعــض الحــاالت التــي بحاجــة إلــى رعاية، 
وال يجــب أن تقتصر الرعاية على الدرجة 
حــاالت  يعالــج  القانــون  إن  إذ  الثانيــة، 

إنسانية. 
وبينــت بــأن ال يمكــن أن أقــوم بحصرهــا 
علــى الدرجــة األولــى  ولــو كان الوالــدان 

إلــى  بحاجــة  الحــاالت  فبعــض  متوَفيــن، 
رعاية الدرجة الثانية كاألخوات.

وأردفــت: ســؤالي للحكومــة هل تســتثني 
الحكومة بعض الحاالت، في حال ال يمكن 
جمــال  الشــوري  وأضــاف  تشــريع.  وضــع 
فخــرو بــأن صياغة مــادة مشــروع تعديل 
خطــأ؛  بوجــود  يوحــي  المعوقيــن  قانــون 
وذلــك ألنــه لــم يشــمل المواطــن المعــوق 
ومــن يرعــاه، منوهــا علــى التأنــي وعــدم 

االستعجال الرتباط بحاالت إنسانية.
أشــار عبــدهللا الدوســري بأن هنــاك الكثير 
مــن القوانيــن واالقتراحــات تتطلــب بــأن 
يجتمــع لجــان مجلســي الشــورى والنواب 
للتوافق بينهما والبحث عن نقاط االلتقاء 

والنظر فيما ينفع الناس.
بــأن  الــدالل  أبتســام  الشــورية  وأردفــت 
رعاية المعوق ال تتم في ســاعتي الرعاية 
للدرجــة  الشــريحة  توســيع  وأن  فقــط، 

الثالثة سيخلق حالة عدم انضباط.
وأكد الشــوري خميس الرميحي أن تمرير 
هــذا التشــريع ســيضر بذوي اإلعاقــة، ولن 

جميلة سلمان

وفد من دار المحرق لرعاية الوالدين حضر جانبا من الجلسة
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الحاديــة  الجلســة  عــن  المعتــذرون 
مــن  األول  االنعقــاد  دور  مــن  عشــرة 

الفصل التشريعي الخامس:
- الشورية فاطمة الكوهجي

- الشوري سمير البحارنة
- الشوري يوسف الغتم

تغطية: مروة خميس
تصوير: رسول الحجيري

المعتذرون

برفــض  الشــورى  مجلــس  وافــق 
مشــروع قانــون نيابي بإضافــة مادة 
الصحافــة  تنظيــم  بشــأن  جديــدة 
يتضمــن  والــذي  والنشــر،  والطباعــة 
رفض مشــروع بقانــون نيابي يحظر 
عــرض األفــالم الســينمائية الممولــة 
والمنتجة في إســرائيل، حيث أكدت 
إليــه مشــروع  مــا يرمــي  اللجنــة أن 
القانــون متحقــق علــى أرض الواقــع 
بمــا يتســق مــع السياســة الخليجيــة 
أن  إلــى  اإلشــارة  مــع  والعربيــة، 
مشــروع القانــون ال يأخــذ باالعتبــار 
بهــا  تلتــزم  التــي  العامــة  السياســة 
مملكــة البحريــن فــي إطــار الموقــف 
العربــي الموّحــد تحت مظلــة جامعة 
التعــاون  ومجلــس  العربيــة،  الــدول 

لــدول الخليــج العربيــة، والتي تحتم 
االتســاق مــع القــرارات الصــادرة في 
هذا الشــأن، والهادفة لخدمة القضية 
الســالم  ومبــادرة  الفلســطينية، 
العربية، بما في ذلك مســيرة الســالم 

في الشرق األوسط.

اإلسرائيلي... ممنوع من العرض

بعد نقاش اســتمر نحو ســاعتين، رفض 
مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل 
المــادة )5( مــن القانــون رقــم )74( لســنة 
2006 بشــأن رعايــة وتأهيــل وتشــغيل 
االقتــراح  علــى  بنــاء  المعــد  المعاقيــن، 
النــواب.  مجلــس  مــن  المقــدم  بقانــون 
القرابــة  درجــة  بمــد  التعديــل  ويقضــي 
التــي تجيــز منح ســاعتي راحــة لرعاية 
مــن  القرابــة  إعاقــة وجعــل  ذي  قريــب 
الدرجــة الثالثة بــدالً من الدرجة األولى. 
وقالــت اللجنــة إنه من األنســب واألكثر 
تحقيًقــا لمصلحــة ذوي اإلعاقــة اإلبقــاء 
فــي  عليــه  هــي  مــا  علــى  الفقــرة  علــى 
القانــون النافــذ، وحصر صلة القرابة من 
ذوي اإلعاقــة فــي أقاربهم حتى الدرجة 

األولــى؛ ألنهــم األولــى برعايتهــم وهــم 
الذيــن يتأثــرون مباشــرًة مــن رعايتهــم، 
ويعيشــون معهــم فــي الغالــب، وهــو مــا 
الرعايــة  مــن  المطلــوب  بالغــرض  يفــي 

لذوي اإلعاقة.

ساعتا اإلعاقة للدرجة األولى

البحرين ثاني دولة خليجية بـ “ساعتي الرعاية”
والخيان واألعمام  الوالدين  وجدة  جد  تشمل  الثالثة  الدرجة 

أكــدت الشــورية جهــاد الفاضــل أن مجلس الشــورى عمومــا، ولجنة الخدمــات تحديدا، 
يقفان دائما مع أّي مكسب لفئة ذوي االعاقة، والتي اعتبرتها “غالية على قلب الجميع”.

ولفتت الى أن البحرين ثاني دولة خليجية 
ســاعتي  اقــرار  فــي  الكويــت  دولــة  بعــد 

الرعاية لذوي االعاقة.
ســتواجه  التنفيذيــة  الســلطة  أن  وأكــدت 
اشــكاال فــي تطبيــق التعديــل التشــريعي، 
واســتدلت  المســتحقين.  لكثــرة  وذلــك 
 6 رقــم  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  بتعميــم 
لســنة 1980 بشــأن تحديــد األقــارب حتــى 

الدرجة الرابعة.
وقالــت: أقــارب الدرجة األولــى معروفون، 
والدرجــة الثانيــة تشــمل ابــن وبنــت اإلبــن 
الجــد جــد وجدة الزوج، أمــا الدرجة الثاثة 
فتشــمل جــد وجــدة األب واألم، وابــن ابــن 
اإلبن، وبنت وابن بنت االبن، والعم والعمة 
الــزوج،  وخالــة  وخــال  والخالــة،  والخــال 
وأبنــاء أخــوة الزوجيــن، وجــد وجــدة أب 

وأم الزوجين.
تتميــز  البحرينيــة  الشــخصية  أن  ولفتــت 
باالنسانية من الدرجة األولى دائما برعاية 

أّي شخص من أهله من ذوي االعاقة.
وبينــت أن البحريــن دائمــا وللــه الحمــد إما 
متقدمــة أو مواكبــة مــع تشــريعات الــدول 

األخرى.
وبلــوغ  التعديــل،  مــن  جــدوى  ال  وقالــت: 
الحــق لألقارب مــن الدرجة الثالثة أمر غير 

جهاد الفاضل معقول. 

المؤيد: محالت خليجية ممولة من إسرائيل
ــي ــرب ــع ــرار ال ــقـ ــالـ ــن بـ ــري ــح ــب ــع والــــتــــزام ال ــي ــب ــط ــت وقـــفـــة ضـــد ال

اعتبــرت الشــورية منــى المؤيد توصيــة اللجنة 
إســرائيل  مــن  الممولــة  األفــالم  برفــض حظــر 
“مبــررة”؛ لصعوبــة العمليــة، إذ ستشــمل أعدادا 

كبيرة من األفالم.
المحــالت  مــن  الكثيــر  هنــاك  أن  إلــى  ولفتــت 
التجارية ممولة من إســرائيل وموجودة بدول 
الخليــج، وكذلــك هناك الكثير من اللقاءات بين 
السياســيين اإلسرائيليين وسياسيين من دول 
آل  صــادق  الشــوري  وتســاءل  الخليج. 
رحمــة عــن كيفيــة تطبيــق هــذا القانــون، وأن 
القانون يقع ضمن الدرجة الثانية، إذ إن مملكة 
البحريــن دولة تحتــرم التزاماتهــا وعضو فعال 
فــي جامعــة الــدول العربيــة ومبــادرة الســالم 

العربيــة أنهــت المقاطعة مــن الدرجتين الثانية 
والثالثة.

مــع  “إننــا  البنمحمــد  بســام  الشــوري  وقــال 
فلســطين الســترجاع أرضه، وما انتشــر مؤخرا 
ال يمكن القبول به، وهذا ال يجب أن تكون فيه 
مزايــدات ويجــب أن نتعامــل مــع القوانين بأن 

تكون قابلة للتنفيذ”.
وقــال الشــوري عبدالرحمن جمشــير “نحن ضد 
التطبيــع مــع إســرائيل ولــن نقبــل بأي نــوع من 

أنواع التطبيع”.
ولفــت الشــوري ياســر حميــدان إلــى أن هنــاك 
طرقا وأســاليب مبتكرة لتمويل األفالم ظهرت 

الشوري خميس الرميحي يدعو زميله للتوقيع على اقتراح بقانونفي الفترة األخيرة.



القضيبية - مجلس النواب

أكــد نــواب أن اســتخدام أدوات الرقابــة البرلمانيــة المتعــددة في ضــوء الصالحيات التي منحها دســتور مملكة البحرين للنائب من شــأنه أن 
يثري الممارسة البرلمانية في مملكة البحرين، ويعزز مسيرة اإلصالح والبناء التي يقودها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة، مشيرين إلى أن النائب يجب أن يعي دوره التشريعي، وأن يكون ُملمًا بكيفية استخدام أدواته الرقابية كممثل عن الشعب.

وأشــادوا بالــدور الــذي تقــوم بــه األمانــة 
العامــة لمجلــس النــواب كجهــاز تنفيــذي 
للســلطة التشــريعية مهمتــه تقديم الدعم 
بواجبهــم  للقيــام  للنــواب  والمســاندة 
الوطنــي فــي الرقابــة والتشــريع، الفتيــن 
إلى أهمية الورش والدورات التي تقدمها 
األمانــة العامــة حــول اســتخدام األدوات 

البرلمانية.
مــن جانبه، صــرح النائب محمــد بوحمود 
أنــه من المهــم أن يطلع النائــب على كافة 
بالعمــل  الخاصــة  واألنظمــة  القوانيــن 
البرلمانــي؛ ألن هــذه القوانيــن واألنظمــة 
الموجودة في الالئحة الداخلية للمجلس 
هــي التــي ســتحكم عمــل النائــب طــوال 
فتــرة عضويته في مجلس النواب؛ حتى 
يتمكن من أداء مهامه بالشكل المطلوب. 
ولفت إلى أن النائب ال يجد من يحاســبه 
ســوى المواطنيــن الذيــن انتخبــوه، لذلــك 
فــإن عليــه مــن بــاب المســؤولية الوطنية 
أوال االلتــزام بالعمــل الجــاد واالبتعاد قدر 
اإلمــكان عــن القضايــا الهامشــية التــي ال 

تشكل أولوية لدى المواطنين.
وأكــد النائــب أن شــعب البحريــن ســيقف 
دوما جنبا إلى جنب مع قيادته الرشــيدة 
والمســيرة  اإلصالحــي  المشــروع  لدعــم 
تعكــس  التــي  للبحريــن،  الديمقراطيــة 
وحــدة الشــعب البحريني، وإصــراره على 
إنجاح المؤسســات الدســتورية، واحترام 
مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، التــي تعتبر 
أهم إنجازات المشروع اإلصالحي لجاللة 
الملــك. مــن جانــب آخــر، أشــادت النائــب 
كلثــم الحايكي بمــا تقدمه األمانــة العامة 
لمجلس النواب من دورات مســاندة لعمل 
النائــب، خصوصــا فيمــا يتعلــق بممارســة 
دوره في الرقابة والتشــريع واســتخدامه 
وذكــرت  البرلمانيــة.  ألدواتــه  األمثــل 
الحايكي أنه من المهم جدا لعضو مجلس 
النــواب أن يكــون ملمــا بكيفيــة ممارســة 
الســيما  والتشــريع  الرقابــة  فــي  دوره 
اســتخدام األدوات الدســتورية المتنوعة 
كاألســئلة واالســتجوابات، واالقتراحــات 
برغبــة، واالقتراحــات بقوانيــن وغيرهــا، 

وفــي  المواطنيــن.  مصلحــة  يخــدم  بمــا 
الســياق ذاتــه قــال النائــب علــي النعيمــي 
إن التحديــات تضــع المجلــس أمــام خيار 
واحــد ال بديــل لــه، أال وهــو اإلنجــاز الذي 
لــن يتحقــق إال بتكاتــف جميــع األعضــاء، 
التــي  الدســتورية  األدوات  وتفعيــل 
منحها الدســتور للمجلس المنتخب، وفق 
التعديــالت الدســتورية فــي العــام 2012 
التــي منحــت مجلــس النــواب صالحيات 
أوســع وأكثــر شــمولية عــززت دوره فــي 

التشريع والرقابة.
النائــب يجــب أن يكــون  إلــى أن  وأشــار 
علــى وعــي كامل بــدوره التشــريعي الذي 
حــدده لــه الدســتور، وكذلــك اســتخدامه 
مصلحــة  يخــدم  بمــا  الرقابيــة  لــأدوات 
الوطــن والمواطنيــن، مضيفــا أن أهميــة 
الموضوع الذي يريد النائب طرحه تحت 
قبــة البرلمــان هــي التــي تحــدد اختيــاره 
وأكــد  المناســبة.  الدســتورية  األداة 
النعيمــي أن التمّســك بالثوابــت الوطنيــة 
وحمايــة مكتســبات الميثــاق والمشــروع 

اإلصالحي واجــب وطني، يحققه النائب 
مــن خــالل دوره الفعــال واإليجابــي بمــا 

يعزز ويحافظ على المكتسبات.
بدورهــا، أكــدت النائــب فاطمــة قاســم أن 
إدراك النائب بالدور المنوط به في الرقابة 
والتشــريع، واســتخدامه األمثــل لأدوات 
البرلمانيــة التــي منحهــا لــه الدســتور مــن 
البرلمانــي قدمــا  بالعمــل  شــأنه أن يدفــع 
إلــى مزيــد مــن اإلنجــازات التــي ســتثري 
الديمقراطيــة.  البحريــن  مملكــة  تجربــة 
وثمنــت قاســم مــا تقدمــه األمانــة العامــة 
رئيــس  توجيهــات  علــى  بنــاء  بالمجلــس 
مجلــس النــواب فوزيــة زينــل مــن ورش 
عمــل ودورات للنــواب؛ بهدف دعمهم في 
الدســتورية،  تجويــد اســتخدام األدوات 

وإثراء الممارسة البرلمانية.
أهميــة  هاشــم  فــالح  النائــب  أكــد  كمــا   
البرلمانــي،  عملــه  النائــب  ممارســة 
واســتخدامه كافــة األدوات التي يتيحها 
دســتور مملكة البحرين ألعضاء الســلطة 
التشريعية، خصوصا فيما يتعلق بمطالب 
يجــب  النائــب  أن  ُمبينــا  المواطنيــن، 
وطنيــة  قناعــة  ترســيخ  إلــى  يســعى  أن 
تتبنــى أهميــة تعزيز المســار الديمقراطي 
والوفــاء للمبــادئ الدســتورية التــي تعــزز 

هذا المسار.

ــدام أدواتــــه ــخ ــت ــاس ــا ب ــًم ــل ُم ــشــعــب  ال ــون مــمــثــل  ــك يــجــب أن ي

نواب: ممارسة النائب دوره الرقابي تعزز مسيرة اإلصالح

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة الداخلية

والكشــفية  الرياضيــة  التربيــة  إدارة  نظمــت 
والمرشــدات بــوزارة التربيــة والتعليــم حملة 

تنظيــف لســاحل المالكيــة، تحــت شــعار “يدا 
بيــد ننظــف ســواحلنا”، وذلــك بمشــاركة 160 

من الزهرات والمرشدات.

تحــت رعايــة رئيــس الجمــارك الشــيخ أحمــد 
بــن حمــد آل خليفــة، أقامت شــؤون الجمارك 

حفــل تكريــم عــدد مــن الموظفيــن بمناســبة 
الجمــارك،  رئيــس  للتقاعد.وثمــن  إحالتهــم 
تعزيــز  فــي  للمتقاعديــن  المتميــزة  الجهــود 

العمل الجمركي، والعطاء والتفاني.

160 زهرة ومرشدة ينظفن ساحل المالكية

“الجمارك” تكرم عددا من الموظفين المتقاعدين

بلدية المحرق تشكل لجنة “المناقصات” الداخلية
موظفين  6 ــة  ــوي ــض ــع وب ــة  ــع ــاب ــت ــم وال الـــرقـــابـــة  رئــيــس  ــة  ــاس ــرئ ب

أصدر مدير بلدية المحرق إبراهيم الجودر قراًرا بتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات 
والمشتريات والمبيعات الداخلية للبلدية.

وضمــت اللجنــة التي شــكلت بقرار رقم 3 لســنة 
2019 برئاســة رئيــس قســم الرقابــة والمتابعــة 
كال مــن رئيــس قســم المتنزهــات نائًبــا للرئيــس، 
المشــتريات،  مجموعــة  رئيــس  وعضويــة 
ومحلــل مالــي أول، ومحاســب أول، ومحامــي، 
واختصاصــي عقــود أول كعضــو مقــرر. وتكــون 
القرار الذي حصلت “البالد” على نســخة منه من 

8 مــواد، حيث منح اللجنة اختصاص اإلشــراف 
علــى كافــة إجــراءات المناقصــات والمزايــدات 
وعلــى  الداخليــة،  والمبيعــات  والمشــتريات 
األخــص اســتالم العــروض وتقييمهــا، وتســبيب 
أســلوب  مــن  بــدالً  التعاقــد  أســلوب  اختيــار 
المناقصــة العامــة، واتخــاذ قــرارات التفــاوض، 
العــروض  أصحــاب  علــى  اإلرســاء  وقــرارات 

الفائــزة. ونّظــم القــرار مواعيــد اجتمــاع اللجنــة 
بدعوة رئيسها بحسب الحاجة، على أن ال تكون 
اجتماعاتهــا صحيحــة إال بحضــور األغلبية على 
أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس ونائبــه، وتصــدر 
األعضــاء  أصــوات  بأغلبيــة  توصياتهــا  اللجنــة 
الحاضرين، وعند التســاوي يرجح الجانب الذي 
منه الرئيس. وحّدد القرار مدة عمل اللجنة بسنة 
واحــدة قابلــة للتجديــد، علــى أن ترفــع اللجنــة 
تقريــًرا ربــع ســنوي بمــا تــم إنجــازه مــن أعمــال 
لمدير عام البلدية. وجّوز القرار للجنة االستعانة 

أو  بالمناقصــة  المعنيــة  اإلدارة  موظفــي  بأحــد 
المزايدة أو طلب الشراء إلبداء رأيه في العطاء 
المقــدم مــن الناحيــة الفنية، علــى أن ال يكون له 
صــوت معــدود فيما يتــم اتخاذه مــن توصيات. 
وتلتزم اللجنة في مباشــرة عملها بأحكام قانون 
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات 
الحكوميــة وتعديالته، واإلجــراءات المنصوص 
عليهــا في الئحته التنفيذيــة، وبأحكام القرارات 
الصــادرة فــي مجلــس المناقصــات والمزايــدات 

في هذا الشأن.
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ــص ــص ــخ ــت ــى ال ــلـ ــم “الــــــدخــــــاء” عـ ــ ــره ــ ــواغ ــ ــاســـم ش ــقـ ــتـ يـ

إن صــّح اعتبــار اإلعــالم مهنــة إبداعيــة، فــإن خريجــي هــذا التخصــص في ســوق 
العمــل البحرينــي أصبحــوا مبدعين بال هوية، يتقاســم كعكة شــواغرهم الوظيفية 
أبناء التخصصات األخرى؛ لغياب التعريف الدقيق لهذا التخصص لدى مؤسسات 

القطاعين العام والخاص.

ويشــير أحد اإلحصاءات المعلنة عن أعداد 
العاطليــن مــن خريجــي تخصــص اإلعــالم 
والتنميــة  العمــل  وزارة  لــدى  المســجلين 
ا  االجتماعيــة عــن وجــود نحــو 290 إعالميًّ
عاطــالً عــن العمــل، فــي مقابل وجــود أكثر 
ســوق  فــي  ومؤسســة  منشــأة   3400 مــن 

العمل لديها أنشطة إعالمية.
وفــي هــذا الصــدد، قالت خريجــة الصحافة 
إنهــا  الغســرة  ضحــى  البحريــن  بجامعــة 
أصبحــت “ســائحة” بين معــارض التوظيف 
ومواقــع المؤسســات اإللكترونيــة ومبانــي 
الشــركات في المناطق التجارية، وذلك بعد 
أن ســئمت مــن تجاربها الســابقة فــي العمل 
بمؤسسات لم تكن تدفع لها مرتبها الشهري.

وأضافــت: “دعيــت قبــل فتــرة قصيــرة إلى 
مقابلــة عمل فــي تلفزيــون البحرين ألفاجأ 
بأن المقابلة لشــاغر واحد دعي له أكثر من 
100 شخص، فلم يكن لي نصيب فيها، كما 
تقدمت على شاغر آخر بوزارة الصحة في 
مثل مجال تخصصي إال أن موظف ديوان 
الخدمــة المدنية رفض اســتالم طلبي على 
اعتبار أن الوظيفة لحاملي الدبلوم فقط”.

واقترحــت لعــالج بطالــة خريجــي اإلعالم، 
فــي  ومهاراتهــم  مــن خبراتهــم  االســتفادة 
القطاع التربوي، وذلك عبر اســتثمارها في 
مهــام اإلذاعــة المدرســية، وتعليــم مقررات 
المســرح  مســؤولية  وتولــي  الصحافــة، 
إلــى  المطبوعــات،  وتصميــم  المدرســي، 
جانــب مهــام تغطيــة الفعاليات المدرســية، 
مــن ذوي  ليســوا  لمــن  إيعازهــا  يتــم  التــي 
االختصــاص. مــن جهتها، تحدثــت خريجة 

البحريــن  بجامعــة  اإللكترونــي  اإلعــالم 
التقديــم  فــي  تجربتهــا  عــن  أحمــد  مريــم 
علــى وظيفــة اختصاصــي وســائل ســمعية 
وبصريــة التــي أعلــن عنهــا ديــوان الخدمــة 

المدنية بوزارة الصحة.
وأشــارت إلى أن الموظف المعني بالديوان 
رفــض اســتالم طلبها؛ مّدعًيــا أن تخصصها 

مختلف عن الشاغر المعروض.
أســاتذتي  إحــدى  مــع  تواصلــت  وتابعــت: 
بالجامعــة للتأكــد مــن مطابقــة التخصــص 
أن  لــي  فأكــدت  المعروضــة،  الوظيفــة  مــع 
الوظيفــة،  لمتطلبــات  مطابــق  التخصــص 
وأنــه بإمكانــي الحصــول علــى رســالة مــن 
القسم تشرح التخصص لجهة العمل، إال أن 
الموظــف عــاد ليؤكــد رفضه اســتالم طلبها 
حتــى لــو أرفقت معه تلــك الرســالة، مّدعًيا 
وجــود أوامــر لديه بعــدم رغبتهم بخريجي 

هذا التخصص”.
وأمــا خريجة اإلعــالم اإللكترونــي بجامعة 
اختزلــت  فقــد  رضــي  حــوراء  البحريــن 
تجربتهــا بالقــول: ُولــدت ألكــون شــيًئا فــي 
فــي  والعمــل  المعانــاة  كل  فبعــد  الحيــاة، 
وبرواتــب  متعــددة  بتخصصــات  وظائــف 
الوظيفــي،  األمــان  إلــى  أتطلــع  متدنيــة، 

وتقديم ما بوسعي لخدمة الوطن.
وأشارت إلى أنه بالرغم من تنقلها بين عدة 
وظائــف شــملت إدارة األعمــال والعالقــات 
العامــة والمحاســبة والتصميــم والســياحة 
وإعــداد البرامــج، ال تزال تجــد صعوبة في 
العثــور علــى وظيفــة تتالءم مع مــا تمتلكه 
مــن مؤهــالت وخبــرات عمليــة. وأضافــت: 

كنت أقبل ببعض الوظائف المتدنية الدخل 
والتي ليســت لها عالقــة بمجال تخصصي، 
إال أن العبــارة التــي مــا فتــئ أربــاب العمــل 

ســيرتي  علــى  اطالعهــم  حيــن  يرددونهــا 
يتــالءم  ال  المتوفــر  الشــاغر  أن  الذاتيــة، 

ومستوى خبرتي ومؤهالتي العالية”.

نسخة إعالن التوظيف بوزارة الصحة

سيدعلي المحافظة

تتقدم أسرة دار »                       «

بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميلة

أمـل الحـامــد
لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

 زوجة خـالها
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها 
وذويها الصبر والسلوان

من المسؤول 
عن وفاة طفل 

المالكية؟
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جاسم اليوسف

Û  نــزل نبــأ وفــاة الطفــل علــي جعفر )5 ســنوات( فــي قريــة المالكية، إثــر حادث
مأساوي وقع له بعد دهسه بشاحنة مخصصة لنقل النفايات أمس، كالصاعقة 

على جميع أهل البحرين.
Û  كان علــي عندهــا عائــًدا مــن روضتــه ظهيــرة أمس، حيــث اصطحبتــه والدته

وأخته للبرادة، في مسعى على ما يبدو أنها كانت محاولة من األم المكلومة 
إلسعاد طفلها بقطعة شكوالته بعد يوم دراسي حافل خلف أسوار الروضة.

Û  ولكن يا له من حظ عاثر وعبثي يا أم علي، وأنِت تشــهدين بنفســك فارســك
الصغير وهو يلتقط أنفاسه األخيرة ومضرًجا بدمائه تحت عجالت الشاحنة. 

Û  بعد وفاة علي، خرجت ما يمكن تســميته بالفضائح، فالعضو البلدي للمنطقة
تحــدث عــن أن وزارة األشــغال والبلديــات رفضــت 3 مــرات طلبــات للمجلس 
البلــدي الســابق ومرة واحدة للمجلس الحالي بإنشــاء مرتفعــات في المنطقة 

التي يعرف عنها أنها حي تجاري مزدحم والسيما بعد صالة المغرب.
Û  ،في المقابل، ُتساءل الشركة المعنية المشغلة لشاحنات التنظيف عن الحادث

فالجميــع تحــدث عن أن الســائق كان مشــغوال بهاتفه أثناء القيادة، والســؤال 
األهم ما الذي أتى بشــاحنة النظافة في الحي المأهول بالســكان والســيما إذا 
ما عرفنا أن أوقات عمل الشاحنات من 3 فجًرا لغاية 10 صباًحا ومن الساعة 

4 عصًرا إلى 6 مساء؟!
Û  ،قــدر علــي أن يكــون هو كبش الفداء الســتهتار بعض الجهات بــأرواح الناس

ولكــن ســيكتب لــه المجــد لأبــد، إذا تحركــت هذه الجهــات بالســرعة الفورية 
إلنقاذ عشرات “العليين” من خطر محدق.

Û  قــدرك يــا علــي أن تخــرج وال تعــود، وقــدر روضتــك أن تنــادي عليــك، فــال
تستجيب.

Û  ولو كان األمر بيدي لجعلت هذا الشــارع باســم هذا الطفل المنقذ بعد أن تتم
ا للسير. حل مشاكله واالستجابة لمطالبات البلديين في جعله مكاًنا آدميًّ

عنفوان

مريم أحمدحوراء رضي

فاطمة قاسم كلثم الحايكي علي النعيميمحمد بوحمود فالح هاشم

سيدعلي المحافظة



09 local@albiladpress.com

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

أعرب مدير عام اإلدارة العامة لإلصالح 
والتأهيل عن تعازيه ومواســاته ألســرة 
ابــن  نجيــب محفــوظ  المتوفــي  النزيــل 

الشرقي )مغربي الجنسية(.
وأوضح أن المذكور كان يقضي في مركز 
إصــاح وتأهيل النزالء فــي “جو “ عقوبة 
جنائيــة،  قضايــا  فــي  عاًمــا   15 الســجن 
حيث قام وآخر بتاريخ 10 نوفمبر 2013 
بغيــر رضاهــا واالعتــداء  أنثــى  بمواقعــة 
وحجــز  باإلكــراه  والســرقة  عــرض  علــى 
جســم  ســامة  علــى  واالعتــداء  الحريــة 

الغير.
وأضاف أن المذكور، أدخل المركز بتاريخ 
2 يونيــو 2014 ورفــض بحضــور منــدوب 
مــن ســفارة المملكــة المغربيــة، نقلــه إلــى 
المغرب الستكمال تطبيق العقوبة، منّوًها 
إلــى أن والدتــه ســبق أن تقدمت بشــكوى 
مفادهــا  والتأهيــل  اإلصــاح  مركــز  إلــى 

النــزالء،  بعــض  مــن  لمضايقــات  تعرضــه 
حيث تم التجاوب مع الشكوى ونقله إلى 

مبنى آخر.
وأشــار مدير عــام اإلدارة العامة لإلصاح 
والتأهيــل إلى أنه تم نقل النزيل المذكور، 
مجمــع  إلــى   2019 فبرايــر   17 بتاريــخ 
الســلمانية الطبي إثر معاناته من آالم في 

الكلــى ونقص حاد في الــدم، وبتاريخ 21 
فبرايــر 2019 تــم إبــاغ مركــز اإلصــاح 
والتأهيــل بوفاتــه، مهيبــا بكافــة وســائل 
االجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع  اإلعــام 
المعلومــات  نشــر  فــي  بالمهنيــة  االلتــزام 
الجهــات  إلــى  الرجــوع  تقتضــي  والتــي 

الرسمية المعنية.

ذكــر رئيــس النيابــة بنيابــة محافظــة المحــرق 
عامــر العامر أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها 
في الباغ الوارد لها من اإلدارة العامة لمكافحة 
الفســاد واألمن االقتصادي وااللكتروني )إدارة 
قيــام  بشــأن  االقتصاديــة(؛  الجرائــم  مكافحــة 
أحد األشخاص بجمع وتلقي أموال من الناس 
اســتثمارها وإدارتهــا وتوظيفهــا، دون  بقصــد 
الحصــول علــى ترخيص من مصــرف البحرين 

المركــزي لمزاولــة أنشــطة جمــع أو تلقــي تلــك 
األموال من أجلها.

وأوضــح أنــه يقــوم بإيهــام الناس بأنه ســيقوم 
وأنــه  أجنبيــة،  أســهم  فــي  األمــوال  باســتثمار 
سيقوم بإرجاع رأس المال باإلضافة إلى أرباح 

شهرية، إال أنه ال يفي بذلك.
وأضاف أن تحريات اإلدارة سالفة البيان دلت 
على أن المتهم قد اعتاد على ممارسة أساليب 
القيــام  فــي  تتمثــل  قانونيــة،  غيــر  احتياليــة 
بأنشــطة غير مرخصة وجمع واســتثمار أموال 

الغيــر مــن دون ترخيــص، إضافــة إلــى إعطــاء 
شيكات من دون رصيد.

اعتــرف  بالتحقيقــات  المتهــم  وباســتجواب 
بالتهمــة المســندة إليــه وأقــر بأنــه تلقــى وجمع 
أمــواال مــن الغيــر بقصــد اســتثمارها مــن دون 

ترخيص من الجهات المعنية بذلك.
وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة القضية 
وتــم إحالتــه إلــى المحكمــة الكبــرى الجنائيــة 
األولى لنظر الدعوى بتاريخ 10 مارس 2019.

حكم عليه بـ 15 سنة بتهم االعتداء على العرض والسرقة باإلكراه

أحيــل للمحاكمــة لتلقيــه األمــوال مــن دون ترخيــص

“النزيل المغربي” توفي إثر معاناة من آالم الكلى

محتال يوهم الناس باستثمار أموالهم في األسهم

الصغــرى  المحكمــة  دانــت 
بالقضايــا  )المختصــة  الجنائيــة 
خليجــي  متهمــا  المروريــة( 
الجنســية بارتــكاب فعــل مخــل 
بحركــة  أشــار  إذ  بالحيــاء، 
لكاميــرا  بيــده  أخاقيــة  غيــر 
شــارع  علــى  المثبتــة  الســرعة 
ســلمان  بــن  عيســى  الشــيخ 
يقــود  وهــو  رصدتــه،  بعدمــا 
بسرعة تفوق الســرعة المحددة 
للشارع، وقضت بمعاقبة المدان 
بالحبــس لمــدة شــهر واحــد، كما 
أمرت بتغريمه مبلغ 100 دينار.

أن  المحكمــة  وأوضحــت 
فــي  تتمثــل  الواقعــة  تفاصيــل 
أن كاميــرا الســرعة المثبتــة في 
شارع الشــيخ عيسى بن سلمان 
جســر  منفــذ  ناحيــة  والمتجــه 
الملــك فهــد، كانــت قــد رصــدت 

لوحــة خليجيــة  تحمــل  ســيارة 
تســير بســرعة أكثــر بكثيــر ممــا 
هــو مقــرر علــى الشــارع، وعنــد 
مشــاهدة الصــور لوحظ أن قائد 
المركبــة يشــير ناحيــة الكاميــرا 

بإصبعه بحركة غير أخاقية.
وعقــب التحــري حــول صاحــب 
لهويــة  التوصــل  تــم  الســيارة 
المتهــم والقبض عليــه وتوقيفه 
وإحالته للمحاكمة بعد التحقيق 

معه.
وكانــت النيابة العامة قد أحالت 
المتهــم الشــاب للمحاكمــة علــى 

اعتبار أنه ارتكب اآلتي:
أوال: أتــى فعــا مخــا بالحيــاء 
فــي الطريق العــام. ثانيا: تجاوز 
بمــا  للشــارع  المقــررة  الســرعة 
مــن   %  30 مــن  أكثــر  يجــاوز 

السرعة المسموح بها.

خليجي يشير بأفعال مخلة لكاميرا السرعة

“الكبرى التجارية” حسمت 912 دعوى بـ62 مليونا
الــكــلــي الـــعـــدد  و1300  ــر  ــهـ أشـ  6 ــة  ــي ــض ــق ال عــمــر  مــتــوســط 

أفادت األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء أن المحكمة الكبرى التجارية حسمت 912 دعوى 
في العام 2018، بلغ مجموع قيمة المطالبات فيها ما يقارب 62 مليون دينار )165 مليون دوالر(.

وقالــت األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء، 
إن المحكمة التجارية نظرت نحو 1300 دعوى 

خال العام 2018.
نظــام  تطبيــق  وبعــد  أنــه  األمانــة  وأكــدت 
المحكمــة  أمــام  القضايــا  فــي  الدعــوى  إدارة 
التجاريــة فــي الربــع األخيــر مــن العــام 2018، 
فــإن مــن المتوقع زيــادة معدل حســم الدعاوى 
التجارية التي تنظرها، وأن يقل متوســط عمر 
الدعــوى القضائيــة فيهــا، والتي تشــير البيانات 
اإلحصائيــة إلــى أنه يبلغ 6 أشــهر في كل درجة 

تقاضي. 
يذكر أن القانون رقم )18( لســنة 2018 بتعديل 
المدنيــة  المرافعــات  قانــون  أحــكام  بعــض 
والتجاريــة، نــص علــى إنشــاء مكتــب لتحضير 
“مكتــب  يســمى  للمرافعــة  وتهيئتهــا  الدعــوى 
تقــل  ال  رئيــس  مــن  ويشــكل  الدعــوى”،  إدارة 
درجتــه عــن قــاض بالمحكمــة الكبــرى المدنيــة 
يتولى اإلشراف على عمل المكتب، وعدد كاف 
من األعضاء من القضاة والقانونيين والفنيين، 

إحصاءات المحاكم التجاريةويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

“المحامين”: ال يمكن تسريع القضايا بمواعيد قصيرة
ــة ــ ــ دق دون  الـــــــــــدعـــــــــــاوى  ــم  ــ ــ ــس ــ ــ ح مــــــــن  تـــــــخـــــــوف 

اعتبــرت جمعيــة المحاميــن أن مطالبــة المجلــس األعلــى للقضــاء بســرعة البــت فــي 
القضايــا بمواعيــد قصيــرة جدا، مهمة يســتحيل معهــا تزويد المحاكم بمــا هو مطلوب 

وهو سيكون على حساب العدالة والحق.

وقــال رئيــس جمعيــة المحاميــن البحرينية حســن 
بديوي: نرفض أن تكون السرعة في حسم القضايا 
دون دقــة أو جــودة لنوعيــة األحــكام على حســاب 
تحقيق العدالة، فما الفائدة من حسم قضايا تكون 
فالوضــع  للقانــون،  مخالفــة  األحــكام  بعــض  فيهــا 
أصبــح كارثيــا للقضــاة والمحاميــن؛ إذ إن األحــكام 
وتراكمها في محكمة التمييز اآلن خير برهان على 

ذلك.
وأوضــح بديــوي أن جمــوع المحاميــن المشــتغلين 
بمهنــة المحامــاة الذيــن بلــغ عددهــم 1222 محاميا 

يرفضــون مــا آل إليــه الوضــع فــي المحاكــم، كمــا 
أوســع  الجمعيــة صاحيــات  تمنــح  بــأن  يطالبــون 

أسوة بالدول العربية ودولة الكويت. 
وأضــاف أن عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك 
مجلــس  علــى  أنعــم  آل خليفــة  عيســى  بــن  حمــد 
إدارة جمعيــة المحامين بإحــدى لقاءاته بأحقيتهم 
فــي إعــان الجمعيــة كنقابــة لهــا كافــة الصاحيات 
المقررة للنقابات؛ حال كونها ركًنا من أركان السلطة 
القضائية وعوًنا لها، وتيمًنا بمقولة الحق التي قالها 
لنــا األميــر الراحــل الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل 

خليفــة )طيــب هللا ثــراه( فــي إحــدى مقاباتــه مــع 
إدارة جمعيــة المحامين بأن المحامين البحرينيين 
يمثلون الوجه الحضاري للباد وعوًنا فعااًل للسلطة 
القضائيــة في الدفاع عن الحقــوق والحريات.  كما 
تشــهد وتقــر الجمعية بمــا تلقاه من دعم ومســاندة 
متواصلــة مــن لــدن رئيس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بلقاءاته 
ودعمــه  الجمعيــة  إدارات  مجلــس  مــع  المتعــددة 
ومســاندته ورعايته الكريمة للجمعية باستضافات 
عــدة للمكتــب الدائــم التحــاد المحاميــن العرب في 
مملكــة البحريــن. وكان ومــازال الدعــم والمســاندة 
التي تتلقاها جمعية المحامين من ولي العهد نائب 
القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفة ودعمه للمساهمة الفاعلة في إثراء مجاالت 
القانــون  أحــكام  واســتقرار  االقتصاديــة  التنميــة 

وتطبيقه بالمملكة كنبراس يضيء الطريق لجموع 
ومواكبــة  التقــدم  نحــو  البحرينييــن  المحاميــن 

متطلبات العصر مع السلطة القضائية.
وأعلنــت الجمعيــة رفضها وعــدم قبولهــا لما يجري 
حاليــا فــي طريقــة عمــل المحاكم، ناهيكــم عن قلة 
عدد الموظفين وعدم تأهيلهم وتدريبهم من حيث 
الســرعة والدقــة، فضــا عــن اإلربــاكات فــي عملنــا 
وأثرهــا علــى عاقاتنــا مــع الموكليــن، فنحــن أبنــاء 
الوطن الذي نحرص عليه أكثر من أنفسنا وال نقبل 
مــا يجــري اآلن مــن خطــوات وقــرارات متســرعة 
غيــر مدروســة وال يؤخــذ فيهــا برأينــا كمحاميــن. 
كمــا ناشــد المحامــون مجلســي النــواب والشــورى 
لســرعة مناقشــة مشــروع بقانــون لمهنــة المحامــاة 
الذي مضى عليه 10سنوات في أدراجها وكلنا أمل 
بــأن يتم إعطــاؤه أولوية بما يخــدم مهنة المحاماة 

بمملكة البحرين.

محكمة تستمع لسيدة تطلب الطالق عبر “األيمو”
ــاء ــكر للقضـ ــان الشـ ــا يوجهـ ــفر ووكيالهـ ــن السـ ــروف مـ ــا الظـ منعتهـ

قــال المحامــي عمــار الترانجة إنه في ســابقة أولى من نوعها، اســتجابت المحكمة 
الكبــرى الشــرعية )الدائــرة الســنية( إلى طلبــه وطلب المحامية ســمر أنــور التركي 
باعتبارهمــا وكيــال مدعيــة بقضيــة طــالق؛ بإجــراء مكالمــة فيديو عبر أحــد برامج 
التواصل االجتماعي “األيمو”؛ من أجل التواصل مع موكلتهم الخليجية الجنسية، 
حــول طلبهــا الطــالق للضــرر المقــدم منهــا ضــد زوجهــا البحرينــي الجنســية، حيث 
إن المحكمــة كلفتهمــا فــي جلســة ســابقة بحضورهــا، إال أنه تعذر ذلك بســبب عدم 

إمكانيتها الحضور إلى مملكة البحرين لظروف خارجة عن إرادتها. 

والتــي  الواقعــة،  أن  إلــى  الترانجــة  وأشــار 
فــي  2017، تتمثــل  للعــام  تعــود تفاصيلهــا 
أن المدعــى عليــه ترك زوجتــه المدعية في 
بلدهــا وهجرهــا لمــدة مــا يقــارب العاميــن، 
ممــا حدا بها إلى رفع دعواها بطلب الطاق 
للضرر بســبب الهجران وعدم اإلنفاق عليها 

لمدة تجاوزت السنوات الثاث.
شــكره  عــن  الترانجــة  المحامــي  وأعــرب 
المحكمــة  الســتجابة  وتثمينــه  وتقديــره 
لطلبه المقدم من قبله باالتصال عبر برنامج 
“األيمــو” بموكلتــه، مما ينمــي ويؤكد حرص 
المحكمــة في مواكبــة التطــور للتكنولوجيا 

االجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الحديثــة 
التي قربت البعيد، إذ أكد أن استخدام مثل 
هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا الحديثــة قــد 
يســاعد في حلحلة الكثير من القضايا التي 
قــد تســتغرق وقتــا كبيــرا فــي اآلجــال التي 
قد تســتدعي الحضــور الشــخصي ألطراف 
النــزاع أمــام المحكمــة، ويســاعد أيضــا فــي 
تقليل التكاليف المادية من حجوزات ســفر 
وإقامــة فــي غنــى عنهــا مــن أجــل الحضور 

لجلسة واحدة.
ودعــا إلــى ضــرورة تطويــر عمــل المنظومة 
القضائيــة وســرعة إدخــال مثــل هــذا النوع 

ضمــن  مــن  الحديثــة  التكنولوجيــا  مــن 
إجــراءات التقاضــي في المحاكم الشــرعية 
والقوانيــن  التشــريعات  وســن  والمدنيــة 
هــذه  مــن  االســتفادة  علــى  تســاعد  التــي 
جلســات  فــي  خصوصــا  التكنولوجيــا، 
المحاكمة أو جلســات االستماع إلى الشهود 
حــول النــزاع المطــروح أمــام القضــاء فــي 
تواجدهــم بالخــارج، ممــا يؤدي إلى ســرعة 
الفصــل فــي القضايــا وتقليــل مــدة اآلجــال 

فيها إذا ما استدعى ذلك.
كمــا أكــد ثقتــه في عدالــة ونزاهــة المحكمة 
فــي  العدالــة  وإرســاء  الحــق  إحقــاق  فــي 
االســتجابة لتحقيــق طلــب موكلتهــم، وأنــه 
والمحامية سمر التركي طالبا أمام المحكمة 
إلنهــاء  بهــا  لحــق  الــذي  للضــرر  بتطليقهــا 
معاناتهــا التي اســتمرت طويــا بما يتوافق 
مــع نصوص أحــكام األســرة البحريني دون 

انتقاص من حقوقها الشرعية.

سمر أنور التركي عمار الترانجة

المنامة - وزارة الداخلية

صــرح مديــر عام مديريــة شــرطة المحافظة 
الشــمالية بــأن شــرطة المديريــة تمكنــت مــن 
فــي ســرقة  بالشــروع  القبــض علــى مشــتبه 
محــات تجاريــة )بحرينــي، 18 عامــا(. جــاء 
ذلــك تعقيبا علــى مقطع فيديــو متداول 
االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  ببعــض 
محــات  ســرقة  فــي  الشــروع  يتضمــن 

أن  البديع.وأوضــح  بمنطقــة  تجاريــة 
المديريــة تلقــت باغا من أصحــاب المحات 
المتضــررة، وعلى أثر ذلك تم مباشــرة أعمال 
البحــث والتحري، والتي أســفرت عن تحديد 
هوية المشتبه به والقبض عليه. وأشار مدير 
عام مديرية شــرطة المحافظة الشــمالية إلى 
أنــه تــم اتخاذ اإلجــراءات القانونيــة الازمة؛ 

تمهيدا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على مشتبه بسرقة محالت بالبديع

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

االثنين
25 فبراير 2019 
20 جمادى اآلخرة 1440

Û  دعــوت مســبًقا وال أزال، لعــدم التســّرع بإطاق األحكام الســلبية على النواب
الجــدد، ومنحهــم الفرصــة المســتحقة ألن يقدمــوا مــا لديهــم مــن اجتهــادات 
وعمــل، يكــون المواطــن خالهــا رقيًبــا ومناصًحــا لهــم، وليــس عامــل تحبيط 

وتثبيط عزيمة.
Û  ويعي النواب أكثر من غيرهم، ثقل المسئوليات الملقاة على كاهلهم، وحجم

مطالبــات النــاس، وأولوياتهــم، ألنهــم جــاءوا مــن رحــم المجتمــع البحرينــي، 
واألولويــات،  الهمــوم،  ذات  يشــاطروننا  ومعــارف،  وأصدقــاء،  أقربــاء  لهــم 

وااللتزامات.
Û  ،وكان أول الغيــث، تثبيــت مكتســبات المواطــن فــي برنامــج عمــل الحكومــة

بتفاهم هادئ ورصين، المواطن الرابح األول منه، أعقبه اإلعان عن تشكيل 
أول لجنــة تحقيــق لبحرنــة الوظائــف، يصــّوت لهــا فــي الجلســة العامــة غــًدا 

الثاثاء.
Û  إلى ذلك، بادر كثيرون من ممثلي الشــعب، بعد أداء القســم مباشــرة، بسلسلة

مــن الزيــارات الجــادة لعــدد مــن وزراء الخدمــات، يصحبهم جمع مــن أعضاء 
الدائرة والعضو البلدي، للوقوف على الخدمات ومستقبل المشاريع بالمنطقة، 

ومنهم من زار ذات الوزير ثاث مرات وأكثر.
Û  وأعجبتني كثيًرا، مبادرة االجتماعات التنســيقية التي جمعت نواب وبلديي

المحافظات، حيث جلسوا مًعا على طاولة واحدة، وتحدثوا باستفاضة حول 
اآلليــات المطلوبــة، لتنســيق الجهــود واألهــداف خدمــة للمواطنيــن، بتجربــة 

تصنف بالفريدة.
Û  مكتســبات لتثبيــت  الســابق،  للمجلــس  خاًفــا  –باإلجمــاع-  النــواب  ويهتــم 

المواطنيــن بالميزانيــة العامــة القادمــة، ولتفعيــل الحــراك الحكومــي حــول 
العاطلين عن العمل، وتتبع بؤر الفساد ومواطن استنزاف المال العام، وكذلك 

تمرير قانون مستنير للصحافة، يضمن للجسم الصحفي حقوقه الكاملة.
Û  ،هنالــك عمــل مغايــر وإيجابــي فــي المجلــس الجديــد، عمــل يفــور بالحماســة

والتوافق الوطني الشامل، عمل يتطلب من الحكومة الموقرة االستمرار بمد 
يــد العــون والتعــاون للنــواب، وفتح كل األبــواب لهم، ألن نجاحهــم هو نجاح 

للبحرين ولحكومتها ولشعبها على حد سواء، وليس لفئة بعينها.

اتركوا األثر 
الطيب في الناس

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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عاًمــا  40 منــذ  البحريــن  فــي  اإلقليمــي  الشــركة  مقــر 

“تكنال” تضاعف استثماراتها وموظفيها

“تكنــال”  شــركة  فــي  مســؤول  ذكــر 
الرائــد  المــزّود  األوســط،  الشــرق 
ألنظمــة األلمنيــوم المعماريــة للمباني، 
أن الشــركة ضاعفــت مــن أعمالهــا في 
المنطقــة في الوقت الذي تحتفل فيه 
بمــرور أكثــر 40 عاًمــا علــى وجودهــا 
اإلقليمــي  بمقرهــا  األوســط  بالشــرق 

الدائم في البحرين.
وعقــدت الشــركة التــي توفــر الحلول 
واألغلفــة  الواجهــات  وتقنيــات 
مــن  والمنشــأة  للمبانــي  الخارجيــة 
ستائر زجاجية ونوافذ وأبواب، وتعد 
مــن أبــرز الشــركات العالميــة فــي هذا 
القطاع، مؤتمر “عالم تكنال” الحصري 
ســيزونز  الفــور  بفنــدق  المنامــة  فــي 
قبــل أيــام، اســتعرضت خاللــه أحدث 
يتعلــق  فيمــا  تقدمهــا  التــي  الحلــول 
بســالمة وأمن المبانــي، خصوًصا عند 

اندالع الحرائق.
وشــهد المؤتمــر مشــاركة عــدد غفيــر 
والمعمارييــن  المهندســين  مــن 
واالستشــاريين والمقاولين ومصنعي 
األلمنيوم ذوي االختصاص إلى جانب 
عــدد مــن الممثليــن لبعــض الــوزارات 
المعنيــة والدفــاع المدنــي ومكافحــة 

الحريق.
وافتتــح مؤتمــر “عالــم تكنــال” المدير 
العام للشركة سام روبنسون، إذ رحب 
بالمشــاركين والحضور، وألقى الضوء 
علــى تاريــخ أنظمــة “تكنــال” العالميــة 
منذ وجودها بالشرق األوسط قبل 40 
عاًمــا إلــى يومنــا هــذا وكل التطورات 
والنمو الذي حظيت به الشــركة خالل 
4 عقــود مــن تقــدم وارتقاء بمســتوى 
توفرهــا  التــي  والحلــول  المنتجــات 
لعمالئها وذوي االختصاص باألسواق 
والخدمــات  واإلقليميــة  المحليــة 
المختلفة والمتنوعة؛ دعًما لمســاعيها 
المنتجــات  أفضــل  ترويــج  فــي 
المتطورة وحلول األلمنيوم المعمارية 

في قطاع التشييد والبناء.
جــان  للشــركة  اإلداري  المديــر  وأبلــغ 
أعمــال  أن  ”البــالد”،  لوفيزوتــو  مــارك 

فــي  تضاعفــت  ومبيعاتهــا  الشــركة 
البحريــن والمنطقــة من خــالل مقرها 
الضعــف  إلــى  البحريــن  فــي  الدائــم 
مدعومة بالتطــور العقاري والمعماري 

السائد في اإلقليم.
نائــب  أيًضــا  المســؤول، وهــو  وأشــار 
الرئيــس ألنظمــة المبانــي فــي شــركة 
“هايــدرو” المالكــة لـــ “تكنــال”، إلــى أن 
الشــركة  مقــر  فــي  الموظفيــن  عــدد 
وفرعيهــا  البحريــن  فــي  اإلقليمــي 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة 
وســلطنة عمــان تضاعــف أيًضــا علــى 
الماضيــة  العشــر  الســنوات  مــدى 
كوادرهــا  زيــادة  ســتواصل  وأنهــا 
البشــرية واللوجســتي بما يلبــي النمو 

المستقبلي.
إلــى  عمــدت  الشــركة  أن  إلــى  ولفــت 
توظيف بحرينيين شباب من مختلف 
االختصاصــات المطلوبــة، وأنها أولت 
عمومــا  للمــرأة  يكــون  بــأن  اهتماًمــا 
ودور  وجــود  خصوصــا  والبحرينيــة 

فعال في أعمالها.

زيادة في المساحة التخزينية

مــارك  جــان  بيــن  أخــرى،  جهــة  مــن 
مســاحتها  مــن  ضاعفــت  “تكنــال”  أن 
لتصــل  بالبحريــن  الرئيســة  التخزينيــة 
إلــى أكثــر مــن 5 آالف متــر مربــع لتزيــد 
وتعــزز مــن قدراتهــا لتلبيــة احتياجــات 
األســواق المتناميــة وزبائنهــا بالســرعة 

والكفاءة المطلوبة.
ويــرى أن البحرين وفــرت بيئة صديقة 
لألعمــال من حيث التســهيالت ووجود 
الحظــه  مــا  وهــو  المدربــة،  الكفــاءات 
علــى مــدى 10 ســنوات مــن عملــه فــي 
البحريــن والمنطقة. وبخصوص أعمال 
الشــركة فــي البحريــن والمنطقــة وإذا 
فــي  الجزئــي  بالهبــوط  تأثــرت  قــد  مــا 
ســوق العقــارات قــال إنــه ربمــا يكــون 
هنــاك بعــض التأثــر في ســوق العقارات 
المملكــة  فــي  أن  إال  األســواق،  ببعــض 
“تكنــال”  لشــركة  كبيــرة  فرًصــا  هنــاك 
الحكوميــة  المشــاريع  فــي  خصوًصــا 
والخاصــة. ورأى جــان مــارك أنه ينبغي 
علــى البحريــن أن تتبنــى حلــول العــزل 
مــع  لتنســجم  وذلــك  للمبانــي؛  الذكيــة 
الطاقــة  علــى  للحفــاظ  المملكــة  رؤيــة 
واالســتدامة، موضًحا أن الشــركة توفر 
مــن   %  30 توفيــر  شــأنها  مــن  حلــواًل 

الطاقة المستهلكة في المباني.
التســويق  مديــر  تحــدث  جهتــه،  مــن 
وتطوير األعمال هشام صالح كمشكي، 
عــن المؤتمــر الــذي عقدتــه الشــركة في 
منوًهــا  بالمنامــة،  الفروســيزون  فنــدق 
بأهميــة الحفــاظ علــى األمن والســالمة 
فــي المبانــي، إذ تســاهم الحلــول التــي 
مــع  بالتعــاون  “تكنــال”  توفرهــا شــركة 
شــركائها بحمايــة المبانــي والممتلــكات 
مــن الحرائق ومنها حماية األرواح، إلى 
جانب الوقاية مــن اإلفرازات والغازات 

الســامة الناتجة عــن الحرائق، وتشــمل 
النيــران  انتشــار  منــع  الحلــول  هــذه 
واألجــزاء  الطوابــق  فــي  والدخــان 
األخرى بالمبانــي وتوفير الحماية لمدة 

تصل إلى ساعتين.

حلول األلمنيوم المعمارية 

المؤتمــر  نســخة  أن  كمشــكي  وبيــن 
ضمــن  بالبحريــن  األولــى  هــي  هــذه 
سلسلة من المؤتمرات والندوات التي 
ســتقام في مختلف األســواق المحلية 
واإلقليميــة خــالل العام الجــاري دعًما 
الثقافــة  نشــر  فــي  الشــركة  لمســاعي 
والخبــرات وترويج أفضــل المنتجات 
المتطورة وحلول األلمنيوم المعمارية 
الفًتــا  والبنــاء،  التشــييد  قطــاع  فــي 
إلــى أن قاعــدة زبائــن الشــركة آخــذة 
الشــركة  تواصــل  إذ  االتســاع،  فــي 
توفيــر كافــة الخدمات والدعــم الفني 
كل  لتلبيــة  المتنــوع  واللوجســتي 
متطلبــات عمالئها واألســواق، مشــيًرا 
علــى  ــا  محليًّ زودت  تكنــال  أن  إلــى 
ســبيل المثال مشــروع “دانات اللوزي” 
النوافــذ  أنظمــة  مــن  باحتياجاتــه 
وأبــواب األلمنيــوم ومشــروع األفنيوز 
إلــى جانــب العديــد  بالبحريــن أيًضــا، 
من المشــاريع الحيوية والميدانية في 
المملكــة واألســواق الخليجيــة بما في 
والتجاريــة  الســكنية  المشــاريع  ذلــك 

بأحجامها كافة.

جانب من الحضور في المؤتمر  المدير العام لشركة تكنال يلقي كلمته

السعودية تستبعد 
اندماجات إضافية بالبنوك

العربــي  النقــد  مؤسســة  محافــظ  قــال 
الســعودي “البنك المركزي” أحمد الخليفي، 
أمس األحــد، إنه ال يتوقع عمليات اندماج 
أخــرى بيــن البنوك في الوقــت الحالي غير 

تلك المعلنة بالفعل.
عقــب  الخليفــي  تصريحــات  وتأتــي 
إعــالن البنــك األهلــي التجــاري، أكبــر بنوك 
وبنــك  األصــول،  حيــث  مــن  الســعودية 
الرياض في ديســمبر بــدء محادثات أولية 
قــد تتمخــض عــن تأســيس كيــان مدمــج 

تصل قيمة أصوله إلى 183 مليار دوالر.
وجــاءت الخطــوة بعــد شــهرين مــن اتفاق 
)ســاب(،  البريطانــي  الســعودي  البنــك 
علــى  األول  البنــك  األصغــر  ومنافســه 
مصــرف  أكبــر  ثالــث  لتشــكيل  االندمــاج 

بالمملكة.

الرياض - رويترز

المنامة - كي بي إم جي

كبــار  مــن  شــخصية   50 نحــو  شــارك 
التنظيميــة  الجهــات  فــي  المســؤولين 
نــدوة  فــي  العــام  القطــاع  ومؤسســات 
مــن تنظيــم شــركة كــي بــي إم جــي فــي 
الضــوء  تســليط  فيهــا  تــّم  البحريــن، 
علــى األحــكام المفّصلــة لقانــون حمايــة 
البيانات الشــخصية الجديد في المملكة 
والتوعية بشأنه، وهو أول قانون وطني 
البيانــات.  بحمايــة  ُيعنــى  بذاتــه  قائــم 
اســتعرضت النــدوة كذلــك اإلجــراءات، 
واآلثــار، والمخاطــر المحتملة الرئيســية 
المترتبة على جمع البيانات الشــخصية، 
واإلفصــاح  واســتخدامها،  وتخزينهــا، 

عنها، والتخّلص منها. 
الشــريكة  بارتيبــان،  جيابريــا  وأشــارت 
الخاصــة  االستشــارات  قســم  ورئيســة 
بالمخاطر في “كي بي إم جي” البحرين، 
مثاليــة  منصــة  شــّكلت  النــدوة  أن  إلــى 
القانــون  أثــر  لفهــم  التنظيميــة  للهيئــات 
التشــغيلية  عملياتهــا  علــى  الجديــد 
فــي  العاملــة  كذلــك  األخــرى  وللجهــات 
القطاعــات المعنية. ويهدف القانون إلى 
توفيــر إطــار واضــح للشــركات العاملــة 
في البحرين بشــأن كيفية جمع البيانات 

وتخزينهــا  ومعالجتهــا  الشــخصية 
والتخّلــص منهــا بمــا يتماشــى مع أفضل 
حّيــز  وســيدخل  العالميــة،  الممارســات 
التنفيذ في األول من أغسطس 2019. 

المستشــار  الفعاليــة  فــي  وتحــدث 
التنميــة  لمجلــس  األول  القانونــي 
االقتصاديــة جميــل العلوي، كونــه توّلى 
مسؤولية صياغة القانون، إذ قّدم لمحًة 
عامــة عــن القانون الجديــد، بما في ذلك 
العقوبــات اإلداريــة والجنائيــة التــي قــد 
تطــول الشــركات في حال عــدم تقّيدها 
بأحكامــه، مشــدًدا علــى أهميــة القانــون 

حارًسا لحماية البيانات.

قانون حماية البيانات الشخصية

50
دوالر مليار 

استثمارات مرتقبة بـ“البتروكيماويات الخليجي”
ــربـــع ســنــويــا الـ ــورد  ــت ــس ت ــن  ــي ــص وال ــاج األســــمــــدة...  ــت ــإن ب زيـــــادة  ــون طـــن  ــي ــل 7.9 م

قّدر األمين العام لالتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جبيكا” عبدالوهاب السعدون، حجم االستثمارات المنتظر ضخها 
بقطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خالل الســنوات الســت المقبلة بنحو 50 مليار دوالر. وأوضح الســعدون 
في مقابلة مع “مباشر” في القاهرة، أنه على الرغم من كون قطاع البتروكيماويات ال يتميز بكثافة العمالة، إال أن حجم استثماراته 

يتعدى الـ 150 مليار دوالر في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأضاف أن هناك العديد من المشروعات 
في البلدان أعضاء االتحاد ما زالت في 
طــور التنفيــذ ومــن المخطــط لهــا بــدء 

اإلنتاج خالل السنوات القليلة المقبلة.
وذكر السعدون أن سلطنة عمان وحدها 
أولهمــا  مشــروعين  تنفيــذ  علــى  تعمــل 
مجمــع الدقم والذي تقارب اســتثماراته 
8.5 مليــار دوالر، ومجمــع “ليــوا”  نحــو 

أيًضا إلنتاج خامات البالستيك.
وتبلــغ الطاقة التكريريــة لمصفاة الدقم 
العمانية الكويتية نحو 230 ألف برميل 
ــا من النفــط الخام، ومن المقرر أن  يوميًّ

تدخــل مرحلــة اإلنتــاج الفعلــي بحلــول 
.2021 - 2020

مجلــس  دول  إن  الســعدون  وقــال 
أحــد  أصبحــت  الخليجــي  التعــاون 
المراكز الرئيسة إلنتاج البتروكيماويات 
علــى مســتوى العام، والتقديرات تشــير 
إلــى أن حصــة دول الخليــج من اإلنتاج 

العالمي بلغت 11 % بنهاية 2017.
األعضــاء  الــدول  إنتــاج  أن  وأضــاف 
بلــغ 170 مليــون طــن مــن الكيماويــات 
فيمــا   ،2017 خــالل  والبتروكيماويــات 
تصــل إيــرادات القطــاع الــذي يأتي في 

المرتبة الثانية كأكبر قطاع صناعي في 
المنطقة، بأكثــر من 108 مليارات دوالر 

ا. من المنتجات سنويًّ
إنتــاج  مــن   %  85 نحــو  أن  وأوضــح 
مــن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
البتروكيماويات يتم توجيهها للتصدير، 
الخليــج  دول  إنتــاج  ربــع  أن  موضًحــا 
مــن البتروكيماويــات يتــم توجيهه إلى 
الصين وحدها، و53 % يصدر إلى دول 
آســيا، وبالتالــي أحوال اقتصــادات تلك 
الدول تؤثر بشــكل كبير على سياســات 
االتحــاد  أعضــاء  الــدول  فــي  اإلنتــاج 

الخليجي.
وقــال إن تذبذب أســعار النفــط له تأثير 
البتروكيماويــات،  قطــاع  علــى  مباشــر 
المســتقبلية  النظــرة  باختصــار  “ولكــن 

كل  عندنــا  ألنــه  إيجابيــة؛  للقطــاع 
قويــة،  العالميــة  التنافســية  معطيــات 
بالصيــن  مرتبــط  المرتقــب  والنمــو 

واالقتصاد العالمي”.
وعــن قطاع األســمدة فــي دول مجلس 
الســعدون  كشــف  الخليجــي،  التعــاون 
عــن أنــه مــن المتوقــع أيًضــا أن تضيــف 
الصناعــة 7.9 مليــون طن بحلــول العام 
مــن   % 20 نحــو  تمثــل  والتــي   ،2025
ــا، مــع اســتمرار  الطاقــة اإلنتاجيــة حاليًّ

األســمدة الفوســفاتية فــي زيــادة طاقة 
اإلنتاج.

إنتاج األمونيا واليوريا 

وأوضــح أن اإلنتــاج المســتهدف لــدول 
خــالل  األمونيــا  مــن  التعــاون  مجلــس 
العــام الجــاري يقــدر بنحــو 12.7 مليون 
طــن، ومــن اليوريــا 15.9 مليــون طــن، 
ومــن الديامونيــوم فوســفات نحــو 6.5 
مليــون طــن ومن األســمدة األخرى 1.8 
مليون طن. وأضاف السعدون أن خطة 
دول مجلــس التعــاون تســتهدف إنتــاج 
16.7 مليــون طــن مــن األمونيــا،  نحــو 
ومــن  19.6مليــون طــن،  اليوريــا  ومــن 
 10.5 نحــو  فوســفات  الديامونيــوم 
مليــون طــن ومن األســمدة األخرى 1.9 

مليون طن بحلول 2025.

القاهرة - مباشر

عبدالوهاب السعدون
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جميل العلوي

علي الفردان من المنامة

85 % من إنتاج 
البتروكيماويات 

يتم تصديره

المنامة - بنك اإلبداع المنامة - بورصة البحرين

شــارك بنــك اإلبــداع للتمويل متناهــي الصغر 
فــي معــرض البحريــن للتدريــب والتعليــم ما 
قبــل العمــل 2019، الــذي أقيــم تحــت رعايــة 
إلــى  االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزيــر 
العــام  القطاعيــن  مــن  جهــة   60 نحــو  جــوار 
والخــاص تعمل في مجال التعليم والتدريب 

والتوظيف.
خالــد  للبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  وأوضــح 
الغزاوي أن البنك عرض خالل مشــاركته في 
المعــرض عــددا مــن الوظائــف الشــاغرة لديه 
في أقســام ومجــاالت مختلفة، وتلقى الكثير 
من طلبات التوظيف، وهو اآلن بصدد دراسة 
هذه الطلبات ومقابلة األشخاص المرشحين؛ 
تمهيــدا لدمجهم في الدورات التدريبية التي 

يقدمها البنك للموظفين المحتملين.
المشــاركة  علــى  اإلبــداع  بنــك  وأكــد حــرص 

فــي مثــل هــذه المعــارض المعرض؛ مــن أجل 
الشــابة،  البحرينيــة  الكفــاءات  اســتقطاب 
وتوفير فــرص التدريــب والتوظيف النوعية 
علــى  البنــك  حــرص  يواكــب  وبمــا  أمامهــا، 
المضــي قدمــا فــي رفــع نســبة البحرنــة فــي 

جميع أقســامه، والتي وصلت حاليا إلى أكثر 
من 80 %. وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي 
أيضــا فــي إطــار مســاهمة بنــك اإلبــداع فــي 
البرامج واألنشــطة الهادفة إلى دعم الشــباب 

البحريني في مختلف المجاالت.

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام يوم أمس األحــد عند مســتوى 1,415.46 بارتفــاع وقدره 
10.62 نقطــة مقارنــة بإقفالــه يــوم الخميــس الماضــي، في حيــن أقفل مؤشــر البحرين 

اإلسالمي عند مستوى 833.21 بارتفاع وقدره 13.26 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

الماليــة  األوراق  كميــة  إجمالــي  وبلــغ 
المتداولة أمس 5.93 مليون سهم ووحدة، 
بقيمــة إجماليــة قدرها 1.23 مليــون دينار، 

تم تنفيذها من خالل 159 صفقة.
وتداول المســتثمرون في بورصة البحرين 
 1.22 قدرهــا  بقيمــة  ســهم  مليــون   5.80
مليــون دينــار تــم تنفيذهــا من خــالل 156 
صفقة، وركز المســتثمرون تعامالتهم على 
أســهم قطــاع الخدمــات، التــي بلغــت قيمة 
أســهمه المتداولــة 538.88 ألــف دينــار، أي 
مــا نســبته 43.67 % من القيمــة اإلجمالية 
لــألوراق الماليــة المتداولــة وبكميــة قدرها 
1.71 مليــون ســهم، تــم تنفيذهــا من خالل 

65 صفقة.
وجاءت شركة البحرين لالتصاالت )بتلكو( 
فــي المركــز األول، إذ بلغــت قيمــة أســهمها 
المتداولة 482.15 ألف دينار، أي ما نســبته 
39.07 % من إجمالي قيمة األوراق المالية 
مليــون   1.50 قدرهــا  وبكميــة  المتداولــة 
ســهم، تــم تنفيذهــا مــن خــالل 48 صفقــة. 
أما المركز الثاني، فكان لمجموعة جي اف 
اتــش الماليــة بقيمــة قدرهــا 156.25 ألــف 
دينــار، أي ما نســبته 12.66 % من إجمالي 
المتداولــة وبكميــة  الماليــة  قيمــة األوراق 
قدرهــا 1.56 مليون ســهم، تــم تنفيذها من 

خالل 19 صفقة.

بقيمــة  الوطنــي  البحريــن  بنــك  جــاء  ثــم 
قدرهــا 151.58 ألــف دينــار، أي مــا نســبته 
األوراق  قيمــة  إجمالــي  مــن   %  12.28
الماليــة المتداولــة وبكمية قدرهــا 219.69 
 4 خــالل  مــن  تنفيذهــا  تــم  ســهم،  ألــف 
صفقــات. وتــم يوم أمس تداول أســهم 17 
شــركة، ارتفعت أســعار أســهم 10 شــركات، 
في حين انخفضت أســعار أسهم شركتين، 
أســعار  علــى  الشــركات  بقيــة  وحافظــت 

إقفاالتها السابقة.
وحــدات  علــى  3 صفقــات  إبــرام  تــم  كمــا 
الصناديــق االســتثمارية العقاريــة المدرجة 
في بورصــة البحرين بقيمة قدرها 12 ألف 
و314 دينارا، أي ما نسبته 1 % من القيمة 
اإلجماليــة لــألوراق الماليــة المتداولــة، في 

حين بلغت الكمية 131 ألف وحدة.

خالل مشــاركته في “التدريــب والتعليم ما قبــل العمل” تــداول 5.8 مليــون ســهم بـــ 1.2 مليــون دينــار
“اإلبداع” يقدم شواغر وظيفية مختلفة “بورصة البحرين” تربح 10.6 نقطة
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ســجل بنــك البحريــن اإلســامي )BisB( أرباحــا صافيــة بلغت 11.4 مليون دينار عن الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 
2018، مقارنــة بأربــاح صافيــة بلغــت 10.1 مليون دينار للعام 2017، أي بزيادة قدرها 12.2 %. كما حقق البنك خال 
الربــع األخيــر 2018 ربحــا صافيــا بلــغ 4.5 مليون دينار مقارنة بربح صافي بلغ 4.7 مليون دينار للفترة نفســها 2017، 

أي بانخفاض قدره 4 %. 

وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة عصام 
فخرو إنه في السنة المالية المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2018 حقــق البنــك 
 20.3 بلــغ  تشــغيليا  دخــا  صافــي 
مليــون دينــار مقارنة بـــ 16.3 مليون 
دينــار فــي 2017، أي بزيــادة قدرهــا 
24.1 %. كمــا ارتفــع صافــي الدخــل 
دينــار  مليــون   7.6 إلــى  التشــغيلي 
 3.3 بـــ  مقارنــة   2018 الرابــع  للربــع 
مليــون دينــار للفتــرة نفســها 2017، 
أي بزيــادة قدرهــا 128 %. وأضــاف 
البنــك  إدارة  مجلــس  أن  فخــرو 
مخصصــات  صافــي  أخــذ  قــرر  قــد 
انخفــاض القيمــة خال الســنة بمبلغ 
وقــدره 8.9 مليــون دينــار مقارنــة بـــ 

6.2 مليون دينار 2017.
إجمالــي  حقــق  البنــك  أن  وأوضــح 
مليــون   45.5 بلــغ  تشــغيلي  دخــل 
دينار للســنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2018 مقارنة بـ 42.9 مليون 
بزيــادة  أي   ،2017 نفســها  للفتــرة 
إجمالــي  أن  كمــا   .%  6.1 قدرهــا 
الدخل التشغيلي للربع األخير 2018 
قــد بلــغ 14.2 مليون دينــار مقارنة بـ 
نفســها  للفتــرة  دينــار  مليــون   10.3
2017، أي بزيــادة قدرهــا 37.8 %. 
 3.1 المخصصــات  صافــي  بلــغ  كمــا 
 ،2018 األخيــر  للربــع  دينــار  مليــون 
مقارنة بصافي احتساب مخصصات 
 1.3 الموجــودات  قيمــة  انخفــاض 
مليــون دينــار للفتــرة نفســها 2017. 
كمــا ســجل البنــك إجمالــي دخل من 
الموجــودات ذات التمويل المشــترك 
ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  للســنة 
دينــار  مليــون   53.9 قــدره   2018
مقارنــة بـــ 47.3 مليــون دينــار2017، 
بلــغ  14 %. كمــا  بزيــادة قدرهــا  أي 
الموجــودات  مــن  الدخــل  إجمالــي 
ذات التمويــل المشــترك للربــع الرابع 
دينــار  مليــون   14 2018 العــام  مــن 
مقارنــة بـــ 12.9 مليــون دينار 2017، 

أي بزيادة قدره 8.8 %.

فخرو: قوة بالميزانية 
ومعدالت سيولة جيدة

وأعلــن رئيــس مجلــس اإلدارة أمس 
األحــد عــن موافقــة المجلــس علــى 
البيانات المالية للبنك للســنة المالية 
 ،2018 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة 
مســتوى  تحســن  عكســت  والتــي 
األداء المالــي للبنك وتحقيقه نتائج 
نجــاح  علــى  يــدل  ممــا  إيجابيــة، 

إستراتيجية عمل البنك.
وأوضح فخرو أن النتائج اإليجابية 
العــام  خــال  البنــك  حققهــا  التــي 
الميزانيــة  قــوة  تؤكــد  الماضــي 
ومعــدالت الســيولة الجيدة، مشــيرا 
إلــى أن إدارة البنــك مازالــت حــذرة 
فــي تقديــم المعامــات والتمويات 
للزبائن بما ال يؤثر سلبا على مستوى 

األداء المالي للبنك.
مــن جانبــه، أشــاد الرئيــس التنفيذي 
للبنك حســان جــرار بالنتائــج المالية 
الجيــدة التــي تحققــت العــام 2018، 
والتــي عكســت نجــاح إســتراتيجية 
إلــى  العــودة   - “إشــراق  العمــل 
األخيــر،  عامهــا  فــي  األساســيات” 
وتحقيقهــا األهــداف المرجــوة علــى 
مختلف مستويات العمل في البنك.

3.4 % زيادة التمويالت 
اإلسالمية

مــازال  البنــك  أن  جــرار  وأوضــح 
والرســوم  اإليــرادات  علــى  يعتمــد 
من التمويات واألنشــطة الرئيســة، 
مــن  األكبــر  الجــزء  تمثــل  والتــي 
مجمــوع الدخل، إضافة إلى الجهود 
المســتمرة في توســعة قاعدة زبائن 
البنك عبر تقديم مختلف المنتجات 
والخدمــات التــي تلبــي متطلباتهم. 
وأضــاف أن التمويــات اإلســامية 
فــي البنــك قد زادت بنســبة 3.4 %، 

إضافة إلى زيادة الحسابات الجارية 
 ،2017 العــام  عــن   %  1.2 بنســبة 
كمــا زادت تكلفــة الودائــع عــن العام 
الماضي بنسبة 39.3 %، مشيرا إلى 
أن البنــك يتمتــع بمعــدل موجودات 
ســائلة يقــف عنــد 15.9 % ومعــدل 
كفايــة رأس المــال عنــد 17.11 %. 
الموجــودات  مجمــوع  ارتفــع  كمــا 
بنســبة 4.1 % لتصبــح 1.28 مليــار 
دينــار مــن أصــل 1.23 بليــون دينار. 
وارتفــع العائــد للســهم فــي األربــاح 
المنتهيــة  للســنة  10.83 فلــس  إلــى 
بـــ  مقارنــة   2018 ديســمبر   31 فــي 
9.65 فلس للفترة نفسها 2017. كما 
انخفــض العائد للســهم بنســبة قليلة 
ليبلــغ 4.29 فلــس للربــع الرابــع مــن 
2018 مقارنــة بـــ 4.47 فلــس للفتــرة 
نفســها 2017. وبلــغ مجموع حقوق 
الملكية 117.7 مليون دينار كما في 
31 ديســمبر 2018 مقارنــة بـ 122.3 
مليــون دينار، كمــا جاء في البيانات 
الماليــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2017، 

أي بانخفاض قدره 3.7 %. 
وقال جرار إن البنك مازال مســتمرا 
فــي عملية التخلص من أصوله غير 
التســهيات  وتخفيــض  المنتجــة 
المتعثــرة، إذ يتطلب ذلك مزيدا من 
الوقــت والجهــد فــي ســبيل تعزيــز 
عمليات إدارة أصول البنك وبأفضل 

السبل المتاحة. 
أن  إلــى  التنفيــذي  الرئيــس  وأشــار 
العــام 2018 لم يخــُل من التحديات 
السياســية  والظــروف  االقتصاديــة 
الصعبــة التي تعرضت لهــا المنطقة، 
اســتطاع  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى 
البنــك وعبــر اســتمراره فــي تنفيــذ 
إســتراتيجية عمله “إشراق - العودة 
إلــى األساســيات” أن يحقــق العديد 
مــن اإلنجــازات والتطــورات بجهود 
البنــك  موظفــي  جميــع  وإخــاص 

بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
وتابــع الرئيــس التنفيــذي أن البنــك 

مجموعــة  قــدم   2018 العــام  فــي 
مــن الحمــات الترويجيــة لمختلــف 
منتجــات وخدمات البنك، كحســاب 
البطاقــات  تجــوري،  االســتثمار 
الشــخصية  التمويــات  االئتمانيــة، 
إلــى  إضافــة  وغيرهــا.  والعقاريــة، 
االتفاقــات  مــن  لعــدد  توقيعــه 
شــركاء  مــع  التفاهــم  ومذكــرات 
المنطقــة  داخــل  إســتراتيجيين 
وخارجهــا، وقيامــه بإعــادة إطــاق 
حساب “الثريا” للخدمات المصرفية 
بمجموعــة  والمميــزة  الخاصــة 
جديدة من المزايا الفريدة، وطرحه 
لبرنامج “مكافآت اإلسامي” لزبائنه 
االئتمانيــة  البطاقــات  حاملــي  مــن 
لثانــي  وافتتاحــه  الدفــع،  ومســبقة 
فرع رقمي بمجمع “جاليريا” بمنطقة 
الزنج ليقدم مختلف أنواع الخدمات 
وباســتخدام  للزبائــن  المصرفيــة 
بهــدف  الرقميــة؛  التقنيــات  أحــدث 
إنجــاز جميــع المعامــات المصرفية 
ذاتيــا وإلكترونيــا وفــي أقــل فتــرة 

زمنية ممكنة.
وأعــرب جرار عن ســعادته لتدشــين 
البنــك للموقع والتطبيق اإللكتروني 
اإللكترونيــة  المصرفيــة  للخدمــات 
“اإلسامي اإللكتروني” لزبائن البنك 
من الشــركات، كما أشــار في السياق 
لمختبــر  البنــك  تدشــين  إلــى  ذاتــه 
اإلبداع الذي يوفر بيئة عمل مبتكرة 
ويتيــح  الجديــدة،  باألفــكار  تهتــم 
تجربــة الخدمــات الجديــدة للزبائــن 
وذلــك  الســوق،  فــي  طرحهــا  قبــل 

نحــو  البنــك  توجهــات  مــع  تماشــًيا 
بالتكنولوجيــا  واالهتمــام  الرقمنــة 

المصرفية التي تخدم الزبائن. 

تبسيط إجراءات اإلدارة 

التنظيمية

التنفيــذي  الرئيــس  نــوه  إلــى ذلــك، 
فــي  البشــرية  المــوارد  قطــاع  بــأن 
SAP- Suc- نظــام دشــن   البنــك 

ســيوفر  الــذي   cess Factors
الحلــول  مــن  متكاملــة  مجموعــة 
التــي تعمــل علــى تســيير عمليــات 
أكثــر  بصــورة  البشــرية  المــوارد 
ســهولة، وتبســط إجــراءات اإلدارة 
التنظيمية بمــا يمّكن الموظفين من 

أداء مهامهم اليومية بفعالية.
تعزيــز  علــى  البنــك  مــن  وحرصــا 
البشــرية  بالكــوادر  اإلداري  طاقمــه 
للكــوادر  الفــرص  ومنــح  المؤهلــة، 
الحاليــة المتميــزة، أعلــن جــرار عــن 
العــام الماضــي  البنــك خــال  قيــام 
لالتــزام  جديــد  رئيــس  بتعييــن 
والحوكمة؛ بهدف تطوير العمل في 
دائرة الحوكمة وااللتزام في البنك، 
إضافة إلى تعيين كفاءات بحرينية 
مــن  الحالييــن،  الموظفيــن  مــن 
ضمنهــم رئيــس المديريــن الماليين، 
وأول امــرأة لشــغر منصــب رئيــس 
دائــرة العمليــات وأول امــرأة ترأس 

دائرة الرقابة الشرعية في البنك.
وفي سياق متصل، أشاد جرار بقيام 

البنــك فــي العــام الماضــي بتخريج 
المشــاركين  لموظفيــه  دفعــة  أول 
التدريبيــة  البرامــج  مختلــف  فــي 
بالتعاون مع تمكين وشركاء آخرين 
متخصصيــن فــي تدريــب وتطويــر 
الموارد البشــرية، وذلك خال حفل 
العمــل  وزيــر  برعايــة  تنظيمــه  تــم 

والتنمية االجتماعية. 
التنفيــذي  الرئيــس  واســتطرد 
فــي  نجــح  البنــك  إن  بالقــول 
للتعريــف  الثانــي؛  الملتقــى  تنظيــم 
بعمليــات البنــوك اإلســامية، والذي 
اســتقطب أعضــاء هيئــات الرقابــة 
فــي  والمتخصصيــن  الشــرعية 
والمحاميــن  اإلســامية  الصيرفــة 
القانونييــن  والمستشــارين 
والمحكميــن لمناقشــة أهــم القضايا 

المتعلقة بالصيرفة اإلسامية.
ســعادته  عــن  جــرار  أعــرب  كمــا 
 2018 العــام  فــي  البنــك  بحصــول 
علــى عــدد مــن الجوائــز المرموقــة، 
وهي: جائزة البنك اإلسامي األكثر 
ابتــكارا فــي البحريــن للعــام 2018 
الممنوحة من مجلة “انترناشــيونال 
بنــك  أفضــل  جائــزة  فاينانــس”، 
إلكترونــي في البحرين للعام 2018 
الممنوحة من مجلة “جلوبال بزنس 
Global Business Out-  آوتلــوك
look” البريطانيــة وجائزة الحوكمة 
والمســؤولية االجتماعية للشــركات 
للعام 2018 والممنوحة من المؤتمر 

العالمي للمصارف اإلسامية.

المنامة - البحرين اإلسالمي

أربــــــــاح “البحريــــن اإلسالمـــي” 2018
بزيــادة قدرهــا 12.2 % مقارنــة بـــ 2017 .. وجهــود لتقديــم مختلــف المنتجــات

عصام فخرو

أعلنت “الندمارك”، المجموعة الرائدة في مجال تجارة التجزئة والضيافة على مستوى المنطقة، عن تعزيز حضورها في منطقة 
جنــوب شــرق آســيا بافتتــاح متجريــن جديدين تابعين لسلســلة متاجر “ماكس لألزياء” فــي العاصمة اإلندونيســية جاكرتا. ويأتي 
هذا التوسع بعد عام من دخول المجموعة إلى المنطقة عبر افتتاح متجرها األول في “IOI سيتي مول” في بوتراجايا الماليزية.

وتعمــل “مجموعة الندمارك” على توســيع 
منطقــة  فــي  متســارعة  بوتيــرة  أعمالهــا 
جنوب شــرق آســيا، تجســدت بافتتاح 17 
منهــا  الماضيــة،  شــهًرا   14 خــال  متجــًرا 
15 متجــًرا فــي ماليزيــا )10 متاجــر تابعة 
لسلســلة ماكــس و5 متاجر لسلســلة محل 
األطفــال( ومتجران في إندونيســيا ضمن 

سلسلة متاجر ماكس لألزياء.
وقالــت رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس 
التنفيــذي لمجموعــة “الندمــارك”، رينــوكا 
جاغتيانــي “يمثــل توســيع نطــاق أعمالنــا 
فــي  إضافيــة  خطــوة  إندونيســيا  فــي 
مســيرة النمو اإلستراتيجي التي ننتهجها 
آســيا، حيــث  فــي منطقــة جنــوب شــرق 

تشــهد منتجاتنــا إقباالً واســًعا منذ إطاق 
فــي  األطفــال”  “محــل  األولــى  عامتنــا 
المنطقة، ويأتي افتتاح متاجرنا الجديدة 
حرًصــا علــى تلبيــة الطلــب المتزايــد على 
منتجاتنــا مــن العمــاء. فقــد بدأنــا شــراء 
المنتجــات مــن إندونيســيا منــذ نحــو 30 
عاًما، ويســعدنا اليوم افتتاح متاجرنا في 

إندونيســيا ليتســنى لنــا رد الجميــل لهــذا 
البلــد عبــر حضورنــا المحلي فيــه، ونتطلع 
قدمًا لمزيد من التوســع في مناطق أخرى 
جنــوب شــرق آســيا علــى مــدار العاميــن 

المقبلين”.
من جانبه، قال مدير مجموعة “الندمارك” 
راماناثان هاريهاران “يســعدنا اإلعان عن 
افتتــاح أول متجريــن لنا في إندونيســيا، 
ونتطلــع إلى مزيد من التفاعل مع عمائنا 
يزيــد  الــذي  الســكاني  وبتعدادهــا  هنــاك. 

عــن 250 مليــون نســمة، توفر إندونيســيا 
أن  الســيما  أعمالنــا  لنمــو  كبيــرة  فرصــة 
غالبية ســكانها من الشباب الحريص على 
يتماشــى  الــذي  األمــر  الموضــة،  مواكبــة 

بصورة مثالية مع منتجات عاماتنا”.

بالعــام  “الندمــارك”  مجموعــة  وتأسســت 
1973 فــي البحريــن وحققــت منــذ ذلــك 
أكبــر  ا كبيــًرا لتصبــح إحــدى  نمــوًّ الحيــن 
وأنجــح مجموعــات تجــارة التجزئــة فــي 

الشرق األوسط والهند.

“الندمارك” البحرينية تتوّسع جنوب شرق آسيا

11.4
دينار مليون 

اكتشف باحثون لدى “كاسبرسكي الب”، الشركة المتخصصة في أمن الحواسيب 
والتــي تقــّدم حلــواًل وتطبيقــات لبرامــج مضــادة للفيروســات، طفــرة فــي نشــاط 
التروجــان  هــذا  الذيــن هاجمهــم  المســتخدمين  عــدد  التروجــان RTM. وتجــاوز 
المصرفي 130 ألف مســتخدم في 2018، ما يمثل زيادة هائلة على المســتخدمين 
الذيــن هاجمهــم فــي العــام 2017 والبالــغ عددهــم 2376 مســتخدًما فقــط. ويبــدو 
أن وتيــرة الهجمــات مســتمرة خــال العــام الجــاري، مــع تعــرض أكثــر مــن 30 ألف 
أكثــر  أحــد  مــا يجعلــه  العــام،  مــن  أول شــهر ونصــف  للهجــوم خــال  مســتخدم 
التروجانات المصرفية نشاًطا في مشهد التهديدات اإللكترونية في العالم اليوم.

وُتعــّد التروجانــات المصرفيــة مــن بيــن 
تخريًبــا؛  اإللكترونيــة  التهديــدات  أكثــر 
إلــى  للوصــول  مصممــة  لكونهــا  نظــًرا 
الحســابات واألصــول الماليــة للضحايــا 
تســجيل  بيانــات  ســرقة  طريــق  عــن 
التعامــات  علــى  والســيطرة  الدخــول 
المصرفيــة التــي تجــري عبــر اإلنترنــت. 
ويتــّم توزيع التروجــان RTM من خال 

رســائل  باســتخدام  التصّيــد  هجمــات 
شــكل  فــي  متخفيــة  إلكترونــي  بريــد 
مراســات اعتيادية في الشؤون المالية 
أو  روابــط  علــى  تشــتمل  والمحاســبية 
البرمجيــة  وتتيــح  خبيثــة.  مرفقــات 
الخبيثــة بمجــرد تثبيتهــا على حاســوب 
المهاجميــن  أمــام  المجــال  الضحيــة 
للســيطرة الكاملــة علــى النظــام. وتقــّدر 

ربمــا  المخربيــن  أن  الب  كاسبرســكي 
أجــروا، علــى مــدار عاميــن، العديــد مــن 
المعامــات غيــر القانونيــة، التــي تصــل 
قيمــة الواحــدة منهــا في المتوســط إلى 

مليون روبل )15100 دوالر(.

وقــال الخبيــر األمنــي لدى “كاسبرســكي 
الب” ســيرجي غلوفانــوف، إن الشــركة 
حــاالت  الراهــن  الوقــت  فــي  شــهدت 
اسُتخدمت فيها التهديدات اإللكترونية 
أواًل فــي روســيا قبــل أن تنتقــل الحًقــا 

إلــى أنحــاء أخرى مــن العالــم، معتبًرا أن 
أن  يمكــن   RTM المصرفــي  التروجــان 
ُيصبــح بســهولة “مثــااًل آخــر علــى دورة 
التوظيــف هــذه”، وأضــاف “يدعونــا هذا 
األمــر إلــى حّث الشــركات التي يمكن أن 

تصبــح أهداًفا محتملة لهذه البرمجيات 
الخبيثــة، علــى اّتخــاذ إجــراءات وقائية 
األمنيــة  منتجاتهــا  أن  مــن  والتأّكــد 
قــادرة علــى اكتشــاف هــذه التهديــدات 

وحظرها”.

دبي - جولد مينا

“التروجان المصرفي RTM” يصيب 130 ألف مستخدم
ينصح خبراء األمن في “كاسبرسكي الب” الشركات باتباع الخطوات التالية؛ 

:RTM من أجل حماية أعمالها من البرمجيات الخبيثة، بما فيها التروجان

تدريب الموظفين، والسيما المحاسبين، على توخي الحذر من الهجمات . 1
اإللكترونية، وبالتحديد هجمات التصيد.

الحرص على تثبيت أحدث التصحيحات البرمجية لجميع البرمجيات . 2
المستخدمة.

منع تنزيل البرمجيات وتثبيتها من مصادر مجهولة.. 3

استخدام حّل أمني قوي يتمتع بقدرات التحليل السلوكي، مثل . 4
.)Kaspersky Endpoint Security for Business(

نصائح خبراء “كاسبرسكي الب”

ارتفاع الدخل 
التشغيلي 

إلى 7.6 
مليون دينار 
بالربع الرابع

المحرر االقتصادي

حسان جرار
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عرض وطلب

القيد: 65980-1  -  تاريخ: 21/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

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

القيد: 6773-2  -  تاريخ: 18/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

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

القيد: 98075  -  تاريخ: 20/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

القيد: 111121  -  تاريخ: 21/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت  إليها 
الس���يدة/ حن���ان احمد محمد احمد بابك���ر المالك لبوابة أجياد للتجارة )مؤسس���ة 
فردية( والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 65980 طالبة تحويل المؤسس���ة الفردية 
إل���ى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 1000 أل���ف دينار بحريني 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. حنان احمد محمد احمد بابكر

2. خالد احمد عبدهللا العشار

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم  إليها 
الس���يد محم���د احمد محمد محمود بوعي���دة المالك ل� بقالة احم���د محمد محمود 
)مؤسس���ة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 6773-2 طالبا تحويل المؤسسة 
الفردي���ة إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وق���دره 1000 ألف دينار 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. السيد/ محمد احمد محمد محمود بوعيدة

بحريني الجنسية ويحمل بطاقة سكنية رقم: 550106600
2. السيد/ كونين فيدو ابراهيم

M2429710 :هندي الجنسية ويحمل جواز سفر رقم

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم  إليها 
السيد جهمان محمد حسين محمد إبراهيم المالك ل� هاليا تجارة عامة )مؤسسة 
فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 98075 الف���رع رق���م 3، بطل���ب تحويل 
المؤسس���ة الفرديةالمملوكة له  إلى ش���ركة تضامن برأسمال وقدره 30000 دينار 

بحريني وذلك لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. جهمان محمد حسين محمد إبراهيم

HASHIM KATTISSERI ABDULSUBHAN .2
3. نيشان كاتابلي محمد علي

4. نامراز بنكاد ناصر

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم  إليها 
السيد/ محمد فالح السيد سعيد خليل هاشم المالك لبن فالح لإلعالن )مؤسسة 
فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 111121، يطل���ب تحوي���ل المؤسس���ة 
المذكورة   إلى ش���ركة الش���خص الواحد مملوكة لش���ركة بن فالح القابضة ذ.م.م، 

برأسمال وقدرة خمسون دينار بحريني

21/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل

)CR2019 -25002( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تج���اري، فعل���ى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 67883-2

اسم التاجر: عباس جعفر مال احمد عبدهللا الجمري
االسم التجاري الحالي: انوار الرحاب للتنظيفات

االسم التجاري المطلوب: مكتب انوار الرحاب للخدمات العامة
النش���طة التجارية المطلوبة: أنشطة بيع التذاكر لألحداث المسرحية والرياضية 
وغيرها من أنواع التسلية والترفيه )اليشمل بيع تذاكر الطيران( أنشطة خدمات 

الدعم األخرى لألعمال - تخليص المعامالت الحكومية

القيد: 120170  -  تاريخ: 21/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة

 إم إم جي إس لالستشارات الضريبية ذم.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة اصحاب ش���ركة إم إم جي إس لالستش���ارات الضريبية ذ.م.م  المس���جلة 
بموج���ب القي���د رق���م 120170، طالبين تغيير االس���م التجاري م���ن  إم إم جي إس 

لالستشارات الضريبية ذ.م.م إلى آلى ام ام جي اس لالستشارات ذ.م.م
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

قيد رقم: 1-70296أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 - 24925( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: زينب عبدالكريم صالح عمران

االسم التجاري الحالي: هاي تك وورلد للشحن والتخليص
االسم التجاري الجديد: هاي تك وورلد للشحن

رقم السجل رقم: 3-100178رقم السجل رقم: 57306-9

24/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 - 25777( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

20/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 - 15341( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: خالد عبدهللا ابراهيم الزامل

االسم التجاري الحالي: ون واي للسفر والسياحة
االسم التجاري الجديد: الزامل للسفر والسياحة

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ايمان عبدالعزيز سلمان احمد محمد

االسم التجاري الحالي: قوة الخليج لمقاوالت التنظيفات
االسم التجاري الجديد: قوة الخليج للعقارات ومقاوالت التنظيفات

االثنين 25 فبراير 2019 - 20 جمادى اآلخرة 1440 - العدد 3786 12
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للبيـــــــــع عقارات متنوعة خاص بقسم مناطق الشمالية
 عباس: 36600656 - علي أمراهللا: 36026333  - علي : 36700722  - د.محمد: 39752929 

للبیع فیال في الجنبیة
دور�ن , 5 غرف , صالتین

مطبخ , موقفین
بر�ة سباحة , غرفة طعام

BD 165,000
 V003934

للبیع فیال في جبلة حبشي
3 أدوار , 4 غرف

 4 حمامات
3 صاالت , مطبخین

 موقفین , نصف فرش 
غرفة طعام , حد�قة �بیرة

نظام حما�ة
BD 189,000
 V003936

للبیع فیال في السهلة
دور�ن , 5 غرف 

5 حمامات
4 صاالت , مطبخین

4 موا�� , نصف فرش
غرفة طعام , بر�ة سباحة
حد�قة �بیرة , نظام حما�ة

BD 600,000
 V003956

للبیع فیال في القر�ة
دور�ن , 5 غرف

 6 حمامات
3 صاالت , مطبخین
موقفین , نصف فرش
بر�ة سباحة , حد�قة
BD 290,000
 V003921

للبیع فیال في المرخ
دور�ن , 4 غرف

 5 حمامات , صالتین
مطبخین , موقفین

نصف فرش
BD 200,000
 V003920

للبیع فیال في الجنبیة
 دور�ن , 5 غرف 

 6 حمامات , صالتین 
 مطبخین, موقفین

غرفة طعام ,  نصف فرش
حد�قة , نظام حما�ة  

 BD 270,000
 V003991

لإل�جار فیال في  سار 
دور�ن , 5 غرف

 4 حمامات
صالتین , مطبخین

موقفین , غرفة طعام
نصف فرش , حد�قة

BD 1,300
 V003957 

للبیع فیال في سار
3 أدوار ,  غرف 

8 حمامات
3 صاالت , مطبخین
موقفین , غرفة طعام

بر�ة سباحة , حد�قة �بیرة
نظام حما�ة

BD 450,000
 V003955 

للبیع فیال في سار 
 3أدوار , 4 غرف 

 6 حمامات
صالتین , موقفین , مطبخین
نصف فرش , غرفة طعام

حد�قة , نظام حما�ة
BD 151,000
 V003937

للبیع فیال في الشاخورة
دور�ن , 4 غرف
 4 حمامات ,صالة
مطبخین , موقفین
BD 135,000
 V003916

للبیع فیال في مقا�ة
دور�ن , 3 غرف

4 حمامات
صالة , مطبخ , موقفین

نصف فرش
BD 125,000
 V003915

للبیع فیال في الجنبیة
دور�ن, 5 غرف , صالتین

مطبخ , موقفین 
غرفة طعام
بر�ة سباحة

BD 165,000 
 V003934

RB  - 202,363 :المساحة �المتر: 800  - سعر القدم: 23.5 - السعر الكلي - L003592 :��أرض في الشاخورة  - رقم التعر

RA  - 108,199 :المساحة �المتر: 359  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L003585 :��أرض في الجنبیة  - رقم التعر

RA  - 140,147 :المساحة �المتر: 465  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L003584 :��أرض في الجنبیة  - رقم التعر

RA  - 90,081 :المساحة �المتر: 370.3  - سعر القدم: 22.6 - السعر الكلي - L003570 :��أرض في سار  - رقم التعر

RA  - 85,275 :المساحة �المتر: 352.1  - سعر القدم: 22.5 - السعر الكلي - L002390 :��أرض في سار  - رقم التعر

RB  - 94,002 :المساحة �المتر: 410  - سعر القدم: 21.3 - السعر الكلي - L002370 :��أرض في المرخ  - رقم التعر

RA  - 107,096 :المساحة �المتر: 368.5  - سعر القدم: 27 - السعر الكلي - L001192 :��أرض في جبلة حبشي  - رقم التعر

RA  - 128,737 :المساحة �المتر: 520  - سعر القدم: 23 - السعر الكلي - L001014 :��أرض في سار  - رقم التعر

RA  - 145,572 :المساحة �المتر: 483  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L001059 :��أرض في سار  - رقم التعر

RG  - 143,824 :المساحة �المتر: 477.2  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L001058 :��أرض في سار  - رقم التعر

RA  - 104,057 :المساحة �المتر: 402.8  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L001042 :��أرض في القر�ة  - رقم التعر

RB  - 202,546 :المساحة �المتر: 607  - سعر القدم: 31 - السعر الكلي - L001117 :��أرض في سار  - رقم التعر

RA  - 287,140 :المساحة �المتر: 1,482  - سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L000661 :��أرض في سار  - رقم التعر

RB  - 290,628 :المساحة �المتر: 1,125  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L000680 :��أرض في الجنبیة  - رقم التعر

RB  - 144,668 :المساحة �المتر: 603.4  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L000943 :��أرض في جبلة حبشي  - رقم التعر

RA  - 70,000 :المساحة �المتر: 300.1  - سعر القدم: 21.670 - السعر الكلي - L003634 :��أرض في الهملة  - رقم التعر

RA  - 81,940 :المساحة �المتر: 304.5  - سعر القدم: 25 - السعر الكلي - L003628 :��أرض في المقشع  - رقم التعر

RA  - 122,666 :المساحة �المتر: 407  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L003627 :��أرض في سرا�ا2 - رقم التعر

RA  - 142,988 :المساحة �المتر: 492  - سعر القدم: 27 - السعر الكلي - L003595 :��أرض في سرا�ا2  - رقم التعر
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تقرير دولي: تهديد الحوثي 
لألمن البحري في ازدياد

أكد تقرير دولي ازدياد التهديد الحوثي لألمن 
البحري في البحر األحمر، مشيرا المتالكهم 

صواريخ مضادة للسفن وألغام بحرية ومراكب 
متفجرة ذاتية توجيه. وذكر خبراء لجنة 

العقوبات الدولية، في تقريرهم المرفوع مؤخرا 
لمجلس األمن الدولي، أن الخطر المحدق 

بالنقل البحري التجاري في البحر األحمر زاد 
بشكل كبير. وأرجع التقرير ذلك إلى منظومات 

“أسلحة تتطور بشكل متزايد” يستخدمها 
الحوثيون في استهداف ناقالت النفط وسفن 
تحالف دعم الشرعية وسفن اإلغاثة الدولية. 

وأكد التقرير أن الميليشيات الحوثية شنت 
هجمات متكررة على ناقالت نفط، وكان يمكن 
أن يؤدي أي من هذه الهجمات إلى كارثة بيئية 

واقتصادية لليمن والمنطقة”.

تدخالت طهران ومكافحة اإلرهاب تهيمنان على قمة العرب وأوروبا

خادم الحرمين يطالب بموقف دولي لردع إيران

هيمنت قضيتا مكافحة اإلرهاب والتدخالت اإليرانية في شؤون الدول األخرى، أمس األحد، خالل كلمات القادة في الجلسة االفتتاحية للقمة العربية األوروبية 
التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، تحت شعار “في استقرارنا نستثمر”.

مكافحة وباء اإلرهاب

عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس  دعــا 
السيســي، لالتفاق على “مقاربة شاملة” 
لمكافحــة اإلرهــاب، مضيفــا: “نحــن في 
أمس الحاجة للوقوف صفا واحدا ضد 

وباء اإلرهاب”.
وأضــاف السيســي: “أتســاءل ألــم يحن 
شــاملة  مقاربــة  علــى  لالتفــاق  الوقــت 
لمكافحــة اإلرهــاب؟”، واصفــا اإلرهــاب 

بأنه “تحٍد مشترك”.
كما أكد على أنه يجب مواجهة اإلرهاب 
عبــر منع التمويل ورفض األيديولوجيا 

المتشددة.
التوصــل  يجــب  أنــه  السيســي  وأكــد 
لمقاربــة شــاملة لمواجهــة اإلرهــاب عبر 

منع التمويل ورفض اإليديولوجيا.
وشــدد علــى أن انعقــاد القمــة العربيــة 
األوروبية يعكس أن ما يجمع الطرفين 
يفــوق ما يفرقهما، الفتــا إلى أن “تفاقم 
ظاهــرة الهجــرة وتنامــي اإلرهــاب أبرز 
التعــاون  وأن  األمنيــة”،  التحديــات 
األوروبــي العربــي ضــروري للحــد مــن 

الهجرة غير الشرعية.
“تــرك  السيســي:  قــال  كلمتــه،  وخــالل 
واليمــن  وليبيــا  ســوريا  فــي  النزاعــات 
بــدون تســوية سياســية يمثــل تقصيرا 
الحاليــة  األجيــال  عنــه  ستســألنا 

والقادمة”.
وعن فلســطين، ذكر السيسي: “القضية 
الفلسطينية قضية العرب وهناك غياب 
في الرغبة السياســية للتوصل لتسوية 

سياسية شاملة”.

موقف موحد بشأن تدخالت إيران

طالب خادم الحرمين الشريفين العاهل 
الســعودي، الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 

آل ســعود، أمــس األحــد، بموقــف دولي 
موحــد لوقف تدخــالت إيران الســافرة 
في شــؤون الدول األخرى، مؤكدا على 
ضرورة أن تلتزم طهران بقواعد حسن 

الجوار.
ودان العاهــل الســعودي، خــالل كلمتــه 
أمــام القمة العربية األوروبية في شــرم 
الحوثــي  ميليشــيات  إطــالق  الشــيخ، 
صواريخ باليستية إيرانية الصنع تجاه 

السعودية.
وأكــد الملــك ســلمان علــى أهميــة الحل 
السياســي لألزمة اليمنية “على أســاس 
المبادرة الخليجية وقرار مجلس األمن 

الدولي 2216”.
وأضــاف العاهل الســعودي: “الصواريخ 
ميليشــيات  تطلقهــا  التــي  الباليســتية 
البحريــة فــي  الحوثــي تهــدد المالحــة 

مضيق باب المندب”.

العربيــة  بالعالقــات  يتعلــق  وفيمــا 
األوروبيــة، أكــد الملــك ســلمان ضــرورة 
الــدول  بيــن  حقيقيــة  شــراكة  “بنــاء 

العربية والدول األوروبية”.
الدعــوة  الســعودي  العاهــل  وجــدد 
للحــل السياســي لألزمات التــي تمر بها 
بعــض دولنــا العربيــة وفقــًا للمرجعيات 
الدولية في هذا الشــأن، ومثمنا الجهود 

األوروبية الداعمة لذلك.
هــي  الفلســطينية  القضيــة  إن  وقــال 
القضية األولى للدول العربية في القمة 
التــي  العربيــة  الــدول  لقــادة  األخيــرة 
استضافتها المملكة والتي سميت بقمة 
موقفنــا  علــى  التأكيــد  أعدنــا  القــدس، 
الثابــت تجــاه اســتعادة كافــة الحقــوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني.
كمــا قــال خــادم الحرميــن إن المملكــة 
عانــت شــأنها شــأن الكثيــر مــن الــدول 

األخــرى مــن اإلرهــاب، وقــادت العديــد 
مــن الجهــود الدوليــة الرائــدة لمحاربته 
ذلــك  فــي  بمــا  األصعــدة  كافــة  علــى 
الفكريــة والتمويليــة،  تجفيــف منابعــه 
العمــل  مواصلــة  أهميــة  علــى  مؤكــدا 
المشــترك فــي محاربة اإلرهاب وغســل 

األموال بال هوادة وال تساهل.

ال حل عسكريا لنزاعات المنطقة

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية 
“األفعــال  أن  علــى  أبوالغيــط،  أحمــد 
هــي  التركيــة  والتحــركات  اإليرانيــة 

تدخالت تفرز أزمات في المنطقة”.
لنزاعــات  عســكريا  حــل  “ال  وتابــع: 
لحلــول  التوصــل  ويجــب  المنطقــة، 

سياسية تشمل وحدة الدولة”.

وتطرق أبوالغيط إلى األزمة اليمنية، مشددا على أن الجامعة العربية “تدعم حل األزمة اليمنية عبر تطبيق اتفاقات السويد”. وعن القضية الفلسطينية، شدد األمين  «
العام للجامعة العربية، على أن “تسوية القضية الفلسطينية بطريقة عادلة هي السبيل األقصر لكبح جماح التطرف والعنف في المنطقة”. كما شدد أبو الغيط على 

أن تحديات اإلرهاب والهجرة غير الشرعية، “تتطلب تعاونا دائما )بين الدول(”.

شرم الشيخ ـ وكاالت

دبي - العربية نت

جانب من افتتاح القمة العربية األوروبية في شرم الشيخ

واشنطن - أ ف ببغداد - آر تيالقدس المحتلة - وكاالت

توعــد رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، أمــس األحــد، بــأن بــالده 
ستواصل العمل من أجل صد التموضع العسكري اإليراني في سوريا.

الحكومــة  اجتمــاع  فــي  نتنياهــو  وقــال 
إيــران: “ســمعنا أمــس  اإلســرائيلية حــول 
إيــران  إن  يقــول  كبيــرا  إيرانيــا  مســؤوال 
حققــت أكثــر مــن %90 مــن أهدافهــا فــي 
ســوريا. هذا ليــس صحيحا، ولكن صحيح 
أن اإليرانييــن يحاولــون )التموضــع هنــاك( 
وصحيــح بأننــا نصدهــم. مســؤول إيراني 
آخر قال قبل شهر إنهم يعملون في سوريا 
كمستشــارين فقــط. العالــم يســمع أكاذيب 

كثيرة من إيران. لدي رســالة واضحة 
إلــى النظــام اإليراني الــذي يريد 

إســرائيل  إســرائيل:  تدميــر 
ستواصل العمل وفق الحاجة 

التموضــع  صــد  أجــل  مــن 
العسكري اإليراني في سوريا”.

وجــاءت هــذه التصريحــات بعد 
يــوم مــن إعالن أميــن المجلس 

األعلــى لألمــن القومــي فــي إيــران، علــي 
شــمخاني، مفــاده أن بــالده حققــت أكثــر 
مــن %90 مــن أهدافهــا فــي ســوريا وأن 
“االعتــداءات اإلســرائيلية لــم يكــن لهــا أي 

تأثير استراتيجي على المقاومة هناك”.

وفيما يتعلق بلقائه المتوقع مع  «
الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 

قال نتنياهو: “سألتقي في موسكو 
يوم األربعاء مع الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين. أجرينا مكالمة 

هاتفية تمهيدا لهذا اللقاء، 
وبطبيعة الحال الملف 
اإليراني سيحتل صدارة 
المباحثات التي نجريها، 

وكنا قد اتفقنا على ذلك. 
سأبحث معه التطورات 

اإلقليمية والعدوان اإليراني.

نفى مصدر استخباراتي عراقي، أمس األحد، دخول زعيم تنظيم “داعش” أبو 
بكر البغدادي إلى األراضي العراقية.

التــي  “المعلومــات  إن  المصــدر  وقــال 
البغــدادي  بكــر  أبــو  دخــول  عــن  تحدثــت 
لصحراء األنبار غير دقيقة وغير صحيحة 
باألســاس، ولــم يدخــل العــراق ولــم يلتــق 
بــأي من أتباعــه داخل األراضــي العراقية”. 
وأضــاف أن “البغــدادي مــازال تحــت أعين 
االستخبارات العراقية والتحالف الدولي”.

يذكر أن وســائل إعالم عربية نقلت، ســابقا 
أمــس، عــن مصــادر عراقيــة وأميركيــة أن 
زعيــم تنظيــم “داعش”، أبو بكــر البغدادي، 

صحــراء  إلــى  أيــام،  منــذ  دخــل، 
محاولــة  فــي  األنبــار  محافظــة 
اســتخدام هــذه المنطقــة كمعســكر 

جديــد للتنظيــم مــن أجــل إعــادة 
ترتيــب صفوفــه بعد خســارته 
محافظــة  فــي  معاقلــه  آخــر 
دير الزور الســورية. وأفادت 

معلومات نقال عن مصدر مقرب من القوات 
األميركيــة في العــراق، بأن البغدادي وصل 
مــع معاونيــه، قبل أيام، إلى صحراء األنبار 
عــن طريق األنفاق التــي تربط مناطق دير 

الزور السورية بمدينة القائم العراقية.

والجمعة الماضي، كتبت صحيفة  «
“إنتبندنت” البريطانية، بنسختها 

العربية، نقال عن مسؤول رفيع 
المستوى في جهاز األمن الوطني 

العراقي، أن “المعلومات المتاحة في 
شأن مصير البغدادي ال تؤكد 

مقتله أو إصابته. وقال المصدر 
إن فريقا خاصا يتتبع أثره من 
“دون أن يعثر على دليل يشير 

إلى وجوده في موقع ما ضمن 
نطاق ساحة العمليات في 

الشرق السوري”.

أعــرب وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، أمــس األحــد، عــن ثقتــه بــأن 
أيــام نيكــوالس مادورو في رئاســة فنزويــال “معدودة”، وذلك فــي خضم األزمة 

المتعلقة بالمساعدات اإلنسانية على الحدود الفنزويلية.

لشــبكة  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
“ســي إن إن”: “التوقعــات صعبــة. وتحديــد 
األيــام صعــب... أنــا واثــق مــن أن الشــعب 
الفنزويلــي ســيضمن أن تكون أيــام مادورو 
معــدودة”، فرانــس بــرس. وكان بومبيــو قد 
أعمــال  مــن األحــد،  فــي وقــت ســابق  دان 
العنــف التــي ترتكبهــا “عصابــات” مــادورو، 
وذلــك بعــد إطالق قــوات األمــن الفنزويلية 

النــار علــى متظاهريــن، ممــا أدى إلــى 
أكثــر  وجــرح  شــخصين  مقتــل 
بومبيــو  وقــال  آخريــن.   300 مــن 

علــى حســابه فــي تويتــر: “تدين 
الهجمــات  المتحــدة  الواليــات 
على المدنيين في فنزويال التي 

مــادورو.  عصابــات  ترتكبهــا 
تســببت  الهجمــات  هــذه 

بحصــول وفيــات وإصابــات”. فــي غضــون 
ذلــك، قــال مســؤول بــاإلدارة األميركيــة إن 
واشــنطن قد تعلن عقوبات جديدة للضغط 
على مادورو، إذا لم ترفض قواته المسلحة 
أوامــر بمنــع قوافــل المســاعدات اإلنســانية 
المزمعــة هــذا األســبوع. مــن جانبــه، أعلــن 
الدبلوماســية مــع  العالقــات  مــادورو قطــع 
كولومبيــا، حيــث تحــاول قافلة مســاعدات 

إنسانية الدخول إلى فنزويال.

وقال، السبت، أمام تجمع  «
لمناصريه في كراكاس: 

“لقد قررت قطع العالقات 
السياسية والدبلوماسية مع 

حكومة كولومبيا الفاشية، 
وأمهل سفيرها وقنصلها 

24 ساعة لمغادرة فنزويال”.

بومبيو: أيام مادورو باتت معدودةهل دخل البغدادي الحدود العراقية؟نتنياهو: سنصد التموضع اإليراني في سوريا
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القدس المحتلة - أ ف ب

دمشق - أ ب

أمــس  اإلســرائيلية  الشــرطة  أعلنــت 
األحــد توقيــف رئيــس مجلــس األوقاف 
والشــؤون والمقدســات اإلســالمية فــي 
القــدس الشــيخ عبدالعظيــم ســلهب بعد 

توتر حول باحة المسجد األقصى.
الفلســطينية  األنبــاء  وكالــة  وأكــدت 
“وفــا”، اعتقــال رئيــس مجلــس األوقاف 
التابــع لوزارة األوقــاف األردنية، وناجح 
بكيــرات نائب مدير عــام دائرة األوقاف 

اإلســالمية فــي القــدس. ودانــت وزارة 
توقيــف  بيــان  فــي  األردنيــة  األوقــاف 
ســلهب وبكيــرات، معتبــرة أنــه “تصعيــد 
“سياســة  إطــار  فــي  ينــدرج  خطيــر” 
قــوات االحتــالل للضغــط علــى العاملين 
الــدور  وإضعــاف  القــدس،  أوقــاف  فــي 
الــذي يقومــون بــه فــي حمايــة المســجد 
األقصــى”. وكانت الشــرطة اإلســرائيلية 

أعلنت الجمعة أنها أوقفت 60 شخصا.

ذكرت وكالة األنباء السورية الرسمية 
“سانا” أمس األحد أن لغما أرضيا خلفه 
تنظيــم داعــش أصــاب حافلــة صغيرة 
تنقــل مجموعــة من العمال، مما أســفر 
األقــل.  علــى  شــخصا   20 مقتــل  عــن 
وقالــت الوكالة إن االنفجــار الذي وقع 
األحــد قرب بلدة ســلمية وســط البالد 
تســبب فــي انطــالق متفجــرات خلفها 
يســيطرون  كانــوا  المســلحون عندمــا 
علــى المنطقــة. وأوضحــت “ســانا” أن 

التفجيــر،  اســتهدفت  الذيــن  العمــال 
كانــوا فــي طريقهــم لجمــع فطــر الكمــأ 
الصحــراوي، حســب مــا ذكــرت وكالــة 

أسوشييتد برس.
األولــى  المــرة  ليســت  هــذه  أن  يذكــر 
داعــش  ألغــام  فيهــا  تتســبب  التــي 
بوقــوع خســائر بشــرية، إذ انفجــر لغم 
فــي منطقــة مجــاورة في وقت ســابق 
هــذا الشــهر، ممــا أســفر عــن مقتــل 7 

أشخاص.

إسرائيل تعتقل رئيس األوقاف في القدس

“لغم داعشي” يودي بحياة 20 في سوريا

الجزائر - وكاالت الخرطوم - وكاالت

تجددت المظاهرات الحاشــدة في العاصمة الجزائر، أمس األحد، الرافضة لترشــح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامســة، فيما أطلقت 
الشــرطة الغاز المســيل للدموع، بينما تجاهل بوتفليقة االحتجاجات الرافضة لترشــحه في رسالة وجهها إلى الجزائريين بمناسبة 

االحتفاالت المزدوجة المخلدة للذكرى 48 لتأسيس االتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات.

وتواصلــت االحتجاجــات عقــب دعــوات نادت 
بهــا قــوى وتنظيمــات معارضــة للخــروج فــي 
كافــة  فــي  األحــد،  ظهــر  جديــدة،  مظاهــرات 
أنحــاء البــالد، لمواصلة االحتجاج على ترشــح 
إجــراءات  وســط  خامســة،  لواليــة  بوتفليقــة 
الرئيســية  الشــوارع  كل  فــي  مشــددة  أمنيــة 
والساحات العامة. في المقابل، تجاهل الرئيس 
عبــد العزيــز بوتفليقــة االحتجاجــات الرافضــة 
لترشــحه، فــي رســالة وجههــا إلــى الجزائريين 
أمس، بمناسبة االحتفاالت المزدوجة المخلدة 
للعمــال  العــام  االتحــاد  لتأســيس   48 للذكــرى 

الجزائريين وتأميم المحروقات.
ودافــع بوتفليقــة فــي رســالة قرأهــا نيابــة عنه 
وزيــر الداخليــة والجماعات المحليــة والتهيئة 
العمرانيــة، نــور الدبــن بــدوي، من واليــة أدرار، 

عمــا أســماه فضائــل االســتمرارية قائــال: “تبــرز 
رســالتي بكل قوة، رسالة فضائل االستمرارية. 
يضيــف  جيــل  كل  تجعــل  التــي  االســتمرارية 
حجــرة علــى مــا بنــي قبلــه، اســتمرارية تضمن 

الحفــاظ علــى ســداد الخطــى وتســمح بتدارك 
تســمح  اســتمرارية  الهامشــية.  اإلخفاقــات 
للجزائــر بمضاعفــة ســرعتها في منافســة بقية 

األمم في مجال الرقي والتقدم”.

أطلقت قوات األمن السوداني، امس األحد، الغاز المسيل للدموع بكثافة على محتجين في منطقة بري بالخرطوم ومناطق في 
أم درمان، وأغلقت بعض الشوارع في العاصمة.

ورغــم إعــالن حالــة الطــوارئ بالبــالد، انطلقت 
األحــد،  أمــس  الخرطــوم،  فــي  تظاهــرات 
للمطالبــة بتنحــي الرئيــس عمــر البشــير، وذلك 
اســتجابة لدعوة “تجمع المهنيين السودانيين” 
وتحالفات معارضة. وخرج اآلالف في تظاهرة 
وســط مدينــة أم درمــان غربي الخرطــوم. كما 
تجمــع مئات المتظاهرين في حي بري شــرقي 
الخرطــوم، بينمــا خــرج عشــرات المتظاهريــن 
فــي أحياء بحري شــمالي الخرطــوم. واندلعت 
ديســمبر   19 فــي  البشــير  ضــد  المظاهــرات 

الماضي وما زالت مستمرة حتى اآلن.
حالــة  الســوداني،  الرئيــس  أعلــن  والجمعــة، 
الطــوارئ في كافــة أنحاء البالد، وحل حكومة 

الوفاق الوطني والحكومات الوالئية.
البشــير  حــث  التلفزيــون،  بثــه  خطــاب  وفــي 
معارضيــه علــى المشــاركة فــي “مســار الوفــاق 

الوطنــي” والحــوار، ودعــا البرلمان إلــى تأجيل 
تعديالت دســتورية كانت ســتمكنه من السعي 

لفترة رئاسية جديدة.
لكن ال توجد مؤشــرات على أن خطاب البشــير 
واســتمرت  الشــارع.  تهدئــة  فــي  ســاهم  قــد 

االحتجاجات حتى وقت متأخر من ذلك اليوم 
في العاصمة الخرطوم.

وأعلــن “تجمــع المهنيين” وتحالفــات المعارضة 
رفضهــا لقانــون الطوارئ، معلنة أنها ســتجابهه 

إلى حين رحيل البشير.

من تظاهرات الجزائر

تظاهرات حاشدة في سوق أم درمان

مشــددة أمنيــة  إجــراءات  وســط  حاشــدة  تظاهــرات  غــاز مســيل للدموع وإغــالق طرقــات لصــد المتظاهرين
بوتفليقة يتجاهل مطالب المحتجين تجدد احتجاجات السودان رغم الطوارئ

25 فبراير 2019 االثنين
20 جمادى اآلخرة 1440
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منذ سنوات ونحن نطالب وزارة العمل والتنمية االجتماعية بإيجاد آلية 
جديــدة خــاف اآلليــة الســائدة التــي أثبتــت فشــلها، فالتصريحــات التي 
تعلنها وزارة العمل بأنه يتم توظيف بين 1500 إلى 1800 كل شهر كانت 
تثير عامات التعجب والدهشة لدى اآلالف من العاطلين، ويتساءل كل 

عاطل بحرقة لماذا ال أكون بين من يتم توظيفهم؟ 
الكارثــة تتكشــف ســنة بعــد أخــرى عندمــا تضخمــت أعــداد العاطليــن، 
وتذكرني مأســاة العاطلين بمســرحية )الجثة( للكاتب المســرحي يوجين 
أونيــل وملخصهــا أّن زوجيــن أنجبــا طفــا ميتــا وتــركا جثتــه فــي غرفة 
النــوم، ومــع الوقــت تبــدأ الجثــة بالنمــو والتضخــم حتــى تحتل المســكن 
كلــه، الخطــأ الذي وقع فيه الزوجان أنهمــا تركا الجثة تكبر دون أن يهتما 
بعاجها حتى احتلت المســاحات الفارغة وانتشــرت، وكان التســاؤل هل 

الخاص هو الهروب أم العمل على إيجاد الحل؟ 
يعتقــد القائمــون علــى شــؤون التوظيــف بــوزارة العمــل أّن مجــرد إعان 
أرقــام مــن تــم توظيفهم كفيل بحــل المعضلة مــن أساســها والمفارقة أّن 
الوزارة تسجل ذلك ضمن إنجازاتها بينما الحقيقة مختلفة، كم كنا نتمنى 
لــو أّن المســؤولين عــن توظيــف العاطليــن اعتمــدوا لغــة المصارحة ألنها 
األجدى واألكثر واقعية في معالجة األزمة وكنا ســنقدم لهم الشــكر، ماذا 
يضيرهــم لــو أنهم أعلنوا بأّن هناك جهات في القطاع الخاص كالشــركات 
والمؤسســات ال تبدي االســتعداد للتعاون وأّن هناك جهات أخرى تمارس 

االحتيال وااللتفاف على القانون؟

ال نقلل وال نستهين بصعوبة وتعقيد ملف بحجم البطالة وال جهد  «
المخلصين، وكان مطلبنا ينصب في التعاطي مع القضية بما يتناسب 
وحجمها الحقيقي، وال أعتقد أّن أحدا يمكن أن يتقبل أو يصدق ما يساق 

من مزاعم من قبيل إصرار الخريجين على وظائف محددة كاألعمال 
المكتبية ألن مثل هذا االدعاء نقيض للواقع تماما ويمثل ظلما صارخا 

لشبابنا، فاألغلبية منهم لديها االستعداد لقبول أية وظيفة إذا كانت 
تناسب تخصصاتهم وفي أي موقع كان.

أرقام وزارة العمل
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محمد المحفوظ

sm.adnan56
@hotmail.com
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الدبلوماسية البحرينية... 

هيبة ومكانة في 
المجتمع الدولي

احتفلــت مملكــة البحريــن فــي 14 ينايــر الماضــي 
باليوبيــل الذهبــي للدبلوماســية البحرينيــة واليــوم 
الدبلوماســي، وفــي كلمــة جالتــه الســامية خــال 
الخارجيــة،  بــوزارة  المســؤولين  كبــار  اســتقباله 
الخــارج،  فــي  البحريــن  مملكــة  بعثــات  ورؤســاء 
لــدى  المعتمديــن  الدبلوماســية  البعثــات  ورؤســاء 
المملكــة، قال ســيدي جالــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه 
)يســعدنا أن نفتتــح عامنــا الجديــد ببلــوغ “الذكــرى 
الخمســين” لبــدء العمل الدبلوماســي المنظــم، الذي 
اســتطعنا من خال مســيرته الثريــة أن ُنطِلع العالم 
علــى “الهويــة الرصينــة” لسياســة مملكــة البحريــن 
العالمــي  التضامــن  بتعزيــز  الملتزمــة  الخارجيــة، 

واالرتقاء باألمن اإلنساني(.
لقد حظيت المبادئ األساســية للسياســة الخارجية 

لمملكــة البحريــن باحتــرام العالم أجمــع ألنها مبادئ 
ترتكز على الحكمة والتعقل والهدوء واالتزان وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للغير وهو ما أعطاها 
وأكســبها المصداقيــة التي نشــاهد آثارها اإليجابية 
بــكل وضــوح فــي كل بقعــة مــن العالــم، فخــال 50 
عاما عملت الدبلوماســية البحرينية من أجل رخاء 
البشــرية وأمنهــا ورقيهــا، وذلــك مــا جعــل للبحريــن 
هيبة ومكانة في المجتمع الدولي، فالجميع يحترم 
أهدافها ويأخذ وجهات نظرها بعين االعتبار، حتى 
المواطن البحريني يشعر بالفخر أينما ذهب نتيجة 
زيــادة هيبــة دولتــه ومكانتهــا، وفــي علم السياســة 
هنــاك حقائــق ثابتة كما دونهــا المختصون، إن هيبة 
ومكانــة الدولة فــي المجتمع الدولــي ترتبط ببعض 
العوامــل، فالقيــادة السياســية تلعــب دورا مهما في 
خلق سمعة طيبة ومكانة مهمة في الخارج، كما أن 

طبيعــة النظام السياســي فــي الداخل تؤثــر بدرجة 
أو بأخــرى علــى ســمعة ومكانة الدولة فــي الخارج، 
فالنظــام السياســي الــذي يتمتع باالســتقرار ويتميز 
بدرجــة عاليــة مــن الفعالية في مواجهــة التحديات 
االقتصادية واالجتماعية يخلق انطباعا لدى الدول 
األجنبيــة يؤثــر فــي طبيعة عاقاته مع هــذه الدول 

وقد تتجه دول أخرى مجاورة إلى االحتذاء به.

لقد استطاعت الدبلوماسية البحرينية عبر  «
تلك السنوات أن تكون لنفسها “كاريزما” 

خاصة ألهمت الكثير من الدول بكل األشكال 
والصور، وكانت بحق نموذجا يحتذى به موقفا 
وسلوكا وممارسة، وسجلت عبر التاريخ أدوارا 
مشرفة وعمال مقدرا من أجل السالم واألمن 

واالستقرار وكل ما يفيد اإلنسانية على كل 
المستويات.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

عندمــا يضيــق الخناق على إيران وتتصاعــد المعارضة الداخلية لنظام المالي 
وتــزداد األمــور ســوءا يوما بعد يوم، يلجــأ النظام إلى اختراع األعداء وشــغل 
الداخــل بهــؤالء األعــداء كنــوع مــن التســكين لمعانــاة الجماهيــر واحتجاجات 

المعارضة.
قاســم ســليماني قائــد الحــرس الثــوري اإليراني مهندس كل ما تقــوم به إيران 
خــارج حدودهــا مــن تخريــب ودمــار وبــث للفتــن فــي أرجــاء العالــم العربــي 
واإلسامي، لم يجد ما يقوله للشعب اإليراني عقب العملية التي راح ضحيتها 
٢٩ مــن أفــراد حرســه الثوري شــرق إيران ســوى توجيه التهــم للمملكة العربية 

السعودية واإلمارات!
وألن ســليماني على رأســه بطحة تجاه السعودية واإلمارات وتجاه الكثير من 
الــدول العربيــة ويعــرف مــا الــذي قــام به تجــاه هذه الــدول على مدار ســنوات 
مضــت، ويعــرف كمية الدماء التي ســالت على األرض العربيــة بتدخله وزرعه 
الفتــن، كان البــد أن يتهــم الســعودية واإلمــارات وهــو يعلم جيــدا أن الدولتين 

ليس لهما أي دور في هذه التهمة.
كيف يريد السيد سليماني لحرسه الثوري المنغمس في سفك الدماء وتهديد 
اســتقرار جيرانــه أن يظــل فــي أمــان وال يدفــع ثمنــا إليوائه وتمويلــه وتدريبه 

اإلرهابيين هنا وهناك؟
العاقــة بيــن الحرس الثوري اإليراني واإلرهاب بأنواعه عاقة وثيقة ومثبتة، 
وليــس فقــط عاقتــه بالجماعــات الشــيعية اإلرهابيــة، فعلــى مــدار ســنوات 
قامــت إيــران بدعم وتمويل جماعات إرهابية ســنية وقامــت بإيواء قادة هذه 

الجماعات.
كل الــدول التــي دعمــت اإلرهــاب واســتخدمته لتحقيــق أهدافهــا فــي الهيمنة 
دفعــت ثمنــا معينــا لهــذا الدعــم ومن بينهــا القوى الكبــرى على مســتوى العالم، 
ومــن الطبيعــي أن يأتــي الدور على إيــران لكي تدفع ثمنــا الرتباطها بجماعات 

اإلرهاب.

ما يقوله سليماني إذا كالم لالستهالك المحلي ومحاولة لتخدير أعصاب  «
الشعب اإليراني الذي بدأ يشعر بالمعاناة جراء السياسات العدوانية 

للنظام اإليراني.

اإلفالس اإليراني وتصريحات سليماني

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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مستقبل أوطاننا 
ومستقبل الديمقراطية 

فيها
لم أتفاجأ من مقوالت مســتمعين ومشــاهدين لـ “بي بي سي” عند الحديث 
عن ليبيا وأوضاعها الحالية، فقد صّرح أكثر من طرف من المتداخلين في 
البرنامج بأنهم يفضلون عودة نظام القذافي على الوضع الفوضوي اليوم.

هــذا التصريــح ال يخــّص ليبيــا فقــط، فقــد أطلــق المصريــون قبل ســنوات 
حملة “آسفين يا رّيس” يعتذرون للرئيس المصري السابق مبارك ويتمنون 
عودتــه، كذلك النغمة في اليمن حســرة على صالــح مقارنة بأوضاع اليوم، 
وأختهــا فــي العــراق، وكلهــا أقــوال صحيحــة ألن تجــارب التغييــر فاشــلة، 
النعــدام األمــن، وســيادة الفوضــى أضعاف ما كانــت عليه، وتفتت الشــكل 
األساســي للدولــة، واهتــراء مؤسســاتها؛ كل هــذا وأكثــر جعــل الشــعوب 
تعيــش خوفــًا مضاعفــًا ال تــدري مــن أي مكان يمكــن أن يأتيهــا، ألنها كانت 
فــي الماضــي تعرف أنهــا إن تجنبت أمورًا محددة، وقامــت بأمور محددة، 
فإنها ستعيش الذل، ولكنها ستعيش، بينما في أوضاع حالية، خصوصًا ما 
بعــد “الربيــع العربي” فإنها ال تدري مــا الذي عليها فعله لكي تتجنب الموت 

والذعر اليومي.
لقد أدت النماذج السيئة المتخلقة عن هذه األوضاع التي لم تهدأ بعد منذ 
ثمانــي ســنوات، إلى انتفــاخ صدور األنظمــة المانعة للديمقراطيــة، وزيادة 

خيائهــا، مســتعرضة نظريتهــا القديمة بــأن الديمقراطيــة ال تصلح للوطن 
العربي، وال تناســب شــعوب هذه المنطقة، ويظهر لها أيضًا من يســهم في 
تقعيــد هــذه المســألة، ويرّوجهــا ويفّســرها ثقافيــًا حتــى يبــرر لألنظمة أنها 
إن ســجنت أو قتلــت أو نفــت أو عّذبــت؛ إنمــا تفعــل ذلك رأفة فــي القطاع 
ج لها  األعــرض مــن الشــعب الــذي ال يعــرف مصلحتــه، فالمســألة – كما يــروَّ
– تكمــن فــي الجينات، ولن تســتجيب لنا الديمقراطيــة ولن نخضع لها، وال 

اعتراض على أمر هللا.

هذه المبررات، على واقعيتها فإنها غير صحيحة، إذ نسجت األنظمة  «
الشمولية، وتلك ذات الديمقراطية الشوهاء، حول نفسها أسيجة من 

المنتفعين المرتبطين بها وباستمراريتها، والذين يضيرهم جداً تهاوي هذه 
األنظمة وفقدانهم – بالديقراطية الحقيقية – منافع ومكاسب وسطوات 

ال تتأتى لهم في ظل المراقبة والمحاسبة. وفي الوقت نفسه، فإن النخب 
العربية والكيانات المجتمعية في حال من الضعف والتردي وافتقاد 

الفاعلية بما ال يمكنهم من النهوض بمسؤولية إعادة األمور إلى أنصبتها. 
وحتى تستطيع ذلك سيتراجع إيمان الشعوب العربية أكثر وأكثر فيما يمكن 

أن تفعله الديمقراطيات في مجتمعاتها.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

الرقابة البرلمانية
تعتبــر الرقابــة البرلمانيــة إحــدى سياســات اإلصــاح 
الديمقراطــي  البنــاء  لتعزيــز  وأداة  السياســي 
للمؤسســات، والهدف منها مراقبة أداء أشــغال الدولة 
بمتابعــة المشــاريع فــي برنامــج الحكومة الــذي وافق 
عليــه البرلمــان، وذلــك انطاقا مــن مبدأ التعــاون بين 
الســلطات الثــاث التنفيذيــة والتشــريعية والقضائية 
في إطار الدستور والقانون، وتلعب السلطة التنفيذية 
الــدور األبــرز فــي حياة المجتمع من خــال دورها في 
واالقتصــادي،  واالجتماعــي  السياســي  التخطيــط 
والرقابــة كممارســة ال تعنــي الحــد مــن هــذا الــدور بل 
ماحظــة ومتابعــة أشــغال الحكومــة ضمــن القواعــد 

الدستورية والقانونية. 
إن عملية الرقابة البرلمانية تتطلب أوال ــ توفر الرغبة 
الحقيقيــة للنــواب فــي مراقبــة أداء الحكومة وتنفيذ 
برنامجهــا مــن خــال ما لــدى البرلمان مــن صاحيات 
قانونية وأنظمة والئحة داخلية تنظم عمل المجلس، 
بموجــب  البرلمانيــة متوفــرة  الصاحيــات  كانــت  إذا 
القوانيــن فــإن إرادة البرلمانييــن ورغبتهــم بالرقابة ال 
تحتــاج إلــى قوانيــن وال لوائــح بــل تصيغهــا إراداتهم 
مــن  ُمنتخبيــن  باعتبارهــم  عاتقهــم  علــى  كواجــب 
المواطنين وُممثلين لهم في البرلمان، ما ُيحتم عليهم 

القيام بالرقابة والمتابعة. 
ثانًياـ ـ توفر الثقافة القانونية والسياسية واالقتصادية 
والقــدرة علــى الحــوار والتواصــل مع اآلخــر، ومتابعة 

النائــب البرنامــج الحكومــي، فبقــدر ما يمتلــك النائب 
من هذه األوعية بقدر ما يجمع من معلومات وبيانات 
حــول أي مشــروع فيصبــح قــادًرا علــى أداء مهمتــه 

الرقابية.
ثالًثا ــ الظروف السياســية واالجتماعية واالقتصادية 
التي يعمل في ظلها البرلمان، فممارسة العمل النيابي 
تتطلــب مســاًرا ديمقراطًيــا ُحــًرا ومســاحة مــن حرية 
الفكــر والــرأي والتعبيــر، وهــذه عوامــل أساســية تعزز 
عمــل النائــب وتلعب دوًرا في تكييف الحياة النيابية، 
وتحقيق أهدافها كوســيلة من وســائل المشــاركة في 

صنع القرار الوطني. 
رابًعا ــ تساهم الكتل السياسية في البرلمان بدور أكبر 
من قدرة النواب الفرادى في مراقبة أشغال الحكومة، 
فالكتل السياسية رأيها أقوى وأضمن للقبول من رأي 

الفرد الواحد.
خامًســا ــــ العامــل األهــم هــو أن يلتــزم النــواب أثنــاء 
أداء مهــام الرقابــة البرلمانيــة باإلجــراءات والقواعــد 

الُمنظمة لممارستها.

يحتاج النواب ألداء دورهم بجانب القوانين واللوائح  «
الداخلية إلى مجموعة من التجهيزات اإلدارية 

والفنية والبحثية البرلمانية المتخصصة والكفاءات 
اإلدارية التي ترفد النواب بالمعلومات والبيانات 

لتعزز دورهم البرلماني.

عبدعلي الغسرة

تلعب السلطة التنفيذية الدور  «
األبرز في حياة المجتمع من 

خالل دورها في التخطيط 
السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي، والرقابة 

كممارسة ال تعني الحد من 
هذا الدور بل مالحظة ومتابعة 
أشغال الحكومة ضمن القواعد 

الدستورية والقانونية



Sports
@albiladpress.com

الفوز المثير الذي حققه 
فريق المحرق على األهلي 

في كأس خليفة بن سلمان لكرة 
السلة فيه دروس يجب االستفادة 
منها، ومن أهمها عدم االستسالم 

واليأس، والسعي بجهد وتركيز 
واللعب حتى الرمق األخير؛ 

لتحقيق الفوز، وهذا ما حدث.

األهلي لم يتعظ من مواجهته 
للمحرق في الدور السداسي، ألن 

ما حدث في مباراة “أغلى الكؤوس” 
مجرد “كوبي بيست”، ففي األولى 

فاز بشق األنفس وفي الثانية 
خسر وغادر المنافسة في هذه 

المسابقة للعام الثالث على 
التوالي.

تواصل وزارة شؤون الشباب والرياضة تحضيراتها الجادة إلطالق قمة الرياضة والتي 
ستبدأ فعالياتها اعتباًرا من يوم غد “الثالثاء” بمركز المحرق الشبابي النموذجي بمشاركة 

صناع القرار من مختلف الجهات الرياضية والداعمة للحركة الشبابية البحرينية. 

مــن ممثــل  بمبــادرة  الرياضــة  وتأتــي قمــة 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
للشــباب  المجلــس األعلــى  الشــباب رئيــس 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفة لخلق منصة حوارية مثالية للتفاعل 
القطــاع  فــي  والمعنييــن  المســؤولين  مــع 
الممارســات  أفضــل  وعــرض  الرياضــي، 
ومناقشــة أهــم الموضوعــات ذات العالقــة 
التــي  والتحديــات  المملكــة  فــي  بالرياضــة 
عمليــة  بحلــول  الخــروج  بهــدف  تواجههــا؛ 

وأفكار مبتكرة.
وتهــدف قمــة الرياضــة إلــى تفعيل سياســة 
البــاب المفتــوح والبيئــة التنافســية العادلــة 
فــي  والعامليــن  المســؤولين  مــع  للتحــاور 
علــى  الضــوء  وتســليط  الرياضــي  القطــاع 
والعامليــن  المســؤولين  بيــن  القضايــا  أهــم 
البيانــات  وجمــع  الرياضــي  القطــاع  فــي 
ووضــع  الجهــود  لتســخير  والتوصيــات 
الحلــول من قبل المســؤولين وصناع القرار 
باإلضافــة إلــى تطوير اآلليــات واإلجراءات 
وإشــراك  الرياضيــة  القطــاع  فــي  المتبعــة 
واإلعــالم  المملكــة  فــي  الجهــات  مختلــف 

الرياضي في وضع الحلول المقترحة. 

5 محاور أساسية 

والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة  تــدرك 
أهميــة وجود األســرة الرياضيــة البحرينية، 
التــي ســتحرص علــى حضور فعاليــات قمة 
الرياضة وستتفاعل مع المحاور والنقاشات 
التي ســيتم طرحها وسيعملون على تقديم 
لتطويــر  مناســبة  يرونهــا  متميــزة  أفــكار 
الحركــة الرياضيــة فــي المملكــة وعليه فقد 
طرحــت الــوزارة العديــد مــن الموضوعــات 
قمــة  فــي  مناقشــتها  ســيتم  التــي  المهمــة 
الرياضــة 5 محــاور أساســية األول التنظيم 
الماليــة واإلداريــة،  الشــؤون  والرقابــة فــي 
والثاني مســيرة الالعبين نحــو االحترافية، 
الثالث االســتثمار الرياضــي وتنويع مصادر 
الدخــل، والرابع اكتشــاف وصناعة األبطال، 

والخامــس اإلعــالم والتســويق واإلثارة في 
الرياضــة علــى أن يتفــرع من المحــاور عدد 
بيــن  مناقشــتها  يتــم  فرعيــة  موضوعــات 

المتحاورين.

المحور األولى: الرقابة

ســتتم  التــي  المحــاور  بيــن  مــن  وتبــرز 
محــور  الرياضيــة  القمــة  فــي  مناقشــتها 
الرقابــة فــي الجلســة األولــى يــوم الثالثــاء 
علــى  ســيركز  والــذي  فبرايــر   26 الموافــق 
الماليــة  الشــؤون  فــي  والرقابــة  التنظيــم 
واإلداريــة، إذ ســيتم من خالل هــذا المحور 
مناقشة الدعم المالي واللوجستي، الشؤون 
الماليــة واإلدارية، الرقابــة المالية واإلدارية 
الماليــة،  واللوائــح  المديونيــات  والعقــود، 
المشــاركات  والماليــة،  اإلداريــة  التقاريــر 

الخارجية. 

المحور الثاني: االحتراف

وســيتم خالل القمة مناقشة االحتراف في 
الجلــة الثانيــة والتــي ســتقام يــوم األربعــاء 
الموافــق 27 فبرايــر، إذ ســيتم التركيز على 

مسيرة الالعبين نحو االحترافية من خالل 
االحتراف الرياضي، اإلعانات المالية، عقود 
الالعبيــن،  انتقــال  والمدربيــن،  الالعبيــن 
األداء  تطويــر  الرياضــي،  التفريــغ  قانــون 

والمستويات، الطب الرياضي. 

المحور الثالث: االستثمار

قمــة  فــي  الثالــث  المحــور  وســيخصص 
الرياضــة إلــى مناقشــة موضــوع االســتثمار 
الموافــق  الخميــس  يــوم  ســيعقد  والــذي 
28 فبرايــر مــن خــالل االســتثمار الرياضــي 
واالســتثمارات  الدخــل  مصــادر  وتنويــع 
الداخليــة، وجــذب االســتثمارات الرياضية، 
مــن  واالســتفادة  الخــاص،  القطــاع  ودور 

المنشآت الرياضية. 

المحور الرابع: المواهب

أما المحور الرابع فسيتم من خالله مناقشة 

المواهــب والذي ســيعقد يوم األحــد المقبل 
مناقشــة  ســيتم  إذ  مــارس،   3 الموافــق 
اكتشــاف وصناعــة األبطــال، واألكاديميــات 
المواهــب،  اكتشــاف  أهميــة  الرياضيــة، 
الرياضــة  العزيمــة،  ذوي  األبطــال،  صناعــة 
التأســيس  المدرســية،  المواهــب  النســائية، 

الرياضي. 

المحور الخامس اإلثارة

القمــة  فــي  األخيــر  المحــور  وبخصــوص 
ســيعقد  والــذي  اإلثــارة  إلــى  ســيخصص 
يــوم االثنيــن الموافــق 4 مارس وســيناقش 
اإلعــالم والتســويق واإلثــارة فــي الرياضــة 
واإلثــارة الرياضيــة فــي الشــارع اإلعالمــي، 
الفــرق بين األنديــة والمراكز الشــبابية، دور 
التســويق فــي األنديــة الرياضيــة، اإلعــالم 

الرياضي كعنصر محرك.
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تسلم “البالد سبورت” بياًنا من نادي الحالة عن برنامج “الكورة في ملعبك”، ونننشره إيماًنا منا بعرض الرأي والرأي اآلخر: 

لقــد تفاجــأ مجلــس إدارة نــادي الحالــة 
بمــا تــم طرحه مــن قبل اإلعالمــي فواز 
العبد هللا في برنامج الكورة في ملعبك 
بتاريــخ 20 فبراير  2019 متســائاًل “أين 
مجلــس إدارة نــادي الحالــة“ أكثــر مــن 
ثــالث مــرات فــي نقاشــه مــع اإلعالمــي 
عبــدهللا بونوفــل عــن ضغــط مباريــات 
االتحــاد  مــن  الطلــب  وعــدم  النــادي 
تعديــل هــذه المباريــات، وكان األحــرى 
بــه التواصــل مــع أحــد أعضــاء مجلــس 
اإلدارة لمزيــد مــن االستفســار عــن هــذا 
إدارة  مجلــس  فــي  ونحــن  الموضــوع، 
األســلوب،  هــذا  علــى  نتحفــظ  النــادي 
وفي هذا الصدد نود أن نتوّجه بالشــكر 
بونوفــل  عبــدهللا  لإلعالمــي  والتقديــر 
علــى موقفه الصريح والمتعاطف تجاه 

النادي وكذلك الشــكر موصــول للكابتن 
حمــود ســلطان علــى كالمــه الطيب عن 

النادي في البرنامج السابق.
لقــد اعتدنــا فــي مجلــس اإلدارة علــى 
مخاطبة االتحادات والجهات الرســمية 
والمعنية بكل نشــاط لديه عبر القنوات 
نــادي  أســلوب  مــن  وليــس  الشــرعية 
خــالل  مــن  االنتقــادات  إثــارة  الحالــة 

وسائل اإلعالم.
وفي هذا السياق، قمنا بمخاطبة اتحاد 
كــرة القدم لتأجيل مباراة الفريق األول 
مــع فريــق نادي الشــباب والتــي أقيمت 
بتاريــخ 16 فبرايــر  2019 بعــد مشــاركة 
الفريــق في مباراتي الــدور قبل النهائي 
حفظــه  المفــدى  الملــك  جاللــة  لــكأس 
هللا ورعــاه، أســوة بباقــي األنديــة التي 

شــاركت فــي هــذه المباريــات )الرفــاع، 
المحــرق، الحد( حيــث كان الفاصل بين 
مباراتي الكأس والدوري 3 أيام )األحد، 
اإلثنين، الثالثاء( ولكن لم يتم التأجيل، 
وكان األحــرى باتحاد كرة القدم مراعاة 
ظروف النادي الذي شــارك في مباراتي 
الــدور قبــل النهائي لــكأس جاللة الملك 
ومــا تعــرض لــه الالعبيــن مــن إصابــات 
وإرهــاق وتأجيــل مباراتــه فــي الدوري 
حتى يكون هناك تكافؤ في الفرص مع 
بقيــة األنديــة المذكــورة، ولكــن االتحاد 
تجاهــل خطابنــا قاصــًدا ولــم يــرد عليه 
إقامــة  يريــد  كان  حيــث  اآلن  حتــى 
المبــاراة بــأي طريقــة حتــى ولــو علــى 

حساب نادينا.
لقــد عانينــا كثيــًرا مــن تصرفــات اتحاد 

كــرة القــدم تجــاه نادينا فقد تــم إيقاف 
مدرب الفريق األول مباراة واحدة قبل 
المبــاراة األولــى في الدور قبــل النهائي 
لــكأس جاللــة الملك، وتم إشــعار النادي 
ا صباح يوم المبــاراة، وكان هناك  رســميًّ
متســع مــن الوقت )5 أيــام( بين المباراة 
الســابقة فــي الــدوري ومبــاراة الــكأس، 
فــي  المــدرب  إيقــاف  المفــروض  وكان 

كأس  مبــاراة  وليــس  الــدوري  مبــاراة 
الملــك وهــذا دليــل علــى تحيــز االتحاد 
إيقــاف  طبيعــة  وتحديــد  نادينــا  ضــد 
المــدرب علــى هــواه، علــى الرغــم مــن 
أن هنــاك حادثــة أخــرى بيــن اثنيــن من 
المدربيــن فــي إحــدى مباريــات الدوري 
واالتحــاد يعلــم بذلــك ولكنــه لــم يصدر 
أي قــرار بهذا الخصوص وكأن شــيًئا لم 

يحدث. 
كذلــك فقــد عانينــا كثيــًرا مــن األخطاء 
التحكيميــة فــي مباريــات النــادي ولكن 
أي  إثــارة  وعــدم  الصمــت  النــادي  آثــر 
انتقــادات للحــكام عبــر وســائل اإلعالم 
االتحــاد  علــى  القائميــن  لعمــل  دعًمــا 

وخاصة لجنتي الحكام والمسابقات.
الحالــة  نــادي  إدارة  مجلــس  فــي  إننــا 
نســّجل موقفنــا تجــاه مــا يتبعــه اتحــاد 
مــن  ونتمنــى  نادينــا،  ضــد  القــدم  كــرة 

الحياديــة  المختلفــة  ولجانــه  االتحــاد 
فــي التعامــل مع األنديــة وعدم تفضيل 
لنــاد على نــاد آخر ومعاملــة كل األندية 
اإلدارة  مجلــس  يــود  وأخيــًرا  ســواء، 
أن يؤكــد أنــه يعمــل يــًدا بيــد مــع اتحاد 
كــرة القــدم وكافــة االتحــادات من أجل 
الصالــح العام للرياضة والشــباب وذلك 
دعًمــا للجهود الكبيرة التي يبذلها ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
والتي تهدف لتطوير الرياضة والشباب 
الــذي  والهــدف  الغاليــة  مملكتنــا  فــي 
نســعى إليــه جميًعــا بوصــول منتخبنــا 

الوطني لكأس العالم 2022. 
مجلس إدارة نادي الحالة

اللجنة اإلعالمية

بيان نادي الحالة عن برنامج “الكورة في ملعبك”

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

ــدات ــ ــي ــ ــس ــ ــال وال ــ ــرج ــ ــل ــ ــروض الــــبــــاهــــرة ل ــ ــعـ ــ ــالـ ــ أشــــــــاد بــــاإلنــــجــــاز وبـ

عسكــــــر يستقبـــل أبطـــال العــرب للبولينــج

اســتقبل األمين العام المســاعد للمجلس األعلى للشباب والرياضة األمين العام للجنة األولمبية 
البحرينيــة عبدالرحمــن عســكر منتخبــي الرجــال والســيدات للبولينــج العائــدان مــن جمهوريــة 
مصر العربية، إثر مشــاركتهما في البطولة العربية التاســعة للرجال والخامســة للســيدات التي 
اختتمــت أخيــرا، إذ فــاز منتخــب الرجــال بالمركــز األول ومنتخب الســيدات بالمركــز الثاني في 

إنجاز عربي متميز للعبة البولينج.

ولدى وصول البعثة إلى مطار البحرين الدولي 
مســاء أمــس األول الســبت حظــي المنتخبــان 
باســتقبال رســمي حافل حضره رئيس االتحاد 
وعــدد  النعيمــي  أحمــد  للبولينــج  البحرينــي 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، إذ أشــاد عســكر 
باإلنجــاز الــذي حققــه أبطــال وبطــالت المملكة 
ونقــل لهــم تحيــات وتهاني ممثل جاللــة الملك 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، مشــيًدا بمــا قدمــوه مــن 

عروض متميزة في االستحقاق العربي تمكنوا 
مــن خاللها الصعــود على منصات التتويج بكل 

جدارة واستحقاق.
حققــه  بمــا  ســعداء  “إننــا  عســكر  وأضــاف 
المنتخبــان في البطولــة العربية لتبث رياضة 
وهيمنتــاه  زعامتهــا  البحرينيــة  البولينــج 
علــى المســتوى العربــي، حيــث قــدم منتخب 
الرجــال عروضــا باهــرة اســتطاع مــن خاللهــا 
أظهــر  كمــا  الصــدارة  عــرش  علــى  يتربــع  أن 
منتخب الســيدات مستويات الفتة ليخطفن 
المركــز الثانــي وهــو إنجاز يبعث علــى الفخر 

واالعتزاز..”.

وأشــار عســكر إلــى أن اإلنجــاز العربــي يجســد 

بجــالء مــا تمتــاز بــه لعبــة البولينــج مــن مكانة 

مرموقــة على الســاحة العربية ومــا تمتلكه من 

عناصــر بــارزة حملــت لــواء الوطــن بــكل تفــان 

وإخــالص لترفع راية المملكة عالية خفاقة في 

هــذا المحفــل العربــي، مشــيًرا إلى أن مــا قدمه 
الالعبون والالعبات يعكس المســتوى المتطور 
لرياضــة البولينــج والتــي مــازال بريقهــا ناصًعا 
بعدمــا تمكنــت مــن الظفــر بعــدة بطــوالت على 
المســتوى الخليجي والعربــي لتفرض وجودها 

بقوة.
وأشــاد عســكر بجهــود مجلــس إدارة االتحــاد 
برئاسة أحمد النعيمي، مشيًرا إلى أن ما تحقق 
مــن إنجــاز هــو نتــاج للجهــود والعمــل اإلداري 
المنظــم لالتحــاد ومــا يقدمونــه مــن تســهيالت 
واإلداريــة،  الفنيــة  واألطقــم  لالعبيــن  ودعــم 
والبطــالت  لألبطــال  تقديــره  خالــص  مجــدًدا 
والمدربين واإلداريين وكل من كان له دور في 
تحقيــق هــذا اإلنجاز مؤكًدا دعم ووقف اللجنة 
األولمبيــة مــع اتحــاد البولينــج لتحقيــق المزيد 

من اإلنجازات في المستقبل.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

لقطة جماعية لالستقبال

مشاركة صناع القرار في النقاشات

طرح النقاط 
الكفيلة بتطوير 
الرياضة بصورة 

تشاركية

النقاش على 
طاولة مستديرة 

والهدف األسمى 
وضع رؤية للرياضة
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Û  تدخــل الكــرة البحرينيــة مرحلــة جديــدة
مــع قرب تشــكيل لجنة منتخبات ســتعمل على 
تنفيذ طموح ورؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة لبلوغ مونديالي 2022 أو 2026.
Û  لجنــة المنتخبــات المقبلــة يجــب أن تضم كفــاءات قادرة على تحقيــق تطلعات الشــارع الرياضي، وأن

يتم اختيار أعضائها بعناية فائقة وبصالحيات واسعة، بغض النظر عن رئيسها القادم، سواء أكان من 
داخــل االتحــاد أم خارجه، فاألعضاء هم “التنفيذيون” و ”المخططون”، والرئيس يرســم سياســة عامة 

ويتابع أداءهم ويطلع على تقاريرهم.
Û  اختيار األعضاء يجب أن يكون بعيًدا عن النمط الكالسيكي السائد في عملية االنتقاء، باالعتماد على

الالعبيــن والمدربيــن القدامــى، أو انتقاء إداريين غير قادرين على إحداث التغيير المنشــود، فالمرحلة 
القادمــة تتطلــب كــوادر فنية بحتة قــادرة على توظيف “التقنيــة” و ”تكنولوجيــا المعلومات” والتعامل 
مــع البرامــج والتطبيقــات ومختلف نظــم المعلومات المرتبطــة بعلم التدريب القائــم على اإلحصاءات 
والبيانــات والتحليــالت الدقيقــة، والقدرة على عمل اإلســتراتيجيات والخطط باســتخدام تلك النظم، 

وال بأس من اختيار كوادر إدارية بذات الكفاءة.
Û  لجنــة المنتخبــات القادمــة ليســت بحاجــة إلــى “منّظرين” بقدر ما هــي بحاجة إلى مــدرب مثل محمود

فخــرو أو خالــد تــاج يجيدان توظيف التكنولوجيا في خدمة اللعبة، أو نجم كمحمد ســالمين أكاديمي 
والعب سابق ومعلم تربية رياضية قادر على وضع الخطط واإلستراتيجيات، أو المدرب علي عاشور 
كونه مدرًبا متجدًدا يتابع أحدث األساليب في عالم التدريب، وهنا ال أسّوق لهؤالء بقدر ما استعرض 

أمثلة.
Û  اعتدنــا خــالل الســنوات الماضيــة أن نرى وجوًهــا ينطبق عليها مثل “فاقد الشــيء ال يعطيه”، ونعترف

بوجود أســماء تمتاز بالكفاءة والقدرة، إال أن الغالبية كانوا بمثابة “كومبارس” في ظل مركزية القرار، 
وعدم توافر عنصر الخبرة والمعرفة الفنية الكافية لديهم.

Û  لجنــة المنتخبــات تعتبــر من أهــم اللجان وهي العمود الفقــري لالتحاد، ولذا ينبغــي أن يكون أعضاؤها
من خيرة الكوادر الفنية القادرة على النهوض بالمنتخبات كافة، وهي عملية ليست سهلة إطالًقا، كما 
أن اتحــاد الكــرة أصبــح بحاجــة إلــى وجود خبيــر أو مدير فني متفــرغ لجميع المنتخبــات، وال بأس أن 

تخصص مكافآت مالية ألعضاء اللجنة في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلونها.
Û  ســننتظر الكشــف عــن لجنــة المنتخبــات الجديــدة وكلنــا أمــل بــأن تتضمن أســماء قــادرة علــى تحقيق

تطلعات الشارع الكروي.

اختاروا هؤالء 
للجنة المنتخبات..

حسن علي

brnsport
@gmail.com



اختتمت يوم الجمعة الماضي على مضمار السرعة بحلبة البحرين الدولية الجولة 
الرابعة لبطولة البحرين الوطنية.

تمكــن  عــن  الجولــة  نتائــج  وأســفرت 
خطــف  مــن  مبــارك  محمــد  البحرينــي 
لقــب فئــة األوت لــو دفــع أمامــي، وثانيــا 
البحرينــي علــي يعقــوب. وبفئــة ســوبر 
6 ســلندر تمكــن مــن تصدرهــا  ســتريت 
ثانيــا  وحــل  صالــح،  علــي  الســعودي 
وثالثــا  علــي،  حســن  محمــد  البحرينــي 

السعودي عبدهللا صالح.

تصدرهــا  ســلندر   6 لــو  األوت  فئــة 
ثانيــا  وجــاء  العالــي،  جاســم  اإلماراتــي 
اإلماراتــي خليفــة العلي، وبفئة ســتريت 
ســليمان  محمــد  الكويتــي  خطفهــا   V8
فــي 7.456 ثانيــة، وحل ثانيــا البحريني 
صــاح صــاح الديــن وثالثــا البحرينــي 

عادل خميري.
فشــهدت   V8 ســتريت  ســوبر  فئــة  أمــا 

ســيطرة ســعودية، إذ خطــف أول مركــز 
نايــف عبدهللا وحل ثانيــا أحمد الخليفة 
القريشــي. وبفئــة  ثالثــا ســليمان  وجــاء 
البحرينــي خالــد  لــو 10.5 حقــق  األوت 
سيف المركز األول، وحل ثانيا البحريني 
محمــد ســليمان، وثالثا الســعودي حســن 
حقــق  البرومــود  فئــة  وفــي  صالــح. 
الســعودي مســلم القــاف المركــز األول، 
الهــادي  طــارق  البحرينــي  ثانيــا  وجــاء 
البحرينــي هانــي حســين. وفئــة  وثالثــا 

األنديكس 10.5 خطفها الكويتي يوسف 
الحربــي، فئــة األنديكــس 9.5 البحرينــي 
يوســف خميــري، أما فئــة األنديكس 8.5 

فخطفها البحريني حسين عبدالجليل.
أوال  جــاء  الناريــة  الدراجــات  وبفئــات 
فئــة  ضمــن  التيتــون  محمــد  البحرينــي 
الســتريت فايــت بايــك، أمــا فئة الســوبر 
ستريت بايك فجاء أوالً السعودي جهاد 
الجمــال، وبفئة الســتريت بايك جاء أوال 

السعودي خالد الدوسري.

ختام الجولة الرابعة لبطولة البحرين لـ “الدراغ”

أكــد النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى قائد إســطبالت الخالدية ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة أن مهرجــان كأس ملــك مملكــة البحرين صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة الدولية 
لسباق القدرة، والذي سيقام في الفترة من 27 فبراير الجاري وتستمر حتى 2 من مارس المقبل قادم بقرية البحرين الدولية للقدرة 
رعاية مجموعة GFH المالية تعتبر من أهم وأقوى سباقات الموسم والتي تحظى بمشاركة بحرينية وخليجية مميزة يحرص جميع 

الفرسان بالحضور فيها وتحقيق أفضل النتائج. 

وأشار سموه إلى أهمية منافسات سباقات 
الســباق  وأن  للقــدرة  الملــك  جالــة  كأس 
الذي يحمل اســما غاليــا على الجميع يمثل 
فرصة للمشــاركة والحضور في منافســاته 
القوية، وهــي فرصة حقيقية لخلق أجواء 
مــن التنافس القوي والشــريف بين الجميع 
ومتكافئــة  متســاوية  الحظــوظ  ولتكــون 
أمــام كل المشــاركين، موضحــا ســموه أن 
هــذه البطولة تعــد ضمن البطــوالت المهمة 
والمتميــزة فــي هــذا الموســم، التــي تأتــي 
ينظمهــا  التــي  البطــوالت  سلســلة  ضمــن 
االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة 

في هذا الموسم الحافل والمثير. 
وأوضــح ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفــة أن ســباق جالــة الملــك يتوقــع أن 
يشــهد منافســات محتدمــة بيــن الفرســان 
خصوًصــا أن الجميع يســتعد لهذه البطولة 
العزيــزة اســتعدادا مــن نــوع خــاص، إلــى 
الشــديد  العاملــة  اللجــان  حــرص  جانــب 
علــى االنتهــاء مــن جميــع األمــور الخاصــة 
كل  توفيــر  خــال  مــن  الجيــد  بالتنظيــم 
متطلبــات النجاح وتحقيق العامة الكاملة 
يعتبــر  والــذي  التنظيمــي  المســتوى  علــى 
جــزءا ال يتجــزأ مــن نجــاح هــذه البطولــة 

الدولية الكبيرة. 
آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  وقــال 
خليفــة إنــه على ثقة تامة بقدرات فرســان 
الملكــي  والفريــق  المحليــة  اإلســطبات 

والخالديــة على تحقيــق النتائج اإليجابية 
والمتميــزة في هذا الســباق الغالي والمثير 
والقــوي، مؤكدا التطور الافت الذي حققه 
جالــة  ممثــل  بقيــادة  البحريــن  فرســان 
الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية الرئيس 
للفروســية  الملكــي  لاتحــاد  الفخــري 
وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 

حمد آل خليفة.
ومميــزة  قويــة  منافســة  ســموه  وتوقــع 
وصعبــة فــي هــذا الســباق المهــم والكبيــر، 
ألبــرز  الواســعة  المشــاركة  مــع  خصوصــا 
وفرســان  الملكــي  الفريــق  مــن  الفرســان 
أن  ســموه  مؤكــًدا  المحليــة،  اإلســطبات 
فرســان البحريــن حريصين علــى الحضور 
والمشــاركة فــي هــذه البطولــة الغالية على 
قلوبهــم لتحقيــق أفضــل المراكــز والنتائــج 
كما عودونا دائما. والمميز في هذا الموسم 
الخليجيــة  اإلســطبات  مشــاركة  أيًضــا 
الخاصــة للمــرة األولــى فــي ســباق دولــي 
لمســافة 120 كيلومتًرا، والذي ســيرفع من 
حــدة التنافس واإلثارة والتشــويق ويعتبر 
فرصــة لاحتكاك مــع مختلف المســتويات 
القادمة للمشاركة في أكبر بطوالت القدرة. 
لمشــوار  اســتكمااًل  تأتــي  المبــادرة  وهــذه 
الرياضة البحرينية والنهج الواضح بقيادة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ من 

أجل تطويرها واالرتقاء بها. 
ولفــت ســموه إلى أن تحقيــق اللقب الغالي 
لــكأس صاحــب الجالــة الملك لــن يأتي إال 
بعــد اســتحقاق وجــدارة وجهــد جبــار مــن 
أجل تحقيقه والتحليق به وسط مشاركي 

محلية ودولية واسعة. 

فيصل بن راشد: دعم جاللة الملك 

مــن جانبــه، أكــد رئيــس االتحــاد الملكــي 
للفروســية وســباقات القــدرة نائب رئيس 
الشــيخ  ســمو  للبيئــة  األعلــى  المجلــس 
فيصــل بــن راشــد آل خليفة أهميــة وقوة 
ســباقات جالــة الملك للقــدرة، إذ تعد من 
أقــوى وأهــم البطــوالت فــي الموســم لمــا 
يحمله من اســم غال على الجميع باعتبار 
والداعــم  األول  الفــارس  الملــك  جالــة 
األكبر واألبرز لرياضة القدرة في المملكة، 
علــى  كبيــرة  إنجــازات  حققــت  والتــي 
المســتوى العالمي بفضــل الرعاية الملكية 
الفائقــة التــي تحظــى بهــا رياضــة القــدرة 
مــن قبــل جالتــه، مؤكــًدا حــرص االتحاد 
الملكي للفروســية وســباقات القدرة على 
توفير المناخات المناسبة إلنجاح السباق 
والخــروج باألهــداف الفنيــة الــذي وجــد 
مــن أجلهــا فــي تطوير رياضــة القدرة في 

المملكة. 

ناصر بن حمد واهتمام متواصل 

وأعــرب ســموه عــن تقديــره البالــغ والتــام 
إلــى ممثــل جالــة الملــك لألعمــال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة الرئيس الفخري لاتحاد الملكي 
للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة على دعمه للسباق 
األجــواء  توفيــر  علــى  الدائــم  وحرصــه 
المثاليــة التــي تحقــق النجــاح لهذا الســباق 
االســتعداد  أهميــة  علــى  مشــددا  الكبيــر، 
أقــوى  تعتبــر  التــي  الملــك  جالــة  لبطولــة 
وأهم بطوالت موسم سباقات القدرة؛ ألنها 

تحمل اســم جالة الملــك وتحظى باهتمام 
ومشــاركة واسعة من قبل فرسان البحرين 

للمشاركة في هذا السباق المهم والقوي. 

المشاركة اإلماراتية سترفع من 

حدة التنافس 

وتوقــع ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل 
خليفــة أن يشــهد الســباق منافســة قويــة 
ومميزة وصعبة في ظل مشاركة نخبة من 
الفرســان البارزين مــن البحرين واالمارات، 
خصوصــا مــع الرغبــة الكبيرة لــدى الجميع 
في الحضور المشــاركة والمنافسة، مشيدا 
بالحضــور القــوي فــي الســباقات الماضيــة 
فــي  والتميــز  الكبيــر  النجــاح  التــي القــت 
التنظيم واإلعداد، متمنيا أن يكون فرسان 
ونجوم البحرين على قدر المســؤولية وأن 
يتنافســوا بشــكل قــوي؛ مــن أجــل تحقيــق 

المراكز المتقدمة.

المكتب االعالمي

خالـــد بـــن حمـــد: الســـباق يحمـــل اســـما غاليـــا ونتوقـــع منافســـات قويـــة بيـــن الفرســـان

كأس جاللة الملك للقدرة حدث رياضي له مكانة دولية ضخمة

سمو الشيخ خالد بن حمد  سمو الشيخ خالد بن حمد بجانب سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ فيصل بن راشد دعيج بن سلمان

جانب من السباق الماضي
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قلــدت رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولة الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيز آل 
خليفــة أشــبال نــادي عالــي بالميداليــات الذهبيــة بعد فوزهم بــدورة باربــار الثانية 
لألشــبال فــي كــرة الطاولــة، بحضــور الرئيــس المؤســس رئيــس الجامعــة األهليــة 
عبــدهللا الحــواج، ورئيــس نــادي باربــار علــي حســن محمــد، والنائــب فالح هاشــم، 
وعضو المجلس البلدي شبر الوداعي، وعدد من رؤساء األندية المشاركة وأعضاء 
مجلس إدارة اتحاد الطاولة ومجلس إدارة نادي باربار وعدد من وجهاء القرية.

وســلمت الشــيخة حيــاة آل خليفة كأس 
الــدورة ألشــبال نــادي عالــي بعــد فوزهم 
فــي المبــاراة النهائيــة علــى حامــل لقــب 

بعــد   )2  /3( عالــي  نــادي  األولــى  الــدورة 
مبــارة قويــة اســتمتع بهــا الحضــور الذي 
شــهد منافســات الدورة، كما سلمت نجم 
كأس  محمــد  نــادر  محمــد  عالــي  نــادي 
أفضــل العب فــي الدورة، وشــهد الحفل 
الختامــي تكريم االتحــاد البحريني لكرة 
الطاولة والحكام الذين أداروا منافسات 

الدورة وأعضاء اللجنة المنظمة.
وكانــت منافســات الــدورة، والتي شــارك 
فيهــا 7 أنديــة مــن األندية المســجلة في 

كشوفات االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
أقيمــت علــى فترتين، إذ لعبــت مباريات 
المجموعــات في الفتــرة الصباحية، فيما 
النهائــي  قبــل  الــدور  مباريــات  أقيمــت 

والمباريات النهائية في الفترة المسائية.
وقــدم رئيــس نــادي باربــار علــي حســن 
محمــد شــكر وتقديــره لرئيــس االتحــاد 
البحرينــي لكــرة الطاولــة الشــيخة حيــاة 

بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة علــى دعمهــا 
وتفضلهــا  النــادي  ألنشــطة  ومســاندتها 
بالحضور شــخصيا، ولاتحــاد البحريني 
والرعايــة  الدعــم  علــى  الطاولــة  لكــرة 

الحــواج،  ولعبــدهللا  الــدورة،  لهــذه 
وللرعاة والمؤسســات الداعمة لألنشــطة 

والفعاليات التي ينظمها نادي باربار.

اللجنة اإلعالمية

تتويج أشبال عالي بلقب دورة باربار للطاولة

... وتتوسط أفراد الفريقين وكبار الحضور الشيخة حياة تسلم نجم عالي محمد نادر كأس أفضل العب

االثنين 25 فبراير 2019 
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الصخير - حلبة البحرين الدولية

جانب من التتويج

علي حسن يشكر 
حياة بنت عبدالعزيز 

على دعمها 
ألنشطة النادي
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توجــت عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة البحرينية رئيســة لجنة النشــاط النســائي رئيســة االتحــاد البحريني لكــرة الطاولة 
Won�  الشــيخة حيــاة بنــت عبــد العزيــز آل خليفة الالعبة البحرينية زهراء حســن محفــوظ بلقب بطلة جميع األوزان فــي بطولة
der Women تحــت رعايتهــا الكريمــة، والتــي نظمهــا االتحــاد البحرينــي لرفع األثقال بالتعــاون مع صالة انلمتد كــروس فت التي 

استضافت المنافسات بالمنطقة الصناعية بالحد.
بطلــة  زهــراء  المتألقــة  الالعبــة  وتوجــت 
لهــذه  وصيفــة  وجــاءت  الشــباب،  لفئــة 
الفئــة الالعبــة نهى بينما حلــت في المركز 
وتوجــت  علــي،  ابتســام  الالعبــة  الثالــث 

الفائــزات فــي هــذه الفئــة الدكتــورة مريم 
ميــرزا عضــو لجنــة رياضة المــرأة باللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة، أمــا علــى مســتوى 
العمــوم أحــرزت الالعبــة المتميــزة ســارة 

حمــد عتيــق المركــز األول، مريــم صالــح 
خلف المركز الثاني ولطيفة محمد شريف 
المركــز الثالــث، وتوجــت هــذه الفئة عضو 
لرفــع  البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 

األثقال رئيس اللجنة النسائية نيلة المير، 
أمــا علــى مســتوى الناشــئين فقــد تمكنت 
شــريف  محمــد  مريــم  الصاعــدة  الالعبــة 
وجــاءت  الفئــة،  هــذه  لقــب  تحقيــق  مــن 
زينــب علــي  الالعبــة  الثانــي  المركــز  فــي 
عبــدهللا والالعبــة فاطمة حســن علي في 
المركــز الثالــث، وتــوج الفائــزات فــي هذه 
الفئــة حمــد فليفــل القائــم بأعمــال مديــر 
الشــئون الرياضية بوزارة شــئون الشــباب 

جانب من تتويج الفائزاتوالرياضة.

حياة بنت عبد العزيز تتوج زهراء بطلة لجميع األوزان
”Wonder Women“ مريــم وزهــراء وســارة تفــزن بلقــب

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

حصدت مدرسة الصفا لقب بطولة 
التنــس لمدارس البنــات االبتدائية، 
وذلــك فــي إطار النشــاط الخارجي 
الذي يقيمه قسم التربية الرياضية 
بإدارة التربية الرياضية والكشفية 
التربيــة  وزارة  فــي  والمرشــدات 
والتعليم، وتســلمت المدرسة كأس 
البطولــة والميداليــات الذهبيــة من 
للخدمــات  المســاعد  الوكيــل  يــد 
الطالبيــة  واألنشــطة  التربويــة 
مديــر  وبحضــور  الجيــب،  شــيخة 
إدارة التربيــة الرياضية والكشــفية 
عبــدهللا  عصــام  والمرشــدات 
الرياضيــة  التربيــة  قســم  ورئيــس 
بــاإلدارة نادر جمالي، فيما تســلمت 
طليطلــة  مدرســة  فريــق  العبــات 
الخاصــة  الفضيــة  الميداليــات 
بالمركــز الثانــي، وحصــدت العبات 
مدرســة الســهلة ميداليــات المركــز 
الثالث، وكان المركز الرابع لمدرسة 

البالد القديم.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ُتقــام اليــوم اإلثنيــن مباراتا الــدور نصف النهائي لمســابقة دوري الناشــئين 
لكرة السلة، وذلك على صالة زين بأم الحصم، إذ سيلتقي في اللقاء األول 
عند الخامســة والنصف مســاًء فريقا المحرق والحالة، وتليها عند السابعة 
مباراة المنامة وسماهيج، والفائزان من مباراتي اليوم سيتأهالن للمباراة 
النهائيــة التــي ســتقام يــوم الخامــس مــن مــارس القــادم، بينمــا الخاســران 

سيلعبان في نفس اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وجــاء تأهــل المنامــة لنصــف النهائي 
الــدور  فــي  الفــرق  تصــدر  أن  بعــد 
مــن  نقــاط   10 برصيــد  السداســي 
انتصاره في المباريات الخمس التي 
خاضها، بينما سماهيج خصمه اليوم 
بثمانــي  السداســي  فــي  رابًعــا  حــل 
نقــاط جراء الفوز في ثالث مباريات 
والمحــرق  مرتيــن،  والخســارة 
تأهــل ثانًيــا بثمانــي نقــاط مــن ثالثة 
والحالــة  وخســارتين،  انتصــارات 
أيًضــا له 8 نقاط جراء الفوز 3 مرات 
والخســارة مرتيــن، بينمــا خــرج مــن 
المنافســة علــى اللقــب األهلــي كونــه 
جمــع 6 نقــاط مــن فــوز وحيــد وأربع 

هزائــم، وكذلــك النويدرات الســادس 
الخمــس  مبارياتــه  خســر  الــذي 

وبالتالي لديه 5 نقاط فقط.
وجــاء المحــرق ثانًيــا والحالــة ثالًثــا 
وسماهيج رابًعا بالرغم من تساويهم 
فــي النقــاط، كــون المحــرق يتفــوق 
المواجهــات  فــي  النقــاط  بفــارق 
المباشــرة، إذ ُتشــير النتائج بين هذه 
الفــرق الثالثــة إلــى التالــي: المحــرق 
فــاز علــى ســماهيج 70-104 وخســر 
من الحالة 80-87، والحالة خسر من 
ســماهيج 79-81 وفــاز على المحرق 
80-87، وســماهيج فــاز علــى الحالــة 
79-81 وخسر من المحرق 104-70.

اليوم نصف نهائي دوري 
الناشئين للسلة

“الصفا” بطلة 
تنس البنات

لــدوري   11 الجولــة  ختــام  نتائــج  أســفرت 
الدرجــة الثانيــة لكــرة القــدم عــن فــوز مدينة 
عيسى على قاللي بهدفين مقابل واحد، فيما
تعــادل االتحــاد مع البســيتين بهــدف لكليهما، 

في المباراتين اللتين أقيمتا أمس.
على ملعب نادي النجمة، تمكن مدينة عيسى 
مــن العــودة إلــى ســكة االنتصارات عبــر الفوز 

على قاللي بهدفين مقابل واحد.
من:محمــد  كل  عيســى  لمدينــة  وســجل 
الشــمراني فــي الدقيقــة 17 مــن زمن الشــوط 

األول وعلي عبدهللا في الدقيقة 78، فيما
ســجل إبراهيم الختال الهدف الوحيد لقاللي 

في الدقيقة 85.
وأدار المبــاراة الحكــم محمــد بونفور، وعاونه 
الرابــع  جاســم حســن وعلــي ســعد، والحكــم 

أسامة إدريس.
وعلى استاد النادي األهلي، تعادل االتحاد مع 

البسيتين إيجابيا بهدف لكليهما.

ســجل لالتحــاد أحمــد عابــد فــي الدقيقــة 86 
وعادل فتاي النتيجة 87.

حبيــب،  إســماعيل  الحكــم  المبــاراة  وأدار 
وعاونه صالح جناحي وأحمد سيف، والحكم 

الرابع عبدهللا قاسم.
وبنــاء علــى نتائــج أمــس، فــإن الترتيــب صار 

كاآلتــي: األهلــي 28 نقطــة مــن 10 مباريــات، 
البســيتين 22 من 10، ســترة 19 من 9، مدينة 

عيسى 18 من 10، 
  ،9 مــن   9 البحريــن   ،10 مــن   14 االتحــاد 
التضامــن 7 مــن 10، قاللي 6 مــن 10، االتفاق 

نقطة من 10 مباريات.

من لقاء االتحاد والبسيتين

الــكــروي الثانية  ــة  ــدرج ال لـــدوري   11 الــجــولــة  خــتــام 
فوز المدينة... وتعادل االتحاد مع البسيتين

حســم فريقا االتحاد والرفاع تأهلهما إلى الدور نصف النهائي لكأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة، إثر فوزهما 
على حساب مدينة عيسى والحالة على التوالي، في المباراتين اللتين جمعتهما مساء أمس )األحد(، على صالة 

مدينة خليفة الرياضية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

وفــي المبــاراة األولــى، حقــق االتحــاد فــوزا صعبــا على 
تفــوق  فيمــا   ،71/69 بنتيجــة  مدينــة عيســى  حســاب 
الرفــاع في المباراة الثانية على حســاب الحالة بنتيجة 

.89/73
وبذلــك، أكمــل االتحــاد والرفــاع أضالع المربــع الذهبي 
فريقــا  حجــز  أن  ســبق  حيــث  الســلة،  كــؤوس  ألغلــى 

المنامة والمحرق مقعديهما مبكرا في هذا الدور.
الــدور نصــف النهائــي للنســخة الثالثــة مــن  وســيكون 
البطولــة تكــرارا للموســم الماضي، إذ ســيواجه االتحاد 
نظيــره المحــرق في هذا الدور، فيما ســيصطدم الرفاع 

بحامل اللقب فريق المنامة.
وستتوقف منافسات مسابقة الكأس، على أن تستأنف 
فــي الحادي من شــهر أبريل المقبــل بإقامة الدور نصف 

النهائي والمباراة الختامية، وذلك بعد انتهاء منافسات 
دوري زين.

وواجــه االتحــاد صعوبة بالغة في تخطــي عقبة مدينة 
عيســى في اللقاء األول أمس، إذ أظهر األخير مقاومة 
تفــوق  شــهدت  التــي  األخيــرة  الثوانــي  حتــى  كبيــرة 
البنفســج. وتقــدم االتحــاد أوال بفــوزه فــي الربــع األول 
بفــارق 4 نقــاط بواقــع 21/17، قبــل أن يقلــص مدينــة 

عيسى النتيجة بفوزه في الربع الثاني 14/16.
ورغــم أخذ االتحــاد األفضلية في الربــع الثالث بتفوقه 
بفــارق 12 نقطــة، غيــر أن مدينة عيســى عــاد بقوة في 
الربــع األخيــر الــذي قلص فيــه الفارق تباعــا وصوال إلى 
ســلة وحــدة قبل نصف دقيقــة من انتهــاء المباراة، في 
الوقــت الذي حافظ فيه االتحــاد على هدوءه وتركيزه 

متمكنا من حسم المباراة في اللحظات األخيرة.
وبســط فريــق الرفــاع أفضليتــه علــى المبــاراة الثانيــة 
متحكما برتم اللقاء، في الوقت الذي حاول فيه الحالة 

مجاراة منافسه واإلبقاء على فارق النقاط قريبا.

بـــ19/14  والثانــي  األول  الربعيــن  فــي  الرفــاع  وفــاز 
و26/22 علــى التوالــي، ليحســم الشــوط األول بفارق 9 

نقاط وبنتيجة 45/36.
واحتفظ الســماوي باألفضلية في الشوط الثاني معوال 

علــى مجهودات األميركي شــون ويليامــز وتألق محمد 
كويــد ومحمــد بوعــالي، إذ فاز في الربــع الثالث 22/19 
ليوســع فــارق تقدمــه إلى 67/55، قبل أن يحســم الفوز 

بتفوقه في الربع األخير أيضا 22/18.

االتحاد والرفاع يكمالن أضالع مربع كأس خليفة بن سلمان

من لقاء االتحاد والمدينةمن لقاء الرفاع والحالة

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تنطلق اليوم االثنين 25 فبراير فعالية جديد من فعاليات ليالي إبراهيم 
خليــل كانــو لـــ )الــدراغ والدرفــت( على مضمــار حلبــة البحريــن الدولية 
“موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط”، حيث ستشهد الفعاليات 
إثــارة ومتابعــة كبيــرة مــن عشــاق الســيارات كعادتها خــالل الفعاليات 

السابقة، إلى جانب الفعالية األكثر إثارة “تجارب الدراغستر”.

وستتاح الفرصة إلى الراغبين في 
المشــاركة بســياراتهم ودراجاتهم 
الناريــة الخاصــة المشــاركة ضمن 
“ليالي الدراغ”، وذلك على مضمار 
البحريــن  حلبــة  فــي  ميــل  الربــع 
الدوليــة بالصخير، حيث ســتكون 
لعشــاق  حقيقيــة  التجربــة  هــذه 
الســرعة والتســابق وذلــك فقــط بـ 

7.500 دنانير بحرينية فقط.
وســوف لــن تكــون هنــاك فعاليــة 
الصيانــة  للدرفــت وذلــك ألعمــال 
البحريــن  حلبــة  مواقــف  فــي 
البحريــن  وتقــدم حلبــة  الدوليــة. 
الفعاليــة  هامــش  علــى  الدوليــة 

الحضــور،  أمــام  فريــدة  فرصــة 
ســيارات”  مــن  عــدد  بتخصيــص 
بســرعتها  الدراغســتر“المعروفة 
الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 
بجانــب  للركــوب  حصــان   1000
ســائق محتــرف يقودك فــي رحلة 
 100 وحتــى  الصفــر  مــن  تنطلــق 
ثانيــة  خــالل  الســاعة  فــي  ميــل 
العمــر  لتجربــة  فقــط  واحــدة 
وذلــك بمبلــغ 42 دينــاًرا للشــخص 
الواحــد، إلــى جانب العــرض الذي 
مــرة  التجربــة  لخــوض  يؤهلــك 
أخــرى بنصــف المبلــغ أي21 ديناًرا 

ا فقط. بحرينيًّ

األحمر يتعثر أمام األبيض اإلماراتيفعالية ليالي كانو “الدراغ والدرفت”
سنة  ١٩ ــت  ــح ت الــدولــيــة  ــن  ــري ــح ــب ال ــة  ــول ــط ب ــات  ــس ــاف ــن م انـــطـــاق 

انطلقــت يــوم امــس “االحــد” منافســات النســخة الثانيــة مــن النســخة الثانيــة لبطولــة 
البحرين الدولية تحت ١٩ سنة، والتي تقام تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القــدم الشــيخ علــي  بن خليفة آل خليفــة، والتي ينظمها االتحــاد البحريني لكرة القدم 

في الفترة ٢٤� ٢٨ فبراير الجاري.

وقــد شــهدت االنطالقــة المواجهــة االولــى 
والتــي جمعــت المنتخــب الوطني للشــباب 
لكــرة القــدم بشــقيقه المنتخــب االماراتــي 
لكــرة القــدم، والتــي انتهــت بفــوز االخيــر 

بنتيجة هدفين مقابل هدف.
نجــح الضيوف من انهاء الفترة االولى من 
المواجهــة بتقدمهــم بالنتيجــة، بعد الهدف 
االول الذي سجل في الدقيقة ١٧ بواسطة 

الالعب محمد عيسى جمعة. 
االبيــض  اســتطاع  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
االماراتــي مــن اضافــة الهــدف الثانــي فــي 
الدقيقــة ٥٧ والــذي حمــل توقيــع الالعــب 

عبدهللا حميد محمد. 

العــودة  الشــباب  احمــر  حــاول  بعدهــا، 
ذلــك  فــي  نجــح  حيــث  الفــارق،  لتقليــص 
الالعــب  احــرزه  بهــدف   ٧٧ الدقيقــة  فــي 

عبدالرحمن السيد. 
وقد اســتمر تقــدم المنتخــب الضيف حتى 
صافــرة النهاية التي اطلقهــا حكم المباراة، 
والتــي منحتــه اول ثــالث نقــاط فــي هــذه 

المنافسات.
المكــون  التحكيــم  طاقــم  المبــاراة  ادار   
مــن حكــم الســاحه عبدالشــهيد عبداالميــر 
ســلمان  االول  المســاعد  الحكــم  يعاونــه 
طالســي والحكــم المســاعد الثانــي محمــد 

غازي وحكم الرابع وليد محمود.

وبحسب جدول مباريات البطولة، سيشهد 
يــوم غــد الثالثــاء المبــاراة الثانيــة والتــي 
واالماراتــي  الكويتــي  المنتخبيــن  تجمــع 
علــى ملعب اســتاد النادي االهلــي، على ان 
تختتــم البطولــة يــوم الخميــس  الموافــق 

٢٨ فبرايــر، بلقــاء يجمــع منتخبنــا للشــباب 
بشــقيقه المنتخــب الكويتــي علــى ملعــب 
اســتاد المغفــور له بــاذن هللا تعالى الشــيخ 
علي بن محمد بن عيســى آل خليفة بنادي 

المحرق الرياضي والثقافي.

جانب من اللقاء

اتحاد الكرة - اللجنة االعالمية
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شهدت بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للصقور سيطرة إماراتية واضحة 
في شوطي الحرار والشواهين ضمن مسابقة هدد الصقور “التلواح” الدولية.

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  صقــارو  وحقــق 
المتحدة نتائج مميزة في شــوط الشواهين، 
حيــث اســتطاعوا خطــف 8 مراكــز مــن أصل 

10 منها المراكز األربعة األولى.
وحقق الصقار راشد مجرن المركز األول في 

شــوط الشواهين بزمن يبلغ )17.891 ثانية(، 
ثــم جاء الصقــار بطي مجرن ثانيــا )18.332 
ثانيــة(، والثالــث أيًضا كان من نصيب راشــد 
مجــرن )18.397 ثانيــة(، فيمــا حــل الصقــار 
حمــدان الكنــدي رابعــا )18.423 ثانيــة(، ثــم 

الصقار الكويتي خالد جابر المويزري خامسا 
)18.670 ثانية(.

وفــي المركــز الســادس جــاء الصقار حســين 
ناصر من اإلمارات أيًضا، ثم السعودي سعيد 
جابر المري ســابعا، واإلماراتي راشــد مجرن 
ثامنا، فريق النخبة اإلماراتي تاسًعا، وأخيًرا 

أحمد المنصوري من اإلمارات أيًضا عاشًرا.
وتأهــل الصقــارون الخمســة األوائــل لشــوط 
وعلــى  الشــواهين.  لفئــة  الدولــي  النخبــة 
الصقــار  حقــق  الحــرار،  شــوط  مســتوى 

اإلماراتــي خليفــة أحمــد المــرر المركــز األول 
جــاء  بينمــا  ثانيــة(،   18.773( قــدره  بزمــن 
مواطنــه حمــد مجــرن ثانًيــا )18.945 ثانية(، 
في المقابل حل الصقار الســعودي عبدالعزيز 
الدعيــج المركز الثالــث )19.297 ثانية(، فيما 
جــاء مواطنه معــاذ البابطين رابعــا )19.705 
خامســا  النــون  فــواز  الكويتــي  ثــم  ثانيــة(، 

)19.818 ثانية(.
وفــي المركــز الســادس حــل اإلماراتــي حمــد 
القحطانــي  جعفــر  الســعودي  يليــه  مجــرن، 

ســابًعا، ثــم مواطنــاه حمــود الهاجــري ثامنــا 
ومحمــد بــن بنــدر تاســعا، وأخيــًرا الكويتــي 

فواز النون عاشرا.
الحــرار أصحــاب  فــي شــوط  أيًضــا  وتأهــل 

المراكز الخمسة األولى لشوط النخبة.
الشــيخ ناصــر  كمــا تســتأنف مســابقة ســمو 
بــن حمــد آل خليفــة للصقــور بإقامة أشــواط 
الخلــط  الجيــرات  فئتــي  فــي  الجيــرات 
والجيرات الشواهين، ثم أشواط النخبة في 

كل الفئات.
 جانب من المنافسات

صقارو اإلمارات يكتسحون ببطولة ناصر بن حمد
ــواح” ــل ــت “ال بمسابقة  ــشــواهــيــن  وال الــحــرار  شــوطــي  عــلــى  ســيــطــروا 

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية

أحــرز فريــق بابكــو لرياضــة الســيارات )Bapco Motorsport team( المركــز 
الثالث في الجولة الرابعة من بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة التي 
أقيمت منافساتها على مضمار السرعة بحلبة البحرين الدولية موطن رياضة 
الســيارات في الشــرق األوســط في الفترة من 19 وحتى 22 من شــهر فبراير 
الجاري، إذ تمكن البطل البحريني ســائق فريق بابكو لرياضة الســيارات هاني 
حسين من تحقيق المركز الثالث في فئة البرومود أقوى وأكبر فئات سباقات 

السرعة.
وحــل هانــي حســين في المركز الرابع ضمن منافســات فئــة االندكس 8.4، أما 
المتســابقان أحمد البلوشــي ومحمد الجالهمة فلم يوفق البلوشي في التأهل 
للنهائيــات ضمــن فئــة الســوبر ســتريت والجالهمــة لفئــة 4 و6 ســلندر بســبب 

المشاكل الفنية في السيارة.
وبهــذه النتيجــة التــي حققهــا البطــل هانــي حســين اقتــرب مــن تحقيــق لقــب 
الموســم مع الجولة الخامســة والختامية للموســم الجاري والتي ستقام نهاية 
هذا األســبوع ليســجل حروف اسمه واسم فريقه بابكو لرياضة السيارات من 

ذهب ويحلق باللقب.

وأعرب سائق فريق بابكو لرياضة السيارات المتميز هاني حسين عن  «
سعادته باعتالء منصة التتويج، وقال “كنت أطمح وأسعى لتحقيق 

المركز األول، ولم أوفق في االنطالقة مع المتسابق القوي طارق هادي 
وانطلقت قبل ومض اإلشارة الخضراء ضمن منافسات فئة البرومود، 
رغم تسجيلنا ألزمنة قوية ومتقدمة خالل التجارب الحرة والتصفيات، 

أما في فئة االندكس فقد تمكنا من الوصول للتصفيات إال أنني كسرت 
الوقت خالل التصفيات النهائية”.

“بابكو” يحقق المركز الثالث في البرومود

عقــد االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة اجتماًعا مــع البروفيســور الكندي اســتيفان بالي، 
وذلك على هامش زيارته لمملكة البحرين.

ويأتي هذا االجتماع تواصاًل لالجتماعات 
الســابقة التي عقدهــا االتحاد مع بالي؛ من 
أجل مناقشــة إعداد الخطــة طويلة المدى 

لتطوير رياضة كرة السلة في البحرين.
الخــاص  العمــل  فريــق  االجتمــاع  وحضــر 
المــدى،  طويلــة  االتحــاد  خطــة  بإعــداد 
ســلمان  الوطنــي  المــدرب  مــن  والمكــون 
رمضــان، المــدرب الوطنــي أحمــد حافــظ، 
المــدرب الوطنــي علــي حســين، والمدربــة 

فاطمة رياض.
البروفيســور  مــع  العمــل  فريــق  وناقــش 
طويلــة  الخطــة  فصــول  بالــي،  ســتيفان 
المــدى التــي قامــت الفريــق بإعدادهــا في 

األشهر الماضية.
ومــن المؤمــل أن ينتهــي فريــق العمــل من 
إعــداد جميــع فصول خطــة تطوير رياضة 

شــهر  خــالل  المــدى  طويلــة  الســلة  كــرة 
كاملــة  ســنة  بعــد  وذلــك  المقبــل،  نوفمبــر 
يتــم  أن  الخطــة، علــى  إعــداد  بدايــة  مــن 
البــدء فــي تنفيذ هذه الخطة مباشــرة بعد 

االنتهاء من كتابة جميع الفصول.
وأبدى بالي استحســانه على ما تم إنجازه 
وخطــوات العمــل التــي قامــت بهــا لجنــة 
التطوير، مثنًيا على الجهود الحقيقة التي 
يبذلها اتحاد الســلة برئاسة رئيس مجلس 
إدارة االتحاد ســمو الشيخ عيسى بن علي 

آل خليفة في تطوير لعبة كرة السلة.
وفــي  أبــرم  قــد  الســلة  كــرة  اتحــاد  وكان 
خطــوة الفتــة للغايــة وألول على مســتوى 
كــرة الســلة فــي المنطقــة، اتفاًقا مــع بالي؛ 
إلعداد خطة طويلة المدى لتطوير رياضة 
وبموجــب  إذ  البحريــن،  فــي  الســلة  كــرة 

االتفاق الموقع بين الطرفين، فإن ستيفان 
بالــي، ســيقوم بإعداد خطــة طويلة األجل 
تســتهدف تطويــر كــرة الســلة البحرينيــة 
منهجيــة  وفــق  مســتواها،  مــن  والرفــع 
التطويــر الرياضي المســتدام التي تســتند 
على نهج علمي وأكاديمي متطور وشامل 
الرياضيــة ورعايتهــا  المواهــب  الكتشــاف 

فنيــا وعلميــا إليصالهــا لالحترافية ووضع 
الرياضــي،  لالحتــراف  وقوانيــن  أســس 
وسيســتند بالي خــالل إعداد خطة تطوير 
علــى  البحريــن  مملكــة  فــي  الســلة  كــرة 
المراحــل الســبع للتطويــر الرياضي طويل 

المدى.

جانب من االجتماع

مناقشـــة إعـــداد خطـــة طويلـــة المـــدى لتطويـــر كـــرة الســـلة البحرينيـــة
“اتحاد السلة” يعقد اجتماًعا مع البروفيسور بالي

أكد مدرب الفريق األول للكرة الطائرة بنادي البســيتين محمد الشــيخ أن هبوط الفريق 
لــدوري الدرجــة الثانيــة يعــود إلــى أســباب كثيرة فــي مقدمتها غيــاب االســتقرار الفني 
وعــدم المحافظــة علــى أبرز العبي النادي، معرًبا عن أســفه لهبوط الفريق ألول مرة منذ 
أكثــر مــن 20 عامــا وربمــا ألول مرة منذ إشــهار النادي واحتضان نشــاط الكــرة الطائرة، 
بعدمــا ظــل الفريــق بــدوري األضــواء لســنوات طويلــة واســتطاع أن يقــدم العديــد مــن 

النجوم البارزين.

أن  ســبورت”  “البــالد  لـــ  الشــيخ  وأضــاف 
العوامــل  مــن  العديــد  إلــى  يحتــاج  النجــاح 
إضافــة  والطمــوح  الفنــي  االســتقرار  أهمهــا 
إلــى الميزانيــة وقــوة القاعدة لتغذيــة الفريق 
عــل  تســاعد  التــي  العناصــر  بأفضــل  األول 
لطائــرة  “المتابــع  مضيًفــا  الهــدف،  تحقيــق 
البســيتين ســيالحظ عــدم االســتقرار الفنــي 
طــوال المواســم الماضية، وغــاب عن الفريق 
3 مــن أبناء النادي المتميزين يتقدمهم صانع 
األلعــاب حســين الحايكــي وحســين الجشــي 

وأحمد جواد وهو ما أثر على مستوى الفريق 
ا في العام 2014...”. بعدما كان منافًسا قويًّ

وأشــار إلــى أن افتقــاد تلــك العناصــر المؤثرة 
إلــى  أدت  الالعبيــن  فــي  التغييــرات  وكثــرة 
تراجع أداء الفريق، موضًحا “األهلي هو بطل 
الدوري والكأس في الموسم الماضي.. غياب 
ا  العب واحد وهو ناصر عنان المحترف حاليًّ
في الدوري اإلماراتي اثر على أداء ومستوى 
الفريــق ونتائجــه بصــورة واضحــة فمــا بالــك 

بأن تخسر أكثر من العب في صفوفك...”.

وذكــر الشــيخ أن فرق الفئات الســنية تحتاج 
لتخريــج  والعمــل  الجهــد  مــن  المزيــد  إلــى 
كوكبــة مــن الالعبيــن لتغذيــة الفريــق األول، 
مضيًفــا “ليــس مــن المعقــول أن تشــتري 12 
الالعبــون  يكــون  أن  أو  األول  للفريــق  العًبــا 
المحترفون أكثر من أبناء النادي، فالبسيتين 

بحاجة إلى عمل كبير في القاعدة الكتشــاف 
مواهب شــابة تعّزز قوة الفريق األول إضافة 
االنتدابــات  وبعــض  المحتــرف  وجــود  إلــى 

األخرى”.
كمــا أوضــح أن الرياضة اليــوم عموما والكرة 
الطائــرة خصوصــا بحاجــة إلــى ضــخ أمــوال 

الســتقطاب أفضــل الالعبين مستشــهًدا على 
ذلك بنادي عالي على سبيل المثال الذي أبرم 
عدة صفقات جيدة، وفي حال رحيل أحدهم 

فإن الفريق بال شك سيختل توازنه.
وأكــد الشــيخ أهميــة أن يكــون هنــاك هــدف 
النــادي،  إدارة  لمجلــس  محــدد  وطمــوح 

الكــرة  بلعبــة  مضاعفــة  بصــورة  واالهتمــام 
الطائرة.

وتحــدث المــدرب عن بعــض النواحــي الفنية 
مشــيًرا  الفريــق،  مســيرة  علــى  أثــرت  التــي 
إلــى أن غيــاب صانــع األلعاب محمود جاســم 
المعــروف بخبرتــه كان لهــا أثــر فــي تدهــور 
البســيتين، إذ كان يطالــب  النتائــج وهبــوط 
بمســتحقاته التــي لــم تصــرف لــه وغــاب عن 
أوضــح  كمــا  لرواتبــه.  تســلمه  لعــدم  الفريــق 
الحالــي  الموســم  فــي  المنافســة  أن  الشــيخ 
كانــت أقــوى من الســابق بدخــول عالي وبني 
جمرة كطرف قوي في المسابقة بعدما أجروا 
سلســلة من التعاقدات. وأشــار إلى أن مسألة 
بقائــه علــى رأس الجهاز الفنــي للفريق تعتمد 
على قرار مجلس اإلدارة دون أن يفصح عن 
رغبتــه فــي المواصلــة أو االبتعــاد فــي حــال 

تمسكت به اإلدارة مرجعا ذلك للظروف.

هبوط البسيتين ألول مرة منذ 20 عاًما

فريق طائرة البسيتين محمد الشيخ

يخوض فريق النجمة )ممثل المملكة(، لقاءه األول في كأس االتحاد اآلسيوي 
لكــرة القــدم، اليوم )اإلثنين(، حينما يســتضيف الجزيرة األردني عند 7 مســاء 
على االستاد الوطني، ضمن إطار الجولة األولى للمجموعة الثانية للمسابقة.

فريقــي  أيًضــا  المجموعــة  وتضــم 
الكويت الكويتي واالتحاد السوري.

تدشــيًنا  اليــوم  مواجهــة  وتعتبــر 
البطولــة  فــي  النجمــة  لمشــوار 
القاريــة، إذ يســعى الفريــق لتحقيق 
بدايــة إيجابية أمــام فريق الجزيرة 

األردني.
وكان النجمــة تأهــل لهــذه البطولــة 
بعــد إحــرازه لقــب كأس الملــك فــي 

العام الماضي )2018(.
التونســي  المــدرب  النجمــة  ويقــود 
فتحــي العبيــدي الــذي يعــول علــى 
مجموعة محلية يتقدمها علي مدن 
وإبراهيم أحمد حبيب وعبدالرحمن 
يوســف وكميل عبدهللا، عالوة على 

تواجــد المحترفيــن ســيلفا وممــادو 
درامي.

وعقــد يــوم أمــس االجتمــاع الفنــي 
للمبــاراة، إذ تقــّرر أن يلعــب النجمــة 
باللــون  والجزيــرة  األبيــض  باللــون 
قاعــة  احتضنــت  كمــا  األحمــر، 
الوطنــي  باالســتاد  المؤتمــرات 
يســبق  الــذي  الصحافــي  المؤتمــر 
المباراة، وحضره من جانب النجمة 
المــدرب فتحي العبيــدي والحارس 

أحمد عبدالرسول.
المبــاراة الحكــم العراقــي  وســيدير 
زيــد ثامــر، ويعاونــه مواطنــاه مييم 
والحكــم  علــي،  وأكــرم  الجبــوري 

الرابع اللبناني علي رضا.

ا” افتتاح الجولة قبل األخيرة من تمهيدي اليدالنجمة يستضيف الجزيرة األردني “آسيويًّ
الشـــباب بفرصتـــه األخيـــرة يواجـــه باربـــار... واالتفـــاق يلتقـــي أم الحصـــم

تفتتــح اليــوم )اإلثنيــن( منافســات الجولــة العاشــرة من الــدور التمهيدي لــدوري أندية 
الدرجة األولى لكرة اليد بإقامة مباراتين، يلتقي في األولى الشباب مع باربار في تمام 
الســاعة 5:30، وتليهــا مباشــرة لقــاء يجمــع االتفاق وأم الحصم عند الســاعة 7 مســاًء، 

وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

بمواجهتــي  غــًدا  المنافســات  وتســتكمل 
علــى  والبحريــن  واألهلــي  وتوبلــي  الديــر 
أن تختتــم الجولــة يــوم األربعــاء بلقــاءي 

النجمة وسماهيج واالتحاد والتضامن.

الشباب وباربار

لقــاء يجمــع بين الشــباب صاحــب المركز 
وباربــار  نقطــة(،   20( برصيــد  الخامــس 
ورغــم  نقطــة(،   25( برصيــد  الثالــث 
الذهبــي،  المربــع  لبلوغــه  األخيــر  ضمــان 
إال أنــه يســعى بــكل تأكيــد لمواصلة نغمة 
االنتصــارات. أمــا الشــباب يطمــح للفــوز 
اليــوم بأيــة طريقــة رغم صعوبــة المهمة؛ 

كون النقاط الثالث ســتحافظ على آماله 
فــي المنافســة علــى دخــول الرباعــي مــع 
االنتظــار لمــا ستســفر عنــه نتيجــة الديــر 
المارونــي  فيــه  يتمنــى  والــذي  وتوبلــي، 
ســقوط بحارة الدير حتــى تتأجل األمور 

للجولة األخيرة.
لقــاء مصيــري لمــدرب والعبــي الشــباب 
حظوظهــم  علــى  اإلبقــاء  أرادوا  مــا  إذا 
والتواجــد بيــن األربعــة الكبــار فــي هــذا 
الموســم، وعليهــم اجتيــاز محطــة اليــوم 
وتوبلــي،  الديــر  لموقعــة  واالنتظــار 
والذهاب للجولــة األخيرة التي قد تكون 

هي المنعطف.

أم الحصم واالتفاق

لقاء سيكون شعاره الفوز من أجل تحسين 
المراكــز ال أقــل وال أكثــر فــي ظــل صعوبــة 
وابتعــاد موقعهمــا فــي الترتيــب عــن دائرة 

التأهــل للرباعــي، إذ يدخــل أم الحصــم 
وفــي جعبتــه 19 نقطــة، واالتفــاق )13 

نقطة(. 

ترتيب الفرق

الصــدارة  النجمــة  فريــق  يعتلــي 
وبالرصيــد  نقطــة،   25 برصيــد 
نفســه يأتــي األهلــي ثانيــا وباربار 

ثالثا، الدير رابعا 21 نقطة، الشــباب 
سادســا  توبلــي  نقطــة،   20 خامســا 

19، وبالرصيــد نفســه أم الحصم ســابعا، 

15 نقطــة، االتفــاق تاســعا  االتحــاد ثامنــا 
ســماهيج  نفســه  والرصيــد  نقطــة،   13
عاشــرا، التضامــن الحادي عشــر 11 نقطة، 

والبحرين أخيرا 10 نقاط.
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علي مجيد

حسن علي



أعلــن نــادي ليســتر ســيتي، أمــس األحــد، 
القيــادة  مــن  بويــل،  كلــود  المــدرب  إقالــة 

الفنية للفريق، بسبب سوء النتائج.
وخســر ليســتر يوم الســبت، بنتيجــة 4-1، 
ضمــن  بــاالس،  كريســتال  ضيفــه  أمــام 
الــدوري  مــن  الـــ27  الجولــة  منافســات 

اإلنجليزي الممتاز.
وكان بويل تمكن من تحقيق 4 انتصارات 
فقــط مــن أصــل 13 مبــاراة خاضهــا علــى 

ملعب كينج باور، بينما تلقى 7 خسائر.
 وبحســب صحيفة “صن” البريطانية، فإن 
المــدرب األيرلندي برينــدان رودجرز، أحد 
أبــرز المرشــحين لخالفة بويــل، في قيادة 

ليستر سيتي.
وأوضحــت الصحيفــة أن اختيار بويل من 
البداية لقيادة ليســتر ســيتي، كان مفاجأة 
للكثيريــن، بعــد أن تــم إعالن أنه ســيخلف 

كريج شكسبير.
وأكــدت الصحيفــة أنــه بعــد بدايــة قويــة 
المشــجعون  أصبــح  بويــل،  مــع  للفريــق 
يشــعرون بإحبــاط متزايــد مــن لعــب كــرة 

القدم بأسلوب ممل.

اللقب الرابع
األنديــة  رابطــة  كأس  لقــب  ســيتي  مانشســتر  أحــرز 
اإلنجليزية لكرة القدم بعد انتصاره بركالت الترجيح 
3-4 علــى تشيلســي عقــب انتهــاء الوقــت اإلضافــي 

بالتعادل من دون أهداف أمس األحد.
األصلــي  الوقتيــن  طيلــة  باإلحبــاط  ســيتي  وشــعر 

واإلضافي مع تحسن أداء تشيلسي بمرور الوقت.
لكــن فريــق المدرب بيب جوارديــوال كان أكثر فاعلية 
فــي ركالت الترجيــح إذ أحرز رحيم ســترلينج الركلة 

األخيرة في مرمى كيبا أريزباالجا حارس تشيلسي.
وكان الفًتا اعتماد مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري، 
علــى النجــم البلجيكي إيدن هــازارد مهاجما “وهميا”، 
مقابــل جلــوس كل من جونزالو هيجوايــن وأوليفييه 
جيــرو علــى مقاعــد البــدالء، فيمــا لعــب إيميرســون 
كظهير أيســر، وشــارك روس باركلي في خط الوسط، 

على حساب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.
وفي الجهة المقابلة، جلس األلماني إلكاي جوندوجان 
على مقاعد بدالء سيتي، وشارك األوكراني أولكسندر 
زينتشينكو كظهير أيسر، ما أفسح المجال أمام عودة 
ثنائــي  أمــام  ارتــكاز  كالعــب  فرناندينيــو،  البرازيلــي 

صناعة األلعاب دافيد سيلفا، وكيفن دي بروين.
وانتهــى الوقــت اإلضافــي فــي ظــروف غريبــة عندما 
رفــض اإلســباني أريزباالجــا الخــروج بعدمــا بــدا أنــه 
ســيرجيو  مــن  فرصــة  إنقــاذ  أثنــاء  إلصابــة  تعــرض 
 6 4 مــرات فــي آخــر  اللقــب  أجويــرو. ونــال ســيتي 
مواســم؛ ليتقــدم إلــى المركــز الثاني في قائمــة األكثر 
فــوزا به وله ســتة ألقــاب متأخرا باثنين عــن ليفربول 

صاحب الرقم القياسي.

وكاالت

سيتي توج باللقب بعد أمسية صعبة 

وكاالت

وكاالت

ليستر يقيل 
بويل

برز األرجنتيني ليونيل ميسي، العب برشلونة، يوم 
الســبت، في فوز فريقه على إشــبيلية بنتيجة 4-2، 
ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري اإلسباني.

وكان برشــلونة متأخــًرا فــي النتيجــة 2-1، قبــل أن 
يقــوده البرغــوث إلــى عــودة مثاليــة منحتــه الفــوز 

الكبير.
وعقــدت صحيفــة “مونــدو ديبورتيفــو” اإلســبانية، 
مقارنــة بيــن احتفــال ميســي مــع زميلــه الفرنســي 
عثمــان ديمبلــي فــي المبــاراة عقــب إحــراز الهــدف 
الثاني، واحتفال مماثل لألسطورة البرازيلية، بيليه 

عام 1970.
وحــرص ميســي علــى معانقة ديمبلــي عقب الهدف 
علــى  كعالمــة  يــده  قبضــة  ورفــع  للبارســا،  الثانــي 

السعادة.
وأعــاد احتفــال ميســي إلــى األذهــان نفــس الصورة 
فــي   1970 مونديــال  نهائــي  فــي  ظهــرت  التــي 
البرازيــل  هــدف  بيليــه  أحــرز  عندمــا  المكســيك، 
األول أمــام إيطاليــا، ثــم ذهــب الحتضــان جرزينيــو 
ورفــع قبضتــه بنفــس الطريقــة التــي كّررهــا النجــم 

األرجنتيني.
وأشــارت الصحيفة إلى أن هناك من يعقد مقارنات 
دائمة بين مســيرتي بيليه وميســي، الختيار أفضل 

ليونيل ميسيالعب في تاريخ كرة القدم.

بيليه الجديد

sports@albiladpress.com

االثنين
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وكاالت

أعــرب العــب بايــرن ميونــخ عــن خيبــة 
أمله بســبب وضعه الحالي، تحت قيادة 
المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، وذلك 
عقــب فوز فريقه على هرتــا برلين، يوم 

السبت، في إطار الدوري األلماني.
وقــال البرازيلــي رافينيا، فــي مقابلة مع 
أن  الممكــن  مــن  “كان   1 ســبورت  قنــاة 
أحصــل علــى فرصــة المشــاركة لدقائــق 

قليلة خالل مواجهة اليوم”.
واكتفــى رافينيــا بمشــاهدة فــوز فريقــه 
بهــدف دون رد علــى هيرتــا برليــن، مــن 

مقاعد البدالء حتى نهاية المباراة.
وأضــاف الالعــب “أتــدّرب دائًمــا بشــكل 
جيــد وأقــوم بعملــي علــى أكمــل وجــه، 
وهــو ما فعلتــه دوًما مع كافــة المدربين 
أمثــال بيب جوارديوال ويوب هاينكس، 
لكــن كوفاتــش ال يراهن علّي، وال أعرف 

السبب وراء ذلك”.
وكان رافينيــا قد أعلن رحيله عن بايرن 
ميونخ بنهاية الموسم الحالي، من أجل 
العودة إلى موطنه، عبر بوابة فالمنجو.

وقــال رافينيــا عــن ذلــك “منــذ إعالنــي 
الرحيــل، لــم ألعــب فــي النصــف الثانــي 
من الموســم، لهذا أشــعر بإحباط شديد، 
من الصعب الحفاظ على مســتواك دون 

الحصول على فرصة المشاركة”.
ونفى رافينيا، تسببه في أي أزمة داخل 
النــادي البافاري طوال فترة تواجده مع 
الفريــق، مضيًفــا “ولــن أتســّبب أبــًدا في 
ذلــك، لكني مســتاء من وضعــي الحالي، 

ألن القرار ال يعود لي”.
صالــح  حســن  علــق  جانبــه،  مــن 
للنــادي،  الرياضــي  المديــر  حميديتــش، 
علــى هــذه التصريحــات، بقولــه “أتفهــم 
شــعور رافينيــا، ألنه لم يلعــب منذ فترة 
لكنــه سيشــارك مجــدًدا، نظــًرا  طويلــة، 

إلرهاق جوشوا كيميتش”.
اآلن  مهتمــون  جميًعــا  “نحــن  وأوضــح 
بالُمضــي لألمــام مًعــا، لتجــاوز المرحلــة 
فمــك  أحياًنــا إلغــالق  تحتــاج  المقبلــة. 
وإظهــار أفضل مــا لديك في التدريبات، 

حتى حال عدم مشاركتك”.

أزمة جديدة

وكاالت وكاالت

ذكر تقرير صحافي بريطاني، أن البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، يحلم 
بمواجهــة فريقه الســابق ريــال مدريد، في 
دوري أبطــال أوروبــا، إلثبــات “شــيء مــا”، 

لرئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز.
وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، 
فــإن رونالــدو، يريد أن يثبــت لبيريز أنه ما 
يــزال فــي أوج عطائه داخل المالعب، وأن 
الميرنجــي أخطــأ بعدم منحه عقــًدا جديًدا 

في الصيف الماضي.
وأوضح رونالدو في وقت سابق، أنه رحل 
عــن ريــال مدريــد، بعــد أن تأكــد أن النــادي 
لــم يعد يقــّدره، وال يصّنفــه كنجم ال مجال 

لالستغناء عن خدماته.
وأشــار البرتغالــي إلــى أنــه لــم ينتقــل إلــى 
المــال،  البحــث عــن  يوفنتــوس مــن أجــل 
مشــدًدا علــى أنــه كان يحصــل علــى نفــس 

المقابل أو أكثر رفقة الميرنجي.

وأكــد أنــه إذا أراد البحــث عن المــال، فكان 
بإمكانه الحصول على أضعاف ما يتقاضاه 

اآلن إذا ذهب إلى الصين.
الصيــف  فــي  البرتغالــي  النجــم  وانتقــل 
فــي  يوفنتــوس،  صفــوف  إلــى  الماضــي، 

صفقة مدوية.
ويأمــل فريــق الســيدة العجــوز أن يســاهم 
البرتغالــي فــي حصــول البيانكونيــري على 
عــن  الغائــب  أوروبــا،  أبطــال  دوري  لقــب 

خزائنه منذ 23 عاًما.

عــن  إســباني  تقريــر صحافــي  كشــف 
الصفقــات المنتظرة لريــال مدريد في 
وكيــف  المقبــل،  الصيفــي  الميركاتــو 

يمكن توظيفها في الفريق.
ســنترال”  “ديفنســا  لموقــع  ووفًقــا 
مهتــم  مدريــد  ريــال  فــإن  اإلســباني، 
بضــم اثنين من الثالثي كيليان مبابي 
باريــس  العبــي  ســيلفا،  دا  ونيمــار 
ســان جيرمــان، وإديــن هــازارد، جناح 

تشليسي.
وعقــد الموقــع اإلســباني مقارنــة بيــن 
األنســب  الختيــار  ونيمــار،  مبابــي 
لمزاملــة هازارد في هجــوم الميرنجي 

خالل الموسم المقبل.
وهــازارد  نيمــار  ثنائيــة  أن  وأوضــح 
ستتســم بالســحر والرشــاقة والركــض 
بالكرة، بينما إذا لعب النجم البلجيكي 
بجوار مبابي فســيكونان ثنائية تتميز 
بالســرعة والقوة واللعب المباشر على 

المرمى.

ومبابــي  هــازارد  ثنائيــة  أن  وأكــد 
ســتكون األفضل لريال مدريد، خاصة 
ينقــص  مــا  يمتلــكان  الالعبيــن  أن 

تشكيلة الميرنجي الحالية.
وأشار إلى أن صفقات الريال ستواجه 
مشــكلة تتمثــل فــي تطــور البرازيلــي 
باإلضافــة  جونيــور،  فينيســيوس 

إلــى أن الفرنســي كريــم بنزيمــا يقــدم 
ا، كما أن لوكاس  نســخته األفضل حاليًّ

فاسكيز يظهر بمستوى جيد.
وأفاد بأن الالعبين القدامى ال يرغبون 
في خســارة أماكنهم فــي مدريد، وأنه 
ستنشــأ شــراكة بينهم وبيــن الصفقات 

الجديدة.

كريستيانو رونالدو

كيليان مبابي

تحدي كريستيانو حلم ريال مدريد

وكاالت وكاالت

استعاد ليفربول صدارة الدوري اإلنجليزي 
بــدون  تعادلــه  رغــم  القــدم  لكــرة  الممتــاز 
أهــداف مــع مســتضيفه مانشســتر يونايتد 

أمس األحد.
ويملــك فريــق المــدرب يورجــن كلــوب 66 
نقطــة من 27 مباراة متقدما بنقطة واحدة 
المركــز  صاحــب  ســيتي  مانشســتر  علــى 

الثاني.
وفــي الوقــت الــذي مــا زال ليفربــول يملك 
مــن  مبــاراة   11 قبــل  يديــه  بيــن  مصيــره 
اســتغالل  لعــدم  محبطــا  ســيكون  النهايــة 

أزمة يونايتد المبتلى باإلصابات.
وبعــد فقدان نيمانيا ماتيتش لإلصابة قبل 
المبــاراة خــرج اإلســباني أنديــر هيريرا في 
الدقيقة 20 وبعد ذلك بخمس دقائق شارك 

جيسي لينجارد بدال من خوان ماتا.
لكن لينجارد لم يكمل الشوط األول وعانى 
الخلفيــة  العضلــة  فــي  إصابــة  تجــدد  مــن 
للفخذ وشارك أليكسيس سانشيز بدال منه.
وباإلضافة إلى ثالثي يونايتد فقد ليفربول 
مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو بســبب 

مشكلة عضلية.

وبعــد شــوط أول متقلــب لــم يســتطع أي 

مبــاراة مخيبــة  فــي  اآلخــر  تهديــد  فريــق 

لآلمال.

مدافــع  بيكيــه،  جيــرارد  اإلســباني  رّد 
ســانتياجو  شــكوى  علــى  برشــلونة، 
بشــأن  مدريــد  ريــال  مــدرب  ســوالري، 
مبــاراة  قبــل  الملكــي  مباريــات  جــدول 

الكالسيكو.
أمــس  ســوالري،  ســانتياجو  وســخر 
بالــدوري  فريقــه  مباريــات  جــدول  مــن 
اإلســباني، خاصة وأنه ســيمكن برشــلونة 
مــن الحصــول علــى يــوم راحــة أكثــر من 
الملكــي، قبــل مواجهتهمــا، يــوم األربعــاء 
المقبــل، بإيــاب نصــف نهائــي كأس ملــك 

إسبانيا.
ولعب برشــلونة مع إشبيلية السبت، فيما 
واجه ريال مدريد، ليفانتي، أمس األحد، 

ضمن منافسات الجولة 25 من الليجا.
أبرزتهــا  تصريحــات  فــي  بيكيــه،  وقــال 
صحيفــة “مونــدو ديبورتيفو” اإلســبانية: 
بالــدوري  األول  الــدور  كالســيكو  “فــي 
حصلنــا علــى يــوم راحــة أقــل مــن ريــال 

مدريد، ورغم ذلك فزنا بنتيجة 5-1”.
وأضــاف: “أفّضل اآلن التفكير في مباراة 

الــكأس ألننا نريد التأهــل إلى النهائي، ثم 
ســيعود تركيزنــا إلــى الــدوري اإلســباني 

مرة أخرى”.
وتابــع: “نحــن اآلن فــي فترة حاســمة من 
بمثابــة  نخوضهــا  مبــاراة  وكل  الموســم، 

نهائي”.

وواصــل: “أدرك أننــا ال نقــدم أفضــل كــرة 
قــدم لدينــا، ولكننا ننافــس حتى اآلن في 

كل البطوالت الممكنة”.
وأتــم: “اعتــزال ميســي؟ دعنــا نفكــر فيما 
نملكه اآلن ونســتمتع بليونيل، نحن دائًما 

نشعر بالتفاؤل في النادي الكتالوني”.

من مواجهة يونايتد وليفربول

جيرارد بيكيه

قمة مخيبة لآلمال بيكيه يسخر من سوالري



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

أعلنت شركة خدمات مطار البحرين )باس( 
اجتيازهــا تدقيــق المراقبــة للحصــول علــى 
شــهادة اآليزو27001، وهــي المعيار الدولّي 
الذي يحدد أفضل الممارسات ألنظمة إدارة 
أمــن المعلومــات. وتعــد هــذه المــرة الثالثــة 
التــي تجدد )بــاس( الحصول فيها على هذه 

الشهادة منذ العام 2016. 
وعلــى هــذا الصعيــد، قــال مديــر أول تقنية 
الشــهابي  أحمــد  واالتصــاالت  المعلومــات 
“يتــم التدقيــق من قبل مراجع مســتقل في 
المســتمر  االنضبــاط  مــن  للتأكــد  عــام؛  كل 
وااللتــزام تجــاه أمــن المعلومــات. وأظهرت 
أمنــي  ببرنامــج  الكامــل  التزامهــا  )بــاس( 
قابــل للتكــرار والتطــور، قــادر علــى مواكبة 
المخاطــر والتغلــب عليهــا بمــا يوفــر أعلــى 
مســتويات الخدمــة لعمــاء الشــركة ومطار 
“إن  الشــهابي  وأضــاف  الدولــي”.  البحريــن 
اســتمرار العمــل فــي مجال أمــن المعلومات 
بمجــال صناعة الســفر الجوي يعــد أمًرا في 

غايــة األهميــة، وبــاس مســتعدة للتحديات 
الجديــدة المقبلــة فــي هــذا العالــم، الســيما 
أن الشــركة تضــم إدارة تكنولوجية مبتكرة 
االتصــال،  قســم  علــى  تحتــوي  وفّعالــة، 
والمطورّين والمبرمجين، وأمن المعلومات، 
والشــبكات والمســاندة التقنية وتكنولوجيا 

الطيران وقسم الدعم”.

خليــل  إبراهيــم  شــركة  اســتضافت 
كانــو نــوادي لكــزس GS وIS ضمــن 
التــي  والدرفــت،  للــدراغ  فعاليتهــا 

أقيمت في حلبة البحرين الدولية. 
النــوادي  مــن  الحضــور  واســتمتع 
المميــزة  بالضيافــة  المشــاركة 
والمنافسات الشيقة خال الفعالية.

كمــا حصلــوا علــى فرصــة االنطــاق 
ا  علــى مضمار الحلبة المعروفة عالميًّ
أجــواء  الخاصــة وســط  بســياراتهم 

من اإلثارة والحماس.
 ES وتم خال الفعالية توفير لكزس
ــا ولكــزس IS للراغبيــن  الجديــدة كليًّ
بقيادتهما والتعرف على إمكاناتهما. 
 ES كمــا تم عــرض موديــات لكزس
F-Sport وIS F-Sport. وفــي ختام 
الفعاليــة أجري ســحب على خدمات 
العناية بالسيارات مقدم من زيبارت.

العالــم هــذا  الجديــدة  للتحديــات  مســتعدون  الشــهابي: 

“باس” األفضل في إدارة أمن المعلومات

“إبراهيم خليل كانو” تستضيف نوادي لكزس
الذكــي  الهاتــف  أطلــق 
 HUAWEI Mate 20
التصويــر  فــي  قــدرة   Pro
لدرجــة  الفوتوغرافــي 
يقــدم  فهــو  االحتــراف، 
ثاثيــة  كاميــرا  منظومــة 
مدهشــة مع عدسة بزاوية 
طورتهــا  عريضــة  تصويــر 
شــركة اليــكا )وهي شــركة 
مشــهورة بصنع الكاميرات 
وملحقاتهــا  الممتــازة 
الخاصة بتصوير األحداث 
علــى  لتحصــل  الرياضيــة( 
إمكانــات مــا كنــت تحظــى 
الكاميــرات  فــي  إال  بهــا 
المتطــورة؛  المحترفــة 
بقيــة  فــي  مًعــا  لنكتشــف 
هــذه المقالــة كيــف تتفوق 
علــى نفســك وتخــرج منها 
المصور المبدع مع عدســة 

ا. اليكا ذات زاوية التصوير العريضة جدًّ
ا لألشــياء بتفاصيل واضحــة - أو ما يعرف  وكان التقــاط الصــور القريبــة جــدًّ
بلقطات الماكرو - حكًرا أيًضا على الكاميرات المحترفة، لكنها اليوم أصبحت 
متوافرة للجمهور الواسع أيًضا من خال مزايا الكاميرات في الهاتف الذكي 

.”HUAWEI Mate 20 Pro“

“هواوي برو 20” يقدم كاميرا ثالثية

تــم حديًثــا افتتــاح المطعــم الهنــدي إنديجــو 
فــي منطقــة العدليــة فــي مجمــع 338 الــذي 
يقــدم تجربــة طعــام رائعــة، يمزج بيــن األكل 
الفاخر واألجواء العصرية األنيقة إلى جانب 

الموسيقى الهادئة من فرقة الغزال الحية.
عشــاق  لجميــع  المثالــي  الجــو  هــو  المطعــم 
الطعــام لتــذوق مزيــج متطــور مــن المطبــخ 
مــن  واحــد  هــو  الهنــدي  والمطبــخ  الهنــدي. 
أكثــر المأكوالت اللذيــذة والغريبة في العالم. 
وسيشــرف الشــيف ويلفريد كويلهو شخصًيا 
علــى األطبــاق الشــهية لتجربــة ال ُتنســى من 
المطبــخ الهنــدي الــذي يتم إعــداده بمكونات 
جميــع  تقــدم  إذ  الجــودة،  وعاليــة  أصليــة 

األطباق المقدمة تفرًدا وتنوًعا.
فــي  رائــدا  كويلهــو  ويلفريــد  الشــيف  ويعــد 
نيلــه جوائــز  مــع  الحديــث  الهنــدي  المطبــخ 
مثــل جائــزة تايــم آوت لتفانيــه في ميرشــي 
وســنوات مــن الخبــرة المتراكمــة فــي جميــع 
أنحاء العالم مع مشــاريع مــن جنوب إفريقيا 

واإلمارات والهند والبحرين.

مطــار  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  م  كــرَّ
البحريــن محمــد البنفاح 17 مدققا لنظام 
اإلدارة المتكامــل، مشــيدا بجهودهــم فــي 
مســاعدة قســم التدقيــق الداخلــي خــال 
عملية تجديد اعتماد الشركة وفق معايير 
التدقيــق  عمليــة  خــال  للجــودة  األيــزو 
التــي  المتكامــل،  اإلدارة  لنظــام  الشــاملة 

أجريت العام 2018.
وعبــر البنفاح عن خالص شــكره لمدققي 

نظــام اإلدارة المتكامل علــى عملهم الجاد 
وتفانيهــم في تقديم كل ســبل المســاعدة 
لقســم التدقيــق الداخلي خــال إجراءات 
إعادة اعتماد الشــركة وفــق معايير األيزو 

التي أجريت أخيرا. 
وشدد على ضرورة إجراء عمليات تدقيق 
بأعلــى  التــام  االلتــزام  لضمــان  دوريــة؛ 
لتبنيهــا  الشــركة  تســعى  التــي  المعاييــر 
فضــا  التشــغيلية،  عملياتهــا  جميــع  فــي 

عــن تأكيــد حرصهــا علــى مواصلــة تطوير 
األعمال، مؤكــًدا الدور الرئيس التي تلعبه 
إجــراءات التدقيــق الداخلــي والخارجــي 
في مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها 
اإلســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك تعزيــز رضا 
العمليــات  بكفــاءة  واالرتقــاء  العمــاء، 
وفاعلية األداء الكلي، وضمان توفير بيئة 

عمل آمنة ومثمرة.

أحمد الشهابي

ــج ــيـ ــلـ ــخـ الـ ــة  ــ ــق ــ ــط ــ ــن ــ م فـــــــي  مـــــــــرة  ألول 
“إنديجو” يفتتح فرعه األول بالعدلية

“المطار” تمنح شهادات تقدير لموظفيها

للتواصل: 17111509

المؤيــد  وعائشــة  يوســف  لجنــة  نظمــت 
لألعمــال الخيريــة التابعــة لشــركة يوســف 
خليــل المؤيــد وأوالده أخيــرا زيــارة لمركــز 
الوفــاء للتوحــد التابــع للجمعيــة البحرينية 
لإلعاقــة الذهنيــة والتوحــد؛ لدعــم برامــج 
أطفــال  رعايــة  فــي  المتخصصــة  المركــز 
التوحــد وذوي اإلعاقــة الذهنيــة وتأهيلهــم 

إلدماجهم في المجتمع.
وتضمنــت الزيارة التي أجريت يوم اإلثنين 
بمشــاركة   ،2019 فبرايــر   18 الموافــق 

زهــرة حمــزة وزهــرة محمــد، وأمينــة مطر، 
ودعــاء إبراهيــم، وجترا ساشــي من شــركة 
يوســف خليــل المؤيد وأوالده، مناقشــة مع 
اختصاصيــات المركز بشــأن التوحد وطرق 
تشــخيصه وعاجه، كمــا قدمت الموظفات 
لألطفــال  التعليميــة  الهدايــا  المشــاركات 
المنتفعيــن مــن خدمــات المركــز مقدمة من 
فــي  المتخصصــة   Itsmagical محــات 
تقديــم أحدث األلعاب التعليمية التي تنمي 

مهارات الطفل.

أعلــن “ســيتي ســنتر البحريــن”، وجهــة 
التســوق والترفيــه والحيــاة العصريــة 
أســماء  عــن  البحريــن،  فــي  األكبــر 
ببطاقــات  المحظوظيــن  الفائزيــن 
“هديتــي” بقيمــة 500 دينــار بحرينــي، 
والتي قدمها المركز على هامش حملة 
التســّوق لشــهر فبرايــر والتــي نظمــت 
خــال الفتــرة مــا بيــن 13 ولغايــة 16 

فبراير 2019.
البحريــن”  ســنتر  “ســيتي  وقــدم 
ببطاقــات هديتــي بقيمــة 500 دينــار لـــ 

علــي  هــم:  محظوظيــن  متســوقين   4
دوانــي، والينا خالد، ومازن بوشــليبي، 
وناهد ســيد. وباحتضان “ســيتي سنتر 
البحريــن” أكثــر مــن 340 مــن خيــارات 
الخيــارات  تنوعــت  الميــزة،  التســوق 
أمــام الفائزيــن الذين تمكنوا وبســهولة 
الهدايــا  وأجمــل  أفضــل  اختيــار  مــن 
لألحبــة بداية من الشــوكوالته، وصوالً 
إلــى أحــدث األجهزة الذكيــة واألحذية 
والمجوهــرات  العصريــة  والحقائــب 

الفريدة.
قامــت مجموعة شــركات بن هنــدي وكيا 
موتورز بتســليم 11 ســيارة كيــا للفائزين 
مهرجــان  مــن  الخامســة  النســخة  فــي 
“البحرين تتسوق”، إذ قام الفائزون الذين 
تم اإلعان عنهم في سحوبات المهرجان 
لتســلم  بســترة  الشــركة  معــرض  بزيــارة 
السيارات بحضور ممثلين عن المجموعة 

ومنظمي المهرجان في مقر الشركة. 
ُيشــار إلى أن مجموعة شــركات بن هندي 
للشــركاء  انضمــت  قــد  موتــورز،  وكيــا 
اإلســتراتيجيين للمهرجــان الــذي انطلــق 
خــال الفتــرة مــا بيــن 1 ينايــر و2 فبراير 

2019. وجــاءت شــراكة المجموعــة فــي 
فعالية الترفيه العائلي الســنوية األضخم 
في البحرين ضمن إطار دعمها للمبادرات 
بيــن  العاقــات  تعــّزز  التــي  المحليــة 

القطاعين الحكومي والخاص.
مــع  اإلســتراتيجية  شــراكتها  وبموجــب 
شــركات  مجموعــة  قدمــت  المهرجــان، 
بــن هنــدي وكيــا موتــورز 11 ســيارة كيــا 
للسحوبات األســبوعية، التي يتم اختيار 
فائزيهــا مــن بين المتســوقين المســجلين 
التابــع  المتســوقين  والء  نظــام  فــي 

للمهرجان.

“يوسف وعائشة المؤيد” تزور “الوفاء”

“سيتي سنتر” يعلن الفائزين بـ “هديتي”

“بن هندي” و“كيا” تسلمان 11 سيارة للفائزين
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التزم الصمت في الوقت الحالي.

حافظ على صحتك ورشاقتك.

من المهم اتخاذ القرار في وقته.
 

ال تلعب بالنار فتندم كثيرا.

يوم مناسب لممارسة الرياضة أو المشي.

اقرأ الموقف وافهم المعاني جيدا.

ثابر في العمل واجتهد للترقية. 

ليس كل ما يلمع ذهبا.. انتبه.

عليك بزيارة طبيب األسنان فورا.

الدهون خطر.. فابتعد عنها نهائيا.

القراءة تنعش الذاكرة وتفيدك.

تحتاج إلى راحة من ضغط العمل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

25 فبراير

 1954
الرئيس السوري أديب  

الشيشكلي يفر إلى 
بيروت بعد انقالب 
عسكري أنهى 
فترة حكمه 

الثانية. الشيشكلي كان 
قائد االنقالب العسكري الثالث 

في تاريخ سوريا 1954.

تعود الفنانة هند عاكف 
للفن، بعد غياب أكثر 

من 8 سنوات، من خالل 
تجربة سينمائية بعنوان 

“إحنا الشباب” تشارك 
فيها مجموعة من 

الشباب البطولة، وتجسد 
دور أم ألسرة مصرية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

أبرزهم ماجد المهندس وشيرين عبدالوهاب في خليج البحرين

“ربيع الثقافة” يقدم نخبة من النجوم

يقــدم مهرجــان ربيــع الثقافــة فــي الســنة 
مجموعــة  التوالــي  علــى  عشــرة  الرابعــة 
من ابرز االســماء فــي عالم الغناء المحلي 
والعربي والغربي في حفالت كبيرة تالئم 

مختلف األذواق.
االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  ويقــدم 
عروضــه وحفالتــه ضمــن مهرجــان ربيــع 
خــاص  مســرح  فــي  العــام  هــذا  الثقافــة 
فــي خليــج البحريــن، وتحييهــا نخبــة من 
الفنانيــن البحرينييــن والعــرب واألجانب. 
ويضــم برنامــج حفــالت خليــج البحريــن 
والفنانــة  المهنــدس  ماجــد  الفنــان  حفــل 
شيرين عبد الوهاب يوم 14 مارس، حفل 
فرقــة “موســيقى مــن أجــل التغييــر” يــوم 
16 مــارس، حفــل أوركســترا الســيمفونية 
ألماتــي وعرضهــا “الســيد آدم” يومــي 22 
و23 مــارس، حفــل الفنان ســتيف وينوود 
ديرلــو  جيســون  حفــل  مــارس،   28 يــوم 
يــوم 5 أبريــل وحفــل ثنائــي الهيــب هوب 
الخليجي دافي وفلبراتشــي بمشاركة دي 
جــي أوتلــو وفنــان الــراب الســعودي ليــل 

إيزي يوم 12 أبريل.
وتواصل قلعة البحرين احتضان العروض 
يــوم  كل  والضــوء”  “الصــوت  التفاعليــة 
ثالثاء، خميس وجمعة لتســتعرض تاريخ 
منــذ  الزمــن،  فــي  الضــارب  الموقــع  هــذا 
حضــارة دلمــون وحتــى اليــوم. وســيقوم 
مركــز الفونتين للفن المعاصر باســتضافة 
عــرض رقــص وموســيقى بعنــوان “رقص 

التانغو” يوم 15 مارس.
مــع  الفعاليــات  تنطلــق  البحريــن  ومــن 
البحرينيــة،  الشــعبية  الفنيــة  األمســيات 
حيــث تســتضيف قاعــة محمد بــن فارس 
المحــرق  فــي  الخليجــي  الصــوت  لفــن 
فرقــة محمــد بــن فــارس لتقــدم كل يــوم 
28 فبرايــر أمســيات  خميــس بدايــة مــن 
أســبوعية يتعــرف الجمهــور خاللهــا علــى 
التــراث الغنائي للغــوص واللؤلؤ واألفراح 
دار  تلقــي  كمــا  الســعيدة.  والمناســبات 
الّرفاع الضوء على الفن الشعبي التقليدي 
أيــام  الرفــاع  منطقــة  بــه  تتميــز  الــذي 
فيمــا  أبريــل،  مــارس و13 و27   2,16,30
تحتفــي دار المحــّرق باألنمــاط المتنوعــة 
لفــن الفجري التقليــدي أيام 9 و23 مارس 

و6 و20 أبريل. 
ويواصل مسرح البحرين الوطني حضوره 
فــي مهرجــان ربيــع الثقافــة فيقــّدم حفــال 
يكــّرم الفنان خالد الشــيخ يــوم 28 مارس 
للموســيقى  البحريــن  فرقــة  فيــه  تعــزف 
بعنــوان “كلمــا كّنــا بقربــك”، وحفــالً ألوبــرا 

دون جيوفانــي والتــي تســتحضر أجمــل 
المقاطــع الموســيقية يــوم 4 أبريل بقيادة 
المايســترو رينيــه جاكوبــس وعزف فرقة 

أوركسترا فرايبورغ الباروكية.
فــي تاريــخ 25 فبرايــر مــع عــرض الباليــه 
الروســي “شــهرزاد” الذي يقام على خشبة 
عــرض  وهــو  الوطنــي،  البحريــن  مســرح 
وليلــة  ليلــة  ألــف  قصــة  مــن  مســتوحى 
وتؤديــه فرقــة باليــه “باليــه روس” التــي 
تعتبــر مــن فــرق الباليــه األكثر تأثيــرًا في 
رباعــي  فرقــة  وحيــي  العشــرين،  القــرن 
هاثور آلالت الريشــة ومغنــي التينور ألدو 
غالوني يــوم 28 فبراير مجموعة مختارة 
ومتنوعــة مــن األعمــال الموســيقية يــوم 
14 مــارس. بدورهــا تنشــر فرقــة ميابــي 
اليابانيــة جانبــًا مهمًا مــن الثقافة اليابانية 
علــى  معزوفــة  موســيقية  مقاطــع  عبــر 
الطبــول اليابانية المعروفة باســم “تايكو” 
الفلــوت  مثــل  أخــرى  آالت  وبمرافقــة 
حفليــن  عبــر  وذلــك  “الشــينوبو  اليابانــي 

يومي 3 و4 مارس 2019. 

حفــالً  فتقــّدم  خايدوتــي  أوركســترا  أمــا 
يــوم 7 مــارس يأخــذ الجمهــور فــي رحلــة 
حــول العالم مــن خالل تقاليد الموســيقى 
األذريــة، الكرديــة، الســورية واألرمينيــة. 
 14 يــوم  الثقافيــة  الصالــة  تســتقبل  كمــا 
مارس حفالً لرباعي أرسيس للساكسفون 
المكــون من أربعة موســيقيين شــباب من 
ميونــخ، فيما يســتعيد الفنــان أحمد عّفت 
ذكــرى الفنــان عبد الحليم حافــظ يوم 21 
مارس بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية 

على خشبة الصالة الثقافية.
ليــن  ســتيفن  البيانــو  عــازف  ويقــدم 
ليقــدم يــوم 22 مــارس أعمــاالً كالســيكية 
يقــوم  ليــزت وشــومان، فيمــا  لبيتهوفــن، 
بتقديــم  مــارس   29 يــوم  بــوث  ســكوت 
أســلوبه الفريد الــذي يعتمد على إيقاعات 
معقــدة للغيتــار ذي الســتة أوتــار. وختامًا 
سيكون الجمهور يوم 2 أبريل على موعد 
فــي الصالــة الثقافيــة مــع حفل موســيقى 
الكوريــة،  الكالســيكية  الفيوجــن  لفرقــة 
للثقافــة  إبراهيــم  الشــيخ  مركــز  وفــي 
األذربيجانــي  الفنــان  يحيــي  والبحــوث 
الشــاب غوشــاغ أســكاروف برفقــة ثالثــة 
عازفين أمسية يوم 4 مارس تلقي الضوء 
علــى الموســيقى الصوفيــة األذربيجانية، 
فــي  مــكادي نحــاس  الفنانــة  تقــّدم  فيمــا 
العربــي  الموســيقى  التــراث  المركــز 
المشــرقي واألردني بشــكل عصــري وذلك 

يوم 1 أبريل 2019.

أقيمــت مســاء الســبت الموافــق 23 
فبراير 2019 أمســية مميــزة للفنون 
الشعبية قّدمتها فرقة دار بن حربان 

بدار المحرق.
وقّدمــت فرقــة دار بــن حربان خالل 
أعطــت  منوعــة  لوحــات  األمســية 
الــزوار مــن خاللهــا نمــاذج حّيــة لفن 

الصوت الذي تشتهر به البحرين.
خــالل  مــن  الثقافــة  هيئــة  وتهــدف 
بشــكٍل  األمســيات  هــذه  تقديــم 

دوري، إلــى تعريف الجمهور المحلي 
والــزوار علــى الفنــون الشــعبية التي 
تعــد مــن أهــم عناصــر التــراث غيــر 
المــادي، والتــي ُتبــرز “فــن الصــوت” 
بطريقٍة تحاكي تلك التي كان فنانو 
البحريــن يقدمونها في الماضي، وال 
زالت الدور والفرق الشعبية المحلية 
تستحضرها ضمن السياق المناسب 
والمســاحة التي توفّرهــا كل من دار 

المحرق ودار الرفاع.

أمسية مميزة للفنون الشعبية

 1966
 تعيين نور الدين األتاسي رئيًسا للجمهورية العربية السورية.

 1984
 الواليات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت.

 1986
فرار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس وعائلته بعد إضرابات.

 2017
 افتتاح قناة القرين الكويتية، وهي ضمن قنوات تلفزيون الكويت.

  2018
ة ُمنذ ُعُقود. ل مرَّ كنيسة القيامة ُتغلق أبوابها أمام الزائرين أِلوَّ
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يعــرض نــادي البحرين للســينما يــوم األربعاء المقبــل الفيلم 
األميركي”انا تونيا”.

أنا تونيا هو فيلم ســيرة ذاتية رياضــي تغلب عليه الكوميديا 
الســوداء من إخراج كريغ غيليســبي و كتابة ســتيفن روجرز. 
ُيصور الفيلم حياة ومســيرة العبة التزلج علــى الجليد تونيا 

هاردينــغ، ويركــز على عالقتهــا بحــادث االعتداء على نانســي 
كريجان ســنة 1994 التي كانت منافســة هاردينــغ، يعرض الفيلم 

تدخالت من الشخصيات في أسلوب فيلم وثائقي كاذب.

طرحــت الفنانة المصرية أنغــام ألبومها الجديد بعنوان 
»حالــة خاصــة جدا«، عبــر “يوتيوب”. ويضــم األلبوم 
14 أغنيــة، هــي: حالة خاصة جــداً، يا ريتــك فاهمني، 
هتقــول لربنا إيه، حبايبنا، على حســك في أيامي، وال 
دبلــت، بقــول نســياك، نــزوة، بتوصفني بتكســفني، 

هدنة، متطمنة، أساميك الكتيرة، ليلى، وهبدأ من اآلخر 
وتعاونــت أنغام في األلبــوم مع عدد من الشــعراء، منهم: 

أمير طعيمة، نادر عبدالله، محمد القاياتي.

افتتح مهرجان أسوان الدولي ألفالم المرأة دورته الثالثة بتكريم 
ثالثة من نجمات السينما المصرية والعالمية، بعد دورتين 
ناجحتيــن صنعتا له مكانا ثابتا بين المهرجانات المصرية. 
وكرم المهرجان في حفــل االفتتاح الممثلة المصرية منة 

شــلبي وعارضة األزياء والممثلة األلمانية – األميركية باربرا 
بوشــيه والفنانة المصرية الكبيرة محســنة توفيق وبجانب 

عروض االفالم يشــمل برنامــج المهرجان ورش عمل متخصصة 
وندوات اضافة الى منتدى لقضايا المرأة.

مهرجان أسوانحالة خاصة جداأنا تونيا

محرر مسافات
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مهرجان أفالم السعودية يقفل مشاركة السينمائيين

خضعت النجمة الكولومبية صوفيا فيرغارا لجلسة تصوير جديدة،  «
نشرت صورها عبر حسابها على “انستغرام”، وظهرت فيها متألقة 
كعادتها. وتأتي هذه الجلسة تزامنا مع إحياء العالم اليوم العالمي 

لمكافحة السرطان، ويبدو أن النجمة العالمية أرادت أن توجه رسالة 
غير مباشرة للجمهور في هذا التوقيت، عندما تغلبت على المرض 

الخبيث عام 2000.

أفــام  لمهرجــان  المنظمــة  اللجنــة  أعلنــت 
عــن  الخامســة  دورتهــا  فــي  الســعودية 
اســتقبال 340 مشاركة ســينمائية سعودية 
كان نصيــب الســيناريو 186 كاتــب وكاتبة، 
154 فيلم تنوعت المشــاركات بين الروائي 

والوثائقي وأفام التحريك.
جمعيــة  بتنظيــم  يأتــي  الــذي  المهرجــان 
الثقافــة والفنون في الدمام، بشــراكة مركز 
الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمي”اثــراء”، 
لجــان  أســماء  الماضــي  األســبوع  أعلــن 
أســماء  مــن  عــدد  ضمــت  التــي  التحكيــم، 
العربــي  الســينمائي  المجــال  فــي  الخبــرة 
والدولــي، ســاعين فــي المهرجــان منــذ أول 
دورة لــه لتطويــر فــن صناعــة األفــام مــن 
خــال إنشــاء قنــوات منافســة بيــن الهــواة 

والمحترفين العاملين في هذا المجال.
ويخطــو المهرجان هذا العــام خطوة أخرى 
لممارســي  أتيحــت  التــي  القــدرات  تفّعــل 
فــن صناعــة األفــام لترفــع ســقف اإلنتــاج 
مفاهيــم  تطويــر  يشــمل  بمــا  المحلــي، 
ســوق  وتأســيس  والتســويق  التمويــل 

فــي  الفعاليــات  جميــع  وســتكون  محّليــة، 
إثــراء، والعــروض ســتكون فــي 4 صــاالت، 
المشــاركة  الســعودية  العــروض  متضمنــة 
الخليجيــة  والعــروض  المهرجــان،  فــي 
متخصصــة  نــدوات  وعشــر  المســتضافة، 
فــي صناعــة األفــام مــن خــال مختصيــن 
محليــة  ســينمائية  منظمــات  وممثلــي 
تناقــش  المهرجــان  أيــام  خــال  وعالميــة 
عــدة مواضيــع فــي تمويل األفــام وعاقة 
تجــارب  وطــرح  باألفــام  األدبــي  الســرد 

محليــة ودولية لألفــام العربية، والعروض 
الســينمائية المخصصــة لألطفــال وطــاب 
جديــدة،  كتــب   5 واصــدار  المــدارس، 
وعــروض موســيقية، وســوق االنتاج حيث 
األفــام  صنــاع  بيــن  المنصــة  هــذه  تجمــع 
السعوديين وجهات تمويل األفام واإلنتاج 
لخلــق  اإلنتــاج  وشــركات  المنظمــات  مــن 
الفــرص لصنــاع األفــام لتنفيــذ مشــاريعهم 
أو االنضمــام إلــى مشــاريع أخــرى، إضافــة 
إلــى إثراء المواهب الجديــدة بالمعرفة عن 

آليــات العمل والعقود في القطاع اإلعامي 
والفنــي، كما ســتعقد عشــرة ورش تدريبية 
تتنــاول أهم المجاالت التي يحتاجها صانع 
الفيلم، ومختبر تطوير الســيناريو للوصول 
إلــى مرحلة االنتــاج، ودعم األفام الفائزة.، 
باإلضافــة إلــى تكريــم شــخصيتين خدمت 
المجال الســينمائي المحلي والدولي وهما: 
زينــي،  لطفــي  الراحــل  الســعودي  الفنــان 
والســينمائي اإلماراتــي مســعود أمر هللا آل 

علي.
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دارات كاميرا المخرج مصطفى رشــيد لتصوير المسلســل الكوميدي الجديد “جديمك نديمك” من تأليف جمال الصقر وانتاج شــركة 
ابوظبــي لإلعــالم ومنتــج منفــذ فريــم بوكس لالنتاج الفني وبمشــاركة نخبة من فنانــي البحرين واالمارات منهم الفنــان علي الغرير، 
والفنانــة ســعاد علــي، والفنانــة ســلوى الجــراش والفنان االماراتــي القدير جابر نغموش، والفنان موســى بقيش والفنــان جمعة علي 
وغيرهــم.  المسلســل مــن نوعيــة الحلقــات المنفصلــة المتصلة حيث ســيقدم فــي كل حلقة قضيــة معينة في قالــب كوميدي وبعض 
المواقــف، ولعــل الالفــت فــي هــذا العمل هو وجود المخرج الرائع مصطفى رشــيد الــذي عرف عنه التدقيق في المشــهد كما التدقيق 
فــي جزئيــات الحيــاة اليوميــة ناهيك عن التزامه الشــديد بجماليات المشــهد. مصطفى رشــيد وكما عرفته من خــالل اعماله الكثيرة 
التي قدمها بمثابة الصانع الماهر والمنفذ لخلق اشكال جديدة مبتكرة في عالم الدراما وادواتها، فهو صاحب مدرسة جادة تستند 
على مفاهيم فنية وفكرية سليمة. “البالد” زارت موقع تصوير الحلقات االولى وسجلت هذه الوقفة مع بعض الفنانين المشاركين.

الفنان علي الغرير
“تجربة جديدة” «

ســعيد جــدا بمشــاركتي فــي هــذا العمــل مــع 
األخــوة واألشــقاء، وإن شــاء هللا نقــدم عمــا 
يرضي المشاهدين ونكون عند حسن الظن. 

حلقات المسلســل كما تعــرف حلقات منفصلة 
متصلــة، وهــذه النوعية مــن الحلقات تتطلب 
اجتهــادا مغايــرا ومختلفا عند الفنــان، بحيث 
مــن  كبيــر  عــدد  مــع  يتأقلــم  ان  يســتطيع 
الشخصيات التي ســيقدمها طوال المسلسل، 
الواحــدة،  القصــة  المسلســل صاحــب  عكــس 
فهنــا تعيــش 30 حلقــة مــع شــخصية واحــدة 
حيــن  فــي  وظروفهــا،   ابعادهــا  لهــا  فقــط، 
الحلقــات المنفصلــة المتصلة يحتــم عليك ان 
تعيــش فــي كل حلقــة مــع شــخصية مختلفــة 

وهنا يكمن التحدي.
وأضــاف الغريــر “كل مسلســل يعتبــر تجربــة 
جديدة في مشــواري، وأحرص دائما ان اقدم 
مــا يرضــي جمهــوري ويســعدهم ســواء علــى 
المســرح أو مــن خــال الدرامــا التلفزيونيــة، 
وشــخصياتي  أدواري  تكــون  هللا  شــاء  وإن 
المختلفــة في مسلســل “جديمك نديمك” عند 

حسن الظن وتنال اعجاب الجميع.

الفنانة سعاد علي
“عودة مع مصطفى” «

المؤلــف  مــع  جديــدة  تجربــة  انهــا  شــك  ال 
والكاتــب المتميــز جمــال الصقــر بعــد تجربتنا 
الناجحة في مسلســل “لولو مرجان” الذي نال 
اعجــاب المشــاهدين فــي كل مــكان، وكذلــك 
عودتــي للعمــل مع المخــرج الجميل مصطفى 

رشيد بعد سنوات طويلة. 
المسلســل اجتماعــي كوميــدي ويشــارك فيــه 
مــن  الرائعــة  الكوميديــة  الوجــوه  مــن  نخبــة 
نغمــوش،  جابــر  الكوميديــا  زعيــم  االمــارات 
والفنــان موســى بقيش صاحب الشــخصيات 
االماراتيــة  الفنيــة  الســاحة  فــي  المتميــزة 
وايضــا  علــي،  جمعــة  والفنــان  والخليجيــة، 
عــن  غنــي  فنــان  وهــو  الغريــر  علــي  الفنــان 
التعريــف واشــهر مــن نــار علــى علــم، والفنانة 
سلوى الجراش، ونتمنى ان نتوفق في تقديم 

عمل يرضي المشاهدين.

الفنان جابر نغموش
“مسلسل متميز” «

ســعيد جدا بهذا التجمع الفني الرائع وقد 
ســبق وان اجتمعــت مــع هــذه النخبــة من 

الشــباب فــي اعمــال ســابقة، وبــإذن هللا 
ســيكون مسلســل “جديمــك نديمك” عما 
متميــزا فــي شــهر رمضــان وذلــك لتوفــر 

كافة عناصر النجاح. 
بيــن  الفــرق  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
ذو  والعمــل  المتصــل  المنفصــل  العمــل 
القصــة الواحــدة اجــاب نغمــوش  “الفــرق 
فاالعمــال  المسلســل،  روح  فــي  يكمــن 

المنفصلــة المتصلة تقــدم قصصا مختلفة 
خاصــة  تهيئــة  وتتطلــب  للمشــاهدين 
للفنانيــن علــى اعتبــار انهــم ســيتقمصون 
في كل حلقة شخصية جديدة، اما العمل 
الذي يقدم قصة واحدة وتتطور احداثها 
تدريجيا، فيتطلب من الممثل ان ينغمس 
الحــدود  ابعــد  الــى  اداء شــخصيته  فــي 

وينسجم معها”.

كاميرا المخرج مصطفى رشيد تصور “جديمك نديمك”
ــات مــنــفــصــلــة مــتــصــلــة ــقـ ــلـ ــحـ ــدي بـ ــ ــي ــ ــوم ــ مـــســـلـــســـل اجـــتـــمـــاعـــي ك

الفنان القدير 
جابر نغموش

علي الغرير في 
أحد المشاهد

سلوى الجراش

الغرير والجراش وسعاد 
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علي الغرير وسعاد علي 
المخرج مصطفى رشيد وبروفة قبل المشهد
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كيف تتجسس مقاعد الطائرات على الركاب؟
بــأن بعــض  العالــم  3 مــن كبريــات شــركات الطيــران فــي  اعترفــت 

طائراتها تحتوي على كاميرات مراقبة مركبة في مقاعدها.
إيرالينــز، ويونايتــد  أميــركان  الثــاث، وهــي  الشــركات  وأوضحــت 
بمقاعــد  مــزودة  بعــض طائرتهــا  أن  إيرالينــز، وطيــران ســنغافورة، 
تحتــوي علــى كاميــرات مضمنــة فــي نظــام الترفيــة الموجــود خلــف 

مقاعد الركاب، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه المقاعد “التجسسية” ربما تكون 

موجودة في طائرات تابعة لشركات أخرى.
وقال متحدث باسم شركة “أميركان إيرالينز” إن الشركات التي تصنع 
أنظمة الترفيه تثبت فيها كاميرات؛ لتوفير خيارات للمسافرين جوا، 
مثــل محادثــات الفيديو بيــن مقعد وآخر داخل الطائــرة، أو من أجل 
مؤتمــرات الفيديــو، غير أن شــركات أميــركان ويونايتد وســنغافورة 
قالــت إنهــا لــم تعمل علــى “تفعيل هــذه الكاميرات”، وأنــه ليس لديها 
خطط لتفعيلها أو تشغيلها. وكان مسافر على متن طيران سنغافورة 
قد نشر صورة على حسابه في “تويتر” األسبوع الماضي تبين موقع 
الكاميــرا فــي نظــام الترفيــه، األمر الــذي حفز مســافرين آخرين على 
التعبيــر عن قلقهم وخشــيتهم بشــأن خصوصيتهم علــى ارتفاع نحو 
30 ألف قدم. وقال فيتالي كاملوك، الذي التقط الصورة خال رحلة 
جوية، إن على شركات الطيران أن تغطي عدسة الكاميرا بملصقات، 
وأن تبين أن من السهل على الشركات مراقبة المسافرين بواسطتها.

وكتــب فيتالــي مغــردا “وجــدت جهــاز االستشــعار هــذا مســلطا علــى 

وجهي من ظهر المقعد أمامي على متن طيران ســنغافورة.. أي رأي 
من خبير عما إذا كانت كاميرا أم ال؟ وربما يمكن لطيران ســنغافورة 

أن تقدم توضيحا عن كيفية استخدامها.
وأضــاف قائــا “ربمــا لــم يتــم اســتخدام الكاميــرات، لكــن إذا كانــت 
مشــبوكة ومفعلــة، فإنه يمكن ألي شــخص يعرف بأمــور القرصنة أن 

يقوم باختراقها والتجسس على المسافرين بواسطتها”.

وأوضح المتحدث باسم شركة أميركان إيرالينز، روس  «
فينستين، أن الكاميرات توجد على مقاعد “بريميوم 
إيكونومي” في 82 طائرة بوينغ 777 وإيرباص إيه 330 

- 200. وأضاف أن الكاميرات في أنظمة الترفيه في 
هذه الطائرات تعتبر ميزة معيارية في أنظمة الترفيه، 

تستخدمها العديد من شركات الطيران.

بمكالمــة  البريطانيــة  الشــرطة  فوجئــت 
امــرأة  فيهــا  اشــتكت  “غريبــة”،  هاتفيــة 
مــن أن تاجــر مخــدرات بــاع لهــا كميــة من 
الكوكاييــن “المغشــوش”. ووفقــا لصحيفة 
“متــرو” البريطانية، اتصلت امرأة بشــرطة 
مدينــة كريغافــون فــي أيرلنــدا الشــمالية، 
لتبلغهــم بــأن تاجــر مخدرات بــاع لها كمية 
مــن الســكر، عوضا عن مخــدر “الكوكايين” 
الذي طلبته منه. وأكدت المرأة أنها دفعت 
الحصــول  مقابــل  إســترليني  جنيــه   200
علــى الكوكايين، لكنها تفاجأت الحقا بأنها 

حصلت على جرعة من السكر البني.

وفي منشور ساخر، قالت الشرطة  «
على حسابها بموقع “فيسبوك”: “قلنا 
هذا األمر مرارا، تجار المخدرات ال 

يبالون بأي شيء سوى جيوبهم. 
تاجر مخدرات غير نزيه. ماذا حل 

بهذا العالم؟”. وجذب المنشور 
“الساخر” للشرطة تعليقات عديدة، 

منها من علق قائا “ال شيء يعلو 
على النشوة من السكر”.

اتصلت بالشرطة 
لتبلغ عن “كوكايين 

مغشوش”
حذر علماء من مخاطر اســتخدام الهاتف أثناء تناول وجبات اليوم الرئيســة على 

الصحة، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجــدت دراســة حديثــة أن األشــخاص 
الذيــن يســتخدمون هواتفهــم فــي وقــت 
يســتهلكون  نفســها،  الوجبــات  تنــاول 
 ،%  15 بنســبة  أكثــر  حراريــة  ســعرات 
مقارنــة باألشــخاص اآلخريــن. وتوصلــت 
بيــن  بتنســيق  أجريــت  التــي  الدراســة 
جامعتيــن فــي البرازيــل وهولنــدا، إلى أن 
مطالعــة الهاتــف أثنــاء األكل يــؤدي إلــى 

الســمنة واألمــراض المرتبطة بهــا. وقالت 
“التحديــق فــي شاشــة الهاتــف قــد يجعل 
اإلنســان ال ينتبــه إلــى كميــة الطعــام التي 
مارســيو  وذكــر  األصــل”.  فــي  يتناولهــا 
للدراســة  الرئيــس  المؤلــف  جيلبرتــو، 
“اســتخدام الهاتف خال األكل يؤدي إلى 
اســتهاك المزيــد مــن الســعرات الحرارية 

والدهون دون االنتباه إلى ذلك”.

توصلــت إدارة مدينــة ســيمي فــاالي فــي واليــة كاليفورنيــا األميركية إلى تســوية 
مالية ضخمة مع رجل قضى 38 عاما في السجن لجريمة لم يرتكبها.

وأطلقــت الســلطات ســراح الســجين كريــغ 
كولــي، الــذي يبلغ مــن العمر حاليــا 71 عاما، 
العــام 2017 بعد حصولــه على عفو من قبل 
الحاكــم الســابق جيــري بــراون، الــذي قــال 
إن دليــل الحمــض النووي وإعــادة التحقيق 
المروعــة  فالــي  ســيمي  لجريمــة  المضنيــة 
ســلطات  وقالــت  الرجــل.  بــراءة  تثبــت 

المدينــة، الواقعة في واليــة كاليفورنيا، إنها 
توصلــت التفــاق، ســيخفف من اإلجــراءات 
القانونية الطويلة والمكلفة وغير الضرورية 
مــع كريــغ، من خــال دفع 21 مليــون دوالر، 
إذ ســتدفع المدينــة مبلــغ 4.9 مايين دوالر، 
بينمــا يحصل على باقي األموال من شــركة 

التأمين ومصادر أخرى لم تسمها.

تحذير من خطر استخدام الهاتف أثناء الوجبات

تعويض خيالي لسجين الـ 40 عاما بالخطأ

األمير هاري وزوجته ميجان يدعمان تعليم الفتاة 
القروية خال زيارتهما المغرب )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

حل للشاحنات

أصــاب خبر وفــاة طفل وتعرض 
آخــر إلصابــات بليغــة في حادث 
دهــس بالمالكيــة أمــس متابعــي 
بحــزن  “البــاد”  إنســتغرام 
عميــق. وترحــم المتابعــون على 
الطفــل الراحــل وتمنــوا الشــفاء 
العاجــل للطفل اآلخر. وشــددت 
علــى   @noof720 المســتخدمة 
ضــرورة إيجــاد حل للشــاحنات، 
ســياقة  طريقــة  أن  معتبــرة 

الشاحنات خطيرة جدا.

ســيدة  أنجبــت  غريبــة  والدة  حــال  فــي 
توأمين عندما دخلت حالة مخاض سابقة 
ألوانها، في مستشــفيين مختلفين يبعدان 

عن بعضهما نحو 80 كيلومترا.
المربكــة  االســتثنائية  الحالــة  ووقعــت 
ذكريــن  توأميــن  أنجبــت  التــي  للمــرأة 
فــي تاريخيــن منفصليــن، فــي اســكتلندا، 
ونقلــت خالها بواســطة ســيارات إســعاف 
إلــى  وبمرافقــة ســيارات شــرطة، إضافــة 
طائــرة مروحية، كما ذكرت صحيفة ديلي 
ميــل البريطانيــة. وبــدأت والدة التوأميــن 
عندمــا نقلــت المــرأة، التــي لم يكشــف عن 
اســمها، إلى مستشــفى ريغمــور في مدينة 

إنفيرنيس على بعد 160 كيلومترا.

وبينما كانت في منتصف الرحلة  «
إلى إنفيرنيس، اضطرت سيارة 

اإلسعاف إلى التوقف، حيث 
ولد طفلها األول في مستشفى 

غولسبي في بلدة سذرالند. 
وبعيد وصولها إنفيرنيس، جاءها 

المخاض ثانية، وولد الطفل 
الثاني، وتم نقل الطفلين إلى 

وحدة العناية المركزة.

لقــي 150 شــخصا علــى األقــل حتفهم 
حتــى اآلن فــي واليــة بشــمال شــرق 
الهنــد؛ بســبب احتســاء خمــور ســامة 
فــي ثاني مأســاة من نوعهــا في الباد 
هــذا الشــهر فيمــا دخــل عــدد كبير من 

المصابين إلى المستشفى.
وهــذا الرقــم مبنــي علــى تقاريــر من 3 
مستشــفيات فــي الجــزء الشــرقي من 
قــد  الســلطات  وكانــت  أســام.  واليــة 
قــدرت يــوم الســبت أن عــدد الوفيات 

بلغ 84 شخصا.

وقال هيمانتا بيسوا سارما وزير  «
الصحة في أسام لرويترز ”ال يزال 

لدينا أكثر من 170 شخصا في 
المستشفيات ،كما يتوافد مرضى 

جدد من مناطق قريبة. بعضهم 
لم تظهر لديهم أي مشكالت 

صحية إال بعد يومين من احتساء 
الخمور“.

امرأة تضع توأمين 
بفارق 80 كيلومترا

خمور سامة 
تقتل 150 

شخصا بالهند
احتجــزت الشــرطة الفيتناميــة مؤقتا شــبيهي الرئيس األميركي دونالــد ترامب وزعيم 
كوريــا الشــمالية كيــم جونــغ أون قبيــل القمــة الثانية بيــن الزعيمين، التي ســتنظم في 

العاصمة هانوي األسبوع المقبل.

وأكــد شــبيه الزعيم الكــوري المدعو هوارد 
إكــس، وهــو أســترالي مــن أصــول صينية، 
علــى حســابه فــي “فيســبوك”، أنــه وزميلــه 
الكندي راســيل وايت، الشــبيه لسيد البيت 
مــن  ســاعات   3 لنحــو  اســُتجوبا  األبيــض، 
جانــب 15 ضابطا في الشــرطة الفيتنامية، 

حيــث وجــه إليهمــا تهديــد بالترحيــل مــن 
الباد.

وأوضح الناشط هوارد إكس أن عناصر  «
الشرطة قاموا باستجوابه وزميله 

راسيل وايت، بعد مقابلة أجراها 
معهما التلفزيون المحلي.

الشرطة الفيتنامية تحتجز شبيهي كيم وترامب

من تصميم مولي غوداراد في إطار عرض “أسبوع الموضة في لندن”.
وأكد شبيه كيم أن الشرطة حذرته وزميله من أن العاصمة الفيتنامية تمر بـ “مرحلة حساسة 

للغاية” في ظل القمة المقبلة، وطالبتهما بوقف نشاطهما هذا بحجة أنه يسفر عن “اضطرابات”.
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صورة من راكب على متن طيران سنغافورة للكاميرا بنظام الترفيه

ahmed.bahar
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أحمد البحر

Û  قبل أن أضع أمامك سيدي القارئ الموقف اإلداري، اسمح لي أن أكمل الحكمة التي وضعتها
عنوانا لمقالتي هذه. يقول اإلمام الشــافعي )رحمه هللا( ’’لو ســكت من ال يعلم لقل الخاف‘‘. 
كلمــا تــراءت أمامــي تلــك الحكمة البليغة عــادت بي الذاكرة إلــى الحكاية التاليــة، وهي وإْن 

كانت ترتدي لباس الطرافة إال أنها ربما ليست من الواقع ببعيد.
Û  يحكى أن أحدهم كان معروفا بانتقاداته ومداخاته وتساؤالته، فإذا دخل مجلسا أو منتدى

اتجهت إليه األنظار، وهذا ما كان يبغيه. غالبية الحضور ربما كانوا على علم بسطحية أفكار 
صاحبنا، وأن ادعاءه باالطاع الغزير باطل، فهو يكاد يكون فقيرا في المعرفة وتحت خط 

التواضع في مؤهاته العلمية.
Û  فــي أحــد المجالــس وبترتيــب مســبق تعمــد أحــد الخبثــاء كشــف أوراق هــذا الشــخص أمام

اآلخريــن، فقــال وكأنــه يخاطــب الحضور: أثبتت الدراســات أن إيطاليا من أشــهر الدول في 
زراعة المعكرونة. اتجهت األنظار إلى صاحبنا الذي اعتدل في جلسته وبصوت ينم عن ثقة 
العــارف المطلــع أجــاب: قراءاتي تقــول غير ذلك، فأجود أنــواع المعكرونة ُتــزرع في تايلند! 
احتــد النقــاش وصاحبنــا يدافع عن رأيه بقوة حتى تدخل أحدهم ضاحكا ليقول: كانت تلك 

مزحة، فالمعكرونة ال تزرع! وخرج صاحبنا من المجلس ولم يعد.
Û  ،هــذا النفــر مــن النــاس تجده فعا فــي المجالس والمنتديات ووســائل التواصــل االجتماعي

فهنــاك مــن منــح نفســه إجازة الفتــوى في الديــن والعاقات األســرية، وهناك من يرى نفســه 
متخصصــا وخبيــرا فــي االقتصــاد والسياســة وحتى فــي علوم الفضــاء والطــب، وهناك من 

يعشق االنتقاد ويجد متعة في لفت األنظار إليه.
Û  أذكــر موقفــا ذكيــا جدا اتخذه أحد الرؤســاء التنفيذيين تجاه أحــد مديريه، والذي كان كثير

االنتقــاد ألي عمــل أو مشــروع ُيقدم من قبل زمائــه، وكان هذا المدير معروفا بقلة إنتاجيته 
وضحالة رصيده المعرفي ووجود جفاء بينه وبين القراءة واالطاع. التصرف الذي قام به 
الرئيــس تجــاه هــذا المســؤول هو أنه كلما انتقــد األخير عما طلب منه البديل، وكلما ســاهم 
بمداخلــة ســأله الرئيــس عــن كيفيــة إنجــاز ما طرحــه وعن مــدى اســتعداده للقيــام بتنفيذه. 
هــذا التصــرف مــن الرئيــس جعــل ذاك المســؤول أكثــر ميــا لاســتماع والتركيــز علــى الفهم 
واالســتيعاب، وأصبح أكثر اتزانا في مداخاته. يقول لورن جاري: إنه مهم للغاية إْن أردت 
أن تنجــح فــي الحيــاة العمليــة أن تكون واقعيا، وأن تبتعد عــن المبالغة في أنك تفهم الكثير 

عن موضوع ما أو تجربة ما‘‘. ما رأيك سيدي القارئ؟

لو سكت من ال 
يعلم...)2(

@albiladpress
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