
بدء تسجيل العاطلين في “الوطني للتوظيف”

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 200 فلس

وزير العمل 
والتنمية 

االجتماعية في 
جولة أمس على 
مكتب خدمات 

التوظيف بالوزارة؛ 
لالطالع على 

إجراءات تسجيل 
الباحثين عن 

عمل والتسهيالت 
المقدمة لهم

جانب من االجتماع التنسيقي

مدينة عيسى - وزارة العمل

صاحــب  الــوزراء  رئيــس  لتوجيهــات  تنفيــًذا 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفــة، وولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، بدأت 
وزارة العمــل والتنمية االجتماعية تلقي طلبات 
التســجيل فــي البرنامج الوطنــي للتوظيف في 
مقرهــا الرئيــس بمدينــة عيســى للباحثيــن عــن 
عمــل غير المســجلين فــي القوائــم المقيدة لدى 

الوزارة.

العاهل: جهود أميركية دؤوبة إلحالل السالم بالمنطقة

جاللة الملك وبحضور سمو ولي العهد مستقبال كبير مستشاري الرئيس األميركي جاريد كوشنر

بادر اآلن .. بالتسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف 
في مقر وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمدينة عيسى

mlsdbahrain@للتواصل واالستفسار 

عزيزي الباحث عن عمل

المنامة - بنا

اســتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، بحضــور ولــي العهــد نائــب القائد 
األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، في 
قصر القضيبية أمس، جاريد كوشنر كبير مستشاري 

رئيس الواليات المتحدة األميركية دونالد ترامب.
وأعــرب جاللــة الملــك عــن اعتــزازه بما يربــط مملكة 
البحريــن والواليات المتحــدة األميركية من عالقات 
إســتراتيجية قويــة، مشــيدا بالــدور المحــوري الــذي 
الدؤوبــة  وجهودهــا  األميركيــة  اإلدارة  بــه  تضطلــع 
الشــرق  فــي  واالســتقرار  والســالم  األمــن  إلحــالل 

األوسط.
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العاهل يستقبل كوشنر ويعرب عن اعتزازه بالعالقات القوية

جهود أميركية إلحالل السالم بالمنطقة

“الخيرية الملكية” تنظم المنتدى السنوي

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، بحضور ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، في قصر القضيبية أمس، كبير مستشاري رئيس الواليات المتحدة األميركية دونالد ترامب، جاريد كوشنر والوفد المرافق؛ بمناسبة 

زيارته للمملكة، في إطار جولة تشمل عدًدا من دول المنطقة حيث نقل إلى جاللة الملك تحيات وتقدير الرئيس األميركي وتمنياته لجاللته موفور الصحة والسعادة.

وكلفــه  بكوشــنر  الملــك  جاللــة  ورحــب 
األميركــي  الرئيــس  إلــى  تحياتــه  بنقــل 
دونالــد ترامــب، واســتعرض معــه العالقات 
التاريخيــة الوثيقة التــي تجمع بين البلدين 
الصديقيــن وســبل تطويرهــا وتنميتها على 

الصعد كافة.
بمــا  اعتــزازه  عــن  الملــك  جاللــة  وأعــرب 

يربــط مملكــة البحرين والواليــات المتحدة 
األميركيــة من عالقات إســتراتيجية قوية، 
منوًها بما يشهده التعاون الثنائي من تقدم 
ونمــاء فــي العديــد مــن المجــاالت فــي ظل 
الحرص المشترك على تطوير هذه الروابط 

وترسيخ دعائمها.
وأشــاد عاهــل البالد بالــدور المحــوري الذي 

وجهودهــا  األميركيــة  اإلدارة  بــه  تضطلــع 
الدؤوبة التي تهدف إلحالل األمن والســالم 

واالستقرار في منطقة الشرق األوسط.
شــكره  عــن  كوشــنر  أعــرب  جهتــه،  ومــن 
علــى  الملــك  الجاللــة  لصاحــب  وتقديــره 
التــي  الضيافــة  وكــرم  االســتقبال  حفــاوة 
حظــي بهمــا خــالل زيارتــه للمملكة، مشــيًدا 

بمواقف البحرين الداعمة لمســاعي الســالم 
واألمن في المنطقة.

كمــا جرى خــالل اللقاء تبادل وجهات النظر 
االهتمــام  ذات  القضايــا  مــن  عــدد  بشــأن 
مجمــل  بحــث  إلــى  باإلضافــة  المشــترك، 
الســاحتين  علــى  والمســتجدات  األحــداث 

اإلقليمية والدولية.

تحــت رعايــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس مجلــس 
ســمو  الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  أمنــاء 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، تنظــم 
المؤسسة الخيرية الملكية منتدى المؤسسة 
الخيريــة الملكية الرابع تحت شــعار “كرامة 
إنســانية”، يــوم األربعــاء الموافــق 6 مــارس 

2019 بفندق آرت روتانا بأمواج.
ويركــز المنتــدى فــي نســخته الرابعــة علــى 
محاور “الكرامة اإلنســانية” من خالل طرح 
الــرؤى المختلفــة لصون كرامــة المحتاجين 

وتقديم العمل الخيري واإلنســاني بأساليب 
اآلخريــن،  كرامــة  علــى  تحافــظ  حضاريــة 
تحكــم  التــي  العامــة  السياســات  وتوحيــد 

تقديم المساعدات الخيرية واإلغاثية.
منتــدى  خــالل  مــن  المؤسســة  وتســعى 
إلــى  الســنوي  الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة 
يخــص  فيمــا  والتجــارب  الخبــرات  تبــادل 
الجانب الخيري واإلنســاني؛ من أجل تعزيز 
أطــر الشــراكة المجتمعيــة وتطويــر العمــل 
اإلنساني بما يتناسب والتوجهات العالمية.

ويســتعرض المنتــدى تجــارب عــدة تتناول 

ويســتضيف  اإلنســانية،  الكرامــة  موضــوع 
الــدول  مختلــف  مــن  متعــددة  شــخصيات 
مــن  كل  يشــارك  إذ  والعربيــة،  الخليجيــة 

األميــن العــام للمؤسســة الخيريــة الملكيــة 
لجمعيــة  العــام  المديــر  الســيد،  مصطفــى 
األورمــان بجمهوريــة مصــر العربيــة اللــواء 
ممــدوح شــعبان، اإلعالمــي الكويتي بركات 
الوقيان، اإلعالمي اإلماراتي علي آل سلوم، 
اإلعالمــي الســعودي محمــد عثمــان، حملــة 

خطوات الكويتية البحرينية.
ويمكــن للراغبيــن فــي المشــاركة التســجيل 
اإللكترونــي  الموقــع  عبــر  المنتــدى  فــي 
www.rco.( الملكيــة  الخيريــة  للمؤسســة 

.)gov.bh
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

بعثت قرينة العاهل رئيســة المجلس االعلى للمرأة صاحبة الســمو الملكي 
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة برقيــة تهنئة إلى صاحبة الســمو 
الملكي األميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة 
تعييــن ســموها ســفيرة لخادم الحرمين الشــريفين لدى الواليــات المتحدة 

األميركية بمرتبة وزير.

وقد أشــادت ســموها بهذه المناســبة 
الســمو  صاحبــة  بجهــود  الطيبــة 
بنــدر  بنــت  ريمــا  األميــرة  الملكــي 
الحثيثة ومســاهماتها الواضحة في 
خدمــة وطنهــا، األمــر الذي سيســهم 
بــال أدنــى شــك، فــي إثــراء مســيرة 
عملهــا القــادم، التي تأتي في ســياق 
ما حققته وتحققه المرأة الســعودية 
مــن إنجــازات نوعيــة فــي ظــل مــا 
تحظــى بــه مــن دعــم واهتمــام مــن 
العربيــة  المملكــة  عاهــل  حكومــة 
السعودية خادم الحرمين الشريفين 
آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك 
ســعود، داعيــة المولــى عــز وجــل أن 
يعينهــا علــى أداء مهامهــا ويوفقهــا 

في تمثيل بالدها خير تمثيل.

قرينة العاهل تهنئ األميرة 
ريما بمنصبها الجديد

أكــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس اللجنة الوزارية للشــؤون المالية واالقتصاديــة والتوازن المالي الشــيخ خالد بن عبــد هللا آل خليفة، أن 
األســاس الــذي ُبنــي عليــه مشــروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للســنتين الماليتيــن 2019 - 2020 راعى إلى حدٍّ كبيــٍر مواصلة العمل على 
تحقيق استقرار الدين العام، والوصول إلى االستدامة المالية عبر إعادة هيكلة الميزانية؛ بهدف بلوغ نقطة التوازن بين اإليرادات والمصروفات 

في العام 2022 وفق مبادرات برنامج التوازن المالي.

وأوضــح الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا، لــدى لقائــه 
الماليــة واالقتصاديــة  الشــؤون  لجنتــي  رئيســي 
بمجلسي الشورى والنواب ونائبيهما، أن ميزانية 
التزمــت  لمــا  مــا هــي إال ترجمــة   2020 - 2019
بــه الحكومــة فــي برنامجهــا حتــى العــام 2022، 
وذلــك بــأن عكســت حرصهــا علــى الحفــاظ علــى 
مكتســبات المواطنيــن الحاليــة مــن خــالل عــدم 
المساس بنفقات القوى العاملة في القطاع العام، 
عــالوة على مواصلة تقديم الخدمات األساســية 
والخدمــات  والصحــة  كالتعليــم  األولويــة  ذات 
دعــم  فــي  واالســتمرار  واإلســكان،  االجتماعيــة 

المواطنيــن المســتحقين في جميــع برامج الدعم 
الحكومــي. وكان الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا قــد 
عقــد بمكتبــه فــي قصــر القضيبية أمــس اجتماًعا 
ا بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني  تنسيقيًّ
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة، مــع رئيس 
بمجلــس  واالقتصاديــة  الماليــة  الشــؤون  لجنــة 
النــواب علــي إســحاقي، ورئيــس لجنــة الشــؤون 
خالــد  الشــورى  بمجلــس  واالقتصاديــة  الماليــة 
المســقطي، ونائــب رئيس لجنــة الشــؤون المالية 
العامــر،  أحمــد  النــواب  بمجلــس  واالقتصاديــة 
ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 

بمجلس الشورى عبد العزيز أبل. ويأتي عقد هذا 
االجتمــاع فــي أعقــاب موافقــة مجلــس الــوزراء 
أمس األول على الميزانية العامة للدولة للسنتين 
الماليتيــن 2019 - 2020، وإحالتــه إلــى مجلســي 
الشــورى والنــواب مشــروع قانــون باعتمــاد هــذه 
والقانونيــة،  الدســتورية  األطــر  وفــق  الميزانيــة 
المختصــة  اللجــان  بيــن  التنســيق  بهــدف  وذلــك 
القادمــة  العمــل  آليــة  علــى  الســلطتين  كال  فــي 
إلنجــاز هــذه المهمة لمــا فيه خيــر وصالح الوطن 
والمواطنيــن. وشــّدد الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا 
خــالل االجتمــاع على أن التعاون بين الســلطتين 

التنفيذيــة والتشــريعية عنصــر جوهــري لنجــاح 
كافــة المشــاريع والبرامــج التنمويــة التــي تخــدم 
الوطــن والمواطن، مشــيًرا إلــى الجاهزيــة التامة 
لمناقشــة مشــروع الميزانية العامة بكل شــفافية 
ووضــوح ســعًيا لتحقيــق التوافــق الــذي يحقــق 

األهداف الوطنية التي ُبنيت عليها الميزانية.
الشــؤون  لجنتــي  رئيســا  أعــرب  جانبهــم،  مــن 
المالية واالقتصادية بمجلســي الشــورى والنواب 

ونائباهمــا عــن شــكرهم للحكومــة علــى موافقــة 
مجلــس الــوزراء علــى الميزانيــة العامــة للدولــة 
للســنتين الماليتيــن 2019 - 2020، وإحالتــه إلــى 
هــذه  باعتمــاد  قانــون  مشــروع  النــواب  مجلــس 
الميزانيــة فــي وقــت مبكــر مــن العام، األمــر الذي 
يعكــس جاهزية الجهــات الحكومية ذات العالقة 
لمعالجــة األوضــاع الماليــة وفق برنامــج التوازن 
أن  المتوقــع  الهيكلــة  إعــادة  خــالل  مــن  المالــي 

تشهدها ميزانية الدورة الحالية.
الماليــة  الشــؤون  لجنتــي  اتخــاذ  وأكــدوا 
كافــة  المجلســين  كال  فــي  واالقتصاديــة 
التحضيــرات واالســتعدادات الالزمة إلنجاز هذه 
المهمة الوطنية بكل أمانة ومسؤولية والتي على 
أساسها ستتحدد مالمح التوجهات المالية خالل 
العاميــن المقبليــن الكفيلــة بتحقيــق االســتدامة 
للماليــة العامــة والحفــاظ على مكتســبات الوطن 

والمواطنين.
وتــم خالل االجتماع التنســيقي االتفــاق على أن 
تبدأ االجتماعات الحكومية البرلمانية المشــتركة 
بيــن اللجــان المختصــة فــي كال الســلطتين فــي 
وقــت الحــق مــن األســبوع المقبــل بعــد االنتهــاء 
مــن كافــة إجــراءات اإلحالــة المحــددة بموجــب 
النصــوص الدســتورية والقانونيــة المنظمــة لهــذا 

الشأن.

أكدت رئيس جمعية الصحفيين عهدية أحمد 
ــيــس مجلس  تــأيــيــدهــا وتــقــديــرهــا لــمــوقــف رئ
ــنــواب فــوزيــة زيــنــل ووزيـــر شـــؤون اإلعــالم  ال
عصري  قانون  إلصــدار  الداعم  الرميحي  علي 
فـــي مملكة  لــلــصــحــافــة واإلعــــــالم  ومــســتــنــيــر 
السامية  الملكية  للتوجيهات  تنفيًذا  البحرين، 
الجميع  تعاون  بأهمية  الملك  الجاللة  لصاحب 
ــون عـــصـــري ومــســتــنــيــر  ــانـ ــدار قـ ــ لــتــســريــع إصــ
شــؤون  وزيــر  طرحه  بما  ــادت  وأشـ للصحافة. 
بقانون  تتعلق  ورؤى  مستجدات  من  اإلعــالم 
الصحافة الجديد، بما يؤكد دعمه الحتياجات 
يــواكــب تطلعات  بــمــا  الــبــحــريــنــيــة  الــصــحــافــة 
الديمقراطية  والمسيرة  اإلصالحي  المشروع 
الــتــي يــقــودهــا جــاللــة الــمــلــك لــدعــم اإلعــــالم 

والصحافة وحرية الكلمة المسؤولة.

الشيخ خالد بن عبدالله لدى لقائه رئيسي لجنتي الشؤون المالية واالقتصادية بمجلسي الشورى والنواب

الجفير - جمعية الصحفيين

ــواب” ــ ــن ــ ــورى” و ”ال ــ ــشـ ــ ــد بـــن عـــبـــداهلل يــنــّســق مـــع رئــيــســي مــالــيــة ”الـ ــالـ خـ

ميزانية 2019 - 2020 تراعي االستدامة والمكتسبات

“الصحفيين” تشيد 
بالمواقف الداعمة 

02إلصدار قانون الصحافة

تــرأس محافــظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علــي آل خليفة، اجتمــاع اللجنة 
األمنية بالمحافظة، بحضور الضباط األعضاء من مختلف الجهات األمنية بوزارة 

الداخلية.

وأشــاد ســمو المحافظ بيقظة وجهوزية 
فــي  ســاهمت  التــي  األمــن  رجــال 
ترســيخ دعائــم األمــن والســالمة العامــة 
وتوجيهــات  دعــم  بفضــل  بالمحافظــة، 
وزير الداخلية الشــيخ راشــد بن عبدهللا 
آل خليفــة والجهــود المبذولــة من رجال 
األمن في جميع اإلدارات العامة؛ لتأمين 
ســير الحيــاة بــكل انســيابية وطمأنينــة 
لينعــم بهــا األهالــي فــي جميــع األوقــات 

بمختلف مناطق المحافظة.
واطلــع ســموه على أبرز القضايــا األمنية 
فــي المحافظة مــن خالل تقرير األحوال 
شــرطة  مديريــة  مــن  المقــدم  األمنيــة 

المحافظــة والــذي تضمــن أبــرز البالغات 
ســرعة  ومــدى  الــواردة،  والقضايــا 
المديريــة  بهــا  قامــت  التــي  االســتجابة 

للتعامل مع تلك القضايا.

المحافــظ، ممثلــي اإلدارة  ووّجــه ســمو 
العامــة للمــرور للنظــر فــي وضــع الحلول 
المناســبة لالختناقــات المروريــة بشــارع 
مشــتان وشــارع أم النعســان فــي منطقة 

الرفاع تلبية الحتياجات األهالي، منوًها 
سموه إلى ضرورة متابعة سالمة الطرق 
علــى  حفاًظــا  وذلــك  البــر  منطقــة  فــي 

سالمة مرتاديها.

وفي نهاية االجتماع، أشــاد ســمو الشيخ 
خليفة بن علي آل خليفة بجهود أعضاء 
اللجنــة األمنية الرامية إلــى تعزيز أركان 
األمــن والســالمة فــي أرجــاء المحافظة، 

موجًهــا ســموه األعضاء إلى بــذل المزيد 
من الجهود والعمل والتنســيق المشــترك 
لتنفيــذ المبــادرات األمنيــة واالجتماعية 

التي تحفظ األمن وتصون المكتسبات.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يشيد برجال األمن

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماع اللجنة األمنية بالمحافظة بحضور الضباط األعضاء

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

إضافة نوعية 
إلنجازات المرأة 

السعودية

وّجه إليجاد 
حلول لالزدحام 

بشارَعي مشتان 
وأم النعسان

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان ال 
خليفــة برقيــة شــكر مــن رئيس المجلــس التنفيــذي لالتحاد الحــر لنقابات 
عمــال البحريــن يعقــوب محمد، وذلك بمناســبة إطــالق البرنامج الوطني 

للتوظيف.  وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
خليفــة حفظــه هللا  آل  ســلمان  بــن 

ورعاه
رئيس مجلس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 يطيــب لــي باســمي وبالنيابــة عــن 

إخوانــي أعضاء المجلــس التنفيذي 
لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 
أن أرفــع إلــى مقــام ســموكم الكريــم 
أســمى آيــات الشــكر والتقديــر علــى 
إطــالق البرنامــج الوطني للتوظيف 
والــذي يهدف إلى إعطــاء األفضلية 

للمواطــن البحرينــي وتعزيــز فرصه 
ليكــون الخيــار األول فــي التوظيف 
علــى  الحفــاظ  مــع  العمــل  بســوق 
الســتقطاب  العمــل  ســوق  مرونــة 

الكفاءات.
الوطنــي  البرنامــج  إطــالق  إن   
مــدى  علــى  يدلــل  للتوظيــف 
الشــارع  نبــض  مــن  ســموكم  قــرب 
أبنائكــم  ومتطلبــات  واحتياجــات 
علــى  حرصكــم  ومــدى  المواطنيــن 
ومكتســباتهم  حقوقهــم  حفــظ 

وتوظيــف قدراتهــم من خالل خطة 
وطنيــة للبحرنــة، حيــث يمثــل هــذا 
البرنامــج مرحلــة فاصلــة في تاريخ 
مملكــة البحريــن، ومســتقبلها الــذي 
يعتمــد فــي األســاس علــى ســواعد 

العاملين والخريجين فيه.
 إننــا فــي االتحــاد الحــر نعلــن دعمنا 
الوطنــي  البرنامــج  لهــذا  الكامــل 
ونتطلــع إلــى التعــاون مع الــوزارات 
وتوظيــف  المعنيــة  والمؤسســات 
بالتوظيــف  المتعلقــة  خبراتنــا 
والتدريــب خدمة للوطن والمواطن 

البرنامــج  هــذا  إنجــاح  اجــل  ومــن 
الوطني الطموح. 

 حفظكــم هللا وســّدد علــى طريــق 
وأبقاكــم  خطاكــم  والخيــر  الحــق 
الغالــي  الوطــن  لهــذا  وســنًدا  ذخــًرا 

ومواطنيه.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

يعقوب يوسف محمد 
رئيس المجلس التنفيذي االتحاد 
الحر لنقابات عمال البحرين

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء قريب من نبض الشارع
للتوظيف” “الــوطــنــي  لــــ  ــه  ــرات ــب خ وتــســخــيــر  ــه  ــم دع يــعــلــن  الـــحـــر”  “االتـــحـــاد 

 ،”MEGA ICamp“ اختتمــت مؤسســة “إنجــاز البحريــن” بنجــاح يومــا حافــال بالفعاليــات، إذ أقيمــت أول ورشــة عمــل مــن نوعهــا
والنســخة الرابعــة مــن منصــة “حديث إنجاز” في جامعة البحرين، بحضور أكثر من 320 طالبــا و45 متطوًعا و20 خريًجا؛ بهدف 
استكشاف روح ريادة األعمال واالستعداد لتحديات عالم األعمال الحقيقي، وذلك من خالل الخبرات التي شاركها المتحدثون.

التــي   ”MEGA ICamp“ وضمــت ورشــة 
متطوًعــا،   45 قبــل  مــن  تقديمهــا  تــم 
مجموعــة مــن األنشــطة تضمنــت تحــدي 
البينجو وبرنامج “مهاراتي” وتحدًيا لحل 
خطــة  إنشــاء  بمهمــة  وانتهــت  المشــاكل 
عمــل مبتكــرة. وتمــت عمليــة التقييم من 
قبــل لجنــة التحكيــم التــي ضمــت نخبــة 
مــن المهنيين مثل غادة أحمد من جامعة 
“تمكيــن”،  مــن  خالــق  وصفــاء  البحريــن، 
وهناء ســرواني المدير التنفيذي لـ “إنجاز 

البحرين”. 
أقيمــت  الحافــل،  اليــوم  انتهــاء  وقبيــل 
عقــد  إذ  إنجــاز”،  “حديــث  منصــة 
مســيرتهم  شــاركوا  الذيــن  المتحدثــون، 

إلــى  الوصــول  فــي  وخبراتهــم  المهنيــة 
أعلــى المراكــز، محاضــرة تحفيزية إللهام 

الشباب. 
الرئيــس  المتحدثيــن  الئحــة  وضمــت 
 ”Butterfly Technologies“ التنفيــذي لـــ

المؤســس  والشــريك  عبدالرحيــم،  آالء 
المبــارك،  عبــدهللا   ”Cro & Knit“ لشــركة 
ومؤسســة شــركة “Gudjuju” النــا العطار، 
والشــريك المؤسس لشركة “مفكر” محمد 

جعفر. 
تمــت  إذ  الجلســة،  المتحدثــون  وقــاد 
مشــاركة قصص عن ريادة األعمال إللهام 
للتخطيــط  الطــالب  وتوجيــه  الشــباب 
المهني واكتســاب المهــارات والخصائص 
الفرديــة المناســبة للنجــاح فــي االقتصاد 

العالمي وتأمين مستقبل أفضل. 
واختتمــت الفعاليات باإلعــالن عن الفرق 
الفائــزة، إذ فــاز الفريــق المارونــي بالمركز 
األول وبمبلغ قيمته 1500 دينار بحريني، 

وفاز الفريق األحمر بالمركز الثاني وبمبلغ 
قيمتــه 750 دينارا، وتــوج الفريق األصفر 
بالمركز الثالث وبمبلغ قيمته 375 دينارا. 
يذكر أن جميع الجوائز مقدمة من جامعة 

البحرين. 
وعلقــت المدير التنفيــذي إلنجاز البحرين 
هنــاء ســرواني علــى الفعاليــات قائلة “إن 
احتياجــات  لتناســب  مصممــة  برامجنــا 

األعمــال  لعالــم  االســتعداد  فــي  طالبنــا 
الحقيقــي. نحــن ملتزمــون دومــا بتبــادل 
إلهــام  إلــى  إضافــة  والخبــرات،  المعرفــة 
الطالب من خالل القيادة واإلرشــاد حول 
كيفية تحويل األفكار إلى نتائج ملموسة. 
ويكمــن الهدف األســاس مــن ورش العمل 
والبرامــج التي قدمت في غرس مفاهيم 
ريــادة األعمــال عنــد الشــباب البحرينــي، 

برامــج تحاكــي روح  تقديــم  مــن خــالل 
ريادة األعمال وتتطلب التفكير التحليلي 

واإلبداعي لتوليد منتج مبتكر”.
البحريــن”،  “إنجــاز  برامــج  ووصلــت 
المعروفة بســجلها الهائل مــن النجاح في 
دعــم الشــباب البحرينــي، ألكثــر مــن 200 
ألــف طالــب من خالل 18 برنامًجا تقدمها 

المؤسسة.

المنامة - إنجاز البحرين

“إنجاز البحرين” تقدم النسخة الرابعة من “منصة حديث إنجاز”

مؤسسة “إنجاز البحرين” اختتمت بنجاح يوما حافال بالفعاليات

بدور المالكي من الرفاع

استكشاف روح 
الريادة واالستعداد 

لتحديات عالم 
األعمال الحقيقي

سمو رئيس الوزراء

تحــت رعايــة الرئيــس الفخري للجمعية البحرينية لتنمية المرأة ســمو الشــيخة زين بنت خالد آل 
خليفــة، وبحضــور رئيس لجنة المشــاريع التنموية بالجمعية الشــيخة لبنى بنــت خالد آل خليفة، 
ورئيــس الجمعيــة خديجــة الســيد، وعضــوات مجلــس اإلدارة، وحشــد مــن قيــادات الجمعيــات 
النســائية، ومجموعــة مــن الفعاليــات النســوية والثقافيــة واإلعالميــة والمجتمعيــة، احتضنــت 
الجمعيــة فــي مقرهــا بالرفاع أمســية ثقافية تزامنا مع احتفــاالت مملكة البحريــن بذكرى ميثاق 
العمل الوطني بعنوان “المرأة... واقع ومســتقبل في ظل المشــروع اإلصالحي” اســتعرضت فيه 
3 قيــادات نســوية، هــن: مديــر مركــز دعــم المــرأة بالمجلس األعلــى للمــرأة عبير الدهــام، الوكيل 
المســاعد للرعايــة األوليــة والصحــة العامــة بــوزارة الصحــة مريــم الهاجــري، ورئيــس جمعيــة 
الصحفييــن البحرينيــة عهديــة أحمــد، أوراق عمــل تناولــت الحقــوق التــي حصلــت عليهــا المرأة 
واإلنجــازات التــي حققتهــا والتــي جاءت من خالل عدد مــن القيم والمبادئ التي أرســاها عاهل 

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من خالل ميثاق العمل الوطني. 

المرأة واقع ومستقبل

وفــي كلمتهــا، أكدت الســيد أن النهــوض بالمرأة 
أساســا  بــارزة وركنــا  البحرينيــة شــكل عالمــة 
مــن أركان المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملك، 
موضحة أن البحرين استطاعت في ظل إيمان 
جاللتــه المطلــق بــأن تحقيــق التنميــة الشــاملة 
ال يتأتــى مــن دون مشــاركة فاعلــة للمــرأة، أن 
تضفــي المزيد من اإلنجازات والمكتســبات في 

المجاالت كافة.
وأشارت إلى أن ميثاق العمل الوطني والدستور 
أكــد أهميــة دور المــرأة المحــوري فــي النهــوض 
بالمجتمــع وتقدمه؛ ألن المرأة البحرينية أثبتت 
حضورهــا الفاعــل فــي كل المجــاالت ليــس في 
عهدنــا هــذا بــل إنما منــذ القدم، وقام المشــروع 
اإلصالحــي بتثبيــت المكاســب الوطنيــة للمــرأة 
ودورها في التنمية المستدامة وتشجيعها على 
المزيــد من التطــور وتوكيلها المناصب القيادية 

ومساواتها في الترشح واالنتخاب. 
مــن  العديــد  للمجلــس  كان  أنــه  وأوضحــت 
المنجــزات النوعيــة وفق خطته اإلســتراتيجية 
الوطنيــة للمرأة واالتصال بالجانب التشــريعي؛ 
لتحقيــق مزيــد من التشــريعات المهمة المتصلة 
بالمــرأة، ولتثبت مكانتها األســرية واالجتماعية 
الملفــات  والسياســية واالقتصاديــة، وتحريــك 
للمؤشــرات  بهــا  يقــوم  التــي  اإلســتراتيجية 
والقضايــا المتصلــة بالمرأة ضمن إطــار برامجه 
ومبادئه كان له أثره الفاعل في تلبية الطموح.

نهوض المرأة البحرينية

واســتعرضت الدهــام في ورقتهــا، واقع نهوض 
المــرأة فــي ظــل المشــروع اإلصالحــي، مؤكــدة 
أن انطالق عمل المجلس األعلى للمرأة برئاســة 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت 
إبراهيــم آل خليفــة، ودعــم جاللــة الملــك لعمــل 
المجلــس، أســهم فــي تمكيــن المــرأة البحرينيــة 
فــي  فاعــال  شــريكا  لتكــون  بهــا؛  والنهــوض 
المجتمــع، ولتبــرز أهــم مــا تحقــق مــن إنجازات 
علــى صعيــد المــرأة البحرينيــة في ظــل ميثاق 
العمل الوطني، مؤكدة أن العديد من المشــاريع 
أنجزت في ظل الميثاق من أجل المرأة، مؤكدة 
دور المجلــس األعلى للمرأة فــي تعزيز وحماية 
المشــروع  البحرينيــة فــي ظــل  المــرأة  حقــوق 
اإلصالحــي، مشــددة أنه شــكل انطالقة جديدة 

في مسيرة المرأة البحرينية.
وقدمت الدهام في ورقتها اســتعراضا لمســيرة 
عمــل المــرأة البحرينيــة، ودورها في المشــاركة 
ثــم  الدســتور،  وتعديــل  الميثــاق،  إعــداد  فــي 
انطــالق المجلــس األعلــى للمــرأة العــام 2001، 
واســتعرضت الخطة الوطنيــة للمجلس األعلى 
لتنفيــذ إســتراتيجية نهــوض المــرأة البحرينيــة 

2013 - 2022، التي اعتمدها بمباركة سامية.

الصحافة والمرأة في ظل الميثاق

وبدورهــا أكــدت عهديــة أن الميثــاق كان مظلــة 
للعديــد مــن اإلنجــازات التي حصدتهــا البحرين 

أفــراده وشــرائحه،  بــكل  البحرينــي  والمجتمــع 
مؤكــدة أن اإلنجــازات والتطــور الــذي شــهدته 
كان  اإلصالحــي،  المشــروع  ظــل  فــي  المملكــة 

شامال لكل أفراد المجتمع نساء ورجال.
واســتعرضت رئيس جمعيــة الصحفيين، بفخر، 
لقــاء أعضاء الجمعيــة بجاللة الملك، مؤكدة أن 
عاهــل البــالد أكــد فــي حديثــه للصحافييــن، أن 
الصحافــي حــر فيما يقولــه ويكتبــه، ولكنه البد 
أن يكــون مســؤوال فــي كلمتــه والتــي يجــب أن 
يكــون صادقــا فيهــا، مشــددة أن جاللتــه فخــور 

بكل الصحافيين واإلعالميين البحرينيين.
بالرســالة  واعتزازهــا  فخرهــا  عــن  وأعربــت 
والمسؤولية التي أوكلها رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
عند تشرف الجمعية بلقاء سموه، إذ أكد سموه 
أن علــى الصحافــي نقــل مــا يريــده المواطــن، 

وأن يكتبــه لكــي يصــل للمســؤولين وأصحــاب 
القــرار، وأن باب ســموه مفتــوح لكل احتياجات 
ومطالب المواطنين، ومطالبة ســموه بأن تكون 
كل أبواب المسؤولين مفتوحة أمام المواطنين 

ومطالبهم وشكاوايهم واحتياجاتهم. 
واســتذكرت عهديــة خــالل ورقتهــا، أن الميثاق 
أكبــر  وتمكينــا  مجــاال  المــرأة  أعطــى  الوطنــي 
لتكون في رأس السلطة، فكانت شورية ونائب 
ووزيــرة، ودبلوماســية ومديرة، مؤكــدة أن ثقة 
جاللة الملك والحكومة بالمرأة البحرينية كانت 

في محلها.

شكرا لسمو الشيخة زين 

بنــت خالــد آل خليفــة،  لبنــى  الشــيخة  قدمــت 
وتكريمــا  ورد  باقــة  والحضــور،  والمتحدثــات 
خاصا لســمو الشــيخة زين بنت خالد آل خليفة 

فعاليــات  لــكل  ولدعمهــا  للفعاليــة،  لرعايتهــا 
الحراك النسوي التي تقيمها مختلف الجمعيات 
النســائية، والتــي تصــب فــي االرتقــاء ونهوض 

المرأة البحرينية ورفعتها.

صحة المرأة واإلصالح 

المشــروع  أن  ورقتهــا  فــي  الهاجــري  وأكــدت 
اإلصالحــي لجاللة الملك، هو سلســلة متواصلة 
من اإلنجازات للبحرين، رجاال ونساء، موضحة 
أن المشــروع اإلصالحــي يمثــل ســنوات مــرت 
مليئــة باإلنجــازات، التــي تشــهد عليهــا التنميــة 
الصحيــة  التنميــة  وعلــى  عمومــا،  بالبحريــن 
خصوصــا، مردفــة “زخر هذا العهــد بتطور ونمو 

ا ونوعا بالقطاع الصحي”. كمًّ
التطــور علــى مســتوى  الهاجــري  واســتعرضت 
المؤشــرات الصحيــة، مشــيرة إلــى أن البحريــن 

حققــت تطــورا كبيــرا علــى هــذا المســتوى مــن 
العمــر  معــدل  ارتفــاع  ومنهــا  عــدة،  مؤشــرات 
معــدالت  وانخفــاض  الميــالد،  عنــد  المتوقــع 
الوفيــات، وهــو مــا جعــل البحريــن فــي مقدمــة 
الــدول فــي الرعاية الصحية فــي تقارير منظمة 
الصحة العالمية. وعلى مســتوى القوى العاملة، 
أوضحــت الهاجــري أن البيانات تدل على زيادة 
فرص المرأة في تقلد المناصب القيادية بوزارة 
الصحــة، وقالت “لقد أصبحت المرأة تشــكل 70 
% مــن اإلدارة العليــا بالــوزارة، ونســبة النســاء 
بــاإلدارة المتوســطة بلــغ 65 %، فــي حيــن تبلغ 
نســبة المــرأة 90 % مــن الممرضين، ونســبة 65 
% من األطباء، موضحة أن الوزارة تسعى إلى 
تدريــب وتطويــر منتســبيها وعلى درجــة عالية 
التدريبيــة  االحتياجــات  لتلبيــة  الكفــاءة  مــن 

الحالية والمستقبلية”.

ســمو الشــيخة زين ترعى أمســية “المــرأة... واقع ومســتقبل فــي ظل المشــروع اإلصالحي”

“تنميـة المـرأة” تحتفـل بذكرى الميثـاق

سمو الشيخة زين بنت خالد ترعى أمسية ثقافية للجمعية البحرينية لتنمية المرأة

عبير الدهامجانب من األمسية
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خالد بن حمود يشارك في احتفاالت يوم السياحة العربي
ــاء لــلــســيــاحــة والـــتـــرفـــيـــه ــ ــسـ ــ ــة األحـ ــ ــرك ــ ــم مــــن ش ــي ــظ ــن ــت  ب

البحريــن  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  شــارك 
للســياحة والمعارض الشــيخ خالد بن حمود آل 
خليفة في احتفاالت يوم السياحة العربي التي 
ُعِقــدت بتاريــخ 25 فبرايــر الجــاري فــي مدينــة 
األحســاء الســعودية، وذلك فــي أعقاب اإلعالن 

عنها “كعاصمة للسياحة العربية 2019”.
األحســاء  محافــظ  برعايــة  الفعاليــة  وُأقيمــت 
بــن  محمــد  بــن  بــدر  األميــر  الســمو  صاحــب 
جلوي، وبتنظيم من شــركة األحســاء للســياحة 
العربيــة  المنظمــة  مــع  وبالتعــاون  والترفيــه، 
للســياحة. كمــا شــهدت حضــور رئيــس المنظمة 
العربيــة للســياحة بنــدر آل فهيــد إضافــة إلــى 
جمع من كبار الشــخصيات في قطاع الســياحة 
العربي. ومن جانبه، قال الشيخ خالد بن حمود 
“يســرني أن أشارك في احتفاالت يوم السياحة 
إذ  األحســاء،  مدينــة  تحتضنهــا  التــي  العربــي 
تهــدف هــذه المبــادرة إلى تســليط الضــوء على 
المنطقــة،  فــي  والســياحية  الثقافيــة  المعالــم 

وذلــك في إطــار البرامج المختلفــة التي تدخل 
ضمــن أهــداف كل من المجلس الــوزاري العربي 
للســياحة، ومنظمــة الســياحة العربيــة، الراميــة 

لتعزيز المنطقة العربية كوجهة سياحية”.
الســياحة  يــوم  موضــوع  “يتمحــور  وأضــاف 

العربــي لهــذا العــام حول تطبيق مبــادئ التنمية 
المســتدامة فــي الوجهات الســياحية المختلفة، 
لضمــان اســتدامتها علــى المــدى الطويــل دون 
والثقافيــة  البيئيــة،  بالمكونــات  المســاس 

واالجتماعية واالقتصادية الخاصة بكل بلد”.

يذكر أنه تم تتويج األحساء “كعاصمة السياحة 
العربية” خالل اجتماع المجلس الوزاري العربي 
للســياحة الــدورة )21( الــذي ُعِقــد فــي مدينــة 
المنظمــة  جهــود  تعكــس  لكونهــا  اإلســكندرية؛ 

والمجلس إلبراز أهميتها كوجهة تاريخية.

رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض يشارك في احتفاالت يوم السياحة العربي

المنامة - هيئة السياحة والمعارض

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

اجتمــاع  عقــد  أمــس  صبــاح  تــم 
تنســيقي مــا بيــن هيئــة البحريــن 
أمانــة  ومجلــس  واآلثــار  للثقافــة 
قاعــة  فــي  وذلــك  العاصمــة، 
االجتماعــات بمقــر هيئــة الثقافــة، 
الثقافــة  عــام  مديــر  بحضــور 
والفنون الشــيخة هــال بنت محمد 
مجلــس  مــن  ووفــد  خليفــة،  آل 
األمانــة برئاســة رئيــس المجلــس 
صالــح طــراده، وحضــور عــدد من 

المسؤولين من الجهتين.
مناقشــة  االجتمــاع  خــالل  تــم  و 

ذات  الموضوعــات  مــن  عــدد 
االهتمــام المشــترك منهــا التأكيــد 
علــى أهميــة تأهيــل المبانــي ذات 
المنامــة،  فــي  التاريخيــة  القيمــة 
العمــل  ضــرورة  إلــى  باإلضافــة 
علــى إقامــة الفعاليــات المشــتركة 
التي تســاهم فــي حضــور المنامة 
بشــكٍل أكبــر فــي الحــراك الثقافي 
المحلــي واإلقليمــي، مع التشــديد 
علــى دور الفنــون واألعمال الفنية 
فــي إضفــاء لمســة جماليــة علــى 

المدينة.

تأكيد أهمية تأهيل المباني التاريخية

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

اجتمع وزير الصناعة والتجارة السياحة 
زايــد الزيانــي، بالرئيس التنفيــذي لمركز 
المناعــي،  أحمــد  الوطنــي  االتصــال 
بحضــور مديــر إدارة المكتــب اإلعالمــي 
ســامي هجــرس، ومدير مكتــب الرئيس 
التنفيــذي زينب النشــيط، ورئيس قســم 
صياغــة المحتــوى الرقمــي عبدالرحمــن 
عــدد  اســتعراض  تــم  حيــث  الرميحــي، 
والمتعلقــة  المشــتركة  المواضيــع  مــن 
بالتواصــل اإلعالمي بيــن الوزارة ومركز 

االتصال الوطني.
وخــالل االجتمــاع، أكــد الزيانــي أهميــة 
دور المركــز فــي رســم مالمــح الخارطــة 
وتطويــر  البحريــن،  بمملكــة  اإلعالميــة 

منظومــة االتصال الداخلــي والخارجي، 
وتســليط الضــوء على الوجــه الحضاري 
لمملكة البحرين وما تحقق من إنجازات 
المجــاالت  مختلــف  فــي  وتطــورات 

والسيما االقتصادية منها.
ذاتــه  الوقــت  فــي  الوزيــر  وأشــاد 
باســتراتيجية وأهــداف مركــز االتصــال 
الوطنــي التــي تضمنها المرســوم الملكي 
لتأسيس المركز، مؤكًدا استعداد الوزارة 
وتزويــده  المركــز،  مــع  للتعــاون  التــام 
والبيانــات  والمعلومــات  الــالزم  بالدعــم 
خــالل  مــن  عملــه  مهــام  تســهل  التــي 
األجهــزة المعنيــة بالــوزارة، وبمــا يحقــق 

أهدافه.

الزياني: مستعدون لدعم “االتصال الوطني”

المنامة - نهرا

لتنظيــم  الوطنيــة  الهيئــة  أرســلت 
)نهــرا(  الصحيــة  والخدمــات  المهــن 
إليقــاف  الصحيــة  للجهــات  تعميًمــا 
اســتخدام تشــغيله مــن مســتحضر 
)Cefuzime 2( الــذي تنتجــه شــركة 
الخليج للصناعــات الدوائية )جلفار، 
Julphar(، بســبب خلــل فــي جــودة 
المستحضر تتمثل في وجود رائحة 

كريهة وانتفاخ شريط األقراص.
المكتــب  مــن  الهيئــة  تلقــت  حيــث 
العلمــي لشــركة الخليــج للصناعــات 
الدوائيــة مــا يفيد بوجــود خلل في 
 CEFUZIME مســتحضر  جــودة 

MG TAB 500 الــذي يحمــل االســم 
.Cefuroxime Axetil العلمي

كمــا أصدرت الهيئة تعميًما بســحب 
منتــج  وهــو  آخــر  دوائــي  منتــج 
إشــعاًرا  اســتالمها  بعــد   )profinal(
بذلــك مــن الشــركة المصنعــة لــذات 

األسباب.
وأشارت الهيئة انه تم التعميم على 
الوكيــل وجميــع الجهــات الصحيــة 
والصيدليــات فــي المملكــة بســحب 
المنتجيــن المذكورين من األســواق 
علــى  التعميــم  الهيئــة  نشــرت  كمــا 

موقعها اإللكتروني.

“نهرا” تسحب دواءين من الصيدليات

توظيف الدراسات والبحوث في تطوير النهج األمني
وزير الداخلية: تحويل مركز البحوث باألكاديمية الشرطة إلى مركز للبحث والتطوير

استقبل وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، اليوم، 
وبحضــور رئيــس األمــن العــام، ووكيــل وزارة الداخلية، 133 من منتســبى الوزارة 
مــن الضبــاط وضبــاط الصــف والمدنييــن، مــن الحاصليــن علــى درجتــي الدكتوراه 

والماجستير، حيث قدموا للوزير نسًخا من رسائلهم العلمية.

يأتــي ذلك، فــي إطار حــرص وزارة الداخلية 
والدراســات  العلمــي  البحــث  تشــجيع  علــى 
التــي تســهم في عمليــة التطويــر والتحديث 
أمنيــة متقدمــة،  الشــاملة وتقديــم خدمــات 
يســهم  بمــا  العالميــة،  المعاييــر  أعلــى  وفــق 
فــي تعزيــز مســتويات األداء األمنــي وزيادة 
القدرة على التصدي للجريمة والوقاية منها.

وبهذه المناسبة، هنأ الوزير، منتسبي الوزارة 
العلميــة  الدرجــات  هــذه  علــى  الحاصليــن 
العاليــة، معّبــًرا عن فخره بهذا المســتوى وما 
تضمنته دراساتهم من بحوث وتقارير علمية 

مهمــة. وأوضــح أن الحصــول علــى الشــهادة 
العلميــة، ليس الهدف النهائي وإنما المهم هو 
كيفيــة االســتفادة منهــا، موّجًهــا إلــى تحويل 
مركــز البحــوث األمنيــة باألكاديميــة الملكيــة 
للشــرطة إلى مركــز للبحث والتطوير األمني، 
والبحــوث  الدراســات  توظيــف  إلــى  يهــدف 
النهــج  تطويــر  فــي  المتخصصــة  الميدانيــة 
ــا وصياغــة السياســات  ــا وعمليًّ األمنــي علميًّ
مــع  اإليجابــي  للتعامــل  والشــرطية  األمنيــة 

التحديات والمتغيرات المتسارعة.
وأشــار إلى أنه حتى تكتمل الصورة، البد من 

أن يكون هناك تكامل بين االنضباط وااللتزام 
والــوالء واإلخــالص مــن جانــب والمســتوى 
العلمــي مــن جانــب آخــر، معرًبــا عــن تقديــره 
للمســتوى العلمــي للدارســين وتشــجيعه لهم 

على تقديم أفكارهم للمسؤولين المعنيين.
وأكد الوزير أهمية تشكيل فريق عمل، يقوم 

باســتعراض هذه الدراسات وتحويلها للجهة 
المعنيــة بهــدف االســتفادة منهــا، بحيــث يتم 
تطوير العمل من خالل الدراسات التي يقوم 
بها منتسبو الوزارة، خاصة وأن القضايا التي 
تتناولها ذات صلة وثيقة بآليات ونظم العمل 

في وزارة الداخلية بإداراتها المختلفة.

وزير الداخلية مستقبال الضباط وضباط الصف والمدنيين

المنامة - وزارة الداخلية

حذار من المنظمات الساعية لتقويض األمن
ــل االجــتــمــاعــي ــواص ــت ــة فــي وســائــل ال ــي ــام ــى إع ــوض ــرمــيــحــي: ف ال

بدعوة من مؤسســة صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان آل سعود الخيرية، 
وبمشــاركة رئيــس مجلــس إدارة مركــز الملــك فيصــل للبحوث والدراســات اإلســامية 
صاحــب األميــر تركي الفيصل، شــارك وزير شــؤون اإلعام علي الرميحي في الجلســة 

الرئيسة لمنتدى اإلعام الذي أقامته المؤسسة في العاصمة السعودية الرياض.

وفي بداية الجلســة، أشــاد وزير شؤون اإلعالم 
بمبــادرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع بالمملكة العربية الســعودية األمير 
محمد بن سلمان آل سعود، بإقامة هذا المنتدى 
اإلعالمــي الــذي يبحث عــدًدا مــن القضايا التي 
شــاكًرا  المهــم،  الحيــوي  القطــاع  بهــذا  تعنــى 
المملكــة الشــقيقة علــى حســن الضيافــة وكــرم 
الوفــادة غيــر المســتغربة علــى الســعودية؛ لمــا 
يربطهــا مــن عالقــات أخوية وطيدة مــع مملكة 
البحرين في المجاالت كافة. وأكد وزير شؤون 
اإلعــالم في كلمته أن أحداث ما يســمى بالربيع 
التعبيــر  حريــة  مطالبــات  أن  أثبتــت  العربــي 
اختزلت في التعبير من دون هدف، إذ اعتمدت 

العديد من الفضائيات شعار اإلساءة إلى اآلخر 
فــي تســويقها لمؤسســتها اإلعالميــة، وهــو مــا 
يتطلــب وعًيــا مجتمعًيا لمحاربة هــذه الفوضى 
التواصــل  وســائل  فــي  خصوًصــا  اإلعالميــة 
االجتماعــي. وشــدد وزيــر شــؤون اإلعــالم على 
أنــه خــالل 60 ثانيــة هنــاك أكثــر مــن 350 ألــف 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  تغريــدة 
“تويتــر”، وأكثــر من 70 ألــف صورة على تطبيق 
“إنســتغرام”، وأكثــر مــن 400 ســاعة ُترفــع علــى 
موقــع اليوتيــوب، وهذه األرقام تؤكــد أن العمر 
االفتراضــي ألي معلومة قصير جًدا، مقارنة مع 

التدفق الهائل للمعلومات في هذا الفضاء.
وأكــد وزيــر شــؤون اإلعــالم أن وســائل اإلعالم 

التقليديــة ال تــزال محتفظــة بالتأثيــر والقــدرة 
علــى الوصــول إلــى المتلقــي؛ لمــا تعكســه هــذه 
الطــرح  فــي  نســبية  مصداقيــة  مــن  الوســائل 
تشــهدها  التــي  الفوضــى  بخــالف  والتنــاول، 

وسائل التواصل االجتماعي.
الوطــن  أن  إلــى  اإلعــالم  وزيــر شــؤون  وأشــار 

بتوجيــه  ترتبــط  مشــكلة  مــن  يعانــي  العربــي 
الــرأي العــام، وهي عدم وجود مؤسســات تعمل 
علــى قياســه بصــورة علميــة دقيقــة، مضيًفا أن 
االســتثمار يجب أن يكون في مراكز الدراسات 
لقيــاس الــرأي العــام ودراســة كل حالــة تتطلب 
علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  والمتابعــة  الفحــص 

مستقبل قطاع اإلعالم واالتصال.
وحذر وزير شــؤون اإلعالم من وجود منظمات 
مدعومــة مــن جهــات خارجية تســعى لتقويض 
األمــن واالســتقرار فــي المنطقة، مشــيًرا إلى أن 
تلــك المنظمــات المشــبوهة تتخــذ مــن وســائل 
التواصــل االجتماعي منصــة ألعمالها المزعزعة 
لالســتقرار. واختتم كلمته في الجلسة الرئيسة 
التعاطــي  ضــرورة  بتأكيــد  المنتــدى  ألعمــال 
بشــفافية  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  مــع 
محاربــة  يضمــن  الــذي  بالشــكل  ووضــوح، 
الشــائعات والحمالت المغرضــة، ويمهد الطريق 
للمســؤولين في المؤسســات الحكومية لتوجيه 

الرأي العام.

وزير شؤون اإلعالم

المنامة - بنا

العكر - جامعة العلوم التطبيقية مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

جامعــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  أكــد 
أن  الخاجــة  التطبيقيــة وهيــب  العلــوم 
الجامعــة ماضيــة فــي تحقيــق الريــادة 
وتقديــم تعليــم نوعــي يرتقــي بمهارات 
تقــدم  علــى  بالنفــع  ويعــود  المواطــن، 
وتطــور البالد في مجاالت الحياة كافة، 
مؤكــًدا حــرص الجامعــة الوصــول إلــى 
مســتويات متقدمــة في مجــال التعليم 
العالي.وهنــأ مجلــس األمنــاء فــي اجتماعه 
الجامعــة  الخاجــة، كل مــن رئيــس  برئاســة 
غســان عــواد وأعضــاء المجلــس ومنتســبي 
حققتــه  الــذي  الجديــد  باإلنجــاز  الجامعــة 
بحصولهــا علــى المركــز األول علــى مســتوى 
الجامعات الخاصة محلًيا، والمركز الخامس 
والعشــرين عربًيــا في تصنيــف جرين ماترك 
العالمــي للجامعــات الخضــراء للعــام 2018، 
إذ أظهــر التقريــر تفــوق الجامعــة وحصولها 
علــى مراتــب متقدمــة مــن بيــن 719 جامعة 

عالمية شــملها التصنيــف، تمثل 81 دولة من 
حول العالم.

الجامعــة  رئيــس  األمنــاء  مجلــس  وهّنــأ 
للجامعــة  آخــر  بإنجــاز  كافــة  ومنتســبيها 
القطــاع  المركــز األول عــن  بحصولهــا علــى 
التعليمــي فــي مســابقة محافظــة العاصمــة 
ألجمــل تزييــن للمبانــي الحكوميــة والمباني 
مــع  تزامنــا  المســابقة  تقــام  إذ  الخاصــة، 
احتفــاالت المملكــة بالعيــد الوطنــي المجيــد 

وعيد جلوس جاللة الملك.
بالمشــاركة  المجلــس  رئيــس  نــّوه  كمــا 
الوطنــي  الــدوري  فــي  للجامعــة  المتمّيــزة 

للجامعــات بألعــاب كرة الســلة، وكــرة القدم، 
والكــرة الطائــرة، الســّيما أن فريــق الجامعــة 
بتحقيقــه  مجموعتــه  يتصــدر  القــدم  لكــرة 
يتصــدر  حيــن  فــي  وتعــادل،  انتصــارات   6
قائــد الفريــق عبــدهللا وحيد طليعــة هدافي 

البطولة.
المجلــس  اســتعرض  متصــل،  ســياق  وفــي 
تقريــر رئيــس الجامعة عن أنشــطة الجامعة 
في الفصل األول من العام األكاديمي 2018 
المتواصــل  ذلــك االســتعداد  - 2019، ومــن 
للمراجعــة المؤسســية مــن قبل هيئــة جودة 

التعليم والتدريب.

بــوزارة  الخاصــة  التربيــة  إدارة  مديــر  أكــد 
التربية والتعليم خالد الســعيدي أن مشروع 
التعليــم فــي تدريــس  توظيــف تكنولوجيــا 
الطلبــة ذوي صعوبــات التعّلــم، والذي تنفذه 
الــوزارة فــي 64 مدرســة، أســهم مــن خــالل 
تعليميــة  اســتراتيجيات  مــن  تضمنــه  مــا 
حديثــة، في إتقان الطلبة للكفايات المتعلقة 
بالمناهج الدراسية بصورة أفضل وفي مدة 
زمنيــة أقــل، خصوصا في المواد األساســية، 
وذلك ما أثبته التحســن الملموس في نتائج 

اختباراتهم مقارنًة بالسابق.
وأضاف السعيدي أن التأثير اإليجابي لدمج 
أدوات التمكين الرقمي التفاعلية في برنامج 
صعوبات التعّلم، تجاوز الجوانب األكاديمية 
إلى السلوكية والنفسية واالجتماعية، حيث 
أســهم في زيادة إقبال الطلبة على الدراسة، 
وتعزيــز انضباطهــم فــي الحصــص، وإضفاء 
مزيــد مــن المتعــة والتشــويق علــى العمليــة 

الطلبــة  بيــن  التعــاون  وتنميــة  التعليميــة، 
مــن خــالل خلق مجموعــات رقميــة تفاعلية 
الموضوعــات  بشــأن  والنقــاش  للتواصــل 

الدراسية المختلفة.
وأشــار إلى أن من أهم الركائز التي اعتمدت 

عليهــا الــوزارة لتنفيــذ المشــروع هــو تنظيم 
دورات تدريبيــة للمعلميــن عــن دمــج أدوات 
والتعّلــم،  التعليــم  عمليــة  فــي   Office 365
وهــي معتمدة من إدارة التدريب بمعدل 32 

ساعة تمّهن لكل معلم.

جانب من اجتماع مجلس األمناء

وزير التربية يدشن مشروع توظيف تكنولوجيا التعليم في برنامــج صعــوبات التعلم 1

مجلس األمناء يستعرض إنجازات “العلوم التطبيقية” التكنولوجيا لتعزيز إتقان ذوي صعوبات التعّلم للمناهج
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األربعاء
27 فبراير 2019 
22 جمادى اآلخرة 1440 بدء تسجيل العاطلين في “الوطني للتوظيف”

وزيـــر العمــــــل: إلحـــاق المسجليــــــن ســـابًقا بالبرنامــــج تلقائيًّـــا

تنفيًذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، دعا وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية جميــل حميدان 
الباحثين عن عمل غير المسجلين ضمن قوائم الباحثين عن عمل لدى الوزارة إلى المبادرة 
بالتســجيل فــي البرنامــج الوطنــي للتوظيــف، واالســتفادة مــن مزايــا التأمين ضــد التعطل 
إضافــة للفــرص التدريبيــة والوظيفيــة المتوفــرة لــدى بنــك الشــواغر فــي الــوزارة، وذلــك 

إلدماجهم في مؤسسات القطاع الخاص بسوق العمل.

جــاء ذلــك، خــال الجولــة التي قام بهــا وزير 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة أمــس الثاثاء، 
بالــوزارة  التوظيــف  خدمــات  مكتــب  علــى 
لاطــاع علــى إجــراءات تســجيل الباحثيــن 
عــن عمل والتســهيات المقدمة لهــم، إضافة 
الــى  واالســتماع  بالمراجعيــن  االلتقــاء  إلــى 
التوظيــف  خدمــات  بشــأن  ماحظاتهــم 
العمــل  وزارة  توفرهــا  التــي  والتأهيــل 

والتنميــة االجتماعيــة. ولفــت حميــدان إلــى 
أن المســجلين مــن الباحثيــن عن عمل ســابًقا 
ســيتم إلحاقهم بالبرنامج الوطني للتوظيف 
ــا مــع مراعــاة مراجعتهــم للــوزارة وفق  تلقائيًّ
المواعيد المحــددة للمراجعة، معرًبا عن أمله 
الرســمية واألهليــة  الجهــود  بتضافــر جميــع 
للمســاهمة فــي نجاح هــذا البرنامــج الحيوي 
ومشــاريع  لمبــادرات  مكمــاً  يأتــي  الــذي 

التوظيف التي تنفذها الوزارة.
وقد بدأت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
تلقي طلبات التسجيل في البرنامج الوطني 
للتوظيف في مقرها الرئيسي بمدينة عيسى، 
وذلك للباحثين عن عمل غير المســجلين في 
القوائم المقيدة لدى الوزارة، مؤكدة في هذا 
اإلطار دعوتها للباحثين عن عمل ممن تنطبق 
االشــتراطات الــازم توافرهــا فــي الباحثيــن 
عــن عمــل، والمتمثلــة فــي أن يكون في ســن 
العمل القانوني، وأن يكون عاطاً عن العمل، 
وليــس طالًبــا أو متقاعــًدا أو صاحــب ســجل 
تجــاري، وأن يكــون لديه االســتعداد لالتزام 
العمــل  فــرص  وقبــول  الدوريــة  بالمراجعــة 
والتدريــب التــي تقدمــه الــوزارة. وأوضحت 
لتســجيل  المطلوبــة  المرفقــات  أن  الــوزارة 
الباحثيــن عــن عمــل فــي البرنامــج الوطنــي 

للتوظيــف هــي نســخة واضحــة مــن البطاقة 
البطاقــة  إحضــار  مــع  الجهتيــن  مــن  الذكيــة 
األصلية، وصورة شــخصية واحدة، وإحضار 
األصليــة  الدراســية  والشــهادات  المؤهــات 
ونســخة منها، مع أهميــة إرفاق إفادة معادلة 
مصدقة من وزارة التربية والتعليم إذا كانت 
الشــهادة مــن جامعــة خاصــة أو مــن خــارج 
البحريــن، وكذلك نســخة من رخصــة القيادة 
إن وجــدت، ونســخة مــن شــهادات الــدورات 
وإرفــاق  وجــدت،  إن  والخبــرات  التدريبيــة 
الســيرة الذاتية باللغــة اإلنجليزية مع مراعاة 
وجــود صــورة شــخصية حديثة في الســيرة 
الذاتيــة، إلــى جانــب إرفــاق مــا يثبــت رقــم 
الحســاب البنكي ورقم IBAN، وكذلك نسخة 
مــن التقاريــر الطبية في حالة وجود مشــاكل 

صحية أو مزمنة.

مدينة عيسى - وزارة العمل

قضاء سريع 
أم بطيء؟
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راشد الغائب

تيار

Û .”أشرق وكأن الكون كله لك“
جالل الدين الرومي

Û  ،ســأعلق علــى البيان االنفعالــي األخير لجمعية المحامين، باســتعراض تجربة صديق
طلب االنتصاف قضائيا، وشهد الفرق بين مرحلتين بمحكمتين. المرحلة األولى قبل 
تطبيــق المجلــس األعلى للقضاء نظاما إلكترونيا، يرفض طلب أّي قاٍض يريد تأجيل 

جلسة نظر الدعوى أكثر من 3 أسابيع، والمرحلة الثانية بعد النظام االلكتروني.
Û  ،بركــت القضيــة بالمحكمــة االبتدائيــة 3 ســنوات، بيــن “تمطيــط” محامــي الخصــم

وتأجيات القاضي، وانتهت بكسب الصديق.
Û  أما بالمحكمة االستئنافية، فلم يستغرق نظر الدعوى سوى شهر ونصف الشهر، حتى

نطــق القاضــي بحكمــه المبتســم للصديق، وأغلق الملف. حســم القضايــا ليس تقاطعا 
تنطبق عليه القاعدة المرورية بسامة التأني وندامة التعجل.

Û  كيف يمكن للجمعية إقناع الصديق، أو تســويق موقفها، أمام المجتمع والمســتثمرين
ومن يهمهم األمر، بأن العدالة البطيئة المملة، خيٌر من خطة المجلس األعلى، بتسريع 
حســم القضايــا، والتــي اســتطاعت غلــق أضابيــر 80 ألــف قضية، من أصــل 107 آالف 

دعاوى منظورة خال العام الماضي؟
Û  لــدى الجمعيــة مطالب مشــروعة، ولكنهــا أخفقت في عرضها بالشــكل المناســب. ولم

توفق بحشر بيضها الكثير، بسلة بيانها األحمر، الذي جاء مفاجئا في توقيت تستعد 
له الجمعية للقاء مسؤول رفيع بالدولة.

Û  ،أما فيما يتعلق بمشــكلة تعطل خدمة تســجيل الدعاوى بموقع الحكومة اإللكترونية
فــإن ذلــك يتطلــب إجــراء فوريــا من المجلــس األعلى، فــا يجوز قفــل التقييد طوال 
ســاعات الــدوام الرســمي، وفتحــه بعــد نهايته، ما يعنــي وأد أّي طلب مســتعجل. وما 
غــاب عــن البيــان، تكديس القضاة نطق األحكام لجلســات نهاية الشــهر، بما يؤثر على 
جودة كتابة القضاة للحيثيات، وتســببه بتشــتيت جهد المحامين والصحافيين، بين 

ماراثون جلسات األخذ والرد طوال الشهر ثم أسبوع هطول األحكام.
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١٠٢٫٣٧٠
١٧٫٦٨٢

١٢٢٫٠٥٤

٢٣٣٫٠٠٠
٧٦٢

١٫١٣٨
٢٧٨

-

٤٫٦١٨

٢٣٩٫٧٩٦

٤٫٨٤٧

٢٤٤٫٦٤٣

٣٦٦٫٦٩٧

٢٢٥
٥٣٧

٢٫٠٨٦
٤٫٣٣٣
١٫١٩١
٢٫٤٢٩

٦٣٣
١١٫٤٣٤

(٩٠)

١١٫٣٤٤

٦٫٩٧٩
٩٢٥
٩٨

٧٫٠٢٦

١٥٫٠٢٨

(٣٫٦٨٤)
(٤٫٩١١)

(١١٫٦٠٦)

(٢٫٣٦٥)

(٢٢٫٥٦٦)

(٢١٫٦٥٠)

(٩١٦)

(٢٢٫٥٦٦)

٩٠٨
-

٤٫٦٥٠
٣٫٤٠٧
١٫٢١٨
٢٫١٣٤
١٫٣٢٧

١٣٫٦٤٤

٣٫٤٦٥

١٧٫١٠٩

٧٫٧٨١
١٫١٩٤

٩٥
٥٫١١٨

١٤٫١٨٨

٢٫٩٢١
٣٩٧

(٢٫٣١٣)

-

١٫٠٠٥

٨٥٨
١٤٧

١٫٠٠٥

٢٤٤٫٦٤٣
(٥٥)

٢٤٤٫٥٨٨

(٢٢٫٥٦٦)

٦٦٩

(٢١٫٨٩٧)

(٧٥٠)
١٦٫٢٩٢

(٥٨٧)

٢٣٧٫٦٤٦

٤٫٨٤٧
-

٤٫٨٤٧

(٩١٦)
-

(٩١٦)

-

١٥٫٨٧٤
(٥٨٧)

١٩٫٢١٨

٢٣٩٫٧٩٦
(٥٥)

٢٣٩٫٧٤١

(٢١٫٦٥٠)

٦٦٩

(٢٠٫٩٨١)

(٧٥٠)
٤١٨

-

٢١٨٫٤٢٨

١٫١٣٨
(٥٥)

١٫٠٨٣

(٢١٫٦٥٠)
-

(٢١٫٦٥٠)

(٧٥٠)

٤١٨
-

(٢٠٫٨٩٩)

٤٫٦١٨
-

٤٫٦١٨

-

-

-

-

-

-

٤٫٦١٨

-

-

-

-

٩٤٧

٩٤٧

-

-

-

٩٤٧

  ٢٧٨
-

٢٧٨

-

(٢٧٨)

(٢٧٨)

-

-

-

-

٧٦٢
-

٧٦٢

-

-

-

-

-

-

٧٦٢

٢٣٣٫٠٠٠
-

٢٣٣٫٠٠٠

-

-

-

-

-

-

٢٣٣٫٠٠٠

٢٤٢٫٠٠٥
١٫٠٠٥

(٣٣٢)

-

٦٧٣

٢٫٠٣٦
(٧١)

-

٢٤٤٫٦٤٣

٢٫٧٣٥
١٤٧

-

-

١٤٧

٢٫٠٣٦
(٧١)

-

٤٫٨٤٧

٢٣٩٫٢٧٠
٨٥٨

(٣٣٢)

-

٥٢٦

-

-

-

٢٣٩٫٧٩٦

(٦٦٫٦٣٤)

٨٥٨
-

(٨٦)

٧٧٢

-

-

٦٧٫٠٠٠

١٫١٣٨

٤٫٦١٨
-

-

-

-

-

-

-

٤٫٦١٨

٦١٠
-

(٣٣٢)

-

(٣٣٢)

-

-

-

٢٧٨

٦٧٦
-

-

٨٦

٨٦

-

-

-

٧٦٢

٣٠٠٫٠٠٠
-

-

-

-

 -
-

(٦٧٫٠٠٠)

٢٣٣٫٠٠٠

(٢٢٫٥٦٦)

٩٨
٤٫٩١١

٩٠
-

٤٧١
-

١١٫٦٠٦
٢٫٣٦٥

(٦٣٣)

٣٤٢
(٣٫٣١٦)

٥٫١٣٠
٣٦٧

٥٫٠٣١
٢٫٠٥٣

(٣٫١٢٧)

٦٫٢٥٨

(٦٢٫٩٦٧)

١٠٢٫٥١٠
-

-

٣٥٠
٤٨

-

٣٩٫٩٤١

(٢٫٠٠٢)

(٢٠٫٤٢٩)

(٥٩١)

(٥٨٧)

٨٫٦٥٠
(١٤٫٩٥٩)

٣١٫٢٤٠
٩٫٤٠٩

٤٠٫٦٤٩

٦٫٦٢٨
٣٤٫٠٢١
٤٠٫٦٤٩

١٫٠٠٥

٩٥
(٣٩٧)

(١٣٩)

(٢٩٨)

(١٫١٢٧)

(٦٢٣)

٢٫٣١٣
-

(٢١٧)

٢٣٧
٨٤٩

١٣٫٥٧٨
(٩٫٢٩٣)

(٥٫٠٣١)

٢٧٫٨٠٩
(٧٫٣٣٧)

٢٠٫٥٧٥

(٢٠٠٫٥٩١)

١٧٨٫٠١٢
(٤٤٫٢١٤)

٩٫٥٤٦
٤٫٦٨٩

(١٥٧)

(٦٫٩٢٩)

(٥٩٫٦٤٤)

(٤٫٥٠١)

٢٩٫٠٩٧
-

(٧١)

١٠٫٩٠٠
٣٥٫٤٢٥

(٣٫٦٤٤)

١٣٫٠٥٣
٩٫٤٠٩

٩٫٤٠٩
-

٩٫٤٠٩

٣١ ديمسرب
٢٠١٨

٣١ ديمسرب

٢٠١٧
٣١ ديمسرب

٢٠١٨
٣١ ديمسرب

٢٠١٧

٣١ ديمسرب
٢٠١٨

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية

٣١ ديمسرب
٢٠١٧

٣١ ديمسرب ٢٠١٧

٣١ ديمسرب ٢٠١٨
رأس 
املال

احتيايط 
قانوين

أرباح مستبقاة / 
(خسائر مرتامكة)

أرباح مستبقاة / 
(خسائر مرتامكة)

احتيايط القمية 
العادلة للعقارات

احتيايط القمية 
العادلة لالستمثارات

احتيايط 
عام

حصص غري املجموع
مسيطرة

مجموع حقوق 
امللكية

مجموع حقوق 
امللكية

حقوق امللكية املنسوبة إىل مسامهي البنك

رأس 
املال

احتيايط 
قانوين

احتيايط القمية 
العادلة للعقارات

احتيايط 
عام

حصص غري املجموع
مسيطرة

حقوق امللكية املنسوبة إىل مسامهي البنك

أنشطة التشغيل
(خسارة) / رحب الفرتة

تعديالت لـ:
اسهتالك وإطفاء

صايف تغريات القمية العادلة لالستمثارات يف أوراق مالية
حصة املجموعة يف خسارة / (أرباح) الرشاكت الزميلة احملتسبة بطريقة حقوق امللكية

رحب من بيع رشكة زميلة حمتسبة بطريقة حقوق امللكية
خسارة / (رحب) من بيع استمثارات يف صكوك

رحب من بيع استمثارات عقارية
خمصصات االخنفاض يف القمية

اخلسائر االئمتانية املتوقعة
إيرادات أخرى

صايف إطفاء العالوة / (اخلصم) عىل الصكوك
الرحب التشغييل قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
ذمم متويالت مدينة

مبالغ مستحقة من مستمثرين اإلجارة
إيداعات لدى مؤسسات مالية (بتوارخي استحقاق أصلية لفرتة أكرث من ٩٠ يومًا)

موجودات أخرى
مطلوبات أخرى

صايف النقد الناجت من أنشطة التشغيل

أنشطة االستمثار
رشاء استمثارات يف أوراق مالية

املستمل من بيع استمثارات يف أوراق مالية
رشاء استمثارات عقارية 

املستمل من بيع استمثارات عقارية
املستمل من بيع رشاكت زميلة حمتسبة بطريقة حقوق امللكية، صايف

مدفوعات لرشاء معدات، صايف
موجودات حمتفظ هبا لغرض التأجري

صايف النقد الناجت من / (املستخدم يف) أنشطة االستمثار

أنشطة المتويل
إيداعات من مؤسسات مالية، صايف

مطلوبات المتويالت، صايف
أرباح أهسم مدفوعة

توزيعات حلصص غري مسيطرة
املستمل من مستمثرين مقابل بيع جزيئ لرشاكت تابعة

صايف النقد (املستخدم يف) / الناجت من أنشطة المتويل

صايف الزيادة / (النقص) يف النقد وما يف حمكه خالل السنة
النقد وما يف حمكه يف ١ يناير

النقد وما يف حمكه يف ٣١ ديمسرب

يمشل النقد وما يف حمكه عىل:
نقد وأرصدة لدى البنوك *

إيداعات لدى مؤسسات مالية (بتوارخي استحقاق أصلية لفرتة ٩٠ يومًا أو أقل)*

اإليرادات
إيراد اخلدمات املرصفية االستمثارية                       

إيراد اخلدمات االستشارية
إيراد الصكوك

إيراد من استمثارات يف أهسم
إيراد المتويل

ايراد من استمثارات عقارية
إيرادات أخرى

مجموع اإليرادات من العمليات املسمترة

العمليات غري املسمترة:
(خسارة) / إيراد العمليات غري املسمترة، صايف

مجموع اإليرادات

املرصوفات
تاكليف املوظفني

مرصوفات المتويل 
االسهتالك واإلطفاء

مرصوفات تشغيلية أخرى

مجموع املرصوفات  

(اخلسارة) / الرحب قبل تغريات القمية العادلة وخمصصات 
االخنفاض يف القمية

صايف تغريات القمية العادلة لالستمثارات يف أوراق مالية
خمصصات اخنفاض القمية عىل االستمثارات 

اخلسائر االئمتانية املتوقعة

(خسارة) / رحب السنة 

العائد إىل:
مسامهي البنك

حصص غري مسيطرة

الرصيد يف ١ يناير ٢٠١٨
أثر تطبيق معيار احملاسبة املايل رمق (٣٠)

الرصيد يف ١ يناير ٢٠١٨ (معدلة)

خسارة السنة
صايف تغريات القمية العادلة

مجموع اإليرادات واملرصوفات احملتسبة للسنة

أرباح أهسم لملسامهني
حصص غري مسيطرة تتعلق ببيع جزيئ لرشاكت تابعة

توزيعات حلصص غري مسيطرة

الرصيد يف ٣١ ديمسرب ٢٠١٨

الرصيد يف ١ يناير ٢٠١٧
رحب السنة

صايف تغريات القمية العادلة
احتيايط قانوين

مجموع اإليرادات واملرصوفات احملتسبة للسنة

حصص غري مسيطرة متعلقة برشاكت تابعة
توزيع للحصص غري مسيطرة

تسوية اخلسائر

الرصيد يف ٣١ ديمسرب ٢٠١٧

بيان املركز املايل املوحد 
مكا  يف ٣١ ديمسرب ٢٠١٨            

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد للسنة املنهتية يف ٣١ ديمسرب ٢٠١٨            

بيان الدخل املوحد      
للسنة املنهتية يف ٣١ ديمسرب ٢٠١٨    

بيان التدفقات النقدية املوحد  
للسنة املنهتية يف ٣١ ديمسرب ٢٠١٨ 

البيانات املالية املوحدة   
للسنة املنهتية يف ٣١ ديمسرب ٢٠١٨ 

مت استخراج البيانات املالية أعاله من البيانات املالية املوحدة للسنة املنهتية يف ٣١ ديمسرب ٢٠١٨ و اليت مت تدقيقها 
من قبل يك يب ام يج الذين اصدروا رأيا غري متحفظ عىل القوامئ املالية و قد مت اعمتاد البيانات املالية من قبل أعضاء  

WWW.Ibdarbank.com جملس اإلدارة. توجد نخسة من البيانات املالية عىل املوقع االليكرتوين ملرصف ابدار

*صايف خسائر ائمتانية متوقعة مببلغ ٤ آالف دوالر أمرييك .

تدشين النظام الجديد للعمالة المنزلية
تخويل مكاتب التوظيف بتخليص المعاملة إلكترونيا وال تعديل في الرسوم

تدشن هيئة تنظيم سوق العمل في مارس المقبل النظام الجديد للعمالة المنزلية الذي يستحدث 
مجموعة من الخدمات المميزة للتســهيل على المواطن والمســتفيد، إذ ســيتم اســتحداث تقديم 
طلبــات اســتقدام وإصــدار تصاريــح العمالــة المنزليــة مــن خــالل أحــد مكاتــب توظيــف العمالــة 
المنزليــة المعتمــدة إلكترونًيــا؛ ليتــم اختصــار 4 معامــالت فــي معاملــة واحــدة فقــط، كمــا يمنح 

المستفيد إمكان إصدار وتجديد تصريح العامل لمدة سنة أو سنتين اختيارًيا.

أمــس  العمــل  ســوق  تنظيــم  هيئــة  وعقــدت 
توظيــف  مكاتــب  لجميــع  تدريبيــة  ورشــة 
العمالــة المنزلية الطاعها على النظام الجديد 
والمميــزات التــي تــم اســتحداثها إلــى جانــب 

الصاحيات الجديدة الممنوحة للمكاتب.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة أســامة العبسي 
إن الهيئة حريصة على تقديم كل التسهيات، 
مشــيًرا إلــى أنهــا ومنــذ اســتام ملــف العمالــة 
المنزليــة فــي الربــع األخيــر مــن العــام 2014 
عملــت على تكوين قاعدة البيانات األساســية 

للعمالة المنزلية.
بمــا  خدماتهــا  تطويــر  نحــو  “ســعًيا  وأضــاف 

يضيــف مجموعــة من التســهيات إلى جمهور 
جديــًدا  نظاًمــا  الهيئــة  تدشــن  المســتفيدين، 
خــال  المنزليــة  العمالــة  تصاريــح  إلصــدار 
مــارس، تخــول فيــه مكاتــب توظيــف العمالــة 
المنزليــة تقديم طلب إصــدار تصاريح العمالة 
المنزلية بالنيابة عن المستفيد إلكترونًيا، دون 

الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية”.
يمكــن  الجديــد  النظــام  “بموجــب  وأوضــح 
للمواطــن والمقيم الراغب في إصدار تصريح 
مكاتــب  أحــد  إلــى  التوجــه  منزلــي  عامــل 
توظيــف العمالــة المنزليــة المعتمــدة مــن قبــل 
الطلــب  وتقديــم  العامــل  الختيــار  الهيئــة؛ 

إلكترونًيــا، علــى أن يتــم تمريــره إلــى كل مــن 
اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات  هيئــة 
إلصدار رقم هوية للعامل، وشــؤون الجنســية 
والجوازات واإلقامة إلصدار تأشيرة الدخول، 
الجهــات  مــن  أي  زيــارة  إلــى  الحاجــة  دون 
هــذه  أن  إلــى  مشــيًرا  المعنيــة”،  الحكوميــة 
الخطــوات التطويرية تصــب في إطار تطبيق 
برنامــج عمــل الحكومــة مــن اعتمــاد العمليات 

اإللكترونية للتسهيل والتيسير على العماء.
وأشار العبسي إلى أن تخويل مكاتب توظيف 
اســتقدام  طلبــات  تقديــم  المنزليــة  العمالــة 
المنزليــة ســيتضمن وضــع الضوابــط  العمالــة 
كافــة التــي تحقــق أقصــى درجــات االطمئنان 
لجمهور المســتفيدين لعدم إمكان االستغال، 
إذ لن يتم مباشــرة إجراءات إصدار التصريح 
إال بعــد الموافقــة الشــخصية لصاحــب العمــل 
)رب األســرة( ســواًء بالتوقيــع علــى اســتمارة 
اإللكترونــي  المفتــاح  خــال  مــن  أو  الطلــب 
الخــاص بــه فــي هيئــة المعلومــات والحكومة 

اإللكترونية.
وأضــاف “بعــد اســتكمال إجــراءات التصريــح 
ســيتعين علــى المســتفيد دفــع قيمــة الرســوم 
مجمعــة، ولــن يتــم إضافــة أي زيــادة في كلفة 
تنفيــًذا  وذلــك  حالًيــا؛  المتبعــة  عــن  الرســوم 
زيــادة  بعــدم  الرشــيدة  القيــادة  لتوجيهــات 

األعباء على المواطنين والمقيمين”.

أسامة العبسي

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

المنامة - بنا

أشاد وكيل وزارة شؤون اإلعام عبدالرحمن 
األخويــة  العاقــات  ومتانــة  بعمــق  بحــر 
التاريخيــة البحرينيــة اإلماراتيــة، وتميزهــا.
دولــة  ســفير  اســتقباله  لــدى  ذلــك،  جــاء 
لــدى  الشــقيقة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
مملكــة البحريــن الشــيخ ســلطان بــن حمدان 
بــن زايــد آل نهيان، وعبر عن اعتــزاز المملكة 
اإلماراتيــة  األخويــة  للمواقــف  وتقديرهــا 

واســتقرارها  ألمنهــا  والداعمــة  المشــرفة 
ومســيرة إنجازاتها التنمويــة، وما تقدمه من 
نمــوذج عالمــي مرمــوق فــي العمــل اإلداري 

والمؤسسي واإلعامي بشكل خاص.
وأكــد حــرص الــوزارة بتوجيهــات مــن وزيــر 
شــؤون اإلعــام علــي الرميحــي علــى تعزيــز 
التعــاون اإلعامي والفني، وتبــادل الخبرات 

والمعلومات بين البلدين الشقيقين.

تعزيز التعاون اإلعالمي مع اإلمارات



المنامة - شركة “تشغيل” المنامة - بنا

المطــورة  للشــركة  العــام  المديــر  أعلــن 
خالــد  )تشــغيل(  المركــزي  المحــرق  لســوق 
البنفــاح، عــن تدشــين المرحلــة التجريبيــة 
أن  إلــى  المركــزي، مشــيًرا  المحــرق  لســوق 
هــذه المرحلــة تشــمل المحــات التقليديـــة 
التــي كان يحتضنهــا الســـوق القديــم وهـــي 

)فرشات( بيع األسماك واللحوم والخضار.
وأوضــح البنفــاح في تصريــح صحافي أن 
محات البيع ومرتادي الســوق في المرحلة 
المتقدمــة  بالخدمــات  التجريبيــة يحظــون 
التي يحتاجها من يؤم الســوق بما في ذلك 

مواقف السيارات وغيرها.
جميــع  مــن  ســتنتهي  “تشــغيل”  أن  وأكــد 
أعمــال تطوير الســوق في فتــرة لن تتجاوز 
أبريــل المقبل، موضًحــا أن المرحلة النهائية 
ستشمل سوًقا معاصًرا يشغله مجموعة من 
الشــركات ومحــات بيع التجزئــة تتصدرها 
)أســواق اللولــو(، وقــال إن مــن المتوقــع أن 
يضم السوق في المرحلة مجموعة متنوعة 

مــن المطاعــم والمقاهي ومحــات التجزئة، 
مع استمرار ارتفاع نسبة اإلشغال.

وأوضــح أن ســوق المحــرق المركــزي يضــم 
لبيــع  محــاً  و24  ــا،  تجاريًّ محــاً   61 نحــو 
الخضــروات، و36 محــاً لبيــع اللحــوم، و42 
لبيــع األســماك، إضافــة إلــى أســواق  محــاً 

اللولو التي ستشغل الطابق األول بأكمله.
واختتــم بتوجيه الشــكر والتقديــر لصاحب 
ووزيــر  الــوزراء،  رئيــس  الملكــي  الســمو 
البلديــات ووكيــل شــؤون البلديــات، ومدير 
للدعــم  و”تمكيــن”  المحــرق  بلديــة  عــام 

والمساندة للمشروع.

أشــاد وفــد بعثــة مملكــة البحريــن للحــج 
بالــدور  القطــان  عدنــان  الشــيخ  برئاســة 
التنمــوي الرائــد لحكومــة خــادم الحرمين 
والعمــرة  الحــج  ووزارة  الشــريفين، 
الســعودية، في تســهيل اســتقبال ضيوف 
الرحمــن من كافــة بقاع األرض، وتســخير 
وتطويرهــا  والخدمــات  اإلمكانــات  كل 
ا مهنئين حكومة المملكة العربية  إلكترونيًّ
العــام  حــج  موســم  بنجــاح  الســعودية 
الماضي والذي شهد انسيابية في الحركة 
والتنقــل، كما أشــاد الوفد بالنقلــة النوعية 
فــي الخدمــات المقدمــة لحجــاج بيت هللا 
الحــرام وحســن اإلشــراف ودقــة المتابعة 

من كافة المؤسسات األهلية والخدمية.
أن  للحــج  البحريــن  بعثــة  وفــد  أكــد  كمــا 
الــذي تحقــق فــي موســم الحــج  النجــاح 
لعــام 1439هـــ، تــم بفضــل هللا ثــم بفضــل 
البــاد  لعاهــل  الســديدة  التوجيهــات 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة، وتوجيهات وزير العدل والشــؤون 
اإلســامية واألوقاف، رئيس اللجنة العليا 
لشــؤون الحــج والعمــرة الشــيخ خالــد بــن 

علي آل خليفة.
والتقــى الوفــد فــي زيارتــه بنائــب وزيــر 
الحــج والعمــرة عبدالفتــاح مشــاط، وتــم 
في االجتماع االتفاق على ترتيبات الحج 

للعــام الجــاري، حيــث أكد مشــاط ضرورة 
التــزام الحمــات بالقوانيــن واإلجــراءات 
المتبعة في الســعودية، ومن أهمها التفرغ 
واالنشــغال  الحــج  موســم  فــي  للعبــادة 
بخدمــة حجــاج بيــت هللا الحــرام وعــدم 
وإثــارة  السياســية  باألمــور  االنشــغال 
وضــرورة  الطائفيــة،  والنعــرات  الفتــن 
لــكل  اإللكترونــي  التحــول  علــى  العمــل 
قبــل  مســبق  بشــكل  الماليــة  المدفوعــات 
وصــول الحجــاج للمملكــة، الفًتــا إلى عدم 
وجــود أيــة مخالفــات مــن جانــب مكتــب 
شــؤون حجــاج البحرين لموســم حج عام 
1439هـــ، باإلضافــة إلــى اســتمرار الحصة 
المقــررة لحجــاج البحرين مــن المواطنين 
ا، واســتمرار  والمقيميــن وهــي 4625 حاجًّ
تحديد نســبة 5 % لإلداريين من مجموع 

حجاج البحرين. 
وتقــّدم وفــد بعثــة المملكــة بطلــب زيــادة 
مملكــة  لحجــاج  المخصصــة  المســاحات 

البحرين في المشاعر.

سوق المحرق المركزي

البنفالح: أعمال التطوير تنتهي في أبريل وتشمل سوًقا معاصًرا السعودية في  السنوية  اجتماعاتها  تختتم  الحج  بعثة 

تدشين المرحلة التجريبية لـ “المحرق المركزي” طلب زيادة المساحات المخصصة للبحرين في المشاعر

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

للصحــة  العالميــة  المنظمــة  أعلنــت 
صفحتهــا  عبــر   )OIE( الحيوانيــة 
اإللكترونيــة خلو مملكــة البحرين من 

.)Rabies( مرض سعار الكاب
إدارة  أكــد مديــر  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الحيوانيــة  والصحــة  الرقابــة 
اإلعــان  هــذا  أن  يوســف  إبراهيــم 
يأتــي نتيجــة إلــى الجهــود التــي قــام 
الرقابــة  إدارة  مــن  عمــل  فريــق  بهــا 
والصحــة الحيوانية باســتيفاء جميع 
اشــتراطات ومتطلبــات المنظمــة مــن 
خــال عمل المســوحات واالختبارات 
الخاصــة باإلضافــة إلــى تقديــم ملــف 

متكامل إلى المنظمة العالمية للصحة 
الحيوانية يشــرح ما قامت به اإلدارة 
من جهد في سبيل إعان خلو مملكة 

البحرين من المرض.
وأشــار إلــى أنــه لــم يتــم تســجيل أية 
حالــة إصابــة بهــذا المــرض منــذ اكثــر 
مــن 30 ســنة ســواء فــي الحيــوان أو 
اإلنســان، حيــث يعتبــر مرض الســعار 
من األمراض المشــتركة بين اإلنســان 
فيروســي  مــرض  فهــو  والحيــوان، 
ا فــي الدماغ  قاتــل يســبب التهاًبا حادًّ
ويصيــب الحيوانــات ذات الدم الحار، 

وهو مرض حيواني المنشأ.

خلو البحرين من “سعار الكالب”

06local@albiladpress.com
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عدنان القطان

لجنة التحقيق البرلمانية ضمانة لتحقيق البحرنة
الــوطــنــيــة الـــكـــفـــاءات  مـــن  ــاص  ــق ــت االن لعقلية  ال  ــي:  ــك ــاي ــح ال

أكدت النائب كلثم الحايكي، بعد تشكيل أول لجنة تحقيق في مجلس 
النواب للفصل التشريعي الخامس بخصوص بحرنة الوظائف، أهمية 
وجــود اللجنــة خصوصــا بعــد إعــان الحكومة عــن خطة تهــدف لرفع 

نسب البحرنة في كل القطاعات وتوظيف العاطلين.

أن  إلــى  الحايكــي  وأشــارت 
الســنوات  مــر  وعلــى  المســؤولين 
الماضية أعلنــوا مرارا وتكرارا عن 
المواطــن  لجعــل  مســتمرة  نوايــا 
فــي  األول  الخيــار  البحرينــي 
العــام  بالقطاعيــن  التوظيــف 
والخــاص، ولكن عقليــة االنتقاص 
وعــدم  البحرينيــة  الكفــاءات  مــن 
الثقــة فيهــا مــن قبــل المســؤولين 
أنتــج سياســات علــى أرض الواقع 

تخالف التوجه المعلن.

مــن  عــدد  اعتمــاد  “تــم  وقالــت 
واإلجــراءات  السياســات 
جعلــت نســبة البحرنــة فــي أدنــى 
مستوياتها أخيرا من قبيل تشريع 
لالتفــاف  المــوازي  العمــل  نظــام 
تشــريع  وكذلــك  البحرنــة  علــى 
تصريــح العمل المرن والذي شــكل 
مكافــأة للعمال المخالفين لقوانين 
عليهــم  وســهل  البحريــن  مملكــة 
منافســة المواطنيــن فــي مختلــف 

المجاالت”.

كما أشارت النائب إلى الدعم الذي 
“تمكيــن”  العمــل  يقدمــه صنــدوق 
وبــآالف الدنانير للمؤسســات التي 
يمتلكهــا األجانــب دون وجــه حــق 

بدل حصــر الدعم على المواطنين 
فنيــا  أو  ماليــا  دعمــا  كان  ســواء 

الفني وتدريبيا.
إن  بالقــول  الحايكــي  وختمــت 
تشــكيل لجنــة التحقيق سيســاهم 
في تغيير عقلية بعض المسؤولين 
البحرينيــة  للكفــاءات  المنتقصــة 
التــي  الخلــل  أماكــن  وســيحدد 
حالت دون بحرنة الوظائف طوال 
وســيحدد  الماضيــة  الســنوات 
المقصرين وستســاهم في تشــريع 
المواطــن  تحمــي  التــي  القوانيــن 
العــام  القطــاع  فــي  دوره  وتعــزز 
والخــاص كما ستســاهم في الدور 
التــي  الحكومــة  علــى  الرقابــي 
إجــراءات  بتنفيــذ  نفســها  الزمــت 

عملية لبحرنة الوظائف.

كلثم الحايكي

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - بنا

اختتــم برنامــج ولــي العهــد للمنــح الدراســية 
للمترشــحين  التدريبيــة  البرامــج  العالميــة 
لبعثــات ســموه، حيــث هنــأت مديــرة البرنامج 
ســينثيا جيسلينج الطلبة المترشحين لبرنامج 
علــى  العالميــة  الدراســية  للمنــح  العهــد  ولــي 
االختيــار،  مــن  المرحلــة  هــذه  إلــى  وصولهــم 
وعلى مشــاركتهم في البرامــج التدريبية التي 
تأتــي من ضمن معايير اختيار الحاصلين على 
بعثات البرنامج الســنوية التي نظمها البرنامج 
للدراســات  البحريــن  معهــد  مــع  بالتعــاون 

.)BIBF( المصرفية والمالية
للبرامــج  الختاميــة  الجلســة  عقــدت  وقــد 
نهايــة  فــي  المترشــحين  للطلبــة  التدريبيــة 
مهــارات  لتطويــر  المخصــص  اليــوم  فعاليــات 
العمــل الجماعي، حيث قامــت مديرة البرنامج 
اإلنجــاز  شــهادات  وتوزيــع  الطلبــة  بتكريــم 

والتقدير على جميع الطلبة المشاركين.
الطلبــة  البرنامــج بمســتوى   وأشــادت مديــرة 
 2019 لعــام  ســموه  لبعثــات  المترشــحين 

وبأدائهم وجهودهم المتميزة خال مشاركتهم 
في الدورات التدريبية والفعاليات التي نظمها 
البرنامــج أثنــاء مرحلــة الترشــح خــال فتــرة 

الصيف الماضي والسنة الدراسية الحالية.
ســيتم  أنــه  البرنامــج  مديــرة  أوضحــت  كمــا   
اختيــار الفائزين ببعثات ســمو ولــي العهد بناًء 
علــى المعــدل التراكمــي ونتائــج امتحانــات الـــ 
IELTS والـــ SAT والبرنامــج التدريبي القيادي 
ودورة النقــد الفكــري حيث ســيتم اإلعان عن 

أسمائهم قريًبا. 

 وقدمــت جيســلينج شــكرها وامتنانهــا لوزارة 
اإلعــام  شــؤون  ووزارة  والتعليــم  التربيــة 
ومعهد البحرين للدراســات المصرفية والمالية 

)BIBF( لتعاونهم المستمر مع البرنامج.
ونظــم البرنامــج للطلبــة المترشــحين سلســلة 
مــن  عــدد  مــع  نقــاش  وجلســات  محاضــرات 
الخبــراء فــي المجــاالت األكاديميــة والمهنيــة 
دورات  إلــى  باإلضافــة  الشــخصية  والتنميــة 
 IELTS خاصــة إلعــداد الطلبــة المتحانــات الـــ

.SAT والـ

ــا ــ ــًب ــ ــري ــ ــن ق ــ ــزيـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ إعــــــــــالن أســــــمــــــاء الـ

ختام البرامج التدريبية للمترشحين لـ “منح ولي العهد”

المالكية - المجلس البلدي الشمالي

صرحت رئيــس اللجنة المالية والقانونية زينة 
جاســم بأن اللجنة ناقشــت مقتــرح منع إصدار 
توجــد  التــي  المواقــع  فــي  بنــاء  ترخيــص  أي 
بهــا آثــار إال بعــد عرضها علــى المجلــس البلدي 
اســتناًدا إلــى ما نصت عليــه الائحة التنفيذية 
باقتــراح  البلديــة  الجالــس  باختصاصــات 
األنظمة الخاصة بتنشــيط السياحة واإلشراف 
علــى المناطــق األثريــة ومنــع ما يقــع عليها من 
الخدمــات  لجنــة  أن  زينــة  وذكــرت  تعديــات. 
والمرافــق العامــة بالمجلــس رفعــت فــي وقــت 
ســابق خطاًبا بهذا الشــأن للجهــاز التنفيذي، إال 
أن األخيــر رد بــأن المنع يتنافى مع اســتقالية 
اختصاصــات  عــن  ويخــرج  التنفيــذي  الجهــاز 
المجلــس البلــدي، وأبــدى اعتــذاره عــن تلبيــة 

الطلب أو الموافقة عليه.
وذكــرت زينــة أن اللجنــة فــي صــدد تفنيــد مــا 
جــاء بالخطــاب وتأكيــد أهميــة هــذا المقتــرح؛ 
منًعــا ألي تعــد علــى اآلثار، مثل مــا حدث لعين 
إصخــاره بقريــة صدد التي محي أثرها بشــكل 

ســريع، ومثــل ما حدث للتــال األثرية بمنطقة 
الجنبيــة. وأشــارت زينــة إلــى أن المجلس عقد 
اجتماًعا اســتثنائًيا بهذا الخصوص بتاريخ 20 
ينايــر الماضــي، وأفضــى لتوصيــات عــدة منها 
ومخاطبــة  واآلثــار  الســياحة  هيئــة  مخاطبــة 
الجهاز التنفيذي لمنع إصدار أي تراخيص بناء 

في المواقع األثرية إال بعد الرجوع للمجلس.
التعديــات  تســتنكر  اللجنــة  إن  زينــة  وقالــت 
القائمــة علــى اآلثــار علــى الرغــم مــن أنهــا تعــد 
مــن قبيــل األمــوال العامــة وال يجــوز التعــدي 
عليهــا مــن دون وجــه حــق، وال يجــوز تملكهــا 

أو حيازتهــا أو حتــى التصرف فيهــا، فهي ملك 
األجيــال القادمــة نحافــظ عليهــا؛ ألنهــا جزء ال 
يتجــزأ مــن هوية بادنا و ماضيهــا التليد ولئا 

تصبح مجرد ماضًيا ال حاضر له.
وإلــى ذلــك، أوضحــت زينــة أن قائمــة المواقــع 
األثرية المســجلة لدى الجهاز التنفيذي للبلدية 
فــي 65 مجمًعــا موزعــة علــى 25 منطقــة، فيما 
هيئــة اآلثــار زودت المجلــس فــي وقت ســابق 
بخرائــط لمــا يقــارب 53 موقًعــا أثرًيــا مســجًا 
الشــمالية ومحمًيــا بقانــون اآلثار لســنة 1995، 

من ضمنها عين إصخاره ومقابر الجنبية.

جانب من اجتماع اللجنة

ال موافقـــة إال بعـــد عرضهـــا علـــى المجلـــس البلـــدي

منع إصدار تراخيص البناء بالمواقع األثرية
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ــن ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة ــ ــاع خــــــرج عـ ــ ــط ــ ــق ــ ــي: ال ــ ــك ــ ــال ــ ــم ــ ال
تشــكيل  طلــب  علــى  المجلــس  وافــق 
لجنــة تحقيــق برلمانية بشــأن عــدم قيام 
الجهــات المختصة ببحرنــة الوظائف في 
القطاعيــن العــام والخــاص بعضويــة كل 
من النواب إبراهيم النفيعي وحمد العامر 
وباســم المالكــي وخالــد بوعنــق وعبدهللا 
الدوســري وعمــار عباس وفاضل الســواد 
ومحمد العباســي ومعصومة عبدالرحيم 
وعلــي  الدوســري  وبــدر  زينــل  ويوســف 

إسحاقي.
وفي مداخلته، ذكر النائب باســم المالكي 
العمالــة  أن  بينــت   2018 إحصائيــات  أن 
األجانب تستحوذ على 73 % من وظائف 
الجامعيين البحرينيين في ســوق العمل. 
وأضــاف أن عــدد الموظفين األجانب من 
حملــة الشــهادات الجامعيــة فــي القطــاع 
ا  الخــاص بلغ 52 ألًفــا و414 موظًفا أجنبيًّ

ا. ا بحرينيًّ مقابل 20 ألًفا و353 جامعيًّ
وتابــع أنه حســب التأمينــات االجتماعية 

فــإن إجمالــي عــدد العامليــن فــي القطاع 
الخــاص مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة 
ألًفــا   19 منهــم  موظًفــا  و768  ألًفــا   72
مــن  و618  ألًفــا  و35  اإلنــاث  مــن  و150 

الذكــور، فــي حيــن بلــغ إجمالــي العاملين 
فــي القطــاع الخــاص مــن حملــة الدبلــوم 
ذكــًرا و17  ألًفــا و27   48 والبكالوريــوس 
ألًفــا و720 مــن اإلنــاث.  واعتبــر المالكــي 

الخــاص  القطــاع  أن  أثبتــت  األرقــام  أن 
خــرج عن ســيطرة الدولة، فــي حين بقى 
المواطــن غريًبــا فــي بلــده بســبب الغــزو 

األجنبي للمؤسسات الخاصة. 
مــن جهتــه، بّيــن وزيــر المجلســين غانــم 
البوعينيــن أن نســبة البحرنــة في القطاع 
العــام 84 %، مؤكــًدا أن ال صحــة لخروج 
الدولــة،  ســيطرة  عــن  الخــاص  القطــاع 
اهتمامهــا،  أولويــات  مــن  أنــه  مؤكــدا 
مشــيًرا إلــى أن ال يجب التطــرق إلى غير 

اختصاصات المجلس. 
فــي  التحقيــق  لجنــة  محــاور  وتتمثــل 
دون  تحــول  التــي  المعوقــات  تحديــد 
التــزام  مــن  والتأكــد  الوظائــف،  بحرنــة 
القوانيــن  بتطبيــق  المعنيــة  الجهــات 
والقــرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة 
ببحرنــة الوظائــف، والتأكــد مــن أوضــاع 
العمــال األجانــب ونوعيــة األعمــال التــي 

يشغلونها.

العسومي والمالكي

جر أرامل للمحاكم... وهوامير معفيون
ــى ــوفـ ــتـ ــمـ ــاء عــــــن الـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ إلســــــقــــــاط فـ
أحــال المجلس االقتراح برغبة بصفة مســتعجلة بشــأن إســقاط الفواتيــر الكهربائية 
المتراكمــة علــى حســاب المتوفــى الذي يعيل أســرة فقيرة مــن ذوي الدخل المحدود 
إلــى لجنــة المرافــق العامــة والبيئــة لضمــه إلــى االقتــراح برغبة المشــابه لــه المقترح 

مسبًقا من قبل النائب عيسى القاضي.

مــن جهتها، قالــت النائب زينب عبداألمير 
إلــى أن من األرامــل من تجر إلى المحاكم 
الكهربــاء  فاتــورة  بســبب  وتــذل  وتهــان 
وهنــاك  المتوفــى  زوجهــا  علــى  المترّتبــة 
أسر تعيش في الظالم بسبب عجزها عن 
دفــع هذه الفاتورة. وتســاءلت عبد األمير 
لمــاذا تكــون البنوك الربويــة أكثر رأفة من 
الحكومــة المســلمة. ولماذا يرفع القلم عن 
األرملــة  وتســاق  والمتنفذيــن  “الهواميــر” 

واأليتام إلى المحاكم.
مــن جهتــه، ذكــر النائــب حمــد الكوهجــي 
أن المقتــرح مســتعجل بصفــة إنســانية ال 
تحتمل التأجيل ولفت إلى أن سبق لهيئة 
الكهربــاء والمــاء بإعفــاء مســتهلكين غير 

مســتحقين وصلــت فاتــورة أحدهــم إلــى 
66 ألًفا و517 ديناًرا.

تدعــم  الخيريــة  المؤسســات  أن  وتابــع 
تالحقهــم  حيــن  فــي  واألرامــل،  األيتــام 
الكهربــاء من أجل دنانيــر، منتقًدا أن تجر 
األرامــل إلــى المحاكــم فــي الوقــت الــذي 
يجب محاســبة الجهــات الحكوميــة التي 

ا. تالحق هذه الفئة قضائيًّ
 وعلــق النائــب أحمــد الســلوم أن أهميــة 
االســتعجال في هذا المقترح هو استثناء 
األســر المحــدودة الدخل من دفــع فواتير 
الكهربــاء المتراكمة علــى عائلها المتوفى، 
عملهــا  فــي  اللجنــة  تنظــر  أن  حيــن  إلــى 

بخصوص االقتراح في رغبة. غازي آل رحمة ويوسف الذوادي برواق البرلمان
نموذج مذكرة إحالة قضائية لمتخلف عن سداد فاتورة الكهرباء
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رفــض مجلــس النــواب مشــروع قانــون )مصاغ 
بنــاء علــى اقتراح بقانون من مجلس الشــورى( 
بشــأن الوقاية من المواد اإلشــعاعية، ومشروع 
قانــون )مصــاغ بنــاء علــى اقتــراح بقانــون مــن 
مجلس الشورى( بشأن البيئة، ومشروع بقانون 
)مصــاغ بنــاء علــى اقتــراح بقانون مــن مجلس 
الشورى( بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد 
المتجــددة، مــن حيــث المبــدأ بصفــة نهائية في 
ذات الجلســة بصفــة االســتعجال وإحالتهــا إلى 

مجلس الشورى.
ودعــا وزيــر المجلســين غانــم البوعينين لرفض 
القانونيــة،  للفوضــى  تجنًبــا  الثالثــة  القوانيــن 
مؤكــًدا أن قانوًنا للبيئة قيد الصياغة ســيعرض 

على المجلس قريًبا.

قانون للبيئة يعرض 
على النواب قريًبا

تمســك مجلــس النــواب بتوصية المجلس الســابق بخصوص مشــروع 
قانــون بتعديــل المــادة 20 من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرســوم 
بقانــون 13 لســنة 1977 الــذي ينــص علــى أن يصــدر الوزيــر المعنــي 
بشــؤون الشــباب والرياضة قرارات باالشــتراطات الفنية والتصميمية 

للمنشآت والمالعب الرياضية 
وقــال النائــب علــي اســحاقي ان المنشــآت الرياضية فيها مــن العيوب 
الكثيــر وهــي ال تتطابــق المواصفــات الدولية، مشــيرا الــى ان القائمين 
علــى اعــداد التصاميــم من غيــر المتخصصين ودعا الــى ان تكون هذه 

المنشآت تحت اشراف الوزارة المعنية.
وذكر ان هناك 30 صالة رياضية ال تصلح إلقامة مباريات عليها كلفت 
الكثيــر فضــال عــن كمــا بقيــت صالــة الشــيخ خليفة فــي مدينة عيســى 

مغلقة 3 سنوات بسبب عيب انشائي.
 مــن جهتــه دعــا النائــب خالــد بــو عنــق لرفض المشــروع مبينــا ان هذه 
المشروع سيفتح المجال لجهات أخرى باالستغناء عن وزارة االشغال 

والبلديــات التــي ال تقــوم بتنفيــذ التصاميــم وانشــائها اال بعــد موافقــة 
الجهات المعنية.

واعتبر ان توفير مختصين في كل وزارة من اجل التصاميم ســيكلف 
الكثير من الميزانية التي يبحث عنها من جيب الشعب.

تصاميم المالعب بيد وزارة الرياضة

اعتذر عن الجلسة 11 لمجلس النواب 
كل مــن النــواب علــي زايــد ويوســف 
لتواجدهــم  السيســي  ومحمــد  زينــل 
في مهمة رســمية، فــي حين تأخر عن 
الجلســة كل مــن النائب سوســن كمال 

وفاضل السواد.

تغطية: ليلى مال اهلل 
تصوير: خليل إبراهيم

3 معتذرين 
ومتأخَران

الحمر: 4000 مستفيد من “مزايا”
تــــــــــوزيــــــــــع شــــــــــــــرق الـــــــــحـــــــــد خــــــــــــــال أيــــــــــام
أكد وزير اإلســكان باســم الحمر أن نســبة مشاركة القطاع الخاص في بناء 25 ألف وحدة سكنية 
التي تم تنفيذها بناًء على برنامج عمل الحكومة الســابق بلغت 13 %، مشــيًرا إلى تمكن القطاع 
ا في تنفيذ المشاريع اإلسكانية، واعًدا بمشاركة أوسع في المشاريع القادمة. ا وإداريًّ الخاص ماليًّ

وذكــر الوزيــر الحمــر فــي جلســة النــواب أمــس 
4000 وحــدة  الثالثــاء أن برنامــج مزايــا وّفــر 
الحديثــة،  الطلبــات  مــن  معظمهــم  للمواطنيــن 
وأشــار إلــى الــوزارة قامــت بالعمــل على إنشــاء 
5 مــدن إســكانية فــي وقــت واحــد، وأنه ســيتم 
تســليم وحــدات مدينــة شــرق الحد خــالل أيام 
ومشروع الرملي سيكون جاهًزا للتسليم خالل 

هذا العام. 
البحيــر  مشــروع  أن  اإلســكان  وزيــر  وذكــر 

اإلســكانية  المشــاريع  أصعــب  مــن  اإلســكاني 
بســبب ظــروف األرض التي قامــت عليه إال أنه 

تم التمسك واإلصرار على إنجازه.
اإلســكاني  البحيــر  مشــروع  أن  إلــى  وأشــار 
ســيكون علــى 3 مراحــل تضــم المرحلــة األولى 
227 وحــدة والمرحلــة الثانيــة 182 وحــدة فــي 

حين أن المرحلة الثالثة ستشمل 260 وحدة.
ولفــت إلــى أن أهالــي الرفــاع نالــوا نصيًبــا مــن 

االهتمام بمشاريع اإلسكان. ممدوح الصالح مغادرا مقعده

حطاب متحدثا

أحمد األنصاري

ان  االنصــاري  أحمــد  النائــب  ذكــر 
مــن  كان  اإلســكان  البحيــر  مشــروع 
المقــرر ان يضــم 1800 وحــدة ســكنية 
اال انــه تقلصــت هذه الوحــدات بعد 10 
ســنوات الى 227 وحدة كمرحلة أولى. 
وأوضــح االنصــاري ان منطقــة البحيــر 
منطقة اسكانية بنت في 1982 وبعض 
الوحــدات فيها تضم 3 أجيال في بيت 

واحــد، فتفاقمت المشــاكل االجتماعية 
والطالق واالزدحام المروي واالزدحام 
فــي المدارس والمراكــز الصحية فضال 
عــن الضغط عل البنيــة التحية.وطالب 
بتوزيع الوحدات االسكانية على اهالي 
منهــم  القريبــة  المناطــق  فــي  الرفــاع 
المنطقــة  ديموغرافيــة  علــى  للحفــاظ 

حسب االقدمية.

تقلص وحدات “البحير”
 من 1800 إلى 600

أعــاد مجلــس النــواب مشــروع قانــون 
الثالثــة  برقــم  جديــدة  مــادة  بإضافــة 
والعشرين )مكرًرا( إلى المرسوم بقانون 
نظــام  بشــأن  2002م،  لســنة   )3( رقــم 
انتخاب أعضــاء المجالس البلدية، إلى 
العامــة والبيئــة لمزيــد  المرافــق  لجنــة 
مــن الدراســة. مــن جهتــه، لفــت وزيــر 

أن  إلــى  البوعينيــن  غانــم  المجلســين 
فتــح المجــال للتصويــت للمواطــن في 
الخــارج يخــل بمبــدأ المســاواة، حيــث 
إن القانــون يســمح بمشــاركة المواطــن 
والمقيــم فــي االنتخابــات البلديــة فــي 
حيــن أن المشــروع بقانــون لــم يلتفــت 

إلى غير المواطن.

خلل دستوري في التصويت 
للبلدي من الخارج



أجلــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى محاكمة منســقة مواعيد موظفة بــوزارة الصحة تعمل في مستشــفى جدحفــص للوالدة، 
والمتهمة باالســتيالء خالل 3 ســنوات على مبلغ يفوق 111 ألف دينار من الحســابات الخاصة بالمستشــفى، حتى جلســة 17 مارس 

المقبل؛ وذلك لتقديم المرافعة الختامية من دفاع المتهمة.
الموظفــة  العامــة  النيابــة  أحالــت  وقــد  هــذا 
فــي  أنهــا  اعتبــار  علــى  للمحاكمــة  المتهمــة 
غضــون الفتــرة مــن العــام 2011 وحتــى عام 

2014، ارتكبت اآلتي:

أوال: حــال كونهــا موظفــا عامــا بمستشــفى 
جــد حفص للوالدة، اختلســت مبلــغ 111 ألفا 
و708 دينــارا و500 فلــس والمملوكــة لوزارة 
الصحــة والتــي وجــدت فــي حيازتها بســبب 

وظيفتها.
ثانيــا: ارتكبــت تزويــرا في محررات رســمية 
الماليــة  وزارة  مــن  صــادرة  اســتمارة  وهــي 
لرصــد مبالــغ وأرصــدة القبــض للمتحصــات 

“كشــوف الخزينــة” التــي ترســل إلــى وزارة 
الصحة من المستشفى، بأن حرفت الحقيقة 
فــي بيانــات تلك االســتمارات خافا لحقيقة 
بالســجات  والمثبتــة  الصحيحــة  البيانــات 

اليومية للمستشفى.
موضــوع  المــزور  المحــرر  اســتعملت  ثالثــا: 
التهمة السابقة بأن قدمته لموظف الحسابات 
بــوزارة الصحــة واعتــد بالبيانــات المدونة به 

وأقرت بصحتها مع علمها بتزويرها.

قــال المحامــي الدكتــور ســالم غميض إن المحكمــة الكبرى المدنية الثانية رفضــت دعوى مقامة من جامعة البحريــن، والتي تطالب 
موكلــه بــأن يدفــع لهــا ما يتجاوز الـ12 ألف دينار، باعتبارها مصروفات ورســوم ابتعاثه لدراســة الماجســتير والدكتــوراه في الخارج 

مقابل العمل لدى الجامعة ضعفي مدة االبتعاث، كما ألزمت المدعية بدفع مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكــر غميــض أن وقائــع الدعــوى تتمثــل في 
موكلــه  ضــد  دعواهــا  أقامــت  الجامعــة  أن 
علــى ســند مــن القــول بــأن المدعــى عليه قد 
تعاقد مــع المدعية بموجــب اتفاقية ابتعاث، 
بحيــث تتحمــل الجامعة دفع كافــة التكاليف 
الماليــة للحصــول علــى درجتــي الماجســتير 
والدكتوراه، مقابل أن يعمل لديها بعد انتهاء 
بعثته، ضعفي مدة االبتعاث أو دفع التكاليف 
التــي تتحملها الجامعــة في حالة عدم رغبته 
فــي العــودة إلــى عملــه فــي الجامعــة؛ وذلــك 
للبنــد الخامــس مــن عقــد االبتعــاث  تطبيًقــا 

المبرم بين الطرفين.

مــع  وقعــت  المدعيــة  الجامعــة  أن  وأضــاف 
موكله 3 عقود ابتعاث، وأول تلك العقود كان 
بعثة طالب للحصول على مؤهل الماجســتير 
فــي العــام 1999، علــى أن يلتــزم بالعمل لدى 
الجامعة فترة زمنية تعادل مثلي المدة التي 
يقضيهــا فــي البعثــة، وعــاد بالفعل فــي العام 
2001 وعمــل لــدى الجامعة، لكــن في 2 يناير 
2003، قــررت الجامعــة إيفــاد المدعــى عليــه 
للحصــول علــى مؤهــل الدكتــوراه، إال أن هذا 
التعاقد لم يتم؛ ألن المدعى عليه قام بتغيير 
الجامعة التي ســيدرس فيهــا، وبناء عليه تم 
توقيع عقد جديد في العام 2004، ولم يذكر 

فــي العقديــن ثمة التــزام على عاتــق المدعى 
عليــه بأنه في حالة عدم اســتطاعته الخدمة 

أن يدفع تكاليف الدراسة.
االلتــزام  بــأن  عليــه  المدعــى  وكيــل  ودفــع 
انتهــى  قــد  الماجســتير  برســالة  الخــاص 
بابتعــاث الجامعــة المدعيــة موكلــه لدراســة 
الدكتــوراه، حيــث نــص العقــد علــى أن يلتزم 
الطــرف الثاني بخدمــة الجامعة بعد حصوله 
عودتــه،  بعــد  والدكتــوراه  الماجســتير  علــى 
وفــي حالــة عــدم اســتطاعته الخدمــة يدفــع 

تكاليف دراسته.
العقــد  فــي  الــوارد  النــص  أن  إلــى  وأشــار 

فتــرة  احتســبت  الجامعــة  أن  إال  صريــح، 
جميــع العقــود، وافترضــت أنــه يتعّيــن عليــه 
أن يعمــل مــع الجامعــة ضعفــي المــدة وهــي 
14 ســنة، وقامت باحتســاب المبالغ المطالب 
بها عن تلك الفترة باحتساب مرتبه مضروبا 

فــي 12 شــهًرا لمــدة 14 ســنة مخصوًمــا منــه 
قيمــة األشــهر التــي عملهــا؛ وذلــك بالمخالفة 
لنــص عقد االبتعاث الــذي ال ينص على إلزام 
المدعــى عليــه بالعمل فــي الجامعة ألي مدة 
محددة، بل يلزمه بدفع تكاليف الدراسة، إن 

لم يستطع العمل.
وتابع، أن موكله عمل لدى المدعية مدة )32( 
شــهًرا التاليــة النتهــاء بعثة الدكتــوراه، تاها 
خروجــه في إجــازة بدون راتب نظرا إلصابة 
ا، مما دعاه إلى السفر  نجله بمرض نادر عالميًّ
خارج المملكة حتى يتسنى له تقديم العناية 
الطبيــة الازمــة، فضــاً عــن خطــأ الجامعــة 
مــرة أخرى حين احتســبت فترة الماجســتير 
باعتبارهــا جزًءا مــن البعثة للدكتــوراه، حالة 
اكتملــت  منفصلــة  تعاقديــة  عاقــة  كونهــا 
الماجســتير  علــى  عليــه  المدعــى  بحصــول 
ورجوعــه للعمل فــي الجامعة، وانفصال هذه 

المرحلــة عــن المرحلــة الاحقــة لهــا بفاصــل 
زمنــي يزيــد عــن ســنتين قضاهمــا المدعــى 
عليــه فــي العمل بالجامعــة، مبيًنــا أن ابتعاث 
الجامعة لموكله مجدًدا فهذه مسألة ال يسأل 
عنها المدعى عليه، إذ لم تكن الجامعة ملزمة 
بابتعاثــه قبــل أن يعمــل المــدة المتفــق عليهــا 

في ذلك العقد.
فضاً عن هذا وذاك دفع وكيل المدعى عليه 
بسقوط الدعوى بالتقادم؛ وذلك وفًقا ألحكام 
المــادة )29/4( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة، 
والتي تنص على عدم سماع دعوى استرداد 
مــا صرفتــه الحكومــة بغيــر وجــه حــق إلــى 
الموظــف بســبب الوظيفــة، بانقضــاء خمــس 
ســنوات وتبــدأ فترة عدم ســماع الدعوى من 
تاريــخ الصــرف، الفتــا إلــى أن الواقعــة محل 
الدعــوى قــد تمــت بمســّوغ قانوني، مــا يؤكد 

صحة الحكم برفض دعوى الجامعة.

سالم غميض

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

نظمــت المؤسســة الوطنيــة لحقوق اإلنســان 
بالشــراكة مــع مكتــب المفتــش العــام لجهــاز 
حــول  توعويــة  محاضــرة  الوطنــي  األمــن 
حقــوق  وحمايــة  لتعزيــز  الوطنيــة  “اآلليــات 
اإلنســان”، وذلــك ضمــن النســخة الثانيــة مــن 

البرنامــج التدريبــي الخــاص لمنتســبي جهاز 
األمــن الوطنــي فــي حقــوق اإلنســان، الــذي 
تمتــد  تثقيفيــة  ومحاضــرات  ورش  يشــمل 
مــن فبرايــر إلــى ســبتمبر 2019، وتســتهدف 

تدريب 200 منتسب للجهاز.

17 مارس المرافعة الختامية لمنسقة مواعيد بـ “الصحة”تثقيف منتسبي”األمن الوطني” بالمجال الحقوقي
الــمــســتــشــفــى ــات  ــابـ ــسـ حـ ــن  ــ م ــار  ــ ــن ــ دي ــف  ــ ألـ  111 اخــتــلــســت 

08local@albiladpress.com

األربعاء
27 فبراير 2019 

رفض دعوى الـ “VAT” ضد “الكهرباء والماء”22 جمادى اآلخرة 1440
المحامي الذوادي يؤكد أنه بصدد دراسة أسباب الحكم

األولــى  المدنيــة  الكبــرى  المحكمــة  قضــت 
)الدائرة اإلدارية( برفض الدعوى المقامة من 
المحامــي محمد الذوادي بشــأن قرار ضريبة 
القيمــة المضافة )VAT( التــي بدأت بتطبيقها 
هيئــة الكهربــاء والمــاء، والذي تقــّدم بها ضد 
التنفيــذي  الكهربــاء والمــاء والرئيــس  وزيــر 
لهيئــة الكهربــاء والمــاء، كٌل بِصَفتــه؛ وذلــك 
لوقف وإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
علــى المشــتركين بخدمــات هيئــة الكهربــاء 
والمــاء، مدعًيا عدم قانونيــة تحصيل الهيئة 

للضريبة.
وأشــار الــذوادي إلــى أنــه في انتظار اســتام 
أســباب الحكــم ســالف البيــان برفــض دعواه، 
لدراســة الحكم وبيان مدى الحاجة لمواصلة 
محكمــة  أمــام  والطعــن  التقاضــي  مراحــل 

االستئناف من عدمه.
وكان ممثــل جهــاز قضايا الدولة قد أكد عدم 
وجــود مــا يمنــع مــن منافســة هيئــة الكهرباء 
والمــاء مــن قبــل شــركات أخــرى فــي تقديــم 

خدمات الكهرباء والماء. 
تكــون  لــن  لذلــك  وفًقــا  الهيئــة  أن  وأضــاف 
تمارس نشاطها بصفة سيادية محتكرة هذه 
الخدمــة علــى نفســها، إذ إنــه ال شــيء يمنــع 
مــن منافســتها فــي تقديــم خدمــات الكهرباء 

والماء من قبل آخرين. 
وأوضــح المحامــي الــذوادي فــي دعــواه أنــه 

مواطــن بحرينــي ومنتفــع من خدمــات هيئة 
الكهرباء والماء تفاجأ المدعي برسالة واردة 
من قبل هيئة الكهرباء والماء بتاريخ 8 يناير 
2019 مرسلة عبر البريد اإللكتروني، تضمنت 
إشــعاًرا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على 
توريــدات خدمــات الكهربــاء والمــاء بنســبة 
5 % مــن قيمــة الخدمــة وذلــك بأثــر رجعــي، 
اعتباًرا من فاتورة شــهر يناير 2019، ومرفق 

بها شهادة التسجيل الضريبي للهيئة.
وأفــاد أن هــذا اإلجــراء غير قانونــي كون أن 
المشــرع ألزم في حال تطبيق ضريبة القيمة 
المضافــة علــى التوريــدات الحكومية وجود 
توافر عدة شــروط، وهي أن ال تباشــر الدولة 
تلــك التوريــدات بصفــة ســيادية وأن يكــون 
هنالك منافسة بين القطاعين العام والخاص 
القطــاع  بهــذا  يتوافــر  ال  مــا  وهــو  بشــأنها 

الحكومي.
وطالــب الذوادي قبل الفصــل في الموضوع، 
القــرار  تنفيــذ  وقــف  مســتعجلة  وبصفــة 
المطعــون عليــه إلــى حيــن االنتهــاء مــن نظر 
الدعوى الماثلة، وفي الموضوع بإلغاء القرار 
تطبيــق  مــن  تضمنــه  فيمــا  عليــه  المطعــون 
ضريبــة القيمــة المضافــة على خدمــات هيئة 
الكهربــاء والماء، مــع ما يترتب على ذلك من 

آثار.
وجــاء فــي الئحــة الدعــوى أن الفقــرة األولى 
من المادة )9( من المرســوم بقانون رقم )48( 
لســنة 2018 بشــأن ضريبــة القيمــة المضافــة 

للضريبــة  )تخضــع  علــى:  صراحــة  نصــت 
التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية 
مــا دامــت تباشــرها بصفــة غيــر ســيادية مــن 
خــال مزاولــة نشــاط اقتصادي وفقــا آلليات 

تنافسية مع القطاع الخاص(
المشــرع  أن  النــص  هــذا  مفــاد  أن  وأوضــح 
القانونــي اســتلزم شــروط رئيســية إلخضــاع 
التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية 

لضريبة القيمة المضافة، وأهمها:
هــذه  الحكوميــة  الجهــة  تباشــر  ال  أن  أ - 

الخدمات بصفة سيادية.
ب - إمكانيــة التنافــس بين الجهــة الحكومية 

والقطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وبّين قصد المشرع القانوني أن تكون الجهة 
بحًتــا  ــا  تجاريًّ نشــاًطا  تمــارس  الحكوميــة 
بالتنافــس مــع القطــاع الخاص حتــى تخضع 
خدماتهــا لضريبــة القيمــة المضافــة طبقــا لما 

نص عليه القانون.
وأفــاد بأنــه كما هــو معلوم أن هيئــة الكهرباء 
المــاء جهــة حكوميــة تباشــر خدماتهــا بصفة 
ســيادية دون تنافــس مــع القطــاع الخــاص، 
حيــث إن مرفــق خدمــات الكهربــاء والمــاء، 
بيــد  محصــور  ورئيســي،  مهــم  مرفــق  وهــو 
هيئــة الكهربــاء والماء وحدهــا دون منافس، 
وبالتالــي يجــب أن ال تخضــع خدماتها لقيمة 
الضريبة المضافة طبًقا لما نصت عليه الفقرة 
قانــون ضريبــة  مــن   )9( المــادة  مــن  األولــى 

القيمة المضافة المشار إليه سابقا.

الكهربــاء  الــذوادي أن قــرار هيئــة  قــّرر  كمــا 
القيمــة  لضريبــة  بإخضــاع خدماتهــا  والمــاء 
بعيــب  ومشــيب  مجحــف  قــرار  المضافــة 
ومخالفــة  القانــون  تطبيــق  فــي  الخطــأ 
نصوصــه، مشــيًرا إلى أن مملكــة البحرين بلد 
المؤسسات والقانون، يقع الجميع فيها تحت 
مظلــة القانــون سواســية دون تفرقــة ســواء 
أكان حاكًما أم محكوًما، ويلتزم الجميع فيها 
بأحــكام القانــون دون مخالفــة، ومتى وقعت 
هــذه المخالفــة وجــب تصحيحهــا مــن جهــة 
القضــاء دون تــردد، وأن القضــاء اإلداري هو 
الحصــن الحصيــن الــذي يســعى إلــى إحداث 
التــوازن بيــن جهــة اإلدارة واألفــراد ويحمي 
الحقــوق والحريــات الفرديــة مــن أي اعتداء 
أو مخالفــة للقانــون، ويعمل على رفع التعدي 
ا من جهة اإلدارة،  ا أم معنويًّ سواء أكان ماديًّ
وأن الرقابــة القضائيــة هــي ضمانــة أساســية 
ودســتورية مهمــة، وأن نــص المشــرع عليهــا 
ــا كان  هدفــه إعمــال مبــدأ ســيادة القانــون أيًّ

المخطئ.

محمد الذوادي
Û  أفــرزت المراحــل السياســية التــي مــّرت بهــا البحريــن فــي الخمــس عشــرة

ســنة األخيرة، عن أرطال بشــرية من )الغث والســمين( ممن عرت المواقف 
واألحداث الجســام، هشاشــة معدنها، وفئويتها المغلقة على مصالحها هي، 

وال غير ذلك.
Û  ،األكوام الرثة هذه، ال تكاد تخطو خطوة واحدة لألمام، إال بمقياس النفعية

والمصلحة، و)الشــيء مقابل الشــيء(، وكم رأينا -بـــأسف- من وصل منهم 
وتــدّرج، وترّقــى، على حســاب غيره، ممــن ال ينتظر مقابًا للــوالء، ولمحبة 

البلد وأهلها.
Û  اســتذكرت هذا األمر قبل أيام قليلة مقطع فيديو من أحدهم، يجاهد فيه

اختــزال النجاحــات الشــعبية التــي أفشــلت األزمــة االنقابيــة العــام 2011 
لنفسه، وكأن الفضل له هو، وأنه لواله لكانت البحرين بخبر كان.

Û  هــذا الســيناريو الفــارغ، والــذي يكــّرره جمــع آخــرون علــى مســامعنا، بيــن
الحين واآلخر، يشــير إليهم باإلصبع، كمواطني مصلحة، ينتظرون المقابل 
البخــس، لوالئهــم، ولتضحياتهم المزعومة، يقابلهم جمع غفير من الشــباب 
الصامــت، ممــن قــّدم التضحيات والمواقــف الكبرى، بــوازع وطني خالص، 

دون أن ينتظروا شكًرا أو جزاًء من أحد.
Û  صعــود الموجــة، واقتطــاف ثمرة اآلخرين، وســرقة جهودهم، ونســبها لمن

ليس له الفضل، ليست موهبة، بقدر ما هي لعنة، ابتلي فيها من ابتلي، على 
حســاب غيره، ممن عمل، واجتهد، وكّرس وقته ودمه للبحرين، بواجب ال 
يجاهر فيه، وال ُيذكر فيه اآلخرين بما فعل، ألجل وطن يتمرغ في خيره.

Û  ،في المقابل، فإن النظر بمجهر الحقيقة، لرجاالت البلد األوفياء، المخلصين
لهــو واجــب علــى الدولــة، وعامل مســاند ومســاعد لهــا، ألن تكون بالمســار 

الصحيح، بعيًدا عمن يصدح بشعارات هو ليس أهًا لها.

الرياء في 
العمل الوطني

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

وكيـــل المدعـــى عليـــه يؤكـــد ســـقوط حقهـــا بالتقـــادم وخطأهـــا بفهـــم العقـــود

رفض دعوى لجامعة البحرين ضد دكتور ابتعثته وتطالبه بـ12 ألًفا

 

العليــا  االســتئناف  محكمــة  أّيــدت 
الجنائيــة األولــى معاقبــة مســتأنفين 
عاًمــا   15 لمــدة  بالســجن  آســيويين 
وبتغريــم كل منهمــا مبلغ 5000 دينار؛ 
وذلــك إلدانتهما بجلــب قرابة كيلوين 
المخــدرة،  الماريجوانــا  نبــات  مــن 
والمخبــأة فــي كتب دينيــة، كما أيدت 
ا عن البــاد بعد تنفيذ  بإبعادهمــا نهائيًّ
وبمصــادرة  بهــا  المقضــي  العقوبــة 

المضبوطات.
واقعــة  أن  إلــى  المحكمــة  وأشــارت 
ضابــط  أن  فــي  تتحصــل  القضيــة 
الجمــارك وأثنــاء أدائــه واجــب عملــه 
بمطــار البحريــن الدولــي اشــتبه فــي 
علبــة “كارتون” يحتــوي على عدد من 
الكتب بداخل حقيبة مسافر قادم من 
دولة آســيوية، لذا فإنه انتظر استام 
المســافر حقيبتــه حتــى يتــم تحويله 

للمسار األحمر للتدقيق بتفتيشه.

التفتيــش  عمليــة  أثنــاء  وفوجئــوا 
للحقيبــة أن بداخلها مخبــأة فيما بين 
أغلفــة الكتــب ما إجمالــي وزنه 1787 
جراًما من نبات الماريجوانا المخدرة.

وبســؤال المســتأنف األول حــول تلك 
المضبوطــات أفــاد بأنــه ال يعلــم عــن 
النبات المخدر أي شــيء وال عاقة له 
بــه، مبيًنا أنه التقــى في مطار باده بـ 
3 أشــخاص مــن رجــال الديــن، والذي 
طلبــوا  مــن  وهــم  أصــاً،  يعرفهــم  ال 
منــه توصيل هذه الكتــب الدينية إلى 
شــخص مقيــم فــي المملكــة، وأعطوه 
لــه  مؤكديــن  هاتفــه،  ورقــم  اســمه 
أن هــذا العمــل ســيدخله إلــى الجنــة 

مباشرة، فقبل بهذا األمر.
وعند استعام وتحري أفراد الشرطة 
حــول هويــة المســتأنف الثانــي الــذي 
أرشــد عنــه األول تمكنــوا مــن القبض 

عليه.

رفض استئناف مهربي “الماريجوانا” آسيوي يمتنع عن دفع الغرامات ويطالب بحبسه
مرخص غــيــر  ــا  ــًق ــائ س ــل  ــم وع ــرات  ــ م  10 ــراء  ــم ــح ال اإلشـــــارة  تــجــاوز 

رفض متهم آسيوي مدان بارتكاب 10 وقائع تجاوز اإلشارة الضوئية باللون األحمر، محكوم عليه 
فيهــا بغرامــات ماليــة بلــغ إجماليهــا 1000 دينــار بواقــع 100 دينار عــن كل واقعــة، وبجريمة أخرى 
هي اســتعمال ســيارة خاصة بجهة عمله كـ “تاكســي” محكوم عليه فيها بغرامة مالية وقدرها 100 

ا عن البالد، أن يدفع الغرامات المالية المترتبة عليه والتي بلغت 1100 دينار. دينار وإبعاده نهائيًّ

لذا قررت المحكمة الصغرى الجنائية )المختصة 
بالقضايــا المروريــة( تنفيــذ الحكــم عليــه بســلب 
حريتــه بواقــع 5 دنانيــر وفًقــا للقانــون عــن كل 
يــوم ســيقضيه في الحبــس، إذ من المفترض أن 
يقضــي 220 يوًما، والتي تجاوز مدتها 7 أشــهر، 
لكــن القانــون يلــزم بحبســه لمــدة ال تتجــاوز الـ6 
أشــهر فقــط. وتنص المــادة )363( في المرســوم 
بقانــون رقــم )46( لســنة  2002 بإصــدار قانــون 
اإلجــراءات الجنائيــة علــى أنــه )يجــوز اإلكــراه 
البدنــي لتحصيــل المبالــغ الناشــئة عــن الجريمة 

الجريمــة،  مرتكــب  ضــد  للدولــة  بهــا  المقضــي 
مدتــه  وتقــدر  بالحبــس  اإلكــراه  هــذا  ويكــون 
باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل. 
ومــع ذلــك، ففــي المخالفات ال تزيد مــدة اإلكراه 
علــى يــوم واحــد للغرامــة وال علــى ســبعة أيــام 
للمصاريــف ومــا يجــب رده والتضمينــات. وفــي 
الجنح والجنايات ال تزيد مدة اإلكراه على ستة 
أشــهر للغرامة وستة أشهر للمصاريف وما يجب 
الوقائــع  تفاصيــل  وتتمثــل  والتضمينــات(.  رده 
المــدان فيهــا المتهــم بأنــه تــم ضبطــه مــن قبــل 

أفراد شرطة المرور، والذين كانوا يجرون حملة 
مروريــة ضــد مــن يعمــل علــى توصيــل الزبائــن 
بمقابل مادي، إذ قبض على المتهم وهو يستعمل 
ســيارة تابعــة لجهــة عمله كـــ “تاكســي” لتوصيل 
الزبائــن. وتمكنــت شــرطة المــرور خــال تنفيــذ 
تلك الحملة من ضبط 3 آســيويين آخرين بذات 
التهمــة، والذيــن تبيــن أنهــم جميًعــا يســتعملون 
ســيارات خاصــة بجهة عملهــم كســيارات أجرة، 
أحدهم استغل عمله كسائق لدى إحدى العوائل 
السيارة المسلمة إليه في توصيل زبائنه بمقابل 
مبالــغ ماليــة تتراوح ما بين ديناريــن و3 دنانير. 
ويتبّيــن من أوراق الدعــاوى الخاصة بالمتهمين 
األربعة أنهم جميًعا تم ضبطهم سابًقا في وقائع 
مشــابهة، وتــم أخــذ التعهــد عليهــم بعــدم تكــرار 
أفعالهــم، لكنهــم أخلفــوا بذلــك التعهــد وعــادوا 
الرتــكاب مثــل هــذه الجريمــة. فأحالتهــم النيابة 

اســتخدموا  أن  اعتبــار  علــى  للمحاكمــة  العامــة 
مقابــل  ركاب  توصيــل  فــي  خاصــة  مركبــات 
حصولهــم على مبالغ ماليــة، وقضت بتغريم كل 
ــا عن الباد  منهــم مبلــغ 100 دينــار واإلبعاد نهائيًّ
بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وهو ما لم يقبل 
بدفعه المتهم اآلســيوي المشار إليه فتم التنفيذ 

عليه بالحبس لمدة 20 يوًما.
ومــا إن انتهــت مدة محكوميته الســالبة للحرية 
نظــًرا لعــدم دفعــه للغرامــة الماليــة وقبــل إبعاده 
عــن البــاد، لوحظ أنــه متهم بارتــكاب 10 وقائع 
اللــون، وقــد  تجــاوز اإلشــارة الضوئيــة حمــراء 
صــدرت بحقه أحكام بالغرامــة بواقع 100 دينار 
عــن كل واقعــة، ورفــض مــرة أخــرى دفــع مبلــغ 
1000 دينــار المحكوم عليــه بها وطالب بإعادته 
إلــى الحبــس لتنفيــذ الحكــم، قائــا إنــه ال يملــك 

قيمة الغرامات المحكوم عليه بها.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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توزيعات نقدية على المســاهمين بواقع 45 فلًســا للســهم الواحد

أرباح “البحرين للتسهيالت” 2018

حققــت شــركة البحرين للتســهيالت التجارية صافي أربــاح بلغت 22.9 مليون 
دينــار بزيــادة مقدارهــا 11 % مقارنة بمبلغ 20.7 مليــون دينار عن العام 2017 
وقــّرر مجلــس إدارة الشــركة رفع توصية إلى الجمعية العامــة العادية لتوزيع 
أرباح نقدية على المســاهمين بواقع 45 فلًســا للســهم الواحد بنسبة 45 % من 
رأس المــال المدفــوع )50 % فــي عــام 2017( وأســهم منحة على المســاهمين 

بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع وبواقع 1 سهم لكل 4 أسهم صادرة.

 وبلــغ العائــد علــى الســهم 142 فلًســا 
للسهم الواحد )2017: 129 فلًسا(. في 
حيــن بلــغ صافــي أربــاح الربــع األخيــر 
2018 حوالي 6.8 مليون دينار مقارنة 
بمبلغ 6.3 مليون دينار في عام 2017، 
مسجلة عائًدا على السهم بلغ 42 فلًسا 
للســهم الواحــد مقابــل 40 فلًســا عــن 

الفترة ذاتها من العام الماضي. 
وقــال رئيــس مجلــس إدارة الشــركة، 
عبــد الرحمــن فخــرو “إنه لمــن دواعي 
الفخــر واالعتــزاز أن نعلن عــن النتائج 
المالية المرضية التي سجلتها الشركة 
رغم التحديات التي يشــهدها الســوق 
فقــد  الحاضــر،  الوقــت  فــي  المحلــي 
أرباحهــا  أعلــى  أخــرى  مــرة  حققــت 
هــذه  “أن  وأضــاف  اإلطــاق”.  علــى 
ومتانــة  مرونــة  علــى  تــدل  النتائــج 
للشــركة  المتنــوع  التجــاري  النمــوذج 
وكفاءة عملياتهــا التجارية وفعاليتها، 
الخطــة  لمبــادرات  الجيــد  والتطبيــق 
الثــاث  للســنوات  االســتراتيجية 
الفائتــة 2018-2016 ومبادرات العمل 

المشترك بين شركات المجموعة”.
وقــال الرئيس التنفيــذي، عادل حبيل 
“حققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي 
وقــدره 46.3 مليــون دينار بنســبة نمو 
الماضــي.  بالعــام  بلغــت 8 % مقارنــة 
وبلــغ إجمالــي أصــول الشــركة كما في 
31 ديســمبر 2018 مبلغــا وقــدره 391 
 % 5 مقدارهــا  بزيــادة  دينــار  مليــون 
مقارنــة مــع مبلــغ وقــدره 373 مليــون 
 31 فــي  المنتهيــة  الفتــرة  عــن  دينــار 

ديسمبر 2017. 
وأضــاف أن الشــركة حققت فــي الربع 
فوائــد  إجمالــي صافــي   2018 الرابــع 
دينــار،  مليــون   6.7 بمبلــغ  مكتســبة 
بزيــادة مقدارهــا 8 % مقارنــة بمبلــغ 

6.2 مليــون دينار فــي 2017. وحققت 
أيًضــا إجمالــي دخــل تشــغيلي وقــدره 
12.3 مليــون دينــار بنســبة نمــو بلغــت 
8 % مقارنــة بمبلــغ 11.4 مليون دينار 
في 2017. كما وسجلت إجمالي دخل 
شــامل بقيمة 5.3 مليون دينار بنســبة 
انخفــاض بلغــت 23 % مقارنــة بمبلــغ 

6.9 مليون دينار في 2017.
وفــي إطــار مــا تقدمــه المجموعــة في 
فقــد  االســتهاكي،  التمويــل  مجــال 
كان العــام 2018 عاًما متميًزا بالنســبة 
حققــت  حيــث  البحريــن  لتســهيات 
أرباًحا صافية بلغت 18.9 مليون دينار 
17.5 مليــون دينــار   :2017( بحرينــي 
(، وفــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي 
الســوق واصلــت سياســاتها  يشــهدها 
الحــذرة في تقديــم القروض الجديدة 
التــي بلغت 171 مليون دينار بحريني 
بنســبة نمــو بلغــت 9 % مقارنــة بالعام 
الماضــي بمبلغ 161 مليون دينار. وبلغ 
صافي الفوائد المكتسبة للشركة مبلغا 
بزيــادة  دينــار،  مليــون   25.5 وقــدره 
 23.9 بمبلــغ  مقارنــة   %  7 وقدرهــا 

مليون دينار عن عام 2017. 

أنشطة شركات السيارات

 حققــت الشــركة إجمالــي أربــاح مــن 
مبيعــات الســيارات بلغــت 7.2 مليــون 
دينــار بزيــادة وقدرهــا 13 % مقارنــة 
 .2017 عــن  دينــار  مليــون   6.4 بمبلــغ 
وفــي الربــع الرابــع 2018، بلــغ إجمالي 
األربــاح مــن مبيعــات الســيارات مبلغا 
بزيــادة  دينــار  مليــون   1.8 وقــدره 
 1.5 بمبلــغ  مقارنــة   %  20 وقدرهــا 

مليون دينار عن 2017. 
الوطنيــة  الشــركة  صعيــد  وعلــى 
للســيارات فقــد ســجلت صافــي أرباح 

 2.2 مقابــل  دينــار  مليــون   2.4 بلغــت 
 .2017 ذاتهــا  للفتــرة  دينــار  مليــون 
العــام  خــال  الشــركة  واعتمــدت 
اســتراتيجية هامــة تمثلت فــي القيام 
ببعــض الخطوات االســتباقية للتكيف 
مع الظروف الصعبة التي مر بها قطاع 
مبيعــات الســيارات فــي البحريــن كمــا 
حصــل خال العام 2017، حيث شــهد 
السوق تحوال في رغبات المستهلكين 
الذين عزفوا عن شراء السيارات ذات 
الدفــع الرباعــي الكبيــرة واتجهوا نحو 
متوســطة  الرباعــي  الدفــع  ســيارات 
الحجم، وعلى إثر ذلك حققت الشركة 
زيــادة كبيــرة فــي حجــم مبيعاتهــا من 

السيارات. 
شــركة  ســجلت  آخــر،  جانــب  مــن 
التســهيات للســيارات أرباًحــا صافية 
بلغت 200 ألف دينار، واستطاعت في 
غضــون ثــاث ســنوات مــن أن تجعــل 
مــن العامــة التجاريــة لســيارات جــي 
أي ســي مــن أكثــر العامــات التجارية 

ا في الباد.  الواعدة واألسرع نموًّ

 أنشطة التأمين

 حققــت شــركة التســهيات لخدمــات 
التأميــن صافي أربــاح بلغت 773 ألف 
دينــار بزيــادة مقدارهــا 27 % مقارنــة 
العــام.  عــن  دينــار  ألــف   610 بمبلــغ 
فــي  ريادتهــا  الشــركة  واصلــت  كمــا 
ســوق تأميــن الســيارات فــي البحرين 
 16 بلــغ  نمــوا  العــام  خــال  وســجلت 

% فــي عــدد بوليصــات التأميــن علــى 
السيارات. 

أمــا بالنســبة لألنشــطة العقاريــة فقــد 
ســجلت شــركة التســهيات للخدمات 
العقاريــة خــال العــام أرباحــًا صافيــة 
بلغــت 628 ألف دينــار بزيادة مقدارها 
40 % مقارنــة بمبلــغ 449 ألــف دينــار 
مــا تــم تحقيقــه فــي 2017. وتمكنــت 
الشــركة مــن بيــع 30 % مــن مخــزون 
األراضــي ضمن مشــاريعها اإلســكانية 
مقارنــة بعــام 2017. إلــى جانــب ذلك، 
واصلــت محفظــة العقــارات الســكنية 
تحقيق نســبة إشــغال معقولة للشــقق 
علــى  حصولهــا  ضمنــت  المفروشــة 
عوائــد ثابتــة ومعقولة على هذا النوع 

من االستثمار. 
شــركتنا  أتمــت  آخــر،  جانــب  مــن 
لتأجيــر  التســهيات  الجديــدة شــركة 
الســيارات عامهــا األول، واســتطاعت 
فــي فتــرة قياســية قصيــرة أن تصبح 
تلبيــة  علــى  وقــادرة  مؤثــرة  شــركة 
وطــرح  المعاصــرة  الحيــاة  متطلبــات 
حلول وبدائل جديدة ومبتكرة لزبائن 
قطــاع المواصات وتأجير الســيارات 
تقديــم مجموعــة  عبــر  البحريــن  فــي 
متكاملة من خيارات تأجير السيارات 
وبمــدد متفاوتة وبأســعار معقولة. أما 
مــن حيث الســيولة، فــإن الشــركة في 
وضــع مالــي قــوي ومطمئــن، وتتمتــع 
بواقــع منخفــض  مديونيــة   بمعــدل 

.% 1.7 

توبلي - التسهيالت التجارية

عادل حبيل عبدالرحمن فخرو

غريمستون رئيًسا لوحدة 
“إنفستكورب” و ”أبردين”

كشــف إنفستكورب، وشــركة “أبردين ستاندرد 
جيــري  الســير  تعييــن  عــن  إنفســتمنت”، 
الوحــدة  إدارة  لمجلــس  رئيًســا  غريمســتون 
االســتثمارية المشــتركة بينهمــا. ويأتــي تعيين 
غريمســتون عقب قــراره بالتنحــي عن منصبه 
كمديــر غيــر تنفيــذي لــدى مجموعــة “باركليــز” 
ورئيــس لمجلــس إدارة الشــركة التابعــة لبنــك 
باركليــز. وســتركز هــذه الوحــدة االســتثمارية 
االجتماعيــة  التحتيــة  الُبنــى  قطــاع  علــى 
واألساســية بالــدول الخليجيــة. وقــال رئيــس 
لــدى إنفســتكورب،  التنفيــذي  مجلــس اإلدارة 
محمد العارضي “يمّثل هذا المشروع المشترك، 
الــذي يهــدف إلــى االســتثمار فــي قطــاع الُبنى 
التحتية بمنطقة الخليج، خطوًة مهمة بالنسبة 

لنا وشركة أبردين ستاندرد إنفستمنت”.

المنامة - إنفستكورب
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المنامة - تمكين

 أعلــن صنــدوق العمــل “تمكيــن” عــن فتــح بــاب التســجيل فــي برنامــج المســابقة الدوليــة “رواد فــي القصــر” 
)Pitch@Palace 2.0 Bahrain( فــي نســختها البحرينيــة الثانيــة لهــذا العــام، حيــث من المقرر أن يســتمر تلقي 

الطلبات حتى 8  مارس 2018.

وتأتــي مشــاركة البحريــن في برنامــج “رواد فــي القصر” 
المســابقة،  هــذه  تهــدف  حيــث  “تمكيــن”،  مــن  بتنظيــم 
التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الملكــي األميــر أنــدرو دوق 
يــورك فــي عــام 2014، إلــى توفيــر منصــة متخصصــة، 
مــن خالــه  يســتطيع  متكامــل،  تفاعلــي  برنامــج  ضمــن 
رواد األعمــال اكتســاب الخبــرات والحصول علــى الدعم 
محلييــن  مختصيــن  يــد  علــى  االستشــارية  والمســاندة 
وإقليميين ودوليين والتواصل مع شــبكة عالمية واسعة 

في قطاع األعمال. 
وقــال الرئيــس التنفيذي لـــ “تمكين” إبراهيــم جناحي، إن 
هــذه المنافســة تســهم فــي تحقيــق دعــم أهــداف تنميــة 
ومواصلــة بنــاء قــدرات رواد األعمــال وتعزيــز قدراتهــم 
التنافســية، وذلــك مــن خــال فتــح المجال أمــام التعرف 
التحديــات  ظــل  فــي  الممكنــة  التطويــر  فــرص  علــى 
االقتصاديــة العالميــة واالطــاع علــى أفضل الممارســات 
الدوليــة من خال شــبكة متكاملة مــن التواصل والدعم، 
مضيًفــا إلــى أن ذلــك يســهم في تشــجيع طاقــات اإلبداع 
واالبتــكار، وفتــح قنــوات للتعــرف على فرص االســتثمار 
العالميــة ومتطلبــات  األســواق  فــي  المتاحــة  والشــراكة 
المواءمــة بيــن البيئــات االقتصاديــة التــي يتطلبهــا رائــد 

العمل. 
وكانت البحرين استضافت النسخة األولى من المسابقة 
فــي 2018، وتلقــت 99 طلًبا بالمشــاركة من رواد األعمال 
البحرينييــن، إذ تأهــل فــي تصفياتهــا عــدد مــن األعمــال 
التــي شــاركت في كل مــن النســخة الخليجيــة والعالمية 

من “رواد في القصر”. 
واختتمــت المشــاركة البحرينيــة فــي النســخة العالميــة 
المنعقــدة فــي ديســمبر مــن عــام 2018 بتأهــل تطبيــق 
الشــركاء  مــن  ســليمان، وكل  هالــة  لمؤسســته  “الــراوي” 
المؤسسين أميرة القبيطي ومحمد إبراهيم، حيث تصدر 

ا بالفوز بجائزة اختيار الجمهور. تطبيق “الراوي” عالميًّ
ومــن المقــرر أن تنطلــق فعاليــات المســابقة فــي إبريــل 
المقبــل، حيــث ســتتم علــى إثرهــا الدخــول فــي مرحلــة 
التصفيــات للمســابقة فــي نســختها الخليجيــة ومــن ثــم 
العالميــة، حيــث ســيقوم رواد األعمال بتقديــم عروضهم  
أمــام حضــور يضــم كبــار المؤثريــن فــي عالــم االســتثمار 

وريادة األعمال والتكنولوجيا واإلعام.
وفي نهائيات المنافســة ســيقوم مرشــحين إثنين من كل 
دولــة مشــاركة، مــن مجمــوع المشــاركين فــي التصفيات 
النهائية، باالنضمام إلى فرصة التنافس الدولي في قصر 
ســانت جيمــس بالمملكــة المتحــدة، بحضــور دوق يــورك 

وعدد من الخبراء والمهتمين. 
الجدير بالذكر أنه منذ انطاق المسابقة في 2014، شارك 
فــي البرنامــج أكثــر 59 بلد، وانضم إليــه 782 رائد أعمال 

من مختلف أنحاء العالم.

2018 مــارس   8 حتــى  يســتمر  الطلبــات  تلقــي 

فتح باب التسجيل لـ “رواد في القصر”

22.9
دينـــار مليـــون 

إبراهيم جناحي 

بآالف الدوالرات األمريكية   قامئة املزيانية العمومية املوحدة -  

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة التدفقات النقدية املوحدة - 

قامئة التغيريات يف حقوق املسامهني املوحدة  - بآالف الدوالرات األمريكية 

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة الدخل املوحدة - 

مكا يف 31 ديمسرب 2018

للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2018 

للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2018

للسنة املنهتية يف 31  ديمسرب 2018

31 ديمسرب

2018

 31  ديمسرب 

2017

األصول

 1,823  1,206 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 13,004  9,502 مراحبات مستحقة القبض

 15,500  8,496 مستحقات لدى البنوك

 5,071  2,496 مضاربات مستحقة القبض

 5,851  841 متويالت مستحقة القبض

 73,461  73,405 استمثارات يف الصكوك

 5,651  4,771 استمثارات االهسم والصناديق املالية

 27,547  26,556 االستمثارات العقارية

 139  137 معدات

 1,366  1,180 أصول أخرى

 149,413  128,590 مجموع األصول

20182017

من األنشطة التشغيلية   /  19,748  )11,117(صايف النقد )املستخدم يف( 

 19,748  )11,117(صايف احلركة يف النقد وما يف حمكه

 10,579  30,327 النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

 30,327  19,210 النقد وما يف حمكه يف 31 ديمسرب

قامئة التدفقات النقدية املوحدة متوفرة بالتفصيل عىل املوقع االلكرتوين ملركز إدارة السيولة املالية مالحظة: 

31 ديمسرب

2018

31 ديمسرب

2017

الدخل من:

 5,533  3,485 األستمثار يف الصكوك

 58  190 االستمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 137  245 مستحقات لدى البنوك

 329  752 مستحقات المتويل

 112  56 مستحقات املضاربات

املستمثرين  عائد اىل حاميل الصكوك قصرية االجل -  خمصوما مهنا : 
 )1,786()2,180( والبنوك

 2,548  4,383 

 531  443 رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية

 1,501  1,293 أرباح اإلجارة 

 20  )4()خسائر( أرباح من العمالت األجنبية

 116  244 أرباح أخرى 

 6,551  4,524 ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 2,566  2,779 تاكليف املوظفني 

 724  723 االسهتالك

 1,115  1,056 مرصوفات عامة وادارية  

 4,405  4,558 املرصوفات التشغيلية 

الرحب للسنة قبل خمصص االمضحالل   2,146  )34(صايف )اخلسارة( 

خلسائر االئمتان  )29( 544 صايف املسرتدات )البدالت( 

خسائر القمية العادلة غري احملققة و األمضحالل من االستمثارات يف 
الصناديق والعقارات

)556(    - 

صايف  -   59 مسرتدات االمضحالل لالستمثارات - 

 2,117  13 صايف الرحب للسنة 

املطلوبات وحقوق املسامهني    

املطلوبات                              

 93,461  74,271 مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية األجل والبنوك   

 979  1,494 مستحقات املوظفني

 832  678 مطلوبات أخرى

 95,272  76,443 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,039 رأس املال

 8,567  8,282 احتياطات

 )13,465( )15,174()خسائر مرتامكة(

 54,141  52,147 مجموع حقوق املسامهني 

 149,413  128,590 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

رأس املال 
املدفوع

االحتيايط 
االحتيايط العامالقانوين 

احتيايط القمية 
العادلة لالستمثار 

مجموع 
مجموع حقوق )خسائر مرتامكة(األحتياطات 

املسامهني

الرصيد يف 1 يناير 2018

تعديالت التحول نتيجة لتطبيق معيار احملاسبة املايل رمق 

30 مكا هو يف 1 يناير 2018 

 59,039 

   - 

 3,881  

 - 

 

 2,226  

- 

 2,460  

  - 

 

 8,567  

 - 

)13,465(  

)2,007( 

 54,141  

)2,007( 

 52,134  )15,472( 8,567  2,460  2,226  3,881  59,039 الرصيد املعاد عرضه يف 1 يناير 2018 

صايف الرحب للسنة

التغريات املرتامكة يف القمية العادلة  

   - 

-

   - 

-

   - 

-

   - 

)285( 

   - 

)285( 

 13 

 285 

 13 

   - 

 52,147  )15,174( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 31 ديمسرب 2018 

الرصيد يف 1 يناير 2017

صايف الرحب للسنة

حتويل إىل األحتيايط القانوين

 59,039 

   - 

   - 

 3,669 

   - 

212 

 2,226 

   - 

- 

 2,460 

   - 

- 

 8,355 

   - 

 212 

)15,370( 

 2,117 

)212( 

 52,024 

 2,117 

- 

 54,141  )13,465( 8,567  2,460  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 31 ديمسرب 2017 

www.lmcbahrain.com املوقع االلكرتوين  info@lmcbahrain.com الربيد االلكرتوين فاكس 17568569 973+   س.ت. 49092 ص.ب. 11567  املنامة مملكة البحرين   هاتف 17568568 973+   مركز إدارة السيولة املالية ش.م.ب )مقفلة( 

هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املوحدة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي 17 فرباير 2019

القوامئ املالية املوحدة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتارخي 17 فرباير 2019.

بلغ رأس مال املجموعه مكا يف تارخي 31 ديمسرب2018 ما يساوي 52.147 مليون دوالر امرييك، مما يعد  اقل من احلد االدىن املطلوب لرأس املال و هو 100 مليون دوالر امرييك مكا هو 

)LR- 2.5.2B( منصوص هيلع حسب قانون بنك البحرين املركزي  حتت قانون رمق

مرخص مكرصف قطاع مجلة إساليم من قبل مرصف البحرين املركزي. مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( 

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

عامر صادق
القامئ بأمعال الرئيس التنفيذي

القوامئ املالية املوحدة
31 ديمسبــر 2018

المنامة - الوطنية القابضة

لشــركة  الصافيــة  األربــاح  ارتفعــت 
البحريــن الوطنيــة القابضــة بنســبة 
55 % إلــى 3.5 مليــون دينار للســنة 
 ،2018 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة 
مقارنًة مع 2.25 مليون دينار للفترة 
بزيــادة  الســابق  العــام  مــن  نفســها 
الربــح  صافــي  أمــا   .%  55 قدرهــا 
العائد إلى مســاهمي الشــركة للســنة 
 2018 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة 
فبلــغ 3.28 مليون دينــار، مقارنة مع 
نفســها  للفتــرة  دينــار  مليــون   2.01
قدرهــا  بزيــادة  الســابق،  العــام  مــن 
أقســاط  إجمالــي  وارتفــع   .% 56.5
إلــى 33.58   % 16 التأميــن بنســبة 

مليــون دينــار مقابــل 28.89 مليــون 
النمــو  بســبب   ،2017 فــي  دينــار 
القــوي فــي قطاعــي التأميــن الطبي 
والتأميــن التجــاري العــام. أمــا علــى 
صعيــد صافــي األقســاط المكتســبة، 
مقارنــة  دينــار  مليــون   16.70 فبلــغ 
للعــام  دينــار  مليــون   15.82 مــع 
الماضــي وذلــك بارتفــاع قــدره 5.6 
%. وأظهرت أرباح االكتتاب تحسًنا 
ملحوًظا حيث بلغت 724 ألف دينار 
في 2018 مقارنَة مع خســارة قدرها 
432 ألــف دينــار فــي العــام الماضــي 
فــي  التحســن  إلــى  ذلــك  ويرجــع 

مراقبة المطالبات.

أرباح “الوطنية القابضة” 2018
فاروق المؤيد  سمير الوزان

3.5
دينار  مليون 
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أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشــيد المعراج، أن مرحلة تنفيذ “القيمة المضافة” بالقطاع المصرفي، في أول شــهرين لتطبيقها سلســلة، ودون أي إشــكاليات 
في التنفيذ، الفًتا إلى عدم استالم أي شكاوى من الجمهور. 

وأوضــح المعــراج للصحافييــن علــى هامــش فعاليات 
“المركــزي يبحــث  2019” أمــس  منتــدى “يورومونــي 
ــا فكرة إطالق الدينــار البحريني الرقمي لمجاراة  حاليًّ
وإدخــال  االقتصــاد  حركــة  فــي  الحاصــل  التطــور 
المشــروع  أن  نــرى  )...( عندمــا  الماليــة،  التكنولوجيــا 
وصــل إلــى مرحلــة النضج وتوفــرت المقومــات له مع 
قدرتنــا على التطبيق بالنســبة للواقع االقتصادي، فلن 

نتردد في ذلك”. 
الســعودية  مــع  البحريــن  دخــول  إمكانيــة  وعــن 
واإلماراتــي فــي عملــة مشــتركة، أوضــح المعــراج “أننا 
نتابــع الموضــوع، وإذا رأينــا تطــورات وســارت األمــور 
فــي اتجــاه يعطينا فرصة للدخول في العملة، بالتأكيد 

نريد التعرف على هذا المجال”.
وبخصــوص الميزانيــة العامــة للدولة للعاميــن 2019 - 
2020 التــي اعتمدهــا مجلس الــوزراء، أكد المعراج أن 

الميزانيــة جــاءت لتتوافــق مــع مــا قامت بــه الحكومة 
أنهــا  إلــى  الفًتــا  المالــي،  التــوازن  برنامــج  إطــار  فــي 
خطــوة باالتجــاه الصحيح وتؤكد التزام الدولة بتنفيذ 
العجــز  لمعالجــة  المناســبة  الحلــول  البرنامــج ووضــع 

والسيطرة على الدين العام.
جــزء  عــدة جوانــب  لــه  المالــي  التــوازن  أن  وأضــاف 
كبيــر منهــا تكملــة لمــا قامــت بــه الدولــة مــن تخفيــض 
المصروفــات فــي الســنوات الماضيــة وتعديــل بعــض 
“القيمــة  بدخــول  اآلن  وأكملناهــا  الخدمــات،  أســعار 
ليعالــج  متكامــل  بشــكل  جــاء  والبرنامــج  المضافــة” 
القضايــا الخاصــة بالوصول إلى نقطــة التوازن بحلول 

العام 2022. 
وفيما يتعلق بالتواصل مع وكاالت التصنيف االئتماني 
العالميــة لتعديل تصنيــف البحرين، أوضح المعراج أن 
البحريــن لديهــا برنامــج مــع وكالتي ســتاندرد اند بورز 

وفيتش لزيارة المملكة وفًقا لمواعيد وبرامج محددة، 
فكانــت الزيــارة األخيــرة لوكالــة فيتش، حيــث أطلعوا 
علــى كل التطــورات والتفاصيــل ونأمــل خيــًرا، مؤكــًدا 
قطــع شــوط كبيــر فــي مجموعــة اإلصالحــات الماليــة 
ا ولكن باعتقادي  واالقتصادية وسينعكس ذلك إيجابيًّ
وكاالت  مــن  ــا  حقيقيًّ تغييــًرا  لنلمــس  لفتــرة  نحتــاج 

التصنيف.

الخياط: ال مناص من التحول الرقمي

 مــن جانبــه، رأى العضــو المنتدب، والرئيــس التنفيذي 
عبدالحكيــم  البحريــن   – الكويتــي  التمويــل  لبيــت 
الخيــاط أنــه ال منــاص من التحــول الرقمــي، وال يمكن 
الهــروب منه، ويتوّجــب على المصارف وتوابعها وضع 
الميزانيــات الالزمــة لهــذا التحــول الســريع، مؤكــًدا أن 
البنــوك ال يمكن أن تســتمر بطرقهــا التقليدية القديمة، 

فالعالم كله يتطور، وستكون األولوية في فكر العميل 
للبنوك التي ستوفر الخدمة الرقمية.

 وأشــار الخيــاط إلى أن التحــول إلى الصيرفة الرقمية 
عوًضا عن التقليدية تستوجبه توقعات العميل، حيث 
ا يتوقعون  ــا أو عالميًّ إن عمــالء المصارف ســواء محليًّ
أن نقــدم لهــم خدمــة ميســرة وســريعة ليــس بهــا أي 
مشــاكل، ولتقديــم الخدمــات بهــذه الطريقــة والتي لن 
تتأتى إال من خالل التحول الرقمي بالدرجة المطلوبة.

 وأكــد أن التحــول الرقمــي للبنوك ســيتم علــى مراحل 
باســتمرار  الســوق  إلــى  تأتــي  منتجــات  هنالــك  ألن 
والبنــوك الكبيــرة لهــا آلياتها الخاصــة وتحتضن الكثير 

مــن المؤسســات الصغيــرة فــي هــذا المجــال، وتطــور 
منتجــات خاصــة بهــا مــع هــذه المؤسســات الصغيــرة 

وتتبناها وتكون راعية لها.
وعــن وجــود نية لبيتك إلطــالق هوية جديدة مرتبطة 
بالفينتك مســتقبال، أوضح الخياط أن “بيتك” والبنوك 
الكبيــرة بالمنطقــة والبنــوك األخرى تعمــل جاهدة على 
العمــالء  يحتــاج  إذ  خدماتهــا،  فــي  الرقمــي  التحــول 
إلــى يســر وســهولة في الحصــول الخدمة الــذي يتأتى 
بالتحــول الرقمي، مؤكــًدا أن “بيتك” له مبادرات كبيرة 
فــي هــذا الجانــب، ويعمــل جاهــًدا لمثــل هــذا التحول، 

وهو بنك مؤثر بالسوق ويستمر بالتأثير مستقبالً.

المعراج: تطبيق “المضافة” بالقطاع المالي سلس وال شكاوى
“المصرف المركزي” يبحث فكرة إطالق الدينار الرقمي

المعراج متحدًثا في منتدى “يوروموني 2019” الخياط مصرًحا للصحافيين

إستراتيجية الستقطاب شركات مماثلة لـ “أمازون”
المقبل الــصــيــف  تــنــجــز  بــالــبــحــريــن  ــات  ــان ــي ب ــز  ــرك م إنــشــاء  دراســــة 

كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية، خالد الرميحي، عن أنه يتم 
العمل على خلق استراتيجية الستقطاب شركات مماثلة لشركة “أمازون لخدمات 

اإلنترنت”، وخلق بيئة تسهل دخولهم، ومعرفة متطلبات هذه الشركات.

علــى  للصحافييــن  الرميحــي  وأوضــح 
هامش منتدى “يورومني” أمس، أن يتم 
العمــل علــى ســرعة اســتقطاب شــركات 
نظــًرا  بيانــات،  مركــز  إلنشــاء  مشــابهة 
لوجــود طلب عليها، متوقًعا االنتهاء من 
دراســة إنشاء مركز بيانات في البحرين 
والتــي ســتتم علــى 3 مراحــل بعــد فترة 

الصيف.
وطــرح مجلس التنميــة االقتصادية في 
جلســة مجلــس المناقصــات والمزايدات 
مؤخــًرا مناقصــة دراســة إلنشــاء مركــز 
بيانــات فــي البحرين، نظــًرا ألن “التنمية 
مقســمة  لدراســة  بحاجــة  االقتصاديــة” 
إلــى 3 مراحــل، فــي نهايــة كل مرحلــة، 
اللجنــة  تتخــذه  قــرار  هنــاك  وســيكون 
إذا كان  مــا  للدراســة حــول  التوجيهيــة 
ســيتم االنتقــال إلــى المرحلــة التاليــة أم 
ال. كمــا ستشــتمل الدراســة علــى تقدیر 

عاٍل،  مستوى  علی  االقتصادیة  األرقام 
البیانات من  الذي تتوافر فیھ  الحد  إلی 
المتنوعة  البیانات  لمرکز  التحتیة  البنیة 

علی اقتصاد البحرین. 
“إعــادة  عنــوان  تحــت  المنتــدى  ويركــز 
ابتــكار الخدمــات الماليــة”، علــى تحليــل 
قضايــا التمويــل المســؤول، ودور المرأة 
فــي قيــادة االبتكار فــي المجــال المالي، 
المفتوحــة،  المصرفيــة  والخدمــات 
وتوجهات التكنولوجيا المالية المتوقعة 

في الشرق األوسط.
يعقــد  المنتــدى  أن  الرميحــي  وذكــر 
بالتعاون مع شركة “يورومني” في عامه 
الثامــن، ويجمــع المنتــدى تحــت ســقفه 
أكثــر من ألف مشــارك، وهــذا يعد فرصة 
للتحــدث عن مزايا البحرين والتغييرات 

ا في القطاع المالي. التي تحدث حاليًّ
بيــن  ازدواج  وجــود  أن  إلــى  وأشــار 

والتكنولوجــي،  المالــي  القطاعيــن 
فــي  تفكــر  أن  البحريــن  علــى  ويجــب 
أن  مضيًفــا  المالــي،  القطــاع  مســتقبل 
مصــرف البحريــن المركــزي قطع شــوًطا 
الرقابيــة  البيئــة  كبيــًرا بإطــالق مبــادرة 

ا أكثر من  التجريبيــة التــي تحتضن حاليًّ
28 شــركة، وهناك شــركات تخرجت من 
هــذه البيئــة التجريبيــة، حيــث تخرجت 
شــركة بحرينيــة هي “بوابــة ترابط”، مما 

يؤكد أن هنالك تقدًما في هذا القطاع.

الرميحي متحدًثا في المنتدى

البحريــن  لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  رأى 
التحــدي  أن  جــرار،  حســان  اإلســالمي، 
أمــام البنــوك، هــو تحويــل بنــك تقليــدي 
ا  إلــى بنــك رقمــي، وهــو أمــر صعــب جــدًّ
بتحويله من الداخل، الفًتا إلى أن البنك 
سيعلن عن المشــاريع القائمة والجديدة 

في الصيرفة الرقمية الشهر المقبل.
 وأوضح جرار للصحافيين على هامش 
بدأنــا  “أننــا  أمــس  يورومنــي  منتــدى 
التحــول الرقمــي للبنــك، إال أن التحــول 
ا  بالمنطقــة إلى بنك رقمــي بالكامل حاليًّ
ا ومســتحيل، الفًتــا إلــى أن  صعــب جــدًّ
ــا  رقميًّ بنــًكا  ليصبــح  ســيتحّول  البنــك 
البنــك  خدمــات  إن  حيــث  “مهجــن”، 
ستشمل الصيرفة الرقمية والتقليدية إذ 
ال يــزال هنالك عمالء يريدون الخدمات 
فــروع  أن  مؤكــًدا  التقليديــة،  البنكيــة 
العميــل  وباســتطاعة  ستســتمر،  البنــك 
إنجــاز خدمــات على الشاشــات الرقمية، 
أو وفــي حــال عدم رغبتــه بالذهاب إلى 
الخدمــات عبــر  إنجــاز  الفــرع يســتطيع 
الموبايــل. وأشــار جــرار إلــى أن أســس 
التــي  والرقميــة  التقليديــة  الصيرفــة 
تتضمن الحوكمة واالئتمان ســتبقى كما 
هــي، مبيًنــا أن االختالف بيــن التقليدية 
والرقميــة في طريقة تســيير المعامالت 
داخــل البنــك، إذ إن بالصيرفــة الرقميــة 

المصرفيــة  العمليــات  أتمتــة  ســتتم 
ــا داخل البنك، وبالنســبة  إلنجازهــا رقميًّ
للعميل فإن باســتطاعته إنجاز العمليات 
علــى الموبايل وهــذه العمليــات تتضمن 
وزيادتهــا،  القــروض  الحســابات،  فتــح 
وتعديــل  ائتمانيــة،  بطاقــات  وإصــدار 

السجالت.
وعلــى صعيــد آخــر، أكــد جــرار أن البنك 
أســهمه  لعــرض  خطــط  لديــه  ليــس 
لالســتحواذ عليها، ولم يعرض أي أسهم 
لالســتحواذ عليها، مضيًفــا أن “الوطني” 
أعلن يوم االثنين إلغاء عرض استحواذ 
طوعي رســمي لكامــل األســهم الصادرة 

لبنك البحرين اإلسالمي.

جرار: التحول لبنك ُمهجن “رقمي وتقليدي”

ارتفــع ســعر الذهب عيــار 21 قيراًطا بالســوق 
خــالل  للغــرام  دينــار   14.06 إلــى  المحليــة 
تعامــالت أمس الثالثاء، مقابــل 13.14 ديناًرا 
للغرام ديسمبر الماضي، بارتفاع نسبته 7 %.

إلــى ذلــك، زاد ســعر الذهــب عيــار 24 قيــراط 
تعامــالت  خــالل  للغــرام  دينــار   16.07 إلــى 
أمس مقابل 15.02 دينار في ديســمبر 2018، 

بزيادة بلغت نسبتها 6.99 %.
الذهــب  أســعار  تغيــر  حركــة  تفاصيــل  وفــي 
الماضــي،  21 قيراًطــا خــالل األســبوع  عيــار 
الماضــي 14.23 دينــار  فقــد ســجل األربعــاء 

للغــرام وارتفع اليــوم التالي إلى 14.07 دينار، 
وانخفــض الجمعــة بنســبة طفيفــة جــدا إلــى 
14.09 دينــار، واســتقر علــى نفــس الســعر من 

الجمعة وحتى االثنين الماضي.
قيراًطــا،   24 عيــار  بالذهــب  يتعلــق  وفيمــا 
فســجل 16.26 دينــار للغــرام فــي 20 فبرايــر، 
ليســجل  الماضــي  الخميــس  يــوم  وانخفــض 
16.08 دينار، وارتفع بشــكل غير ملحوظ إلى 
16.10 دينار اليوم التالي، ثم زاد يوم السبت 
للغــرام واســتقر علــى  ليســجل 16.11 دينــار 

نفس السعر حتى االثنين الماضي.

غرام الذهب يرتفع و“عيار 21” يتخطى الـ14 ديناًرا

حقق بنك ABC اإلســالمي صافي أرباح بلغت 32 مليون دوالر للعام المنتهي في 31 ديســمبر 2018، أي بزيادة بلغت نســبتها 
25.3 % مقارنة مع 25.6 مليون دوالر مســجلة في الســنة المالية الســابقة. وارتفع إجمالي الدخل التشــغيلي إلى 42.3 مليون 

دوالر، أي بزيادة بلغت نسبتها 17.6 % مقارنة مع 35.9 مليون دوالر مسجلة في العام الماضي.

المصروفــات  إجمالــي  وانخفــض   
دوالر  مليــون   6.6 إلــى  التشــغيلية 
مقارنــة مــع 8 مالييــن دوالر خــالل العام 
الماضــي، فيمــا بلغت قيمــة المخصصات 
خــالل الفتــرة 3.2 مليــون دوالر مقارنــة 
خــالل  المســجلة  دوالر  مليــون   2 مــع 
إلــى  تتماشــى  والتــي  الماضــي،  العــام 
حــد كبيــر مــع توقعاتنــا لكلفــة االئتمــان. 
وتــم احتســاب قيمــة المخصصــات بنــاء 
علــى معيار المحاســبة )FAS 30( شــاماًل 

المحفظة بالكامل.
الرابــع  للربــع  الصافيــة  األربــاح  وبلغــت 
6.7 مليون دوالر، وهي أعلى بنســبة 46 
البالــغ 4.6 مليــون دوالر  الربــح  % عــن 
المسجل في الربع األخير 2017. وارتفع 
 11.2 إلــى  التشــغيلي  الدخــل  إجمالــي 
مليــون دوالر، أي بزيــادة بلغــت نســبتها 
20.7 % مقارنــة مــع 9.3 مليــون دوالر 
خــالل الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي. 
 1.9 التشــغيلية  المصروفــات  وبلغــت 

مليون دوالر مقارنة مع 2.6 مليون دوالر 
خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.

* الميزانية العامة:
واســتقرت قيمة إجمالي موجودات بنك 
ABC عند 1.745 مليار دوالر بنهاية عام 
2018، مقارنــة بـــ 1.559 مليار دوالر في 
2017. واســتقر مجمــوع حقــوق  نهايــة 
 2018 ديســمبر   31 فــي  المســاهمين 
عنــد 352 مليــون دوالر، مقارنــة بـــ 333 

مليون دوالر بنهاية عام 2017. وال تزال 
القاعدة الرأسمالية الخاصة بالبنك قوية 

للغاية حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 
نحــو 34 %، وبلغــت نســبة الفئــة األولى 

من رأس المال 32.9 %.
 وقــال العضــو المنتــدب لبنــك ABC “لقد 
حقــق بنــك ABC عاًمــا آخــر مــن األداء 

المتباينــة  النظــرة  مــن  بالرغــم  القــوي 
التــي نواجههــا فــي أســواقنا الرئيســية. 
وقــد نجحت االســتثمارات التــي قام بها 
البنــك ومجموعــة بنــك ABC علــى مدى 
الســنوات القليلــة الماضيــة فيمــا يتعلــق 
باألفــراد واألنظمة والعمليــات في تعزيز 
اإلنتاجيــة والكفــاءة، وبالمثل فإن ثقافة 
االئتمان الذكية قد ســاعدت في الحفاظ 
علــى تكاليــف االئتمــان تحت الســيطرة، 
وها نحن نمضي قدما لعام 2019، ونركز 
علــى اســتراتيجية النمو، ونلتــزم بتعزيز 
معاييــر  أعلــى  علــى  والحفــاظ  ثقافتنــا 
االمتثــال ألحــكام الشــريعة فــي عروض 

منتجاتنا”.

ABC المنامة - بنك

32 مليــون دوالر أربــــاح “بنــــك ABC” في 2018

حماد حسن

مقارنة مع 25.6 
مليون دوالر في 
2017 أي بزيادة 

% 25.3

أمل الحامد من المنامة | تصوير: رسول الحجيري

زينب العكري

        إعداد: 
زینب العکري

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

استیراد الذهب خالل ینایر 2019األسعار یوم أمس مقابل دیسمبر 2018

غرام الذهب (عیار 24) غرام الذهب (عیار 21) 

کیلو الذهب  

مقابل 467.17 دیناًرا بارتفاع 7 %مقابل 15,021 دیناًرا ... بارتفاع 7.01 %

مقابل 105.15 دینارا بارتفاع 7 %

أوقیۀ الذهب  

جنیه الذهب

محلًیا  محلًیا 14.06 دینارًا 16.07 دینارًا

محلًیا  محلًیا 16.074 دینارًا 499.89 دینارًا

محلًیا  و1,575 قطعۀ من صنف "غیره من ذهب غیر مشغول (خام)" 112.52 دینارًا
بـ2,543 دینارا، وقطعۀ واحدة "أصناف صیاغۀ من ذهب" بـ2,099 دینارا.

قطع الحلی والمجوهرات التی أجزاؤها من ذهب 69.6 ألف قطعۀ 
تزن 81 غراًما بقیمۀ 1.7 ملیون دینار.

استیراد 716.2 ألف سبیکۀ ذهب بوزن 770 غرام  
بقیمۀ 11.7 ملیون دینار

15.02 دینارا (دیسمبر)13.14 دینارا (دیسمبر)

جرار متحدًثا للصحافيين
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كشف بنك البحرين الوطني، أمس، عن هويته الجديدة خالل احتفال أقامه في جناحه في 
المنتــدى الســنوي الثامن لدول مجلس التعــاون الخليجي “يوروموني” والذي أقيم في فندق 
الفورســيزون بمشــاركة محافــظ مصرف البحريــن المركزي، ورئيس وأعضــاء مجلس إدارة 

البنك واإلدارة التنفيذية وممثلي الصناعة المصرفية.

البحريــن  بنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
الوطنــي، فــاروق المؤيــد، إن إطــاق الهويــة 
البنــك  خطــة  مــع  ليتواكــب  جــاء  الجديــدة 
للتحــول الرقمي والتي ســتنفذ خــال عامين 
البنــك  عمليــات  أتمتــت  زيــادة  وتســتهدف 
وتقديم الحلول الذكية والتقنية الحديثة في 

تقديم الخدمة من خال الفروع.
الرقمــي  التحديــث  عمليــة  أن  إلــى  وأشــار 
ستشــمل جميــع فــروع البنــك وأنهــا لــن تؤثــر 
وتســتهدف  بالبنــك،  الموظفيــن  عــدد  علــى 
الخدمــة  مســتوى  زيــادة  األولــى  بالدرجــة 
ومواكبــة آخــر التطــورات التــي تســهل علــى 
الزبائن الحصول على خدمات البنك الرائدة.

ســيتم  رقمــي  فــرع  أول  المؤيــد  وأوضــح 
افتتاحــه وفــق التحديثات الجديدة ســيكون 
فــي ضاحيــة الســيف علــى أن تلحقــه الفروع 
األخرى بصورة تدريجية، إذ ستشــمل الخطة 

19 فرعا للبنك.
ومكانتــه  البنــك  أداء  قــوة  علــى  مؤكــدا 
المرموقــة فــي الســوق المحلية كبنــك وطني 
رائد، الفتا إلى أن البنك سجل أداًء جيدًا في 
العــام الماضــي، مبديا عن تفاؤلــه بأن يواصل 
البحريــن الوطنــي تحقيــق أدائــه القــوي لهــذا 

العام.
وأشــار المؤيــد إلــى أن بنك البحريــن الوطني 
مهتم بفتح أنشــطة له بالمنطقة الشــرقية في 
المملكــة العربيــة الســعودية في الوقــت الذي 

يواصل عمله من خال فرع في أبوظبي.
وبحســب بيــان صحافــي، فــإن إطــاق بنــك 
البحريــن الوطنــي لهويتــه الجديــدة ينســجم 
مع مسعاه المستمر نحو التحول إلى بنك ذي 
نمــو مســتدام ونجاح باهر فــي بيئة مصرفية 
سريعة التغير. وتحافظ الهوية الجديدة على 
عناصــر القــوة الرئيســة لعامــة بنــك البحرين 
الوطني، والحــرص على إرثه الغني وتاريخه 
العريــق، مــع تجســيد التحــول االســتراتيجي 
مركزيــة  أكثــر  ليصبــح  البنــك  شــهده  الــذي 

للعماء، رقميًا أكثر، وعصريا. 
وفــي الوقــت الــذي يحافــظ الشــعار فيه على 
البحريــن  بنــك  ربطــت  التــي  العناصــر  هــذه 
بــدرع  مجســد  هــو  كمــا  بالبحريــن  الوطنــي 
المملكــة واأللــوان الوطنيــة، فــإن التغييــرات 

الحاصلــة بالشــعار تهــدف إلى إبراز شــخصية 
البنك التقدمية الجديدة. 

*الشعار الجديد يمثل المستقبل

أن  علــى  هنــا  التأكيــد  بمــكان  األهميــة  ومــن 
الشــعار الجديــد ببســاطته قــد صّمــم ليمثــل 
لتســهيل  تطويــره  تــم  حيــث  المســتقبل، 
اســتخدامه فــي المنصــات الرقميــة، وليكــون 
عنصرا مهما في اســتراتيجية البنك وبرنامج 

التحول الرقمي قيد التنفيذ حاليًا. 
ونســب بيان إلى المؤيد قوله: “يعتبر التغيير 
بهويتنا جزءًا بالغ األهمية من اســتراتيجيتنا 
لمواصلة ريادتنا في السوق، إلى جانب كونه 
مكمــاً لوعدنــا الــذي قطعنــاه تجــاه شــركائنا 
عندمــا بدأنــا رحلتنا في التحــول قبل عامين، 
فــي ســبيل الحداثــة وبــذل أقصــى جهودنــا 
لنكــون أقــرب من عمائنــا وخدمتهــم بصورة 
أفضــل وخدمــة المملكــة ككل. نحن فخورون 
بعراقــة بنــك البحريــن الوطنــي والــدور الــذي 
لعبه وال يزال يؤديه في نمو وازدهار المملكة 
هويتنــا  بــأن  نــدرك  ولكننــا  الوفــي،  وشــعبها 
بنــك  مســتقبل  تعكــس  أن  يجــب  الجديــدة 
البحريــن الوطنــي، بشــكل يربــط بيــن نقــاط 
قوتنــا ورؤيتنا من أجل بنــك أقوى ومركز ذو 

قيمة لجميع من نخدمهم”. 
لقد كان بنك البحرين الوطني طوال السنوات 
ال 60 الماضيــة فــي صميــم النجــاح المالــي 
لعمائــه والتنميــة االقتصاديــة فــي البحرين. 
ويجــدد الشــعار الجديــد التزام بنــك البحرين 

ألهدافــه  جديــدا  معنــى  ويمنــح  الوطنــي 
ورســالته ورؤيته وقيمــه، والتي وضعت بنك 
البحريــن الوطنــي منذ زمن طويــل في موقع 

الشريك المالي األفضل في المملكة. 
ويرتكز الشعار الجديد لبنك البحرين الوطني 

على المبادئ التالية: 

هدفنا: إثراء حياة األجيال.. 1

رسالتنا: نعد بأن نتواصل معكم، . 2
ومساعدتكم في إعطائكم ما تريدون 

وقت حاجتكم وبالكيفية التي تناسبكم. 

وعدنا لكم: أن نكون أقرب إليكم.. 3

 قيمنا: العمل بجد، التواصل باحترام، . 4
التعاون من أجل النجاح، تحمل 

المسؤولية واحتضانها، اتباع الشفافية 
بال تردد والقيام بالعمل الصحيح دائمًا.

 العمالء في مقدمة األولويات

لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  أشــار  جانبــه  مــن 
دوران:  كريســتوف  جــان  الوطنــي  البحريــن 
“نحــن مســرورون باإلعــان عــن هــذا االنجــاز 
مركزيــن  لنصبــح  اســتراتيجيتنا  فــي  المهــم 
أكثــر بالنســبة للعماء وبنــكا عصريــا، كما أننا 

متحمسون بشأن الرسالة التي نوصلها، حيث 
تمنــح الهويــة الجديــدة الســوق منظــورا آخر 
حــول مســتقبل البنــك وأيــن يتجــه. وكجــزء 
مــن تحولنــا، قمنــا بتنفيــذ تحســينات بطــرق 
إطــاق  ذلــك  ليشــمل  عمائنــا،  مــع  تواصلنــا 
الكترونــي جديــد، خدمــات مصرفيــة  موقــع 
)أوناين(، والخدمات المصرفية عبر الهواتف 
الذكيــة. مواصلــة هــذه الرحلة بهويــة جديدة 

ومحدثــة لــن تعكــس فقــط مــن نحــن، ولكنها 
ستجسد أيضًا وعدنا بأن نكون “أقرب إليكم” 
– عمائنا، مجتمعنا ومملكتنا. بقيامنا بتطوير 
شــعارنا الجديد وما يحمله من وعد جوهري، 
نريد أن نؤكد للجميع بأن عماءنا في مقدمة 
األولويــات، وبــأن محــور تركيزنــا يكمــن فــي 
ضمــان جاهزيتنــا لمقابلــة جميــع احتياجــات 
وسلســة،  فعالــة  طريقــة  بأفضــل  شــركائنا 

وتعتبــر هويتنــا الجديدة خطــوة مهمة أخرى 
في هذا االتجاه”. 

مع تطوير هويته الجديدة، قام بنك البحرين 
والتــي  المحليــة  المــوارد  بتســخير  الوطنــي 
والخبــرات  االســتراتيجي  التســويق  تشــمل 
توجــه  مــع  االنســجام  لضمــان  المبتكــرة 
البنــك االســتراتيجي خــال العقــود  وتركيــز 
القادمة. لقــد عمل مجلس اإلدارة والمديرون 
التنفيذيــون معــًا للبنــاء علــى نقــاط قــوة بنك 
البحريــن الوطني وما يمكن أن يقدمه لجميع 
مــن يخدمهــم – العمــاء الحالييــن والزبائــن 
الجــدد الذيــن يبحثــون عــن شــريك مصرفــي 
مــرن وآمــن لحمايــة وتنميــة ثرواتهــم علــى 

المدى الطويل. 

 الشعار بجميع المنصات الرقمية 

لقــد تــم طــرح الشــعار الجديــد لبنــك البحرين 
الوطني في جميع المنصات الرقمية )وســائل 
اإللكترونــي،  الموقــع  االجتماعــي،  التواصــل 
الخدمــات  الذكيــة،  الهواتــف  تطبيقــات 
المصرفيــة عبــر الهواتــف الذكيــة، الخدمــات 
وشاشــات  أونايــن  للشــركات  المصرفيــة 
فــرع  إلــى  إضافــة  اآللــي(،  الصــراف  أجهــزة 
البنــك الرئيســي وفروعــه في توبلــي والرفاع 
والحــد. كمــا ستكشــف فــروع البنــك فــي كل 
مــن أبوظبــي والريــاض عــن الشــعار الجديــد 
في شــهري مارس وأبريل علــى التوالي، على 
أن يتــم تغييــر شــعار فــروع البنــك المتبقيــة 
خــال األشــهر ال 12 المقبلــة كجزء من خطة 
التجديد لتحديث شــبكة فروع البنك التي ال 

تزال األكبر في البحرين.

المؤيد: تحويل فروع “البحرين الوطني” إلى “رقمية”
ــة الــحــديــثــة ــي ــن ــق ــت ــة ال ــط ــدة لـــتـــواكـــب خ ــديـ ــجـ ــه الـ ــت ــوي ــق ه ــل ــط ــك ي ــن ــب ال

لحظة إطالق الهوية الجديدة لـ ”البحرين الوطني”

الرئيس التنفيذي للبنك

باالســتناد إلــى دراســة تحليليــة صــادرة عــن األمانة العامــة التحاد المصــارف العربية، أعلــن األمين العام التحــاد المصارف العربية، وســام 
فتوح، أن البحرين احتلت المرتبة الخامســة بالنســبة لعدد المصارف التي دخلت الئحة أكبر 50 مصرف في دول مجلس التعاون الخليجي 

لعام 2018.

 وذلــك بدخــول 5 مصــارف بحرينيــة، وهــي 
“ بنــك الخليــج الدولــي  وبحســب الترتيــب: 
 ABC بنــك   “  ،“ المتحــد  األهلــي  البنــك   “  ،“
)المؤسســة العربيــة المصرفيــة(”، “ مجموعــة 
البركــة المصرفيــة “، “ بنك البحرين والكويت 
“. وبلــغ مجمــوع موجــودات هــذه المصــارف 
ال5 حوالــي 139 مليــار دوالر )مــا يمّثــل نحو 

%6.5 مــن إجمالــي أصــول أكبــر 50 مصــرف 
 88 نحــو  ودائعهــا  إجمالــي  وبلــغ  خليجــي(، 
مليــار دوالر، فيمــا بلغــت قاعــدة رأس المــال 
القــروض  أمــا  دوالر.  مليــار   15 نحــو  لديهــا 
التي منحتها لمختلف القطاعات االقتصادية 

فبلغت نحو 66 مليار دوالر. 
50 مصــرف  الماليــة ألكبــر  البيانــات  وتظهــر 

تلــك  أن   ،2018 العــام  بنهايــة  خليجــي 
بحوالــي  تقــدر  موجــودات  تديــر  المصــارف 
2.1 تريليــون دوالر )ُتشــكل نحــو %62 مــن 
حجــم موجودات القطــاع المصرفي العربي(، 
وتســتند إلــى قاعــدة ودائــع تبلــغ حوالي 1.4 
تريليــون دوالر )%66 مــن الودائــع المجّمعــة 
وقاعــدة  العربــي(،  المصرفــي  القطــاع  فــي 

رأســمالية تبلــغ حوالي 397 مليــار دوالر. كما 
 1.9 بنحــو  أنهــا قدمــت قروضــًا وتســليفات 
االئتمــان  حجــم  مــن   70%( دوالر  تريليــون 
الــذي ضّخــه القطــاع المصرفــي العربــي فــي 

االقتصادات العربية(. 

يذكــر أن 17 مصرفــًا إســاميًا عربيــًا دخلــت 

ضمن قائمة أكبر 50 مصرف خليجي بحسب 

المصــارف  تلــك  الموجــودات، وقــد توزعــت 
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى 
الشــكل التالي: 6 مصارف إسامية إماراتية، 
مصــارف   3 قطريــة،  إســامية  مصــارف   4
إســامية فــي كل مــن الســعودية والكويــت، 
ومصــرف إســامي بحرينــي. وبلــغ مجمــوع 
موجــودات المصــارف الخليجيــة اإلســامية 
الـــ17 نحــو 503 مليــار دوالر، أي مــا يشــكل 
نحــو %24 مــن إجمالــي موجــودات أكبــر 50 

مصرف خليجي.

5 مصارف بحرينية ضمن أكبر 50 بنكا خليجيا

قــال عضــو مجلــس ادارة شــركة “بحريــن هوليديــز”، حســين الديــري “إن بحريــن هوليديــز 
اســتطاعت فــي فتــرة وجيــزة اســتقطاب أكثــر مــن 90 مكتبــا للســفر وســياحة للعمــل معها 
كشركاء في تسويق المنتجات والخدمات السياحية بعد أن كانت العام الماضي ال تتجاوز 

35 مكتبا”.

وأضــاف الديــري فــي تصريح له عــن بحرين 
هوليديــز، وهــي الشــركة الرائدة فــي القطاع 
الســياحي “إن قوة الشركة تكمن في اتحادنا 
مع رواد صناعة السياحة والسفر في المملكة 
وخارجهــا” الفتــا إلــى أن ازدياد عــدد مكاتب 
الشــركاء دليل بــارز على نجاح اســتراتيجية 

الشركة.
واكــد أن اتحــاد تلك المكاتب من شــأنه إزالة 
فــي  العامليــن  أمــام  والتحديــات  العقبــات 

القطاع وتقديم خدمات سياحية متميزة.
بحريــن  “ملتقــى  خــال  الديــري  وأضــاف 
هوليديــز الثانــي”، في مدينــة انطاليا التركية 

مــن  لشــركائها  دوريــا  الشــركة  تقيمــه  التــي 
عصــر  فــي  “نحــن  وســياحة،  ســفر  مكاتــب 
قــوة  االتحــاد  وفــي  والشــراكات  التحالفــات 
ومصلحــة للجميــع ســواء للمســتثمر وحتــى 
بالقطــاع  النهــوض  وبالتالــي  المســتهلك 

السياحي”.
الســياحة  مكاتــب  بجميــع  ترحيبــه  وأبــدى 
والســفر التــي وقعــت مؤخــرا اتفاق الشــراكة 
ثقتــه  علــى  مؤكــدا  هوليديــز  بحريــن  مــع 
بهــم كشــركاء نجــاح قادريــن علــى تســويق 
هوليديــز  لبحريــن  الســياحية  المنتجــات 

بفاعلية.

أســلوب  “بحريــن هوليديــز”  شــركة  وتطــرح 
مســتحدث فــي قطــاع الخدمــات الســياحية 
إذ أنهــا تعمــل علــى مبدأ الشــراكات مــع كبرى 
الشركات والمكاتب والمؤسسات في المملكة 
وخارجهــا وتقــدم لهــم خدماتها الســياحية.و 
الجماعيــة  الرحــات  تســيير  يخــص  فيمــا 
واألفــواج لمختلف الوجهات فــي العالم، فإن 

الشركة تقدم خدماتها للشركات فقط.
ســياحية  منتجــات  الشــركة  تطــرح  كمــا 
شــركائها  لمســافري  ومميــزة  مســتحدثة 
مــن المكاتــب الســياحية مــن خــارج المملكــة 
فنــادق  أحــد  فــي  مجانيــة  إقامــة  كتقديــم 
المملكــة إلــى جانــب ســيارة لمــدة يــوم واحد 

قبيل السفر عبر مطار البحرين الدولي.

وتقــدم “بحرين هوليديــز” خدمة المواصات 
“اللموزيــن” مــن منــزل المســافر إلــى المطــار 
تقديــم خدمــة  وبالعكــس فضــا  الفنــدق  أو 
التأمين على الســفر وعلى منازل المســافرين 
فــي فتــرة الســفر وذلــك عبــر تعاقــد الشــركة 
الشــركة  وهــي  التأميــن  شــركات  كبــرى  مــع 

البحرينية الكويتية للتامين.

من جهة أخرى، أبدى المشاركون في الملتقى 
تفاؤلهم بنجاح األفكار والمنتجات السياحية 
التــي تطلقهــا “بحريــن هوليديــز” والتــي مــن 
شأنها تنمية القطاع واستقطاب زبائن جدد.

المملكــة  فــي  الســياحي  اإلنفــاق  أن  ويذكــر 
علــى  يزيــد  مــا  إلــى   2017 عــام  فــي  وصــل 
مليــارات   4.2 يعــادل  بمــا  دينــار  مليــار   1.6
دوالر بنســبة نمــو ســنوي بلغــت %8.9، وفًقا 

اإلحصاءات الرسمية.

انطاليا - بحرين هوليديز

“بحرين هوليديز” تحتضن أكثر من 90 مكتبا سياحيا

حسين الديري

جانب من الفعالية المؤيد مصرحا للصحافيين

بيروت - اتحاد المصارف العربية

علي الفردان من المنامة | تصوير: رسول الحجيري

وسام فتوح

بموجودات 
تقارب 140 مليار 

دوالر... و88 
مليار دوالر ودائع

19 فرعا ضمن 
الخطة وأولها 

بضاحية السيف 
في أبريل

“البحرين الوطني” 
يسعى لفتح فرع 

في المملكة 
العربية السعودية

الديري: قوة 
الشركة تكمن 

في اتحادنا مع 
رواد القطاع
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20/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية شركة 
أاليد انفوسيس ش.ش.و يملكها إقبال شرف الدين شيخ

سجل تجاري رقم 1-103342
بناء على قرارالمالك لشركة أاليد انفوسيس ش.ش.و يملكها إقبال شرف الدين شيخ المسجلة على 
 IQBAL SHARFUDDIN SHAIKH /قيد رقم 103342-1، بتصفية الش����ركة اختياريا وتعيين الس����يد

مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دائني الش����ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمس����تندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
IQBAL SHARFUDDIN SHAIKH :عنوان المصفي

)+973(39029055
visionbc1@gmail.com

القيد: 126412-1  -  تاريخ: 24/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة حواس لألنشاءات ذ.م.م

القيد: 1-121240  -  تاريخ: 24/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )86676( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جلف فيجن للمؤتمرات ش.ش.و لمالكها 

عبدالرحمن صالح محمد باوزير

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

الس���ادة اصحاب ش���ركة حواس لألنش���اءات ذ.م.م ، المس���جلة بموجب القيد رقم 

126412-1 ، طالبي���ن تغيير االس���م التجاري من ش���ركة حواس لألنش���اءات ذ.م.م 

إلى شركة بي اب للمقاوالت ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���يد صاحب ش���ركة جلف فيجن للمؤتمرات ش.ش.و لمالكها عبدالرحمن صالح 
محم���د باوزي���ر ، المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 1-121240 ، طالبين تغيير االس���م 
التج���اري من ش���ركة جلف فيجن للمؤتم���رات ش.ش.و لمالكه���ا عبدالرحمن صالح 

محمد باوزير إلى شركة جلف فيجن ش.ش.و
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

25/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -26644( اعالن رقم
تنازل -  عن المحل التجاري

تقدم إلينا  الس����يد حس����ين ابراهيم حبيب الشراخي بتحويل المحل التجاري التالي إلى السيد/ 
ابراهيم حبيب عبدالحسين محمد الشراخي

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

االسم التجاري: ترالكس للخدمات المكتبية والتعليميةرقم القيد: 78646-1

نوع النشاط: انشطة الخبرة االستشارية في 
مجال اإلدارة

البحث والتطوي���ر التجريبي في مجال العلوم 
االجتماعية واإلنسانية

تقديم خدمات المساعدة للزوار
نش���ر الكت���ب والدوري���ات وغيرها من أنش���طة 

النشر - خدمات الطباعة المكتبية

نشاط الترجمة
أنشطة أخرى للتعليم والتدريب

وأجه���زة  وأدوات  القرطاصي���ة  تجارة/بي���ع 
الفنون والح���رف اليدوي���ة واألدوات المكتبية 

والمهنية
تصميم برامج التدزيب

أنشطة دعم التعليم

القيد: 98735  -  تاريخ: 21/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليها الس���يد س���ميرة عبدالجبار محمود الكوهجي المالك ل� مدرسة النسيم 
الدولي���ة )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموجب القي���د رق���م98735  طالبا 
تحويل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال 

وقدره 100٫000 لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. سميرة عبدالجبار محمود الكوهجي

2. احمد يوسف حسن محمود المرباطي
3. عبدالجبار احمد يوسف المرباطي

4. حسن احمد يوسف حسن محمود المرباطي
5. يوسف احمد يوسف حسن محمود المرباطي
6. عيسى احمد يوسف حسن محمود المرباطي
7. امينة احمد يوسف حسن محمود المرباطي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-14266( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-23966( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم���ت إلين���ا ورثة امنه حس���ن احمد العجيم���ي بطلب تحويل المح���ل التجاري 
التالي: الى جميل حسن علي احمد  

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تقدمت إلينا السيدة المعلنة محبوبة مجيد حبيب غارسي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد قاسم محمد علي اسماعيل  

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
1-44772

االسم التجاري
مركز كرانة للمواد الغذائية

رقم القيد
3-83669

االسم التجاري
مطعم صدى بنجاب

القيد: 79005  -  تاريخ: 14/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )482( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة اتش ايه ام ستيل العالمية للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم إليها  الس���ادة 
اصحاب ش���ركة اتش ايه ام س���تيل العالمية للمقاوالت ذ.م.م، المس���جلة بموجب القيد 

رقم 79005 ، طالبا تغيير االسم التجاري 
من اتش ايه ام ستيل العالمية للمقاوالت ذ.م.م

H A M Steel International Contracting Co. W.L.L
إلى شركة تعزيز للتجارة ذ.م.م 

Tazeez Trading Company W.L.L
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

30/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -14077( اعالن رقم
تنازل -  عن المحل التجاري

تقدمت إلينا  الس���يدة/ ش���هناز عبدهللا غلوم علي بتحويل المحل التجاري التالي 
إلى السيدة/ ايمان محمد عبدالرحمن محمد اتش افروز

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: صالون ياسمين للسيداترقم القيد: 23119-02

نوع النشاط: تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى - نسائي

العنوان: محل رقم:ج8 -  طريق:359 - مجمع 321 المنامة/ القضيبية

القيد: 127979  -  تاريخ: 25/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )111( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة فوياجر للحجوزات وخدمات السفر 

ش.ش.و لمالكها محمد عبدهللا ابراهيم

القيد: 73693-2  -  تاريخ: 25/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة قصر الخميس للمقاوالت

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���يد/ محم���د عب���دهللا ابراهيم احم���د علي صاحب  ش���ركة فوياج���ر للحجوزات 
وخدم���ات الس���فر ش.ش.و، المس���جلة بموجب القي���د رق���م 127979 ، طالبا تغيير 
االس���م التجاري من ش���ركة فوياجر للحجوزات وخدمات الس���فر ش.ش.و لمالكها 

محمد عبدهللا ابراهيم إلى فوياجرللسفر والسياحة ش.ش.و
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

اصحاب ش���ركة قصر الخميس للمقاوالت ، المسجلة بموجب القيد رقم 2-73693 

، طالبين تغيير االس���م التجاري من  قصر الخميس للمقاوالت إلى ابراج الخميس 

للمقاوالت ش.ش.و

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أوفس بلس ش.ش.و

لمالكها السيد عبدهللا محمد شكرهللا علي

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها  
الس���ادة مالك ش���ركة أوف���س بلس ش.ش.و لمالكها الس���يد عبدهللا محمد ش���كرهللا 

علي، المسجلة بموجب القيد رقم 98693-1 ، طالبا تغيير االسم التجاري 
من شركة أوفس بلس ش.ش.و لمالكها السيد عبدهللا محمد شكرهللا علي

OFFICE PLUS S.P.C
إلى مركز بلس للتدريب الصحي ش.ش.و 

Pulse Health Training Center S.P.C
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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وزير إسرائيلي يقتحم 
المسجد األقصى

اقتحم وزير الزراعة اإلسرائيلي أوري 
أرييل، أمس الثالثاء، المسجد األقصى 

برفقة عناصر من الشرطة ومجموعة من 
المتطرفين. وفي نفس السياق ذكرت 

وسائل إعالم إسرائيلية، أن رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، أوعز بضرورة تطبيق 

أمر المحكمة اإلسرائيلية بخصوص إغالق 
مصلى باب الرحمة. واعتقلت الشرطة 

اإلسرائيلية في وقت سابق رئيس مجلس 
األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 

في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، 
ونائب المدير العام لدائرة األوقاف، ناجح 

بكيرات، وذلك تحت ذريعة مشاركتهما في 
إعادة افتتاح مصلى باب الرحمة إلى جانب 

آالف المسلمين داخل المسجد األقصى.

الحوثيــون يجددون رفضهم االنســحاب من موانــئ الحديدة

مليار دوالر لليمن من السعودية واإلمارات

أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية أمــس الثالثاء، تبرعها فــي بمبلغ 500 مليون دوالر مســاعدات ضمن خطة االســتجابة 
الســريعة للوضــع اإلنســاني فــي اليمــن التــي أطلقتها األمم المتحــدة، فيما تبرعت اإلمــارات كذلك بمبلــغ 500 مليون دوالر 

والكويت بمبلغ 250 مليون دعمًا للخطة األممية.

للمانحين  مؤتمر  جنيف  فــي  امــس  وعقد 
اإلنسانية  لألزمة  التبرعات  جمع  أجل  من 
في اليمن برعاية األمم المتحدة وسويسرا 
والــســويــد، وبــحــضــور األمــيــن الــعــام لألمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريس.
واتهم عبدهللا ربيعة رئيس الوفد السعودي، 
بشأن  المانحة  الدول  باجتماع  كلمة  خالل 
بنهب  الحوثيين  أمــس،  جنيف،  في  اليمن 
الــمــســاعــدات والــعــمــل عــلــى تــفــاقــم األزمـــة 

اإلنسانية باالنتهاكات.
من جهته، قال رئيس الوزراء اليمني معين 
آلية  لتطوير  ضــرورة  هناك  أن  على  مالك، 
المعاناة عن  رفــع  فــي  يساهم  مــا  اإلغــاثــة، 

اليمنيين.
المشاركين  العالمي  الــغــذاء  برنامج  ودعــا 
أوضح  فيما  بسخاء،  للتبرع  المؤتمر  في 
أن  فيرهوسل  البرنامج  بــاســم  المتحدث 
اثنين وعشرين مليون يمني، أي ما يعادل 

يحتاجون  السكان  مــن  المئة  فــي  سبعين 
للمساعدات الغذائية.

ــســويــد  ــة ال ــيـ ــارجـ ــت وزيـــــــرة خـ ــالـ فــيــمــا قـ
المحتاجين  أعـــداد  إن  والــســتــروم،  مــارغــو 
إلـــى حد  ازدادت  الــيــمــن  لــلــمــســاعــدات فــي 

المجاعة.
للمساعدات  المتحدة  األمــم  منسق  وقــال 
ــارك لـــوكـــوك، إن مــســاعــدات  اإلنــســانــيــة مــ
اإلمارات والسعودية ساهمت في تخفيف 

المجاعة في اليمن.
وفي السياق، قالت وزيرة الدولة اإلماراتية 
للتعاون الدولي ريم الهاشمي إن اإلمارات 
اليمنيين  لمساعدة  الخطوات  كافة  تتخذ 

للتغلب على محنتهم.
المشاركين  العالمي  الــغــذاء  برنامج  ودعــا 
أوضح  فيما  بسخاء،  للتبرع  المؤتمر  في 
أن  فيرهوسل  البرنامج  بــاســم  المتحدث 
اثنين وعشرين مليون يمني، أي ما يعادل 
يحتاجون  السكان  مــن  المئة  فــي  سبعين 

للمساعدات الغذائية.

عواصم ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ وكاالت

عبدالله ربيعة رئيس الوفد السعودي خالل كلمته باالجتماع

موسكو ـ آر تيلندن ـ اف بالجزائر ـ اف ب

ــالب فـــي جــامــعــة الـــجـــزائـــر من  تــمــكــن طــ
ــروج مـــن الـــحـــرم الـــجـــامـــعـــي، أمــس  ــخــ ــ ال
الرئيس  ترشح  على  لالحتجاج  الثالثاء، 
عبد العزيز بوتفليقة لوالية خامسة، خالل 

االنتخابات المقررة في أبريل المقبل.
ــيــة اإلعــــــالم والــعــلــوم  ونـــجـــح طــــالب كــل
السياسية في جامعة الجزائر في الخروج 
الذي  التطويق  رغــم  الجامعة،  أســوار  من 
نظموها  وقفة  بعد  األمــن،  عناصر  تفرضه 
في ساحة الجامعة، رفضا لترشح الرئيس.

جامعات  في  الطلبة  من  المئات  ويحاول   
الــعــاصــمــة الـــخـــروج إلـــى الـــشـــارع منذ 

آالف  تظاهر  بينما  الثالثاء،  صباح 
من  ــرى  أخـ ــات  ــ والي فــي  الطلبة 

البالد ضد قرار بوتفليقة.
نفذوا وقفة  قد  الطالب  وكــان 

احتجاجية داخل الحرم 
يتم  أن  قبل  الجامعي، 
إلى  الخروج  من  منعهم 

الشارع من أجل مظاهرة سلمية.
بترشيح  عاما(   81( بوتفليقة  إعالن  وأثــار 
الجزائر،  في  غضبا  خامسة،  لوالية  نفسه 
في  مظاهرات  في  للخروج  المئات  ودفــع 

عدد من المدن، أهمها الجزائر العاصمة.
وفي وقت سابق لمح رئيس الوزراء أحمد 
أويــحــيــى إلـــى إن االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
قائال:  بوتفليقة،  مصير  سيحدد  مــا  هــي 
ستكون  الرئاسة  انتخابات  أن  اآلن  “نؤكد 
مناسبا  الشعب  يــراه  من  الختيار  مناسبة 
ــراض عــلــى مـــن يـــشـــاء. الــفــصــل  ــ ــتـ ــ واالعـ
يختاره  من  تفرز  التي  للصناديق 
ــعـــب”. وتـــابـــع أويــحــيــى:  ــشـ الـ
“الدستور يكفل حق التظاهر، 
ــي نــفــس الـــوقـــت،  إال أنـــنـــا فـ
إلى  المواطنين  هــؤالء  ندعو 
الــتــحــلــي بــالــيــقــظــة لــكــون 
المسيرات  لهذه  النداءات 

تأتي من مصادر مجهولة”.

أعــلــنــت رئــيــســة الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تيريزا ماي، أمس الثالثاء، أنها ستترك 
ــتــصــويــت فـــي 14  ــمــان خـــيـــار ال ــبــرل ــل ل
لفترة  بريكست  إرجـــاء  بــشــأن  مـــارس 
قصيرة، في حال رفض النواب اتفاقها 
واحتمال الخروج من االتحاد األوروبي 
إنه في حال  اتفاق. وقالت ماي  بدون 
رفض الخياران “ستطرح الحكومة في 
كان  إذا  مــا  لمعرفة  مــذكــرة  مــارس   14
البرلمان يريد تمديدا قصيرا ومحدودا 
ــاء  إرجــ أي  أن  مــضــيــفــة   ،”50 ــمــادة  ــل ل

سيكون فقط حتى نهاية يونيو.
وأكدت أنها ال تزال تريد خروجا من 

المقرر  موعده  في  االتــحــاد 
فــي 29 مــــارس، وكـــررت 
ــراء تصويت  إجـ وعــدهــا 
ــي الــــبــــرلــــمــــان عــلــى  ــ ــ ف

االتفاق في 12 مارس.
وفــي حــال رفــض االتــفــاق 

كما حصل في البرلمان الشهر الماضي، 
تجري الحكومة تصويتا في 13 مارس 
حول ما إذا كان النواب يريدون خروجا 

من االتحاد من دون اتفاق.
ــتـــصـــويـــت عـــلـــى إرجـــــــاء مــحــتــمــل  والـ

سيكون في اليوم التالي.
واضحة،  “ألكــون  البرلمان  أمــام  وقالت 
أن  50. يجب  لــلــمــادة  تــمــديــدا  ــد  أريـ ال 
العمل  عــلــى  الــمــطــلــق  تــركــيــزنــا  ينصب 
 29 في  والــخــروج  اتفاق  إلــى  للتوصل 
مارس”. وأضافت “أعتقد أنه في حال 
اضـــطـــررنـــا، ســنــجــعــل فـــي الــنــهــايــة من 
خروج بدون اتفاق نجاحا”. وهدد 
األيــام  في  باالستقالة  نــواب   6
مــاي  تستبعد  لــم  مــا  األخــيــرة 
األوروبــيــة  الكتلة  من  خروجا 
بعد 46 عاما من العضوية فيها، 

من دون اتفاق.

أعــلــن ســكــرتــيــر مــجــلــس األمــــن الــروســي 
دامغة  أدلــة  هناك  أن  باتروشيف،  نيقوالي 
تــشــيــر إلـــى تــحــضــيــر الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
لتدخل عسكري في فنزويال بذريعة إنهاء 

األزمة اإلنسانية التي يعاني منها شعبها.
“أرغــومــيــنــتــي  مــع صحيفة  مــقــابــلــة  ــي  وفـ
إي فــاكــتــي” األســبــوعــيــة الــروســيــة، أمــس 
أسباب  أن  إلــى  باتروشيف  أشــار  الثالثاء، 
ــذي تتحدث  الــوضــع اإلنــســانــي الــمــتــأزم الـ
العقوبات  عنه واشنطن، تعود إلى سياسة 
ــتــي تــمــارســهــا واشــنــطــن ضد  والــحــصــار ال
فنزويال، “وتلك هي الظروف التي يتم فيها 
فرض المساعدات اإلنسانية، ويفترض أنها 

األمني  المسؤول  وتابع  سترفض”. 
التي  المتحدة  “الواليات  الروسي 

تعامل الشعب الفنزويلي معاملة 
تحضر  وغـــطـــرســـة،  اســتــهــتــار 
الجتياح هذه الدولة المستقلة. 

خاصة  قــوات  نقل  ويعتبر 

وإنــزال  بورتوريكو،  أراضــي  إلــى  أميركية 
األميركية  المسلحة  الــقــوات  مــن  وحـــدات 
في كولومبيا، ووقائع أخرى، دليال واضحا 
في  قواته  وجــود  يعزز  البنتاغون  أن  على 
عملية  في  استخدامها  أجل  من  المنطقة؛ 
ــادورو  اإلطـــاحـــة بــالــرئــيــس )نــيــكــوالس( مــ
ــيـــة”. وأضــــاف  الــمــنــتــخــب بــطــريــقــة شـــرعـ
“الشعب الفنزويلي يدرك ذلك تمام اإلدراك، 
ومــــن هــنــا رد فــعــلــه الــمــتــمــثــل فـــي رفــض 
المعتدية،  الــدولــة  مــن  الــقــادمــة  الشحنات 
ــر بــاتــروشــيــف أن  ودعـــمـــه لــرئــيــســه”. وذكــ
الجانب  على  عرضت  المتحدة  الــواليــات 
مــشــاورات منفردة حول  إجـــراء  الــروســي 
أن  بعد  ولكنها،  الفنزويلي،  الملف 
قــبــلــت مــوســكــو عــرضــهــا هـــذا، 
إجــراء  مــن  بــاســتــمــرار  تتهرب 
ــمــذكــورة، وذلــك  ــمــشــاورات ال ال
عــبــر إرجــــاء مــوعــدهــا كــل مــرة 

بذرائع مصطنعة.

موسكو: واشنطن تحضر لغزو فنزويالكرة البريكست في ملعب البرلماناحتجاج طالبي ضد ترشح بوتفليقة
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طهران ـ وكاالت

هانوي ـ اف ب

روحاني  حسن  اإليــرانــي  الرئيس  قــال 
فــي حــســابــه عــلــى “إنــســتــغــرام”، أمــس 
الثالثاء، إنه رفض االستقالة التي تقدم 
بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف 

ظريف، االثنين.
وكانت وزارة الخارجية اإليرانية قالت 
يقبل”  “لم  روحاني  إن  في وقت سابق 
لــتــنــفــي مـــا ورد في  اســتــقــالــة ظـــريـــف، 

تقارير لوسائل اإلعالم.

ــاء عــن  ــبـ ــألنـ ــة فــــــارس لـ ــ ــال ــ ونـــقـــلـــت وك
قاسمي  بهرام  الــوزارة  باسم  المتحدث 
والتحليالت  الــتــفــســيــرات  “كـــل  قــولــه: 
ــر  ــ ــاب اســـتـــقـــالـــة وزي ــبـ ــأسـ ــقــة بـ ــمــتــعــل ال
الخارجية محمد جواد ظريف، بخالف 
إنستغرام،  على  حسابه  على  ذكــره  مــا 
“وكما  قاسمي:  وأضـــاف  دقــيــقــة”.   غير 
قال مدير مكتب الرئيس اإليراني، فإن 

االستقالة لم ُتقبل”.

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وصل 
أمس  هانوي،  الفيتنامية  العاصمة  إلى 
الــثــالثــاء، لــحــضــور ثــانــي اجــتــمــاع قمة 
جونغ  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  مع 
أون، وذلك بعد 8 أشهر من أول اجتماع 

تاريخي بينهما في سنغافورة.
ومـــن الــمــتــوقــع أن يــنــاقــش الــزعــيــمــان 
الشمالية  كـــوريـــا  تــعــهــد  تــنــفــيــذ  كــيــفــيــة 
وكيفية  النووية  أسلحتها  عن  بالتخلي 

تحسين العالقات بين البلدين.
أعــرب  األبــيــض،  البيت  مــغــادرتــه  وقبل 
ــن تــفــاؤلــه بــأن  الــرئــيــس األمـــيـــركـــي عـ
ــدا”، مضيفا:  ــعــة جــ الــقــمــة ســتــكــون “رائ
النووية” من شبه  األسلحة  إزالــة  “نريد 
الجزيرة الكورية. وكان ترامب وكيم قد 
الماضي  يونيو  في  تاريخية  قمة  عقدا 
اتفاق  على  وقعا  حيث  سنغافورة،  في 

مشترك.

الرئيس اإليراني يرفض استقالة ظريف

ترامب يصل هانوي من أجل لقاء كيم

 أكدت مصادر في لجنة تنسيق إعادة االنتشار عدم تحديد موعد آخر لتنفيذ المرحلة األولى من إعادة االنتشار، بعد تأجيل التنفيذ الذي كان مقرراً يوم االثنين،  «
إثر رفض ميليشيات الحوثي مجدداً. وقالت المصادر إن رئيس اللجنة ورئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد أبلغ الفريق الحكومي 

في اللجنة أنه ما زال يخوض مزيدا من النقاش مع المتمردين، إلنقاذ اتفاق إعادة االنتشار المهدد باالنهيار جراء تسويف الحوثيين منذ توقيع اتفاق السويد 
منتصف ديسمبر الماضي. وكان مقررا أن يبدأ الحوثيون بتنفيذ الخطوة االولى من إعادة االنتشار باالنسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى.

وبالتزامن مع فشل تنفيذ المرحلة األولى من اتفاق إعادة االنتشار، تواصلت خروق قرار وقف إطالق النار في الحديدة، حيث تبادلت القوات المشتركة 
والمتمردون القصف في األحياء الشرقية لمدينة الحديدة. واتهمت المقاومة المشتركة الحوثيين بتنفيذ محاولة تسلل نحو مواقعها في شارع الخمسين.

كما تصدت المقاومة خالل ساعات الليل لهجوم للحوثيين على مدينة حيس من عدة اتجاهات. وشهدت الدريهمي والتحيتا تبادال للقصف بين الطرفين.
كما اتهمت المقاومة الحوثيين باالستمرار في حفر الخنادق واألنفاق في الدريهمي شرق الحديدة والدفع بالتعزيزات والمعدات القتالية الثقيلة 

والمتوسطة.

توقف تنفيذ اتفاق سالم الحديدة 

أسالم أباد ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

بــالده  موقف  الباكستاني  الجيش  جــدد 
الــجــوي  الــهــنــد للمجال  بــالــرد عــلــى خـــرق 
الذي  المكان والزمان  بقوة في  لباكستان 
الجيش  باسم  المتحدث  وصرح  تختاره، 
الــبــاكــســتــانــي الـــلـــواء آصـــف غــفــور خــالل 
بات اآلن على  الدور  بأن  إيجاز صحافي 
سيكون  ردهــا  أن  مــؤكــدا  لــلــرد،  باكستان 

قويا ومفاجئا.
وفند المتحدث باسم الجيش الباكستاني 
مؤكدا  بالكذب،  ووصفها  الهندية  الرواية 
ــرار  ــوع أضـ ــدم ســقــوط ضــحــايــا أو وقــ عـ

مادية. 
وأكد أن المقاتالت الهندية ولدى اقترابها 
ــاد دخــلــت األجــــواء  ــ مــن قــطــاع مــظــفــر آب
دقائق فقط،   4 الباكستانية حيث مكثت 
مــرجــحــا أنــهــا لــم تــكــن تــنــوي اســتــهــداف 
باستهداف  رغبتها  بقدر  عسكرية  مرافق 
مدنيين أبرياء، واالدعاء بأنهم إرهابيون.
فــي غــضــون ذلـــك اســتــدعــت الــخــارجــيــة 

ــاألعــمــال الــهــنــدي  ــقــائــم ب الــبــاكــســتــانــيــة ال
لسيادتها  الهندي  باالنتهاك  بشدة  للتنديد 
ووحـــدة أراضــيــهــا، وذكــر بيان صــادر عن 
اعتراض  تم  أنــه  الباكستانية  الخارجية 
ــديــة بــفــاعــلــيــة من  ــرات هــن ــ ــائ ــمــانــي طــ ث
الباكستاني  الــجــو  ســالح  مــقــاتــالت  قبل 

وإجبارها على التراجع.
ــــض بـــيـــان الــخــارجــيــة االدعــــــاءات  ودحـ

كبير  إرهابي  معسكر  باستهداف  الهندية 
والــحــديــث عـــن قــتــلــى مـــن أجـــل تهدئة 
الجمهور الهندي واالنتخابات، وجدد بيان 
باكستان  موقف  الباكستانية  الخارجية 
الداعم للنضال السياسي السلمي للشعب 
الكشميري ومنحه حقه في تقرير مصيره 
كما تنص على ذلك قرارات مجلس األمن 

الدولي.

أمس  السودانية  المسلحة  الــقــوات  أعلنت 
تغييرات  أجرى  البشير  الرئيس  أن  الثالثاء 
الــســودانــي وعين وزيــر  قــيــادة الجيش  فــي 
دولــة جــديــدًا لـــوزارة الــدفــاع، وأعــاد ضباط 

متقاعدين إلى الخدمة.
أحمد  الجيش  باسم  الرسمي  الناطق  وقــال 
عين  البشير  ان  بــيــان،  فــي  الشامي  خليفة 
الفريق أول مراقب جوي عصام الدين مبارك 

حبيب هللا وزيرًا للدولة بوزارة الدفاع.
رئاسة  تعديل في  أنه جرى  البيان  وأضــاف 
الفريق  برئاسة  للجيش  المشتركة  األركــان 
ــفــريــق أول  ــمــعــروف وال ال كــمــال عــبــد  أول 
أول  والفريق  لــه،  نائبًا  المطلب  عبد  هاشم 
للقوات  عــامــًا  مفتشًا  الــبــرهــان  الفتاح  عبد 

المسلحة.
وتابع البيان أن الرئيس البشير عين الفريق 
ــان  ــالح عــبــد الــخــالــق رئــيــســًا ألركـ طــيــار صـ
والــفــريــق محمد عثمان  الــجــويــة،  الــثــقــوات 
ــقـــوات الــبــريــة،  ــان الـ ــ الــحــســيــن رئــيــســًا ألركـ

الفرضي  المطري  هللا  عبد  بحري  والفريق 
رئيسًا ألركان القوات البحرية.

شمس  الفريق  تعيين  التعديالت  وشملت 
ــاشــي رئـــيـــســـًا لــهــيــئــة الــعــمــلــيــات  ــن كــب ــديـ الـ
محمد  مصطفي  الركن  والفريق  المشتركة، 
ــًا لــهــيــئــة االســـتـــخـــبـــارات  مــصــطــفــي رئـــيـــسـ

العسكرية، وترقية 5 ضباط برتبة لواء الى 
رتبة فريق.

خضر  النعيم  متقاعد  الــلــواء  البشير  وأعــاد 
المصباح  الطيب  متقاعد  ــلــواء  وال مــرســال 
رتبة  الــى  وترقيتهما  الــخــدمــة  الــى  عثمان 

الفريق واحالتهما للتقاعد.

باكستان قالت إن مقاتالت هندية خرقت مجالها الجوي

الرئيس السوداني عمر البشير

اســتدعت ســفيرها لالحتجاج علــى خرق مجالهــا الجوي أجرى تغييرات في قيادة الجيــش وعّين وزير دولة للدفاع
باكستان تتوعد الهند برد مفاجئ البشير يعيد قادة عسكريين للخدمة
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حتى يتحقق نهج رئيسنا
فــي األســبوع الماضي كلــه لم يكتــف صحافي وكاتب 
عمود بجرائدنا ووسائل التواصل االجتماعي بالتطرق 
لموضوعيــن أساســيين، مكاتــب الوزراء والمســؤولين 
خصوصــا  البحرينييــن  وتوظيــف  المغلقــة،  وأبوابهــم 
لتعطلهــم  الذيــن ال حجــة  العليــا  الشــهادات  أصحــاب 
بوجــود آالف الوظائــف المماثلة التي يحتلها األجانب. 
هــذان الموضوعــان تــم التركيــز عليهمــا بالوقــت الــذي 
أهميــة  إلــى  الــوزراء حفظــه هللا  رئيــس  ســمو  وجــه 
معالجــة الملفيــن، وأعتقــد أن بإمــكان أي وزيــر فيمــا 
لديه من صالحيات أن يبدأ منذ الســاعة إذا أراد وقرر 
أن يعالــج هذيــن الملفيــن، فليــس صعبًا وال مســتحيالً 
بــدء خطــوة أولى بفتح البــاب لســماع المواطن، فهذه 
المســألة لــو كانــت شــائكة ومســتحيلة لمــا كانــت عادة 
ســمو رئيــس الوزراء الــذي دأب طوال ســنوات تحمله 
المســؤولية على فتح بابه لكل المواطنين واالســتماع 
باحتياجاتهــم  المتعلقــة  المســائل  كل  ومعالجــة  لهــم 

وتذليــل العوائــق، فمــن شــأن أي وزيــر االحتــذاء بهــذا 
الســلوك الحضاري واإلنســاني، وإذا ما وجد نفســه بال 
صالحية بمســألة من المســائل المتعلقة بملف توظيف 
البحرينييــن أو بــأي ملــف آخــر حينها يرفع هــذا الملف 
لســمو رئيــس الــوزراء وســموه ســوف يتكفــل كعادتــه 
بإزاحــة أي ثقــل عــن أي مواطن، وهنا ال حجــة للوزير، 
لكــن يبــدو أن وزراءنــا المتحصنين بقــالع تاريخية لم 
يســتوعبوا بعــد ونحــن بهــذا الزمــن الصعــب المشــوب 
بالتحديــات أن دورهــم المظهري وصورتهــم التقليدية 
ســائدة  تعــد  لــم  األســوار  وراء  المتحصــن  للمســؤول 
بالعالــم، حيــث يتوجــه وزراء بعــض الــدول لدوائرهــم 
مــن  بــدال  والدراجــات  العــام  النقــل  بواســطة وســائل 
الســيارات الخاصــة ونحن ال نطلب مــن وزرائنا ركوب 
العجالت بل ركوب سياراتهم للوصول لمحطات تؤدي 

بهم للقاء المواطن ال التحصن ضده.
حــان الوقــت إلزالــة الحواجــز واالنفتــاح على الشــعب 

ودراســة مشــكالته وجهــا لوجــه مــع التحديــات التــي 
يواجههــا المجتمــع ال االكتفــاء بالتصريحــات العازلــة 
تثيــر  مــا  بقــدر  جــوع  مــن  تســمن  وال  تغنــي  ال  التــي 
غضــب المواطــن حيــن يســتمع لمســؤول يتحــدث عن 
ســوى  يــرى  ال  لكنــه  لســنوات  وزارتــه  اســتراتيجية 
الدخــان والضبــاب باألفــق. باإلمــكان اإلشــارة لنمــاذج 
لهذه المظاهر الســلبية الراســخة التي ال يمكن تغييرها 
إال بقناعة حقيقية يكتسبها المسؤول ويحتذي خاللها 
بسمو رئيسنا خليفة بن سلمان حفظه هللا الذي عودنا 
الصراحــة والصــدق واإلخــالص والــوالء لوطننــا.. لــن 
نتعــب ولــن نيــأس مــن طــرق أي ملــف يمــس المواطن 

حتى يتحقق نهج رئيسنا.

تنويرة:  «

ال جدوى بالهروب لألمام ما دمت واقفًا مكانك. «
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سيدي سمو رئيس 
الوزراء ينتصر للصحافة

الصحافــة البحرينية فــي أوج عزها وقوتها طالما 
يقــف إلــى جانبهــا ســيدي صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
الموقــر حفظه هللا ورعاه، القائد الذي يعتز بأبنائه 
الصحافييــن وكتــاب الــرأي ويعتبرهــم صفحــات 
مشــرقة فــي تاريــخ الوطــن والســواعد التــي لهــا 
صلة مباشرة وعميقة بالشارع ويمارسون دورهم 
البــاذل  وعطاءهــم  جهدهــم  ويقدمــون  الفاعــل 
مــن أجــل الســير قدمــا بهــذا الوطــن الغالــي نحــو 
واالســتقرار،  واألمــن  واالزدهــار  والرقــي  المجــد 
لهــذا فمالحظاتهــم وأناتهــم مســموعة وتجــد كل 
التجــاوب والمحبــة والوفــاء مــن لدن ســموه أيده 
هللا، وفي الجلســة االعتيادية األسبوعية لمجلس 
والجهــات  الــوزارات  )كل  ســموه  وجــه  الــوزراء 
الحكوميــة باالنفتــاح على المواطنيــن والصحافة 

الــوزارات  تكــون  وأن  أمامهــم،  األبــواب  وفتــح 
لمشــاكل  صاغيــة  آذانــا  الحكوميــة  والجهــات 
فتحســين  لحلهــا،  مشــمرة  وســواعد  المواطــن 
للحصــول  غايــة  الحكومــي  واألداء  الخدمــات 
علــى رضــى المواطــن، وأن التعــاون مــع الصحافة 
ضــروري ألنهــا مــرآة المجتمــع ولهــا دور تنويــري 

مشكور(.
الصحافة عند سموه حفظه هللا هي زاوية الضوء 
الســاطع علــى مشــاكل المواطنيــن وهــي القــادرة 
إلــى درجــة كبيرة على رســم همومهم ومشــاكلهم 
بنقاوة وضمير، الصحافة كما يراها ســموه حفظه 
هللا هــي العطــاء والبحــث واالســتنتاج مــن أجــل 
الوطن وتعزيز مسيرة التطور في شتى الميادين، 
واإلشــعاع الذي يتحدى الزمان والتاريخ ليحافظ 
علــى بقائــه ونــوره. نظــرة مختلفــة للصحافــة من 

قائــد عظيم هو ســيد القادة وشــيخهم ومن النادر 
جــدا أن تجــد فــي هــذا الزمــان قائــدا كخليفــة بن 
ســلمان يهتــم بالصحافــة وكتــاب الــرأي كل هــذا 
االهتمــام ويهبهــم مكانــا فســيحا فــي قلبــه الكبير 
وحتــى  لمالحظاتهــم  المســتمعين  أول  ويكــون 
نقدهــم، فقــد تعلمنــا من ســموه حفظــه هللا ورعاه 
أن الصحافــة الملتزمــة خليــة نابضــة فــي الحيــاة 
الــذي يتحــدث عــن قصــور  والمجتمــع، والكاتــب 
هنــا أو هنــاك يهــدف بالدرجة األولى إلــى االرتقاء 

بالوطن إلى مرتبة أعلى وحياة أسعد وأجمل.

فهنيئا للصحافة البحرينية كل هذا الحب  «
والتقدير بمساحات األرض والسماء وبالقائد 

خليفة بن سلمان الذي رفع رأسها إلى شوامخ 
الجبال.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

لو لم نكن نموت...!
هل طرأ على بالكم هذا السؤال؟ هل تخيلتم أننا ال نموت، وأننا أحياٌء أبديون إلى ما 
ال نهاية؟! والوالدات مستمرة ال تتوقف، واألعداد البشرية تفيض يومًيا في كل مكان 
من هذا العالم! هل بدأتم تتصورون الحالة؟ ونظرتم إلى أماكن سكنكم، وغرفكم! قد 
ينتابكم القلق للحظة! ما هذا؟ فوضى! أين سنســكن جميًعا؟ أين ســنهرب من كميات 

اإلزعاج والتلوث الضوضائي؟ وكل بقاع األرض في حالة زحمة!
دعونــا نعيــش الحالــة؛ أول ما ســنفكر فيه أن العصــور الزمنية أو التاريخية ســتصبح 
مفتوحة ومتداخلة، وهذا يعني أننا سنعيش مع أجدادنا من ُحقب وفترات سحيقة؛ 
أي من ماٍض بعيد جدا، وقد يتحكم بنا أحدهم، ال بوصفه أكبر األجداد ســنا، بل ألنه 
األقــدم المنتمــي إلــى الفتــرة األولى على كوكــب األرض، وقد نجهــل كيفية التخاطب 
معــه؛ بســبب لغتــه أو لهجتــه المختلفة عنــا، وعقليته الجامدة التــي ترفض أن تعيش 

عصرنا الحالي!
هــل بــدأ شــعور التشــويش يصــل إليكــم؟ ممتــاز... لنســتكمل إذا؛ أنتــم تســكنون مــع 
جماعــات كبيــرة جــدا فــي بيــت واحــد، وبطبيعــة الحــال، ال توجــد خصوصيــة، ال في 
النــوم، وال األكل، وال فــي الخــالء إال بصعوبــة نــادرة جــًدا، وعلــى الرغــم مــن عمليــات 
البنــاء المتواصلــة إال أن كثيــرا مــن األســر تبيــت أو تنام في العــراء؛ أي خارج البيوت 

المسقوفة، بسبب ضيق المساحة!

ال وظائــف تســتوعب هــذا الكــم الهائــل مــن البشــر، والبطالة متفشــية فــي األرض من 
أدناهــا إلــى أقصاها، وســننتظر أدوارنا للحصول على وظيفة مئات الســنين الضوئية، 
خصوًصــا أن أكثــر الموظفين سيتشــبثون بوظائفهم، وال مجال لزحزحتهم منها؛ وهو 
ما يستدعي قوانين عمل تحّد سن العمل على األقل بـ 500 سنة، قبل أن ُيحال هؤالء 

على التقاعد اإلجباري!
هل سيكون الطعام كافيا لنا جميًعا؟ هل بدأتم تتخيلون أزمة غذائية تعم العالم؟ هل 
استحضرتم صورا للمجاعات التي نشاهدها على التلفاز من أفريقيا!؟ ال شك أننا قد 
نســخر من مجرد التفكير في أننا سنشــبههم! غير أن الحقيقة المّرة أننا سنعيش أزمة 
اقتصادية مفتوحة ومســتمرة ودائمة! تســتتبعها بالضرورة أزمة سياسية فالحكام ال 

يتغيرون إال بالتنازل أو بعد معارك ضارية، والمعارضات ُتفّرخ في كل مكان!

هذا بعض الخيال، وليس كل الصورة، فاستكمالها يحتاج لمساحات واسعة،  «
ال تستوفيها مجلدات وكتب، تخيلوا لو لم يكن الموت موجودا؟ لحّلت 

الفوضى، واختلط الحابل بالنابل، وضاعت الفرص، وتحولت الدنيا إلى مقبرة 
أحياء يعيشون الجوع والفقر والعوز! فسبحان من جعل من الموت – على 

قسوته على قلوبنا - حياة آلخرين!.

د. زهرة حرم 

شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية عرسا عربيا أوروبيا كبيرا، حضره أكثر من خمسين 
من الملوك والرؤساء على المستوى العربي واألوروبي وهو ما يؤشر إلى المكانة الكبيرة 

لمجموعة الدول العربية التي حضرت القمة بالنسبة لألوروبيين من كل النواحي.
فأوروبا التي تعاني من الهجرة غير الشرعية واإلرهاب بحاجة إلى الدول العربية التي 

تنبذ اإلرهاب وتقف ضد العنف مثل مصر والسعودية والبحرين.
ويعقــد هــذا المؤتمــر فــي مدينة شــرم الشــيخ، مدينــة الســالم، بحضور خــادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود وجاللة الملك حمد عيســى آل خليفة، 
رســالة إلــى العالــم كلــه مؤداهــا أن الســعودية ومصر والبحريــن أهم ركيــزة للتعاون في 
المنطقــة، وأن أي تعــاون لــن يحقــق نجاحــا لألوروبييــن إال مــن خــالل هذه الــدول، وأن 
جلوس خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي جنبا إلى 
جنب خالل هذه القمة في حد ذاته رسالة كاملة المعاني لكل األوروبيين وكل من يهمه 
األمر بأن مصر والسعودية عمودا هذه األمة والطريق لمن أراد أن ينسق أو يتعاون مع 

المنطقة في أي شأن من الشؤون.
وجاءت كلمة جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى كرسالة جامعة 
مانعــة تحمــل بشــكل معبر ودقيق كل مالمــح وتفاصيل السياســة الخارجية والداخلية 
لمملكة البحرين كدولة تنبذ اإلرهاب وتتبنى نموذجا حضاريا فريدا في التعايش وصنع 

االستقرار. 
وهذه هي البحرين دائما تتبنى سياسة التعاون واالحترام والعمل ضمن منظومة الدول 
العربيــة ذات المكانــة واالحتــرام وال تســعى إلــى دور ال يناســبها وال تنــال من شــقيقاتها 
العربيــات وال تمــارس االبتــزاز ضــد أحــد وال تفتح حدودها لشــذاذ اآلفــاق واإلرهابيين 

الذين يهددون استقرار أية دولة شقيقة. 
كلمــة جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة خاطبــت العالم كلــه وليــس األوروبيين 
والعــرب فقــط، وأوضحــت للجميــع أن البحرين دولــة تمارس دورها الفريــد في تحقيق 
التعايش الحضاري وصنع بيئة مناسبة لنجاح االستثمار بموجب االستقرار الذي تحققه 

بسياستها الرشيدة.

ويبقى أن نقول إن تنظيم هذا المؤتمر وهذا الحضور المكثف لزعماء  «
العالم أظهر مصر الشقيقة تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي 

بمظهر الدولة الكبيرة ذات القدرة على التنظيم وصنع األحداث الكبيرة 
وقيادة المنطقة نحو التقدم واالستقرار.

مالحظات حول القمة العربية األوروبية

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

يمثل ملف الباحثين عن عمل أحد الملفات المهمة ذات األولوية لدى صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه هللا ورعاه، 
لذلك يأتي البرنامج الوطني للتوظيف برؤيته الواقعية كإضافة تواكب المستجدات 

ومتطلبات خلق فرص العمل للكوادر الوطنية بمختلف فئاتها وتخصصاتها.
بإمــكان القــارئ الكريــم العــودة إلــى مقــال كتبته تحت عنــوان: “اهتمام ســمو رئيس 
الــوزراء بملــف الباحثيــن عن عمل” في هذه المســاحة يوم األحد 10 ســبتمبر 2017، 
لنربــط بيــن إعــالن البرنامج الوطني للتوظيف وما ســبقه من مراحل تعكس اهتمام 
ســمو رئيــس الــوزراء بهــذا الملــف، والتــي شــملت توجيهــات ســموه للــوزراء بزيارة 
مختلــف القرى والمناطق خالل الســنوات الثالث الماضيــة للوقوف على احتياجات 
المواطنيــن، ومنهــا بالطبــع، توفير فــرص العمل ألبناء البلد، ذلك أن ســموه ربط بين 
نجــاح الخطــط التنفيذيــة لبرنامج العمــل الحكومي لتنويع مصادر الدخل وتنشــيط 
االســتثمار واســتقطاب المشــاريع التــي تفتــح المجــال لخلق فرص عمــل ألبناء البلد 

من الجنسين.
وألهمية هذا البرنامج الواعد، أعيد التأكيد على أهمية أن تتضافر جهود القطاعين 
الحكومــي والخــاص، إلنجــاح كل المبــادرات التــي تنــدرج تحــت توجهــات الدولــة 
الســتيعاب تدفــق الخريجيــن مــن الجامعــات المحليــة والخارجيــة، وكذلــك دخــول 
أعــداد كبيــرة مــن خريجــي الثانوية العامة ســوق العمل، وفي تقديــري، إن البرنامج 
الجديــد سيشــمل تقييــم ودراســة احتياجــات ســوق العمــل، وتقييــم مــدى حصــول 

الكفاءات البحرينية على فرص العمل التي تناسب خبراتها ومؤهالتها.
وبــكل الثنــاء واالمتنان، نرفع شــكرنا الكبير لســمو رئيس الــوزراء الحتواء البرنامج 
الوطني للتوظيف، باإلضافة إلى التدريب والتوظيف، زيادة إعانة التعطل من 150 
إلــى 200 دينــار لغيــر الجامعييــن، وتعويــض المفصوليــن والمســرحين بإعانة 1000 
دينار بدال من 500، فنحن أمام خطوة وطنية اســتراتيجية تســهم في إيجاد حلول 
ناجعة، فمن ناحية، تحقق االســتقرار األســري واالجتماعي، ومن ناحية أخرى، تضع 
مســاًرا جديــًدا الســتيعاب كوادرنــا الوطنيــة وتوفيــر فــرص العمــل والعيــش الكريم 
لهــا، ونأمــل أن تتضافــر الجهــود إلحراز نتائــج أفضل إلدماج الباحثيــن عن عمل في 
الســوق، وصياغة التوجهات المســتقبلية المدروســة الســتيعاب األعداد القادمة من 

الخريجين في السنوات المقبلة.

“الوطني للتوظيف” يجسد اهتمام 
سمو رئيس الوزراء بالباحثين عن عمل

عادل عيسى المرزوق
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يتجّدد لقاء األهلي 
والمحرق اليوم في نصف 

نهائي دوري زين لكرة السلة، 
وكلنا أمل بأن تتسم المباراة 

باألخالق والروح الرياضية لدى 
جماهير الفريقين وأال تخرج عن 

هذا اإلطار كما حدث في اللقاء 
األخير بينهما.

في الوقت الذي ينشد فيه 
المسؤولون بالحديث عن 

التطّور واالحتراف الرياضي، 
ال تزال هناك بعض األندية، 

ومنها البديع، تتدّرب على 
مالعب األندية األخرى؛ بسبب 

عدم امتالكها ملعًبا صالًحا 
27 فبراير 2019 األربعاءلتأدية مهامها.
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 تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، انطلقت يوم أمس الثالثاء فعاليات قمة الرياضة والتي احتضنها 
مركز المحرق الشبابي النموذجي بمشاركة صناع القرار من مختلف الجهات الرياضية والداعمة للحركة الشبابية البحرينية 

ووسائل اإلعالم المختلفة وتستمر حتى 4 من مارس المقبل تحت شعار #رؤية_وتنفيذ.

والرياضة  الشباب  شــؤون  وزيــر  وشهد 
األول  الــمــحــور  فعاليات  الــمــؤيــد  أيــمــن 
في قمة الرياضة والذي أشاد بمشاركة 
وتواجدهم  المملكة  في  الــقــرار  صناع 
تــحــت ســقــف لــلــتــحــاور والــنــقــاش فيما 
واقــعــيــة  بــتــوصــيــات  لــيــخــرجــوا  بينهم 
رؤية  إلــى  الوصول  منها  الهدف  بكون 
خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
الرياضية  الحركة  إلى تطوير  والرامية 
وواقعية  علمية  بــصــورة  المملكة  فــي 

ولتكون عاصمة للشباب والرياضة. 

 نقاشات مثيرة في محور 
الرقابة 

الرياضة  قمة  في  األول  المحور  شهد 
ــمــنــاقــشــة مــوضــوع  والــــــذي خــصــص ل
قبل  مــن  مستفيًضا  نــقــاًشــا  “الــرقــابــة” 
الـــمـــشـــاركـــيـــن، حــيــث أدلـــــى الــحــضــور 
بــأفــكــارهــم ونــقــاشــاتــهــم حـــول الــنــقــاط 
التنظيم  إلى  التطرق  وهي  المطروحة 
والرقابة في الشؤون المالية واإلدارية، 
ــذا الــمــحــور  حــيــث ســيــتــم مــن خـــال هـ
واللوجستي  الــمــالــي  ــدعــم  ال مــنــاقــشــة 
الشؤون  المختلفة،  الرياضية  للجهات 
عملية  تحكم  الــتــي  واإلداريــــة  المالية 
األمور المالية في تلك الجهات، الرقابة 
والمحاسبة،  والعقود  واإلداريــة  المالية 
المديونيات واللوائح والقوانين المالية، 

وكيفية  والــمــالــيــة  ــة  ــ ــ اإلداري الــتــقــاريــر 
ــاإلضــافــة إلـــى الــمــشــاركــات  ــا، ب ــهــ ــ إدارت

الخارجية. 
 وخــــــرج الـــمـــنـــاقـــشـــون بـــالـــعـــديـــد مــن 
لهم  مناسبة  يــرونــهــا  الــتــي  الــتــوصــيــات 
المالية  األمــور  على  الرقابة  حيث  من 
والــتــنــظــيــمــيــة والــمــخــصــصــات الــمــالــيــة 
وتــطــويــر األنــظــمــة والــتــشــريــعــات التي 
واالتــحــادات  الوطنية  األنــديــة  تحكم 
الرياضية كما تم التطرق إلى موضوع 
االســتــثــمــار لـــزيـــادة مــداخــيــل األنــديــة 
الـــوطـــنـــيـــة واالتــــــحــــــادات الــريــاضــيــة 
ــع حــلــول  ــى أهــمــيــة وضــ ــ بـــاإلضـــافـــة إل
مــنــاســبــة لـــديـــون األنـــديـــة وتــســديــدهــا 
وضـــمـــان عــــدم تــراكــمــهــا وفــــق أنــظــمــة 
على  التركيز  تم  كما  صارمة  وقوانين 
أهــمــيــة تـــوزيـــع الــمــخــصــصــات بــصــورة 
على  والعمل  األندية  جميع  بين  عادلة 
مكافئة األندية واالتحادات التي تلتزم 

بالائحة وال تخالف. 

 البسام: ديون األندية تفوق 
8 ماليين دينار 

من  ماجد حليم  النقاش  وكشف خال 
شركة “بي كي اف البسام” عن الديون 
الــعــامــة لــأنــديــة الــوطــنــيــة حــيــث تبلغ 
من  أكــثــر   -6-2018  30 لغاية  الــديــون 
تراكمات  نتيجة  وهي  دينار  مايين   8

لسنوات سابقة ولغاية 2018.

 عرض هيكل الوزارة الجديد 

المحور األول عرض عبدالرضا  وخال 
الموسوي الهيكل اإلداري لوزارة شؤون 
الشباب والرياضة وذلك وفًقا للمرسوم 
الصادر من قبل حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
رقم  ورعـــاه  هللا  حفظه  المفدى  الــبــاد 
وزارة  تنظيم  بإعادة   2019 لسنة   )17(

شؤون الشباب والرياضة.
 وتــــم خــــال الـــعـــرض شــــرح الــهــيــكــل 
بكل  المناطة  والمهام  لــلــوزارة  الجديد 
الــشــبــاب  شـــــؤون  وزارة  وكـــيـــل  مــــن: 
ــة، والــــوكــــاء الــمــســاعــديــن  ــاضــ ــريــ ــ وال
واإلدارات باإلضافة إلى الخدمات التي 
ستقدمها كل إدارة والرامية إلى خدمة 
الشبابي  القطاع  منتسبي  من  العماء 
البحرين  الــرؤيــة  ولــتــخــدم  والــريــاضــي 

عاصمة الشباب والرياضة.

مشاركة صناع القرار 

فواز  اإلعامي  النقاشية  الحقلة  وأدار 
الجلسة صناع  العبدهللا وسيشارك في 
عبدالرحمن  الدكتور  بينهم  من  الــقــرار 
المساعد  الــعــام  األمــيــن  عسكر  صـــادق 
والــريــاضــة  لــلــشــبــاب  ــى  األعــل للمجلس 
األمين العام للجنة األولمبية البحرينية 
الـــشـــبـــاب  شـــــــؤون  وزارة  ومـــمـــثـــلـــي 

ــريــاضــة الــدكــتــور الــشــيــخ صــقــر بن  وال
سلمان آل خليفة، عبدالرضا الموسوي، 
ــوار الــمــطــوع، صالح  ــارق الــعــربــي، نـ طـ
الحوار  فــي  أيــًضــا  شــارك  كما  العثمان، 
النائب  بمكتب  المشاريع  إدارة  رئيس 
نبراس  الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
في شركة طال  التدقيق  مدير  طالب 
الدعسان، وممثل شركة  بوغزالة هاني 

PKF للمحاسبة ماجد حليم. 
ــحــوار أيــًضــا النائب  ــارك فــي ال  كــمــا شـ
إبراهيم الدوسري رئيس لجنة الشباب 
بــمــجــلــس الـــنـــواب وعــــدد مـــن أعــضــاء 
الحاليين  بشقيه  التشريعية  السلطة 
ــقــيــن ومــمــثــلــو الــــــــوزارات في  ــســاب وال
المختلفة  اإلعــــام  ووســـائـــل  المملكة 
ــن األنـــديـــة  ــى مــمــثــلــي عـ ــ بـــاإلضـــافـــة إل
الوطنية والمراكز الشبابية واالتحادات 
القطاع  ممثلي  مــن  وعـــدد  الــريــاضــيــة 

الخاص. 

 ثاني أيام القمة محور 

االحتراف

قمة  جــلــســات  األربـــعـــاء  ــيــوم  ال تستمر 
الـــريـــاضـــة، حــيــث ســيــتــم فـــي الــيــوم 
االحــتــراف  مناقشة  القمة  مــن  الــثــانــي 
الاعبين  مسيرة  على  التركيز  وسيتم 
االحتراف  خــال  من  االحترافية  نحو 
الموجهة  المالية  اإلعــانــات  الــريــاضــي، 
الاعبين  عقود  الرياضية،  الهيئات  إلى 
ــيــن واإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة  ــمــدرب وال
ــيــات  الــمــتــبــعــة، انــتــقــال الــاعــبــيــن واآلل
االنتقال  عملية  تحكم  التي  والقوانين 
الرياضي  التفريغ  قانون  األنــديــة،  بين 
واالحتراف، تطوير األداء والمستويات 
الفنية في الهيئات الرياضية المختلفة، 

الطب الرياضي. 
ــل أســـامـــة  ــيـ ــزمـ ــر الــجــلــســة الـ ــديـ ــيـ وسـ
الــكــوهــجــي وســيــتــنــاقــش فــيــهــا صــنــاع 

المختلفة  المملكة  وزارت  فــي  الــقــرار 
ومــتــخــصــصــيــن فـــي الـــشـــأن الــقــانــونــي 
ــاء الــاعــبــيــن  ــ وعـــقـــود الــاعــبــيــن ووكـ
ومــحــاضــريــن بــاإلضــافــة إلـــى عـــدد من 
ــن  ــ ــيـ ــ ــن واإلداريـ ــيـ ــدربـ ــمـ الـــاعـــبـــيـــن والـ
واألندية  الرياضة  االتحادات  وممثلي 

الوطنية ووسائل اإلعام المختلفة. 

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

محور الرقابة يشهد مناقشات مستفيضة بين المشاركين

جانب من قمة الرياضة

اللجنة اإلعالمية

حقــق ألبــا تعادالً مثيــًرا مع فريق جارمكو بنتيجــة ثالثة أهداف لكل 
منهمــا، فــي اللقــاء الذي جمعهما أمس األول في األســبوع الســادس 

من منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم. 

نقاط.   10 بـ  ألبا  وأصبح رصيد 
فيما رصيد جارمكو بـ 8 نقاط. 
وتــتــواصــل مــبــاريــات األســبــوع 
السادس اليوم بلقاء يجمع بين 
تمام  فــي  والــكــهــرمــاء  التطوير 

الساعة 4.45 مساًء.
 وجـــاءت هــذه الــمــبــاراة مثيرة 
ودرامـــاتـــيـــكـــيـــة بــعــدمــا كــانــت 
تكن  ــم  ل األول  ــشــوط  ال ــدايــة  ب
في  اللعب  انحصر  حيث  قوية 
وسط الملعب، لكن بعد النصف 
ــى بـــدأ جــارمــكــو  ــ الــســاعــة األولـ
يــأخــذ األفــضــلــيــة وتــمــكــن من 
التعادل  حالة  وإنهاء  الوصول 
 ”34“ ــدقــيــقــة  ال ــد  عــن الــســلــبــي 
بهدف جميل من المتألق أحمد 
بعيدة،  مــســافــة  مــن  مــنــصــوري 
ــذا الـــشـــوط بــتــقــدم  لــيــنــتــهــي هــ

جارمكو بهدف نظيف.
الثاني  الــشــوط  بــدايــة  وكــانــت 

جارمكو  لصالح  أيــًضــا  سريعة 
ــا  ــًضــ ــ ــل هـــــــدف أي ــجــ الــــــــذي ســ
ــق مــيــثــم  ــألـ ــتـ ــمـ ــق الـ ــ ــري عــــن طــ
 ،”48“ الدقيقة  في  عبدالرسول 
لكن ألبا في الدقيقة “54” قلص 
الفارق بهدف لؤي عبدالرسول، 
من  حالة  فــي  الــمــبــاراة  لتدخل 
االثارة وتبادل السيطرة وتمكن 
عن  الـــتـــعـــادل  إدراك  ــن  مـ ألـــبـــا 
في  محمد  هشام  نجمه  طريق 

الدقيقة “72”.
قــائــد جــارمــكــو محمد   وعــــاد 
جعفر ليضع فريقه في المقدمة 
لكن   ،”76“ الدقيقة  مجدًدا عند 
لــعــب بــشــكــل مغاير  ــذي  ــ ال ــا  ــب أل
النتيجة  عدل  الشوط  هذا  في 
في الدقيقة “83” بإمضاء علي 
عبدهللا، لتنتهي مباراة بنتيجة 
أهــداف  بثاثة  المثير  التعادل 

لثاثة.

ألبا يحقق تعاداًل مثيًرا مع جارمكو

الصخير - حلبة البحرين الدولية

البحرين  حلبة  اســتــعــدادات  إطـــار  فــي 
في  السيارات  رياضة  “موطن  الدولية 
أكبر حدث  الشرق األوســط” الستضافة 
رياضي اجتماعي واقتصادي في مملكة 

البحرين. 
البحرين  حلبة  مسؤولي  من  عــدد  عقد 
والــهــيــئــات  وزارات  ومــمــثــلــي  ــيــة  ــدول ال
الحكومية في مملكة البحرين االجتماع 
ــك ضــمــن  ــ ــ ــوي، وذلـ ــ ــن ــســ ــ ــســيــقــي ال ــن ــت ال
االستعدادات الستضافة “موطن رياضة 
الـ لسباق  األوســــط”  للشرق  الــســيــارات 

FORMULA 1 – جائزة البحرين الكبرى 
لطيران الخليج 2019 والذي سيقام في 
الفترة من 28 وحتى 31 مارس المقبل، 

مع بقاء29 يوًما على السباق العالمي.
التنفيذي  الــرئــيــس  االجــتــمــاع  ــرأس  ــ وت
سلمان  الشيخ  الدولية  البحرين  لحلبة 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة بــحــضــور عــدد 
مــن كــبــار الــمــســؤولــيــن فــي الــحــلــبــة من 
االجتماع  هذا  ويقام  اإلدارات،  مختلف 
العالمي،  الــســبــاق  انــطــاق  قبل  ــا  ســنــويًّ

ولتظافر  له  االســتــعــدادات  وذلــك ضمن 
والهيئات  المملكة  وزارات  جميع  جهود 
الدولية  البحرين  حلبة  مــع  الحكومية 
ــدث يـــقـــام في  لــضــمــان نـــجـــاح أكـــبـــر حــ

منطقة الشرق األوسط.
الحكومية  الشؤون  أول  مدير  قدم  كما 
واألمن والسامة بحلبة البحرين الدولية 
بشارة عبده بشارة خال االجتماع عرًضا 

عــن الــســبــاق وفــعــالــيــاتــه وأهـــم جــوانــب 
الستضافة  السنوية  والخطة  التغييرات 
أبرز  االجتماع  وتضمن  العالمي.  السباق 
للسباق،  الترويجية  والحملة  التغييرات 
كــمــا تـــم عــــرض الــخــطــة االســتــعــداديــة 
الستقبال جماهير الفورموال 1 القادمين 

من مختلف أنحاء العالم.
وجدير بالذكر أن سباق الفورموال 1 لهذا 

الدولية  البحرين  حلبة  تستضيفه  العام 
كجولة ثانية من بطولة العالم للفورموال 
الليلي  السباق  ليكون   ،2019 لموسم   1
رياضة  “موطن  التي تحتضنه  السادس 
السيارات في الشرق األوسط” والذكرى 
1 في  الفورموال  الـ15 النطاق سباقات 
البحرين، وكذلك السباق رقم 999 ضمن 

بطولة العالم للفورموال 1.

شــمل مســؤولي الحلبة وممثلي وزارات والهيئــات الحكومية

اجتماع تنسيقي استعداًدا للفورموال 1
جانب من االجتماع التنسيقي

المؤيــد يحضــر قمــة الرياضــة ويشــيد بالمشــاركة الكبيــرة من قبــل األســرة الرياضية

مناقشة محور االحتراف 
في اليوم الثاني

عرض الهيكل 
الجديد للوزارة وشرح 
التخصصات والخدمات

التأكيد على أهمية 
التنظيم والرقابة 
المالية واإلدارية 

التركيز على المديونيات 
واللوائح واألنظمة 

وآليات الصرف 

ممثل شركة البسام: 
ديون األندية تفوق 8 

ماليين دينار 

من االجتماع



أقّر االتحاد البحريني لكرة السلة إقامة مؤتمر صحافي خاص لمباريات المربع 
الذهبي والنهائيات لدوري زين البحرين لكرة السلة للدرجة األولى، ومباريات 

نصف النهائي ونهائي كأس خليفة بن سلمان للموسم الرياضي الجاري.

وســيقام المؤتمــر الصحافــي بعــد كل مباراة 
بــدًءا مــن منافســات المربــع الذهبــي لدوري 
زيــن والتي تنطلق منافســاته اليوم األربعاء 
بلقاء المحرق واألهلي، وســيكون بعد نهاية 
مســاعد  أو  المــدرب  وبحضــور  مبــاراة،  كل 
المــدرب، إلــى جانــب العــب مــن الفريقيــن 
الذيــن ســيخوضون المباريــات على أن يقام 

بعــد 10 دقائــق مــن نهايــة المبــاراة، بحيــث 
يبــدأ أوالً مؤتمــر مــدرب الفريق الخاســر ثم 

الفريق الفائز.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المركز اإلعالمي 
حســين  الســلة  لكــرة  البحرينــي  باالتحــاد 
الــدرازي، إقامة المؤتمــرات الصحافية يأتي 
فــي إطار إثــراء الدور اإلعالمي للمســابقات 

المحلية الذي يصب في صالح تطوير اللعبة 
ا فــي نجــاح  باعتبــار اإلعــالم شــريًكا أساســيًّ

المسابقات.
وبّيــن الــدرازي أن اتحــاد كــرة الســلة يولــي 
الجانــب اإلعالمــي ودوره الحيــوي اهتماًمــا 
كبيــًرا مــن أجــل أن يكــون متناغًمــا مــع قوة 
المنافسة في المسابقات المحلية بين الفرق 
وخصوًصــا فــي األدوار الحاســمة، وتفعيــل 
الحضــور  أن  مؤكــًدا  اإلعالمــي،  الجانــب 
حضــور  يتطلــب  حيــث  للمؤتمــر،  إلزامــي 

مــدرب والعب مــن كل فريق لقاعة المؤتمر، 
مشــيًرا إلــى أن االتحاد خاطــب األندية بهذا 

القرار.
وقــال الــدرازي إن المركــز اإلعالمــي يوجــه 
وقنــاة  الصحافييــن  كافــة  إلــى  الدعــوة 
مواقــع  وأصحــاب  الرياضيــة  البحريــن 
حضــور  أجــل  مــن  االجتماعــي؛  التواصــل 
المؤتمــرات الصحافيــة التــي ســتكون علــى 
طــوال المربــع الذهبــي والمباريــات النهائيــة 
لدوري زين البحرين لكرة السلة، مشيًرا إلى 

أن هذا األمر سيكون له مردود إيجابي على 
المســابقات المحليــة ويثري العمل اإلعالمي 
ويســهل من مهمتهم في تغطية المنافسات، 
وأخذ التصريحات المناســبة بعــد المباريات 
مباشــرة في إطار رســمي من خالل المؤتمر 
الصحافــي حيــث بإمكانهــم توجيه األســئلة 

إلى المدربين والالعبين بعد المباريات.
وأثنــى الدرازي على جهــود رجال الصحافة 
فــي  المنافســات  تغطيــة  فــي  واإلعــالم 
المرحلــة الماضيــة وإبراز مســابقات االتحاد 

بأزهى صورة.

مؤتمر صحافي للمربع الذهبي والنهائيات السالوية

تنطلــق اليــوم منافســات الــدور نصــف النهائي لــدوري زين الدرجــة األولى 
لكرة الســلة، بإقامة لقاء واحد ســيجمع بين المحرق واألهلي، في الساعة 

7:30 مساًء، على صالة مدينة خليفة الرياضية.

ويلعــب   المربــع   الذهبــي   بنظــام  
 السلســلة   مــن   3   لقــاءات،   علــى   أن  
 يتأهل   الفائز   في   لقاءين   إلى   المباراة  

 النهائية . 
وتكمــن   أهميــة   لقــاء   الجولــة   األولــى  
 فــي   كون   الفائز   فيها   ســيقطع   شــوًطا  
 كبيــًرا   نحــو   الوصــول   إلــى   المبــاراة  

 النهائية .  
إلــى  مباشــر  بشــكل  األهلــي  وتأهــل 
المربــع الذهبــي بعــد أن حــل وصيًفــا 
التمهيــدي،  للــدور  العــام  للترتيــب 
فيمــا جــاء تأهــل المحــرق إلــى هــذا 
الــدور بعــد أن تفــوق علــى االتحــاد 
في مرحلــة التصفيات بلقاءين دون 

مقابل.
للموســم  الذهبــي  المربــع  ويعتبــر   
بالنظــر  األقــوى  الحالــي  الرياضــي 

إلــى المعطيات المتوفــرة، وذلك بعد 
قــرار مشــاركة محترفيــن اثنيــن في 
األدوار النهائيــة لمســابقتي الــدوري 
والــكأس، ما ســيجعل المنافســة في 
قمــة اإلثارة ألنه مــن الصعب التكهن 
بمــن ســيتأهل للنهائــي والبســاط هو 
الفاصــل الوحيــد بالنظــر إلــى تقارب 

المستوى بين المتنافسين.
النســر   األهــالوي   الجريــح،   ويســعى 
   للثــأر   مــن   منافســه   الذي   أقصــاه   قبل  
 أيــام   مــن   بطولــة   كأس   خليفــة   بــن  
 ســلمان،   بعــد   أن   تغلــب   عليــه   فــي  

 مواجهات   الدور   التمهيدي . 
ويمتلــك   األهلــي   ســجالً   جيــًدا   أمــام  
 المحرق   في   بطولة   الدوري،   إذ   ســبق  
 أن   تأهل   إلى   نهائي   الموســم   الماضي  
 علــى   حســابه،   بعــد   أن   حــول   تأخــره  

 بلقــاء   إلــى   فــوز   باثنيــن   فــي   الــدور  
 نصــف   النهائــي.  كمــا   تفــّوق   النســر  
 األصفــر   علــى   منافســه   فــي   لقــاءات  
 الــدور   السداســي،   مــا   منحــه   أفضلية  

 التأهل   المباشر   إلى   المربع   الذهبي . 
وبــكل   تأكيــد،   فــإن   األهلــي   ســيقاتل  
 بشراســة   مــن   أجــل   المنافســة   علــى  
 لقــب   الــدوري   والمحافظــة   علــى  

 تواجــده   فــوق   منصــات   التتويــج،  
 وذلــك   بعــد   أن   فقــد   فرص   المنافســة  

 على   لقب   الكأس . 
 فــي المقابل، يســعى المحرق لتأكيد 
وتحقيــق  منافســه  علــى  كلمتــه 
الفــوز الثانــي لــه علــى التوالــي علــى 
مــن  أســبوع،  فــي غضــون  منافســه 
والتجربــة  الخبــرة  اســتغالل  خــالل 

التــي اكتســبها فــي الســابق، بمــا أن 
فــي  رائًعــا  أداًء  تقــدم  المجموعــة 
الســنوات األخيــرة، وهــذا مــا جعلهم 
رغــم  بنجــاح  مشــوارهم  يواصلــون 

قوة المنافسة.
وســيدخل   المحــرق   لقــاء   المربــع    
 الذهبــي   األول   بنشــوة   عاليــة  
 ومعنويــات   مرتفعــة   بعــد   إقصائــه  

 لمنافسه   من   مسابقة   الكأس . 
ورغــم   ذلــك،   إال   أن   أداء   المحــرق  
 سيكتســي   طابــع   الحــذر   والهــدوء،  
 جنًبــا   إلــى   جنــب   زيــادة   التركيــز  
 الذهني   لمنع   تكرار   ســيناريو   لقاءات  
 الفريقيــن   الماضيــة،   والتــي   تشــهد  
 تصاعــًدا   فــي   أدائــه   بعــد   بدايــة   فنية  

 متواضعة . 

الــــــــيــــــــوم انــــــــطــــــــاق الــــــمــــــربــــــع الــــــذهــــــبــــــي لـــــــــــــــدوري زيـــــن

نــزال سالوي جديــد بيــن األهلــي والمحــرق 
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ا يوم أمس األول في  عقد المركز اإلعالمي بنادي الشــباب الرياضي اجتماًعا دوريًّ
مقر النادي بمدينة جدحفص.

المركــز  رئيــس  االجتمــاع  وتــرأس   
الــدرازي،  محمــد  بالنــادي  اإلعالمــي 
سيدحســن  المركــز:  أعضــاء  وبحضــور 
سيدهشــام  خليــل،  ســيدعالء  المختــار، 
عدنان، محمد العصفور وشهد إسحاق. 

النــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس  وحضــر 
ميرزا أحمد جانًبا من االجتماع.

واســتهل رئيس النــادي االجتمــاع بكلمة 
أهــداف  خاللهــا  مــن  أوضــح  ترحيبيــة، 
التطويريــة  وخططهــم  اإلدارة  مجلــس 
فــي الجانــب اإلعالمي، ومــا له من الدور 
فــي  النــادي  رســالة  تقديــم  فــي  الكبيــر 
والثقافيــة  الرياضيــة  المجــاالت  شــتى 

واالجتماعية وغيرها.
وأثنــى ميرزا أحمــد على الجهود الكبيرة 

التــي تبذلهــا الكــوادر العاملة فــي المركز 
الــدؤوب  بالعمــل  مشــيًدا  اإلعالمــي، 
والمنظــم والتغطيــات اإلعالمية المميزة 
إلبــراز  اإلعالمــي  المركــز  يقدمهــا  التــي 
مشــاركات فــرق ألعاب النــادي الجماعية 
المحليــة،  المســابقات  فــي  والفرديــة 
مؤكًدا أن جميع أعضاء المركز اإلعالمي 
يعتبرون من الطاقات الشبابية المشهود 
لها بالخبرة والكفاءة وتميزها في مجال 

عملها.
 بدوره، أكد مدير المركز اإلعالمي لنادي 
أن  الــدرازي،  محمــد  الرياضــي  الشــباب 
المركــز مقدم علــى العديد من الخطوات 
التــي مــن شــأنها أن ترفــع مــن مســتوى 
كل  وإبــراز  بالنــادي  اإلعالمــي  العمــل 

أنشــطته وفعالياتــه بالصــورة المطلوبــة 
إيماًنــا منه بمبــدأ التطويــر الدائم لكل ما 

يختص بالنادي.
واســتعرض الدرازي الخطــط التطويرية 
مــن الناحيــة اإلعالميــة لكافــة الجوانــب 
الرياضية والثقافية واالجتماعية، وذلك 
إدارة  مجلــس  أهــداف  لتحقيــق  تطلًعــا 
النادي بخصوص هذا الشأن والتي تأتي 
فــي مقدمتهــا العمــل على ربــط المجتمع 

بالنــادي وتفعيــل ذلــك مــن خــالل أوجــه 
مختلفة وفعاليات متنوعة.

وأكــد الدرازي أن المركــز اإلعالمي حمل 

علــى عاتقه مســئولية كبيرة منــذ الوهلة 
األولى بتكليفه لرئاسة المركز في النادي، 
مشــيًرا إلى أن المركز حريص دائًما على 

تقديم المادة اإلعالمية وتغطية أنشــطة 
فرقــه  ومشــاركات  النــادي  وفعاليــات 

بأزهى صورة.

نادي الشباب - المركز اإلعالمي

إعالم نادي الشباب يضع أفكار خططه التطويرية

جانب من اجتماع المركز اإلعالمي

تأهل المنامة والمحرق لنهائي الناشئين
ــة فـــي نــصــف الــنــهــائــي ــال ــح تــغــلــبــا عــلــى ســمــاهــيــج وال

بلــغ فريقــا المنامــة والمحــرق المباراة النهائية لمســابقة دوري الناشــئين لكرة الســلة والتي 
ستقام عند السابعة من مساء يوم الثالثاء، الخامس من مارس القادم على صالة زين لكرة 
الســلة بأم الحصم، وجاء ذلك بعد اجتياز حاجز نصف النهائي عن جدارة واســتحقاق، إذ 
تغلــب المنامــة على ســماهيج بنتيجة كبيــرة بلغت 57-91، فيما انتصــر المحرق على الحالة 
بنتيجة 68-89، ليضرب الفريقان موعًدا بينهما للتنافس على درع الدوري في لقاء مرتقب.

مبــاراة  فــي  األربــع  الفتــرات  نتائــج  وجــاءت 
 ،25-20  ،13-12 كالتالــي:  وســماهيج  المنامــة 
المنامــة  لمصلحــة  وجميعهــا  و29-17   24-5
الــذي وجد بعــض المقاومة من أبناء ســماهيج 
فــي الفترتيــن األولــى والثانيــة، لكنــه ســرعان 
مــا فــرض أســلوبه القوي فــي الفترتيــن الثالثة 
والرابعــة موســًعا الفــارق بشــكل كبيــر وواضح 
ليطبــق علــى مجريات اللقــاء بالكامــل وُيحقق 
نتيجــة كبيــرة ويصعــد للنهائــي، أدار المبــاراة 
محمد الســلم وعبدالرضا عبدالحسين وصادق 

المشخص.

بينمــا جــاءت نتائــج الفترات األربع فــي مباراة 
 ،31-10  ،21-14 يلــي:  كمــا  والحالــة  المحــرق 
وفــرض  للحالــة،  و26-17  للمحــرق   20-18
منــذ  المبــاراة  فــي  أســلوبهم  المحرقاويــون 
ــا،  البدايــة مــن خــالل التقــدم بالفــارق تدريجيًّ
إذ أنهــوا الربــع األول بفــارق 7 نقــاط ثــم الثاني 
بفارق 27 نقطة وهو ما صّعب على الحاالويين 
العــودة وبالتالــي واصــل المحرق زحفــه وأنهى 

اللقاء لصالحه في النهاية بفارق 21 نقطة.
وعبدالكريــم  جناحــي  يونــس  المبــاراة  أدار 

شكيب ومريم الذوادي.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

حسين الدرازي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

محمد الدرازي

فريق األهلي لكرة السلة فريق المحرق لكرة السلة

من لقاء المنامة وسماهيج من لقاء المحرق والحالة

ميرزا يثني على 
الجهود الكبيرة 

التي تبذلها 
الكوادر العاملة



sports@albiladpress.com

األربعاء
27 فبراير 2019 

22 جمادى اآلخرة 1440

من فريق صاعد من دوري الدرجة الثانية إلى تحقيق المركز الخامس، وعلى بعد خطوة واحدة من تحقيق المركز الرابع 
وبلــوغ المربــع الذهبــي لــدوري الدرجة األولى للكرة الطائــرة، متفوقا على النصر صاحب الصــوالت والجوالت والتاريخ 
العريق. إنه نادي عالي، الذي خطف األضواء بعروضه المتميزة هذا الموسم؛ ليحقق إنجازا تاريخًيا بحلوله خامسا في 
الترتيــب العــام للــدوري بعــد نهايــة الــدور التمهيدي، مــن دون أن يكتفي بشــرف البقاء بين الكبار وكســر قاعــدة الصاعد 
هابــط فقــط، بــل إنــه أطــاح بالمحرق وكســب المركــز الثالث وظفــر بالميداليــة البرونزية فــي كأس االتحاد وهــو ما يعد 

إنجازا رائعا يضاف إلى مسيرته هذا الموسم.

هذا النجاح وراءه العديد من العوامل 
الفريــق  مديــر  بينهــا  مــن  والظــروف، 
عقيل العالي الذي يعتبر العمود الفقري 
والركيــزة األســاس فــي إدارة شــؤون 
طائرة “أبنــاء الفخار” وإبرام الصفقات 
والمحافظة على روح األسرة الواحدة 
بيــن الفريــق مســتمدا قوتــه مــن دعــم 
مجلــس إدارة النــادي برئاســة حســين 
العالــي ورئيــس الجهاز حســن عبدهللا 
واألطقــم  الالعبيــن  جميــع  وتعــاون 
الفنيــة واإلداريــة؛ ليبرز بصــورة الفتة 
النجــاح  لهــذا  بــارزا  عنوانــا  ويشــكل 
الذي تحقق لطائرة عالي هذا الموســم 

بفضل إخالصه ومثابرته واجتهاده.
لمجلــس  اإلداري  إداريالدعــم  دعــم 
اإلدارة برئاســة حســين العالــي يشــكل 
العامــل األســاس بعدما وفــرت اإلدارة 
مختلف أشكال الدعم اإلداري والمالي 
للفريــق. ويقول عقيــل العالي عن ذلك 
الشــكر تعجــز عــن أن توفــي  “كلمــات 
رئيــس  النــادي حقهــا خصوصــا  إدارة 
لنــا  الــذي دعمنــا بقــوة ومهــد  النــادي، 
الطريــق لتحقيــق ذلــك النجــاح الــذي 
ضاعف طموحاتنا في الموسم المقبل. 
إنــه رجــل ميدانــي يحضــر الحصــص 
التدريبية والمباريات باستمرار، ورغم 
فــوزه أخيرا بعضويــة المجلس البلدي 
إال أنه لم يترك النادي وظل قريبا منا”، 
مشــيرا إلــى أن وقفــة مجلــس اإلدارة 
الفريــق  متطلبــات  جميــع  وتوفيرهــا 

كان لهــا األثــر البالــغ فــي تحقيــق ذلــك 
اإلنجاز.

الجهــاز حســن  “رئيــس  العالــي  وأضــاف 
لنــا وحاضــرا  أيضــا كان داعمــا  عبــدهللا 
بقوة وله بصمة واضحة فيما تحقق، كما 
نشــكر جميع أعضاء مجلس اإلدارة على 

دعمهم”.

االستقرار الفني

وأشــار العالــي إلــى أن االســتقرار الفنــي 
النتائــج  تحقيــق  فــي  مهمــا  عامــال  كان 
المتميــزة، إذ حافــظ عالــي علــى المدرب 
الوطنــي محمــود العابــد للموســم الثالث 
مســاعده  إليــه  وضــم  التوالــي  علــى 
محمــد ســلمان الــذي يعتبر مــن المدربين 
الطموحيــن. ويقــول العالي عنهمــا “إنهما 
وكانــت  الفنيــة  الكفــاءات  خيــرة  مــن 
لهمــا بصمــة فنيــة واضحــة فيمــا تحقــق 
واســتطاعا أن يوظفــا الالعبيــن بأفضــل 

صورة”.
وأوضــح أن مســألة تجديــد التعاقــد مــع 
الجهاز الفني مرهونة بقرار مجلس إدارة 

النادي والجهاز اإلداري للعبة.

رواتب منتظمة

وذكــر العالــي أن نــادي عالــي حريص كل 
الحــرص علــى انتظــام رواتــب الالعبيــن 
وهــو  بــأول،  أوال  مســتحقاتهم  ودفــع 
عنصــر ال يقــل أهميــة عن باقــي العوامل 
األخــرى، إذ إن دفع مســتحقات الالعبين 

هــو حق مــن حقوقهم وله تأثير كبير في 
زرع الدافعية بداخلهم وتشــجيعهم على 
العطــاء؛ ألنهــم شــبه محترفيــن ولديهــم 
التزامــات ومــن واجــب النــادي أن يلتــزم 

ببنود العقد.

وأضــاف “رئيــس النــادي حســين العالــي 
رجــل أعمال ولديــه خلفية ماليــة جيدة، 
حقــوق  دفــع  علــى  جــدا  حريــص  وهــو 
تأخيــر  دون  ومــن  بــأول  أوال  الالعبيــن 
قدر المستطاع، وال يقوم بعمل التزامات 

مالية وعقــود تفوق قدرة النادي المالية، 
الميزانيــة  وفــق  تعاقــدات  يجــري  إذ 
ناجحــة  المتاحــة ويتبــع سياســة ماليــة 
مســتحقات  وجــود  عــدم  عــن  أثمــرت 

متأخرة”.

خبرة الالعبين

وأشــاد العالي بما قدمه العبو الفريق من 
عطاء، إذ وفق عالي في إبرام 3 صفقات 
ناجحة بتعاقده مع العبي الخبرة حســن 
عقيــل وأحمــد عيســى والليبــرو يوســف 
عبدالغفار مع باقي العناصر الذين شكلوا 
توليفــة رائعــة، وكان لهــم الفضــل داخــل 
الملعــب فيمــا تحقــق مــن نتائــج متميزة 
القتاليــة  بالــروح  تســلحهم  إلــى  إضافــة 
والحمــاس، منوها كذلك بأداء المحترف 

البورتوريكي إدواردو.

سقف الطموحات

وقــال العالــي إن الفريــق لــم يدخــل 
بهــدف البقــاء فقــط بــدوري الدرجة 
األولــى، بــل وضــع المنافســة نصــب 
عينيــه، وهو مــا تحقق بعدما تكللت 
المركــز الخامــس  الجهــود بتحقيــق 
فــي الدوري والثالث بكأس االتحاد، 
النتائــج  تلــك  أن  إلــى  النظــر  الفتــا 
رفعــت مــن ســقف الطموحــات فــي 

الموسم المقبل.

حسن عبدالله حسين العالي عقيل العالي

طائـــــرة عالي تخطــــــف األضــــــواء
ــاح ــج ــن ال ســبــب  اإلداري  ــرار  ــ ــق ــ ــت ــ واالس الـــرئـــيـــس  دعــــم  ــق:  ــريـ ــفـ الـ ــر  ــديـ مـ

ظفــرت مدرســة أميمة بنــت النعمان بلقب 
الثانويــة  المــدارس  بطولــة  فــي  التنــس 
الــذي  الخارجــي  النشــاط  ضمــن  للبنــات 
بــإدارة  الرياضيــة  التربيــة  قســم  يقيمــه 
التربيــة الرياضية والكشــفية والمرشــدات 
فــي وزارة التربيــة والتعليم بعد أن تألقت 
المبــاراة  فــي  وتغلبــت  مبارياتهــا،  طيلــة 
النهائيــة علــى فريــق مدرســة خولــة التــي 
والميداليــات  الثانــي  المركــز  حققــت 
الفضيــة، في حيــن حققت مدرســة مدينة 
حمــد المركز الثالــث وظفــرت بالميداليات 
البرونزيــة، فيمــا جاءت مدرســة الحد في 

المركز الرابع.
للخدمــات  المســاعد  الوكيــل  وقامــت 
شــيخة  الطالبيــة  واألنشــطة  التربويــة 
الجيب بتتويج المدارس الفائزة وبحضور 
مديــر إدارة التربيــة الرياضيــة والكشــفية 
والمرشــدات عصام عبدهللا ورئيس قســم 
التربيــة الرياضيــة نــادر جمالــي، وشــهدوا 
كذلــك جانًبا من المنافســات التي برز فيها 
عــدد كبير من الالعبات المميزات في هذه 

اللعبة.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
يشــارك فريــق الســباحة لألولمبياد الخاص البحرينــي في البطولة 
العالميــة لألولمبيــاد الخــاص التــي تقــام فــي العاصمــة اإلماراتيــة 

أبوظبي في الفترة ما بين 8 إلى 22 مارس 2019.

الســباحة  فريــق  ويتكــون 
مــن  العبيــن،   4 مــن  البحرينــي 
شــوقي  حســن  الالعــب  بينهــم 
لتكــون  داون،  متالزمــة  مــن 
لمملكــة  األولــى  المشــاركة  هــي 
البحريــن بالعــب من هــذه الفئة 

المتميزة في رياضة السباحة.
الالعــب  الفريــق  أبطــال  ومــن 
حســن زبيل الذي ســبق أن أحرز 
ذهبيتيــن  ميداليتيــن  للمملكــة 
في البطولــة اإلقليمية بأبوظبي 
عام 2018 إحداها في سباق 50 
متًرا حرة واألخرى في مســابقة 
وميداليــة  زمالئــه،  مــع  التتابــع 
الواليــات  فــي  واحــدة  فضيــة 

المتحدة األميركية عام 2015.
أمــا الالعــب محمــد العلــي فقــد 
للمــرة  البحريــن  مملكــة  مثــل 
األولــى فــي البطولــة اإلقليميــة 

بأبوظبــي عــام 2018 حيث مثل 
المملكــة أحســن تمثيــل محــرًزا 
وذهبيــة  التتابــع  ســباق  ذهبيــة 
25 متــر ظهــر وبرونزيــة 25 متر 

حرة.
وشــارك أخــوه الالعــب إبراهيــم 
العالميــة  البطولــة  فــي  العلــي 
األميركيــة  المتحــدة  بالواليــات 
 50 ذهبيــة  وأحــرز   2015 عــام 
متــر حرة وذهبيــة 25 متًرا حرة 
وفضيــة 25 متــًرا ظهــًرا، أما في 
في البطولة اإلقليمية باإلمارات 
فأحرز ذهبية التتابع، والميدالية 
الفضية في سباق 50 متًرا حرة.
الســباحة  فريــق  علــى  ويشــرف 
المــدرب محمــد مختــار الذي بدأ 
مشواره التطوعي مع األولمبياد 
العبــي  ألحــد  شــريًكا  الخــاص 

الريشة الطائرة.

سّباح من متالزمة داون للمرة األولى “أميمة” بطل 
التنس للثانوي

يشارك نائب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة اليد رئيس اتحاد اليد علي عيسى اسحاقي في اجتماعات الكونغرس اآلسيوي لكرة اليد 
الذي يعقد يومي الخميس والجمعة في العاصمة التايلندية بانكوك.

وغادر رئيس االتحاد فجر اليوم )األربعاء( 
بمعيــة عضو مجلــس إدارة االتحاد مجدي 
ميــرزا لحضور اجتمــاع الجمعية العمومية 
لالتحــاد برئاســة رئيــس االتحاد اآلســيوي 
لكــرة اليــد الشــيخ أحمــد الفهــد وبحضــور 
حســن  الدكتــور  الدولــي  االتحــاد  رئيــس 

مصطفى وممثلي االتحادات القارية.
وســيتناول االجتمــاع العديــد مــن الملفات 
منها مناقشة التقارير اإلدارية والمالية وما 
يســتجد من أعمال، كما ســيتم تداول عدد 
مــن البنــود الخاصة في الالئحة األساســية 
لالتحــاد واعتمــاد بعــض التغييــرات عليهــا 

بحسب التوافق بين االتحادات.
ومــن المتوقــع أن يتم الكشــف أيًضا خالل 
عــن  اآلســيوي  الكونغــرس  اجتماعــات 
روزنامــة االتحــاد فــي الســنة القادمــة ومــا 

يتخللهــا مــن بطــوالت ومســابقات والتــي 
يتمثــل أبرزهــا فــي التصفيــات اآلســيوية 
والتي ســتقام في أكتوبــر القادم والمؤهلة 

 2020 باليابــان  األولمبيــة  األلعــاب  لــدورة 
باإلضافــة إلــى البطولــة اآلســيوية للرجــال 

وبطوالت الناشئين والشباب والفتيات.

مجدي ميرزا علي إسحاقي

مناقشــة التقارير اإلداريــة والمالية وما يســتجد من أعمال
إسحاقي يشارك في الكونغرس اآلسيوي لليد
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حسن علي

فريق طائرة عالي

رواتب الالعبين 
منتظمة وطموحاتنا 

تعالت الموسم المقبل

اللجنة اإلعالمية

فــي إنجــاز جديــد ثانــي أيــام بطولــة فــزاع الدوليــة الحاديــة عشــرة 
أللعــاب القــوى لــذوي اإلعاقــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
خــالل الفتــرة مــن 28-20 فبرايــر 2019، تمكــن بطل الجــري الالعب 
اليــاس عبــدهللا الياســي من تحقيق المركز األول في الجري مســافة 
وفــي  المشــاركين،  الالعبيــن  مــن  شــديدة  منافســة  فــي  متــر   100
اللحظات األخير الحاسمة وبتشجيع والهتاف من المدربين استطاع 
نزع الميدالية الذهبية منهم وتســجيل وقت يقدر بـ 11.86ثانية عن 

 .T47 فئة
ورغم ظروف إعادة تصنيف الالعب المخضرم احمد عباس مشيمع 
وتحويلــة مــن فئــة F37 الى فئــة F38 ولظروف الدمج بيــن الفئتين 
فــي المســابقة اســتطاع مــن تحقيــق المركــز الثالث والحصــول على 
الميداليــة البرونزيــة فــي لعبــة دفــع الجلــة مســافة )12.52م( وكســر 

جميع الحواجز. 
أمــا مــا تحملــه أجنــدة اليــوم الثالــث من مســابقات فســتكون ما قبل 
الرمــح  مســابقات  فــي  العمــري  روبــا  الالعبــة  األخيــرة، وستشــارك 
والالعبة زهرة الكليب في مسابقة دفع الجلة والالعبتان أمل فردان 
وفاطمــة نظــام فــي مســابقة رمــي الرمــح بنظــام الدمــج وسيشــارك 

الالعــب اليــاس الياســي في مســابقة الوثب الطويل والالعب راشــد 
آل بورشــيد فــي مســابقة رمي الرمح وأخيــًرا الالعب نصار علي في 

مسابقة الجري على الكراسي المتحركة مسافة 400م.
وتعتبــر هــذه البطولة حاســمة بالنســبة لالعبين فإحــراز األرقام مهم 
ليؤهلهم لبطولة العالم التي ستقام في دبي أيًضا في نوفمبر القادم.

الياسي ومشــيمع يتألقان في مسابقتي الجري ودفع الجلة

ذهبية وبرونزية في ثاني يوم لبطولة فزاع

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

واصــل النجــم حبيــب صبــاح تقديــم عروضــه القويــة هــذه المرة 
خالل مشــاركته في بطولة دبي الدولية للســنوكر، والتي يشــارك 
فيهــا “الســوبر” بجانــب 64 العًبــا يمثلــون 12 دولة، وذلــك بعد أن 
ا بتحقيقه أعلى معدل نقاط  حقــق الالعب مؤخًرا إنجــاًزا تاريخيًّ
ممكــن “بريــك” بلــغ 147 خــالل نهائــي بطولــة االتحــاد البحرينــي 

للبليارد والسنوكر والدارتس التصنيفية األولى.
واســتطاع حبيــب صبــاح تخطي عقبــة دور المجموعــات، والتي 
وزع خاللها الالعبون المشاركون على 16 مجموعة، بحيث تأهل 
صاحبــا المركزيــن األول والثانــي من كل منهــا لدور 32، وفي هذا 
الدور بسط “السوبر” سيطرته على اللقاء الذي جمعه مع منافسه 
األردنــي ســامر، حيــث حســم صبــاح المواجهــة لصالحــه بنتيجــة 
أربعــة أشــواط دون رد، ســجل خاللهــا معدلــي نقــاط “بريــك” بلغا 

69 و48 نقطة.
وعليــه، فقــد بلــغ حبيــب صبــاح مرحلــة الــدور ثمــن النهائــي مــن 
بطولــة دبي الدولية للســنوكر، حيث ســيواجه الفائز من مواجهة 
اإلماراتيين راشد الشكيلي وعبدالرحمن سيف، في تمام الساعة 
الثالثــة والنصف من مســاء اليــوم األربعاء، حيث يأمل “الســوبر” 

في االســتمرار في مســتواه الفني المتصاعد وبلوغ مرحلة الدور 
ربــع النهائــي، وصوالً للمباراة النهائية التي ســتقام في الثاني من 

مارس المقبل.
في المقابل، عّبر الالعب حبيب صباح عن ارتياحه من المستوى 
الــذي قدمــه لغايــة اآلن، مؤكــًدا أن البطولــة تشــهد مشــاركة أبــرز 

الالعبين في المنطقة.

صبــاح يبلــغ الدور ثمــن النهائــي من المنافســات

“السوبر” يتألق في دولية دبي للسنوكر

لقطة لالعب حبيب صباح
إلياسي متوجًا بالذهبية



حافــظ المنامــة علــى صــدارة دوري ناصــر بــن حمــد الممتاز، بعد فــوزه الثمين علــى الحد بـ 3 
أهداف مقابل واحد، في اللقاء الذي جمعهما أمس، على استاد مدينة خليفة، ضمن الجولة 

12 للمسابقة.

فوزا مستحقا  الرفاع  آخر، كسب  لقاء  وفي 
“الديربي”  في  الشرقي  الرفاع  حساب  على 
بهدفين دون مقابل محافظا بذلك على مركز 
االســتــاد  احتضنها  مــواجــهــة  فــي  الــوصــافــة، 

الوطني.
وفي لقاء ثالث وأقيم على االستاد الوطني، 
البديع فوزه على المحرق في الدوري،  جدد 

حينما تفوق عليه بهدفين مقابل واحد.
صار  الترتيب  فــإن  أمــس،  نتائج  على  وبناء 
مــبــاراة،   13 مــن  نقطة   25 المنامة  كــاآلتــي: 
الرفاع 24 من 11، النجمة 21 من 13، المحرق 
20 من 11، الرفاع الشرقي 15 من 11، البديع 
15 من 12 الحد 13 من 11، الشباب 12 من 

13، المالكية 12 من 13، الحالة 9 من 12.

الرفاع الشرقي والرفاع

أجرى  جوميز  بيدرو  الشرقي  الرفاع  مدرب 
تــبــديــا مــبــكــرا بــدخــول عــلــي عــبــدهللا مكان 
ــوال  شــقــيــقــه الـــمـــصـــاب مــحــمــد عـــبـــدهللا وصـ

للدقيقة )39(.
وجاءت الفرصة الوحيدة في الشوط األول 
عبر كرة عرضية من العب الرفاع سيد رضا 
عيسى وصلت إلى دايو المتمركز بشكل جيد 

منعها  أرضية  كــرة  ســدد  إذ  المنطقة،  داخــل 
الــشــرقــي محمد دعــيــج من  الـــرفـــاع  مــدافــع 
)41(؛  لطف هللا  إبراهيم  مرمى  إلى  الدخول 

لينتهي النصف األول سلبيا دون أهداف.
وفي الشوط الثاني، تمكن الرفاع من تسجيل 
هدف السبق إثر كرة مسددة قوية من خارج 
يمين  سكنت  األســود  كميل  بيسار  المنطقة 
حارس الرفاع الشرقي الذي عجز عن إيقاف 

الكرة )53(.
وحــافــظ الـــرفـــاع عــلــى تــقــدمــه حــتــى نهاية 
الوقت األصلي، قبل أن يسجل الهدف الثاني 
عبر أوتشي في الدقيقة )4+90(؛ ليؤكد الفوز 

المستحق للسماوي.
وعاونه  محمود،  وليد  الحكم  المباراة  أدار 
والحكم  طــاســي،  وســلــمــان  جناحي  صــاح 

الرابع أسامة إدريس.

البديع والمحرق

ــبــديــع الـــطـــرف األفـــضـــل فـــي الــشــوط  ــان ال كـ
األول، وكاد يسجل مبكرا، بعد أن سدد بريتو 
من  العارضة  منعتها  المنطقة  كرة من خارج 

معانقة شباك المحرق )6(.
وسجل البديع الهدف األول بعدما سدد العب 

الــبــديــع أحــمــد حمد كــرة اصــطــدمــت بمدافع 
المحرق صالح عبدالحميد وغالطت الحارس 

سيد محمد جعفر معانقة شباكه )29(.
لعب  بعدما  التعادل،  ليسجل  المحرق  وعــاد 
الذي  لعيسى موسى  بينية  كرة  راشد  جمال 
يسار  على  كرة  المنطقة وسدد  داخل  توغل 

حارس البديع حسن العالي )33(.
عبر  للتقدم  البديع  عــاد  الثاني،  الشوط  في 
كرة ثابتة نفذها بإتقان هزاع علي، على رأس 
مرة  المقدمة  فــي  فريقه  وضــع  الــذي  بريته 

أخرى )54(.
أدار المباراة الحكم إسماعيل حبيب، وعاونه 

نواف شاهين ومجدي النجار، والحكم الرابع 
أحمد خليل.

المنامة والحد

حقق المنامة فوزا مهما على حساب الحد بـ 3 
أهداف مقابل واحد.

جهاد  وعيسى  القصير  أحمد  للمنامة  سجل 
الــمــالــود  وتــيــاغــو، فيما ســجــل عــبــدالــوهــاب 

الهدف الوحيد للحد.
ــان محمد،  عــدن ســيــد  الــحــكــم  ــاراة  ــمــب ال أدار 
والحكم  حسن،  وجاسم  جابر  أحمد  وعاونه 

الرابع عبدالشهيد عبداألمير.

من لقاء الرفاع والرفاع الشرقيمن لقاء المنامة والحد

البديع كرر فوزه على المحرقمن لقاء البديع والمحرق

الرفاع كسب الديربي بفوز ثمين

فرحة منامية تكررت 3 مرات

المنامة يواصل الصدارة والرفاع يكسب الديربي
الــمــمــتــاز ــد  ــم ــن ح بـ نــاصــر  ــي دوري  فـ ــرق  ــح ــم ال ــى  ــل ع ــه  ــوق ــف ت يــجــدد  ــع  ــدي ــب ال

بــنــادي  السنية  الــفــئــات  قــطــاع  ينظم 
اكتشاف  بهدف  كروية  بطولة  الرفاع 
فرق  تدعم  التي  الجديدة  المواهب 

الفئات المختلفة في لعبة كرة القدم.
القادم  الثاثاء  يوم  البطولة  وستقام 
المقبل  مــارس  من  الخامس  الموافق 

على ماعب نادي الرفاع بالحنينية.
لمواليد  مخصصة  البطولة  وستكون 
2006 و2007، حيث   ،2005 األعــوام 
يدعو نادي الرفاع أهالي المدينة وكل 
من يرى في نفسه الموهبة للتسجيل 

في هذه البطولة.
عبر  والتسجيل  االســتــفــســار  ويمكن 

االتصال على الرقم 
.33024644

الحنينية - نادي الرفاع
ا على نظيــره توبلي بنتيجــة )26/30( في  حقــق فريــق الديــر فــوًزا ثمينًا ومســتحقًّ
المباراة التي جمعتهما أمس لحســاب الجولة العاشــرة من الدور التمهيدي لدوري 

أندية الدرجة األولى لكرة اليد.

بتقدم  انتهى  قــد  األول  الــشــوط  وكــان 
 ،)12/16( أهــداف   4 بفارق  أيًضا  الدير 
وبـــذلـــك حــقــق الـــديـــر الـــفـــوز الــســادس 
ليصبح رصيده 24 نقطة محتاً المركز 
مقعده  حجز  ضمان  من  ويدنو  الــرابــع، 
األهلي  برفقة  الكبار  مربع  فــي  رسميًا 
والنجمة وباربار شرط أن ينهي جولته 
األخيرة أمام التضامن بالفوز، أما توبلي 
ليصبح  الخامسة  الــخــســارة  تكبد  فقد 

رصيده 20 نقطة.
ــرى، حــقــق فــريــق  ــ وفـــي الـــمـــبـــاراة األخــ
األهـــلـــي نــتــيــجــة الـــفـــوز عــلــى نــظــيــره 
الشوط  انتهى  بعدما   )21/30( البحرين 
وبذلك   .)11/13( األصفر  بتقدم  األول 
الترتيب برصيد  ارتقى األهلي لصدارة 
والبحرين  انتصارات،   9 من  نقطة   28
المركز  فــي  نقطة   11 رصــيــده  أصــبــح 

األخير.

مباريات اليوم

تــخــتــتــم الـــيـــوم )األربــــعــــاء( مــنــافــســات 
األولــى  فــي  مــبــاراتــيــن،  بإقامة  الجولة 
تمام  فــي  سماهيج  مــع  النجمة  يلتقي 
االتــحــاد  ــاراة  مــب وتليها   5.30 الــســاعــة 
ففي  مساًء.   7 الساعة  عند  والتضامن 
 25( النجمة  سيكون  األولـــى  الــمــبــاراة 
نــقــطــة( عــلــى مـــوعـــد الســـتـــعـــادة نغمة 
بوابة  من  الثاث  النقاط  وحصد  الفوز 
اإلمكانات  لفارق  وذلــك   )13( سماهيج 
والـــخـــبـــرة الــتــي تــصــب لــصــالــحــه رغــم 
ــبـــي ســـمـــاهـــيـــج، وفـــي  “مـــشـــاغـــبـــة” العـ
متساوية  الكفة  تبدو  األخــرى  المباراة 
 11( والتضامن  نقطة(   15( االتحاد  بين 
الفوز في  بنقاط  الظفر  نقطة( من أجل 
والعناصر  الفني  المستوى  تقارب  ظل 

الصغيرة.

الدير يدنو من المربع الذهبي لليد اكتشاف 
المواهب بالرفاع

نجح المالكية في تحقيق بداية إيجابية خال 
تدشين مشواره بكأس االتحاد اآلسيوي، حينما 
مستضيفه  حــســاب  عــلــى  ثمينا  فـــوزا  خــطــف 
في  واحـــد،  مقابل  بهدفين  العماني  الــســويــق 
اســتــاد  عــلــى  ــس،  أمـ الــتــي جمعتهما،  ــمــبــاراة  ال
ــى  األول الــجــولــة  إطـــار  ضمن  بمسقط،  السيب 

للمجموعة الثالثة.
تعادل  المجموعة،  ذات  ضمن  آخــر  لقاء  وفــي 
دون  الكويتي سلبيا  والقادسية  اللبناني  العهد 
ــشــوط األول مــن مــبــاراة  ــداف. وانــتــهــى ال ــ أهـ
تقدم  إذ  طــرف،  لكل  بهدف  بالتعادل  المالكية 
 ،)23( الدقيقة  في  عبر محسن صالح  السويق 
النتيجة  عيسى  هــاشــم  سيد  يــعــادل  أن  قبل 
الثاني، سجل  الشوط  وفي   .)31( الدقيقة  في 

ــثــانــي لــلــمــالــكــيــة في  عــيــســى الـــبـــري الـــهـــدف ال
الدقيقة )59(. وبدأ مدرب المالكية أحمد صالح 
الدخيل المباراة بتشكيلة ضمت الحارس علي 
أحمد  هــاشــم،  أحــمــد  سيد  والــاعــبــيــن:  حميد، 
جوزيف،  عــاشــور،  علي  حبيب،  أحمد  مسلم، 
الــبــري،  عيسى  ــراد،  مــ لــقــمــان  هــرونــة،  حسين 
أحمد يوسف وسيد هاشم عيسى. أدار المباراة 

الحكم الماليزي محمد نظمي.

فرحة الهدف األول لفريق المالكية على فريق السويق العماني من اللقاء

فــي بداية مشــواره بــكأس االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم
المالكية يكسب فوزا ثمينا من السويق العماني

تنطلــق اليــوم األربعــاء منافســات كأس ســمو ولــي العهــد للكــرة الطائرة عندمــا يلتقي 
داركليب أمام بني جمرة الساعة 5:30 مساء، ويلعب األهلي مع عالي الساعة 7 مساء 
وذلــك علــى صالــة االتحــاد بمدينــة عيســى الرياضيــة فــي إطــار منافســات المجموعــة 

)الثانية( بالدور التمهيدي.

وكانت لجنة المسابقات أجرت تعديا على 
بتقديم  األندية  طلب  على  بناء  الجدول 
لتقام  وداركليب  جمرة  بني  مباراة  موعد 
كان  بعدما   5:30 الساعة  األولــى  بالفترة 
مقررا لها ان تقام الساعة 7 على أن تقام 

مواجهة األهلي وعالي بالفترة الثانية.
ــى لـــن تــكــون مهمة  ــ فـــي الــمــواجــهــة األولـ

البرازيلي  المدرب  بقيادة  صعبة  داركليب 
بني  يهزم  أن  استطاع  بعدما  “لوشيانو” 
3/1 في  الذهاب وبنتيجة  3/0 في  جمرة 

اإلياب بمسابقة الدوري.
وحقق بني جمرة الهدف األسمى له بالبقاء 
بــــدوري األضـــــواء تــحــت قــيــادة الــمــدرب 
يـــدرك صعوبة  وهــو  علي  الــوطــنــي حسن 
يعتمد  عنيد  خصم  أمــام  اليوم  المواجهة 
على اثنين من ابرز ضاربي األطــراف في 
يعقوب  محمد  وهــمــا  والخليج  البحرين 
بوجود  )مــركــز2(  ابراهيم  وعلي  )مــركــز4( 

صانع األلعاب الخبير محمود حسن.

وفي المباراة الثانية تبدو حظوظ األهلي 
وأن  عالي، خصوصا  عقبة  لتخطي  جيدة 
ــمــدرب الــوطــنــي رضا  “الــنــســور” بــقــيــادة ال
علي استطاعوا اإلطاحة بأبناء الفخار في 
الــذهــاب 3/1 وفــي اإليـــاب 3/0، وقــد عاد 
الفريق للتو من المعسكر الخارجي القصير 

في الكويت ويفترض بأن يكون في قمة 
القوة  على  الفريق  يعتمد  جاهزيته حيث 
عباس  بوجود  الصد  وحوائط  الهجومية 

الخباز وعلي الصيرفي.
الوطني محمود  المدرب  بقيادة  عالي  أما 
ومن  عالية  بمعنويات  يدخل  فإنه  العابد 

المركز الخامس  دون ضغوط بعدما احرز 
تاريخية  نتيجة  وهــي  الـــدوري  بتمهيدي 

للفريق.
بطريقة  يــقــام  الــبــطــولــة  نــظــام  أن  يــذكــر 
اي  لكل مجموعة  الــدوري من دور واحــد 
للمجموعتين،  بما مجموعه ست مباريات 

مجموعة  كل  من  والثاني  األول  ويتأهل 
الفرق  وتلعب  النهائي،  نصف  الـــدور  إلــى 
من  الفائز  مباريات  ثاث  المقص  بطريقة 
الفائزان إلى  النهائي، ويتأهل  اثنتين يبلغ 
مباراة  مــن  البطل  هوية  وتــحــدد  النهائي 

واحدة فقط.

األهلي يدافع عن لقبه بمواجهة عالي

فريق داركليبفريق األهلي
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أحمد مهدي

أحمد مهدي | )تصوير: رسول الحجيري(

علي مجيد

حسن علي

داركليب يواجه بني 
جمرة بافتتاح كأس 
ولي العهد للطائرة



فوز سماهيج وسترة في “فضي السلة”
اســتعاد فريق ســماهيج صدارة الدوري الفضي لكرة الســلة، إثر فوزه المثير على حســاب النويدرات بنتيجة 78/75، 

في المباراة التي جمعتهما أمس الثالثاء، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة للمسابقة. 

وحقق بذلك سماهيج فوزه الثالث على التوالي؛ ليرتقي 
إلــى صــدارة الترتيب رافعا رصيده إلى 6 نقاط بالعالمة 
الكاملــة مــن 3 لقاءات، فيمــا مني النويدرات بالخســارة 
الثانيــة مقابــل فوزيــن وبــات رصيــده إلــى 6 نقــاط فــي 

المركز الثاني. 
وجاءت نتائج أشواط المباراة كاآلتي: 17/16 سماهيج، 
25/18 النويدرات، 21/18 النويدرات و25/13 سماهيج.
وفي المباراة الثانية، حقق فريق سترة فوًزا صعبا على 

حساب البحرين بنتيجة 79/84.
ورفــع ســترة رصيــده إلــى 5 نقاط مــن فوزين وخســارة 
واحــدة، ليتقــدم إلــى المركــز الثالــث، فيما رفعــت نقطة 

الخســارة رصيــد البحريــن إلى نقطتين بتلقيه الخســارة 
الثانية على التوالي. 

وبعــد الربــع األول الــذي انتهــى بتقدم البحريــن بفارق 3 
نقــاط 15/2، عــاد ســترة بقــوة فــي الربــع الثانــي؛ ليأخــذ 
األفضلية مع نهاية الشــوط األول بالفارق نفســه 38/35، 

بعد أن فاز في هذا الربع بنتيجة 26/20.
وفــي الشــوط الثانــي، اســتعاد البحريــن التقــدم بفــوزه 
فــي الربــع الثالــث بفارق 11 نقطــة 24/13، قبل أن يعود 
ســترة ويفــرض أفضليته في الربــع األخير الذي فاز فيه 

بـ33/20؛ ليحسم نتيجة الفوز.
محمد الحلواجي
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لحق فريق جامعة البحرين بمنافســه فريق جامعة العلوم التطبيقية المتصدر وشــاركه صدارة الدوري الوطني للجامعات لكرة القدم بـ”20 
نقطة “ وذلك بعد فوزه السهل على فريق معهد البحرين للتدريب بسداسية نظيفة في ختام الجولة التاسعة وليشتعل صراعهما على اللقب 

بانتظار مواجهتهما الحاسمة في ختام الدوري الشهر المقبل.

وفرض جامعة البحرين تفوقه على مجريات 
المباراة منذ البداية وحســم األمور مبكرًا في 
الشــوط األول الــذي شــهد تســجيل األهــداف 
الســتة والتــي أفتتحهــا عمر عبدالباســط في 
محمــد  كريــم  أضــاف  ثــم  الثامنــة،  الدقيقــة 
خليــل الهــدف الثانــي لجامعــة البحريــن عند 
15، قبــل أن يضاعــف زميلــه عمــر  الدقيقــة 
عبدالباســط النتيجة بتسجيله الهدف الثالث 

في الدقيقة 20.

وتألــق العــب جامعــة البحرين جاســم محمد 
خليل بتســجيله هدفين متتاليين وخاطفين 
في غضون دقيقة ونصف فقط، حيث سجل 
الهــدف الرابــع فــي الدقيقــة 34 تــاله الهــدف 
أن  قبــل   35 الدقيقــة  فــي  الخامــس  اآلخــر 
يختتم زميله كريم محمد مسلســل األهداف 

بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 42.
معهــد  العبــي  عــدد  لتناقــص  بــدأ  وبعدهــا 
البحريــن بســبب اإلصابــات حتــى وصل عدد 
العبيــه أقــل من العــدد القانونــي “ 7 العبين “ 

ليعلن الحكم إنهاء المباراة بهذه النتيجة.
وفــي مبــاراة ثانيــة تخلــف فريــق بوليتكنــك 
عــن حضــور مباراتــه أمــام الجامعــة العربيــة 
المفتوحة لتحتسب النتيجة لصالح الجامعة 

العربيــة 3/0 وفــق مــا ينــص عليــه القانــون، 
وليرتفــع رصيــد العربية الــى 15 نقطة ويعزز 

موقعه في المركز الرابع.

اليوم مؤجلة AMA واألهلية

مؤجلــة  مبــاراة  “األربعــاء”  اليــوم  وتقــام 
الوطنــي  الــدوري  مــن  الثانيــة  الجولــة  مــن 
للجامعــات لكــرة القــدم تجمع فريقــي جامعة 
AMA والجامعة األهلية عند الســابعة مســاء 
على ملعب جامعة البحرين الطبية بالمحرق.

جانــب  فــي  اليــوم  مبــاراة  أهميــة  وتكمــن 
الصعــب  بأملــه  يتمســك  الــذي   AMA فريــق 
الــدوري حيــث  بطولــة  علــى  المنافســة  فــي 
يحتــل المركــز الثالــث برصيــد “16 نقطــة من 

طرفــي  عــن  نقــاط   4 وتفصلــه  مباريــات”   7
الصــدارة جامعــة العلوم التطبيقيــة المتصدر 
وجامعــة البحرين “20 نقطة من 8 مباريات”، 
والبديــل أمــام AMA عن تحقيق االنتصارات 
فــي مبارياتــه األربع المتبقية من بينها مباراة 
اليوم ليحافظ على حظوظه التنافسية حتى 

النهاية وعلى أمل تعثر منافسيه على اللقب.

دوري جامعات لكرة السلة

انتصاراتــه  البحريــن  جامعــة  فريــق  واصــل 
للجامعــات  الوطنــي  الــدوري  فــي  المتتاليــة 
لكرة الســلة للطالب، وذلك بعد أن ضم فريق 

جامعــة البحريــن الطبية إلى ضحايــاه بالفوز 
عليــه بنتيجة 91/59، ليحافــظ فريق جامعة 
البحرين على سجله خالي من الهزائم ويغرد 
خــارج الســرب بصــدارة الترتيب العــام لفرق 
الســلة،  لكــرة  للجامعــات  الوطنــي  الــدوري 
وذلــك ضمــن مباريــات الجولــة الخامســة من 

المسابقة.
 ،29/12,27/11,23/20 النتائــج  وجــاءت 
فــي حيــن كانــت األفضليــة فــي الربــع الثاني 
الطبيــة  البحريــن  جامعــة  العبــو  لمصلحــة 

بنتيجة 12/16.
الثانيــة حقــق فريــق جامعــة  المبــاراة  وفــي 
الجامعــة  حســاب  علــى  مهمــًا  انتصــارًا  أمــا 
التطبيقيــة بنتيجــة 94/70، في مبــاراة قوية 
وحماســية من جانب الفريقين، حيث تقاسم 
الفريقــان نتائــج األربــاع فيمــا بينهــم والتــي 
للتطبيقيــة،   19/16 ألمــا،   35/12 جــاءت 

18/12 ألما، 27/25 للتطبيقية.

اللجنة اإلعالمية

سداسية جامعة البحرين “توّلع” القمة الجامعية

منافسات كرة القدم

اقتــــراب انطــالق أغلـى الكؤوس لسبـــاق القـــدرة
ــف ونـــؤكـــد الــجــهــوزيــة ــغ ــش ــر وال ــصــب ــة بـــفـــارغ ال ــطــول ــب الـــفـــرســـان: نــنــتــظــر انـــطـــاق ال

تتواصل اســتعدادات الفرســان واإلســطبالت المحلية والملكية واإلماراتية للمشــاركة في بطولة أغلى الكؤوس بطولة كأس جاللة الملك، التي تعتبر أقوى وأهم 
.)GFH( سباقات الموسم الجاري والذي سيقام يوم السبت القادم بقرية البحرين الدولية للقدرة برعاية مجموعة جي إف إتش المالية

أغلى الكؤوس لها طابع خاص

الملكــي فيكتوريــوس  الفريــق  مــن  المتميــز  الفــارس 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عّبر عن بالغ سعادته 
بقرب انطالق منافســات أغلى الكؤوس كأس صاحب 
الجاللــة الملــك لســباق القــدرة وقــال “أغلــى الكؤوس 
ا،  تختلــف عــن بقيــة البطــوالت، لهــا طابــع خــاص جــدًّ
حيــث يحرص فرســان اإلمــارات بالمشــاركة بقوة في 
هــذه الــكأس الغالية إلــى جانــب المشــاركة البحرينية 
المميزة، الجميع يستعد بشكل خاص للبطولة األغلى، 
فريــق فيكتوريــوس ســيكون جاهز بــإذن هللا لدخول 
لهــا  كيلومتــًرا   160 مســافة  بقــوة،  الســباق  أجــواء 
اســتراتيجية ومراحلهــا لهــا خطــط مختلفة عــن بقية 
المســافات، أنــا علــى ثقــة أن الســباق ســيكون ممتًعــا 

ومثيًرا حتى لحظاته األخيرة”.

ووّجــه محمــد بــن مبــارك شــكره وامتنانــه العميقيــن 
لممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية الرئيــس الفخري لالتحاد 
الملكي للفروســية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة على ما يبذله سموه من جهود في 
ســبيل تطويــر رياضة القــدرة البحرينيــة التي حققت 
العديد من المكتســبات واإلنجازات المشــرفة للمملكة 
الحبيبة، كما أثنى على دور االتحاد الملكي للفروسية 
وســباقات القدرة وعلى رأســه ســمو الشيخ فيصل بن 

راشد آل خليفة.

 قمة الفخر واالعتزاز 

أعــرب بطــل النســخة الماضيــة لــكأس جاللــة الملــك 
الفــارس اإلماراتي من اســطبل الرعود ســعيد ملهوف 

الكتبــي عــن تشــرفه وفخــره واعتــزازه برفــع الــكأس 
الغاليــة للموســم الماضــي وقــال “أســعد أيــام حياتــي 
العــام  فــي  الكــؤوس  أغلــى  رفعــت  عندمــا  وأجملهــا 
الماضــي كأس جاللة الملــك المفدى حفظه هللا ورعاه 
جميــع  فــي  قويــة  كانــت  المنافســة  القــدرة،  لســباق 
المراحــل، وهــو مــا تتميــز بــه منافســات كأس جاللــة 

الملك وما هو معروف عنها”.
وأضــاف بطــل النســخة الماضيــة ســعيد الكتبــي أنــه 
يتشــرف بالمشــاركة فــي هــذه الــكأس الغاليــة، حيث 
تجمع نخبة من الفرسان سواء من مملكة البحرين أو 
من دولة اإلمارات العربية المتحدة، فجميع الفرســان 
واإلســطبالت تحــرص على المشــاركة بقــوة في هذه 
البطولــة الكبيــرة، والــكل يســتعد لها اســتعداد خاص 
فهــي بطولــة دوليــة ضخمــة، والفرســان البحرينييــن 

وامتالكهــم  المتطــورة  بمســتوياتهم  عنهــم  معــروف 
اإلمكانــات العاليــة، لــذا فــإن المشــاركة فــي البطولــة 
الكبيرة استفادة كثيرة من خالل ما تشهده من ندية 

وإثارة عالية خصوًصا هذا العام، إذ ســيكون الســباق 
اإلســطبالت  مشــاركة  مــع  كيلومتــًرا   160 لمســافة 

الخليجية الخاصة.

المكتب اإلعالمي

جانب من السباق )أرشيفية(

اللجنة االعالمية

المتألقيــن األخويــن ســلمان  الســيارات بنجميــه  لرياضــة  بابكــو  يســتعد فريــق 
وعيســى محمــود للمشــاركة فــي الســباق الرابــع ألوتوكــروس البحريــن والــذي 
ســتقام منافســاته يــوم الجمعــة المقبــل بمواقــف حلبــة البحرين الدوليــة موطن 
رياضة الســيارات في الشــرق األوسط، حيث ســتقام فترات التجارب المفتوحة 
والتســجيل يوم الخميس بينما يقام الســباق يوم الجمعة هذا األســبوع بدًءا من 
الســاعة الثالثة عصرًا. ويدخل ســائقو فريق بابكو لرياضة الســيارات منافســات 
الســباق الرابــع ألوتوكــروس البحريــن الذي ينظمــه االتحاد البحريني للســيارات 

بجاهزية عالية من أجل صعود منصة التتويج وتحقيق المراكز األولى.
حيــث أعــرب األخــوان ســلمان وعيســى محمــود عن جزيــل شــكرهما وامتنانهما 
العميقين لشركة نفط البحرين بابكو على دعمها السخي والالمحدود لهما ضمن 
منافسات سباقات األوتوكروس التي تشهد مشاركة بحرينية وخليجية واسعة 

ومنافسات وندية عاليتين.

نجما بابكو يستعدان لختام “األوتوكروس”

األخوان سلمان وعيسى محمود

“العربية” يعزز مركزه 
الرابع واليوم مؤجلة 

AMA واألهلية

اختتمت بطولة ســمو الشــيخ حمدان نجل ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة للصقور، وذلك 
بشوط التحمل الذي يقام باستخدام الطيارة.

وتعتبــر مســابقة التحمــل آخر أشــواط مســابقة 
بطولة سمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل 
خليفــة، ضمن األســبوع الخامس من مســابقات 
الصقــور التــي تقــام فــي إطــار موســم ناصر بن 
حمــد للصقــور والصيــد فــي نســخته الخامســة، 
فــي  األوائــل  العشــر  الصقــارون  يفــوز  حيــث 
المسابقة التي تحظى بمشاركة واسعة من قبل 

مالك الصقور في مملكة البحرين.
وتــوج الصقار مبــارك إبراهيــم البوعينين بلقب 
مســابقة التحمــل )الطيــارة( ضمــن بطولة ســمو 
الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة التي 
أقيمت بمنطقة الصبخة بقرية البحرين الدولية 
لســباقات القــدرة، إذ اســتطاع الطيــر أن يقطــع 

المسافة المطلوبة في زمن بلغ 89.461 ثانية.
وخطــف الصقــار فيصل مفــرح العجمــي المركز 

الثانــي بعــد أن قطــع الطيــر المســافة فــي زمــن 
95.750 ثانيــة، بينمــا حــل الصقار راشــد محمد 
المــري فــي المركــز الثالــث بزمــن يبلــغ 97.650 

ثانية.
وفــي المركز الرابع جاء الصقار خالد عبدالعزيز 
العجمــان بزمن يبلــغ 98.176 ثانيــة، فيما حقق 
المركــز  العجمــي  ســيف  ســعد  محمــد  الصقــار 
الخامــس )98.315 ثانيــة(، ثم محمد عبدالعزيز 
الرميحي سادســا )99.595 ثانية(، ومحمد علي 
المري في المركز السابع )101.242 ثانية(، يليه 
فريــق الدوســري في المركــز الثامــن )102.882 
محمــد  برغــش  الصقــار  جــاء  فيمــا  ثانيــة(، 
المنصوري في المركز التاســع )103.837 ثانية(، 
فــي  البوعينيــن  عبدالرحمــن  مشــعل  وأخيــرا 
المركز العاشر على الئحة الترتيب بعد أن قطع 

الطير المسافة بزمن 105.062 ثانية.
الصقاريــن  بيــن  قويــة  المنافســة  وجــاءت 
المشــاركين، حيث اســتمرت المسابقة ألكثر من 

ساعتين.
وشــهد خليفــة القعــود رئيــس لجنــة رياضــات 
األولمبيــة  للجنــة  التابعــة  الشــعبي  المــوروث 
علــى  للوقــوف  التحمــل  شــوط  البحرينيــة، 

التــي أقيمــت بتنظيــم سلســل  ســير المســابقة 
ومثالي من قبل اللجنة المنظمة برئاســة الســيد 
محمــد بــن عايــض العذبــة المري رئيــس اللجنة 
البحرينيــة للصقور المنبثقة مــن لجنة رياضات 

الموروث الشعبي. 
والتقــى القعود بعدد من الصقارين على هامش 

إقامة شوط التحمل )الطيارة(.

جانب من شوط التحمل للصقور 

الصقار مبــارك البوعينين يفوز بلقب مســابقة التحمــل “الطيارة”

ختام بطولة حمدان بن ناصر للصقور بشوط التحمل

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

من لقاء البحرين وسترةمن لقاء سماهيج والنويدرات



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

أطلــق البنــك األهلــي المتحــد مؤخــرا موقعه اإللكتروني الجديــد بحلة عصرية مبتكرة، ويأتي تصميــم الموقع الجديد بحيث يراعي متطلبــات وتطلعات العمالء مع 
تركيز خاص على سهولة التصفح والوصول إلى المعلومات والخدمات بصورة تهدف لتقديم تجربة عمالء غير مسبوقة.

ويهدف الموقع، الذي تم إنشــاؤه بحيث 
يوفــر ميزة ســهولة االســتخدام للعمالء 
إمكانيــة  لتوفيــر  والجــدد،  الحالييــن 
الوصول الســريع والســهل إلى مجموعة 
التــي  الواســعة  والخدمــات  المنتجــات 
فــي  المتحــد  األهلــي  البنــك  يوفرهــا 
المنطقــة. وباإلضافــة  البحريــن وحــول 
إلى ذلك، يقدم الموقع الجديد مجموعًة 
مــن المزايــا الفريــدة التــي تشــتمل على 
النمــاذج اإللكترونيــة التــي تســّهل طلب 
خدمــات البنــك، وميــزة “نظــام االنتظــار 
االفتراضــي” التــي تتيــح لعمــالء البنــك 
حجــز المواعيــد فــي أحــد األفــرع، إلــى 
جانب ميزة تســجيل الدخــول الجديدة 
إلــى  الوصــول  للعمــالء  تتيــح  التــي 

المنصات الرقمية التابعة للبنك.
وقــال نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــؤون 
مجموعــة  لــدى  والتقنيــة  العمليــات 
البنك األهلي المتح شــفقت أنور”يســرنا 
موقعنــا  إطــالق  عــن  نعلــن  أن  للغايــة 

يأتــي  الــذي  كليــًا،  الجديــد  اإللكترونــي 
كجــزء من مبادرتنــا الرامية لدفع عجلة 
البنــك  فــي  الرقمــي  االبتــكار والتحــول 
مــن  الغايــة  وتتمثــل  المتحــد.  األهلــي 
هــذه الخطوة بتوفيــر المزيد من الراحة 
لعمالئنــا أثنــاء اســتخدام الموقــع. كمــا 
نهــدف إلــى مواكبــة احتياجــات الجيــل 
الجديــد أثنــاء توفير مســتويات الراحة 

والرضا المعهودة لعمالئنا القدامى”.

ــل الـــجـــديـــد ــ ــي ــ ــج ــ مــــواكــــبــــة احــــتــــيــــاجــــات ال

موقع “األهلي المتحد” بحلة جديدة

أطلقــت هــواوي خــالل المؤتمــر العالمــي للهواتــف 2019 والمنعقد في برشــلونة، العديد مــن المنتجات، بما في ذلك نســخة محدثة 
 HUAWEIو HUAWEI MateBook 13 والحواســيب المحمولــة الجديــدة HUAWEI MateBook X Pro مــن الحاســب المحمــول
HUA� وكما عرضت الهاتف HUAWEI Mate X هاتف ذكي قابل للطي يدعم شبكات الجيل الخامس وهو هاتف ،MateBook 14
WEI 5G CPE Pro، وهو أول منتج تجاري يدعم شرائح بالونج Balong 5000( 5000(. وتقدم هذه المنتجات اتصال ممتاز فائق 

السرعة للمستخدمين مع تجربة ال مثيل لها تدعم مختلف سيناريوهات االتصال.

ومعلقا على هذا األمر، قال المدير التنفيذي 
المســتهلكين  ألعمــال  هــواوي  لمجموعــة 
المســتخدمون  “يتطلــع  يــو  ريتشــارد 
لتجارب استثنائية وثورية مع قدوم عصر 
توجد فيه سيناريوهات عديدة ومختلفة. 

الخامــس  الجيــل  شــبكات  عصــر  ولدعــم 
الفائقــة االتصــال، تؤكــد هــواوي التزامهــا 
بإســتراتيجية ذكيــة صديقــة للبيئــة تدعم 
مختلــف ســيناريوهات االتصــال. وســوف 
لــن ندخــر جهــدا فــي تقديــم أفضــل ســبل 

االتصــال إلــى األفــراد، المكاتــب والمنازل، 
وبنــاء تجــارب معيشــة ذكية رائــدة عالميا 
تدعــم شــتى ســيناريوهات االتصــال فــي 
شــبكات الجيل الخامس، التي لم يشهدها 

العالم من قبل”.

اســتقبلت شــركة ألمنيــوم البحرين )ألبا(، والتي ســتصبح قريًبا أكبــر مصهر لأللمنيوم 
في العالم، الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينة، وذلك يوم اإلثنين 

الموافق 25 فبراير 2019.

الرئيــس  دينــة  بــن  اســتقبال  فــي  وكان 
التنفيــذي لشــركة ألبــا تيــم مــوري ونائــب 
الرئيــس التنفيذي علــي البقالي والرئيس 
التنفيذي للشؤون اإلدارية وليد التميمي، 
والرئيــس التنفيــذي للعمليــات اإلنتاجيــة 
المديــر  جانــب  إلــى  حبيــب،  عبــدهللا 
اإلداري للســالمة والصحــة والبيئة محمد 

خليــل، وعدد مــن أعضاء الهيئــة اإلدارية 
بالشركة. 

وبهذه المناســبة، صرح موري قائاًل “يســر 
شــركة ألبا أن تستضيف الدكتور بن دينة 
وتستعرض معه أحدث المبادرات البيئية 
التي تطبقها الشــركة من أجل غد أفضل. 
ونحــن نؤمــن بأننا من خــالل تبني أفضل 

ممارســات االســتدامة المحلية والدولية، 
فإننــا لــن نســاهم فــي خلق قيمــة إضافية 
بــل  وحســب،  ومســاهمينا  لموظفينــا 
وســنضمن اســتمرارية الشــركة لألجيــال 
المجلــس  مــع  تعاوننــا  أن  كمــا  القادمــة. 
للبيئــة لبحــث القضايــا المتعلقــة  األعلــى 
بالتأثيــرات البيئيــة هــو خيــر برهــان على 
تولي الشــركة أقصى درجات المســؤولية 
علــى صعيــد االســتدامة وإثبــات التزامنــا 

بحماية البيئة”.

لــلــطــي ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ــاب ق ــي  ــــ ــــ ذكـ هــاتـــــــــــف  أول  الشركة تطبقها  التي  البيئية  المبادرات  معه  استعرضت 
“هواوي” تطلق 5 منتجات “ألبا” تستضيف بن دينه

27 فبراير 2019 األربعاء
للتواصل: 2217111509 جمادى اآلخرة 1440

المعلومــات،  لتقنيــة  كانــو  شــركة  حــازت 
الشــركة الرائدة في مجال تقنية المعلومات 
الشــركات  وإحــدى  البحريــن  مملكــة  فــي 
التابعــة لشــركة إبراهيــم خليــل كانــو، علــى 
الرقمــي  للتحــول  مشــروع  أفضــل  جائــزة 
فــي مجــال خدمــات العمــالء وذلــك خــالل 
مشــاركتها في النسخة االفتتاحية من “قمة 

وجوائز التحول الرقمي لألعمال الذكية”. 
الضــوء  تســليط  بهــدف  القمــة  وانعقــدت 
علــى التحــول الرقمي الذي تشــهده المملكة 
وذلك من خالل اســتقطاب كبار المســئولين 

محوريــًا  دوًرا  يلعبــون  الذيــن  التنفيذييــن 
فــي تطبيــق مبــادرات التحــول الرقمــي في 
تحــدث  جانبــه،  مــن  المؤسســات.  مختلــف 
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة إبراهيــم 
هــذه  أهميــة  عــن  كانــو  وليــد  كانــو،  خليــل 
الجائــزة، قائــال “فخــورون للغايــة بحصولنــا 
 SMB علــى هذه الجائزة من فريق ســمارت
وكذلــك بالجهــود المبذولة مــن قبل بورصة 
التزامنــا  الجائــزة  هــذه  تؤكــد  إذ  البحريــن، 
التــام بتزويــد عمالئنــا بأفضــل البرمجيــات 
وخدمات الدعم الفني لتلبية احتياجاتهم”. 

احتفلــت عائلــة أحمد علــى الكويتي 
بتخــرج ابنهــم ناصــر، والــذي حصــل 
البكالوريــوس  شــهادة  علــى  أخيــرا 
فــي  البريطانيــة  كنــت  جامعــة  مــن 
تخصــص علــوم االقتصــاد والماليــة 

التهانــي  والمحاســبة. وتقبــل ناصــر 
بهــذه المناســبة الســعيدة مــن جميــع 
مــن  خصوصــا  واألصدقــاء  األهــل 
الوالديــن وهــو بــدوره يهديهــم هــذا 

اإلنجاز العلمي.

تعلن شــركة الســيارات األوروبية جاكوار الند روفر عن تقديم خيار 
تمديد فترة الضمان لعمالئها على جميع سيارات جاكوار والند روفر.

انطالًقــا  الشــركة  إعــالن  ويأتــي 
مــن ســعيها المســتمر نحــو تعزيــز 
تقــدم  البيــع،  بعــد  مــا  خدمــات 
شــركة السيارات األوربية جاكوار 
النــد روفــر للعمــالء الكــرام خيــار 
تمديــد فتــرة الضمــان علــى جميع 
العريقتيــن،  العالمتيــن  طــرازات 
درجــات  أقصــى  يمنحهــم  ممــا 
الرضــا وراحــة البــال بعد ســنوات 

مــن امتالكهم لهــا. وتتيح عروض 
للعمــالء  الضمــان  فتــرة  تمديــد 
االســتفادة مــن خيــارات مطالبــة 
الصيانــة  تكاليــف  علــى  ســخية 
تصــل  الضمــان  فــي  المشــمولة 
حتى ســعر الســيارة عند الشــراء، 
وذلك يعكس حرص الشركة على 
تلبيــة جميــع احتياجــات العمــالء 

وتطلعاتهم.

“كانو للمعلومات” أفضل متحول رقمي

عائلة “الكويتي” تحتفل بتخرج ناصر

“السيارات األوروبية” تمدد الضمان
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شفقت أنور

الشــهيرة،  المصريــة  للمنتجــات  دعًمــا 
مهرجانــا  هايبرماركــت  لولــو  يطلــق 
مصريــا خاصــا، يســتمر لـــ 3 أيــام )28 
لولــو  فــي  مــارس( ويقــام   2  - فبرايــر 
هايبرماركــت الحــد، حيــث ســتفتتحه 
الســفيرة المصرية لدى البحرين ســهى 

الفار.
ومن خالل األطباق المصرية الشهيرة، 
كالكشــري وملوخيــة الدجــاج وباميــة 
اللحمــة، إلى بعــض أنــواع الخضروات 
الطازجة والفواكه والمأكوالت البحرية 

واألجبــان،  والمخلــالت  واللحــوم 
ســتتاح الفرصــة أمام الزبائــن؛ الختيار 
مــا يتناســب مــع أذواقهــم مــن أطعمــة 
مصريــة ســواء طازجــة أو جاهــزة أو 
معلبة. ويعرض الهايبرماركت أكثر من 

150 منتجا مصريا ضمن المهرجان.
وقالــت ســفير جمهورية مصــر العربية 
جهــود  “إن  الفــار  ســهى  المملكــة  فــي 
لولــو هايبرماركــت هــي موضــع تقديــر 
لتقديــم منتجــات مصريــة في الســوق 
البحرينيــة، ونأمــل أن تلبــي المنتجات 

تلبــي توقعــات العمــالء. نعتقد أن لولو 
هايبرماركت ســتكون كوســيلة لتعزيز 
العالقات بين البلدين. ونشــجع عمالء 
مصريــة  منتجــات  شــراء  علــى  لولــو 

واالستفادة من خصم 30 %”.
ترويجيــا  عرضــا  المهرجــان  ويقــدم 
يشــمل أنواعــا مــن الفاكهــة كالبرتقــال 
والجوافــة  واليوســفي  المصــري 
مجموعــة  إلــى  إضافــة  واألفــوكادو، 
واسعة من الخضار المجمدة. وستصل 
نســبة الخصــم إلــى 30 % علــى جميع 

األيــام  خــالل  المصريــة  المنتجــات 
الثالثة.

مجموعــة  مديــر  تحــدث  جانبــه،  مــن 
عــن  بفخــر  روبــاواال  جوزيــر  اللولــو 
المطــردة  لولــو هايبرماركــت  عالقــات 
مــع مصــر وخططــه التوســعية هنــاك، 
بالقول “عالقتنا ممتدة ومثمرة بشــكل 
واضــح فــي مصــر، وهو مــا يتجلل في 
المنتجــات  مــن  الواســعة  المجموعــة 
فــي  الهايبرماركــت  يعرضهــا  التــي 

متاجره”.

ــات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــج ــت ــن ــم ال عـــلـــــــــــى  ــــــا  ــــ ــًمـ خـــصـ  %  30

“لولو هايبرماركت” يطلق األسبوع المصري

تقــدم شــركة يوســف خليــل المؤيــد وأوالده، الوكيــل الحصــري لســيارات 
رينو، عروضا مذهلة على “رينو كوليوس”، بما في ذلك التسجيل المجاني، 

والتأمين، والمعالجة ضد الصدأ، والمساعدة على الطريق، والصباغة.

كوليــوس  رينــو  ســيارة  وتعتبــر 
خطــوة إلــى األمــام فــي الجــودة إذا 
كنــت تبحــث عن ســيارة دفع رباعي 
 8920 مــن  تبــدأ  الحجــم  متوســطة 

دينارا )شاملة القيمة المضافة(.
بتصميــم  الســيارة  هــذه  وتتميــز 
قــوي وفتحــات أماميــة مدهشــة مع 

مصابيح LED على شــكل C، كما أن 
المظهر الرياضي لهذه الســيارة ذات 
المقاعد الخمســة مــن الدفع الرباعي 
يوفر مســاحة رحبة للركاب، وبعض 
من أفضل المزايا القياســية والفائقة 

في الطراز والرفاهية.

“رينو” تطلق عروضا مذهلة
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تفسد ما أنجزت فحاذر من الخطأ.
 

تأسف لبعض االوضاع او تفقد السيطرة. 

كن صابرا وهادئا وال تضخم االوضاع.
 

فترة مناسبة الستعادة شعبيتك.

كثف اللقاءات وقدم بعض التنازالت. 

يسود سوء تفاهم فتخف وتيرتك.
 

قد تتأخر المعامالت او تلغى.

 ترغب في االبتعاد عن االجواء الصاخبة. 

تدور االحداث بسرعة كبيرة.
 

تتلقى جوابًا تنتظره وتفرح لخبر.
 

تنطلق بمهمة طال انتظارها.
 

ابدأ بانجاز االوليات واترك االمور الثانوية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

27 فبراير

1991
 الرئيس األميركي جورج 

بوش يعلن رسمًيا 
أن دولة الكويت 

قد تحررت 
من االحتالل 

العراقي. جورج بوش 
كان سياسًيا أميركًيا، وكان 

الرئيس الحادي واألربعين للواليات.

أعلنت الفنانة البحرينية 
هيفاء حسين، فراغها من 
تصوير مسلسل “استديو 

المشاهير”. وأوضحت 
أن المسلسل من بطولة 

راشد الشمراني، وحسن 
عسيري، وفايز المالكي، 

وسيتم عرضه خالل 
رمضان المقبل.

tariq.albahar
@albiladpress.com

المسلســات التركيــة لعبــت دورا كبيرا في انتشــارها عندنا

ن؟ اللحية.. موضة أم تديُّ

فــي عصرنــا الحالــي اختلفــت الموازين 
انقلبــت  حيــث  الشــباب،  مظاهــر  فــي 
فــي  تنتشــر  موضــة  الــى  االعــراف 
يميــز  كان  مــا  المحافظــة.  مجتمعاتنــا 
رجــال الدين والمتدينين ســابًقا، اصبح 
عليهــم.  اســتثنائًيا  حكــًرا  ليــس  اآلن 
فُبتنا نشــهد خــروج اللحية مــن طابعها 
المتديــن الى عالم الموضة المســتقطب 
بــه  قامــت  اســتطالع  وفــي  للشــباب. 
مــن  مجموعــة  مــع  البــالد”  “مســافات 
الشــباب لألخذ بآرائهم حول الموضوع 

وكانت هذه االراء:

فكرة غربية

الموضــوع  عــن  النســيم  احمــد  عّبــر 
فــي  ســائد  ســابق  ُعــرف  “مــن  بقولــه: 
منظــور  ذات  الِلحــى  كانــت  المجتمــع، 
اللحيــة  ُيربــي  فمــن  وطبيعــي،  رائــج 
ُكلهــم فــي خانــة  ومــن هــم دون ذلــك 
واحدة، والتميز يأتي فيها لَِّرُجل الدين 
بحكــم الهوية اإلســالمية. أّمــا اآلن في 
المجتمــع نــرى مــن األغلبيــة إن اللحيــة 
هدف مبتغاه الوصول الى رغبة كمالية 
لدينــا  أصبحــت  ُملفــت، حتــى  ومنظــر 
التــي  العديــد مــن المحــالت التجاريــة 
باتت تستقطب هذه الفئة الكبيرة التي 
تســعى جاهدًا إلقناعها بأفكار ظاهرية، 
قليــالً  المختلفــة  نظــري  وجهــة  ومــن 
اســتقطابية  غربيــة  فكــرة  إال  هــي  مــا 
تجانســية مــع عجلة الزمــن تحت إطار 

الحديــث،  والعصــر  التغييــر 
مــا  اآلن  يحــدث  ومــا 

زمنيــة  فتــرة  إال  هــو 
وســتظهر  اســتهوائية 
علــى  غيرهــا  ظواهــر 

نفس النسق”. 

أناقة

جاســم العالــي اوضح: 
كانــت  الماضــي  فــي 

اللحية داللــة على الوقار 
وتطبيــق للســنة النبويــة، 

اّمــا اآلن فيعتبرها البعض 
اناقــة  وعنصــر  كإضافــة 

وجمــال ال اكثــر، فتغيــر المنظــور 
أصبحنــا  حتــى  للكثيــر  بالنســبة  العــام 
ال نعــرف الهــدف منهــا إن كان الجمــال 

واالناقة ام التدين. 

موضة

قالــت  العميــري  مــروة 
كان  الســابق  فــي  بــأن 
للشــخص  العالــم ينظــر 
ارهابــي  بأنــه  الملتحــي 
او ذو طابع متشــدد، اّما 
اللحيــة  اصبحــت  اآلن 
فــي  ســائدة  )موضــة( 
جميــع مجتمعــات العالــم، 
وقالــت: “مــن وجهــة نظري 
المهــم  مــن  ليــس  بــأّن  ارى 
أن يكــون الرجــل ذو لحيــة 
بقــدر ما يكون منظره مقبوال 

ظاهرًيا”. 

تقليد

أُكــن  لــم  “ســابًقا  قالــت”:  الراشــد  والء 
شــكل  فــي  يهتمــون  مّمــن  الكثيــر  أرى 

واهــل  الســن  كبــار  إال  اللحيــة  وحجــم 
الديــن وقليــل مــن فئــة الشــباب، ولكــن 
اآلن األغلبيــة يســعى للتميــز “بلحيتــه” 
اذ اصبحــت رمًزا للجمال وليســت رمًزا 
للوقار والهيبة كما في الســابق. فأصبح 
بعضهــم يلجــأ إلى عمليــة زراعة اللحية 
التيــار، وبالتالــي  بنفــس  ليســير معهــم 
يعــود  ولربمــا  بمظهــره.  ثقتــه  تــزداد 
الســبب من تأثيــر المسلســالت التركية 
أصحــاب  األتــراك  الممثليــن  ومــدح 
اللحيــة الكبيــرة فــي مواقــع التواصــل 
إلــى  أدى  التأثيــر  وهــذا  اإلجتماعــي، 
تقليدهــم ليكونوا مثلهم ليحصلوا على 

المدح واإلعجاب ايًضا.

أخالق

بســبب  بــأّن  البلوشــي  احمــد  قــال 
والثقافيــة  االعالميــة  التداخــالت 
والثقافــة  المجتمــع  علــى  الدخيلــة 
no shave till De� فــي  )الغربيــة 
يقــوم  ال  الشــخص  ان  أي   -  )cember
بالحالقــة مــن مطلع شــهر ســبتمبر الى 
بعــض  بذلــك  ويقــوم  ديســمبر،  بدايــة 
الشــباب العربــي تقليــًدا للغــرب، وهناك 
آخريــن وضعوا اللحية بســبب االلتزام 
الحقيقي، وهذا يعد تشــويًها للشــخص 
ال  “الشــخصية  واضــاف:  المتديــن، 
تقــاس باللحــى، فــال يمكــن ان نحكــم 
على الشــخص من خالل لحيته بل من 

خالل اخالقه وتعامله مع اآلخرين”.

والء الراشد أحمد البلوشي أحمد النسيم
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 2004
القوات اإلسرائيلية تقتحم المسجد األقصى خالل صالة الجمعة.

2010
 وقوع زلزال في تشيلي بقوة 8.8 حسب مقياس العزم الزلزالي.

 1983
بدء العمل في جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين.

 1990
 إعادة انتخاب توشيكي كايفو رئيًسا لوزراء اليابان.

1933
 تعرض مبنى الرايخستاغ للحريق.

22

بــدأ الفنان جمــال الردهــان تصوير دوره في المسلســل 
الرمضانــي “أمنيات بعيــدة” مع الفنانة هدى حســين 
ونخبــة مــن النجــوم، ويطل فــي العمل بشــخصية 
تراجيديــة تعيــد لألذهــان النجــاح الذي حققــه العام 
الماضــي فــي مسلســل “عبــرة شــارع” لكــن بصورة 

مختلفــة وقالب جديــد، ويعمل الفنــان المخضرم على 
هــذه اإلطاللة المغايرة خصوصًا أنه يتعاون في هذا العمل 

مع هدى على صعيد التمثيل والمخرج البحريني محمد القفاص.

كشــف الفنان المصري تامر حســني عن أنه حقق أحد أحالمه 
باعتالئه المســرح في جّدة. ونشــر تامر رسالة الى متابعيه 
بمواقــع التواصــل االجتماعــي مرفقة بفيديــو قصير من 
حفلتــه األخيــرة “كاملــة العــدد” فــي المملكــة العربية 
الســعودية. وقال تامر في رســالته: “كان من أحالم حياتي 

أن الشــعوب تردد أغنياتي، وبالصبر واالجتهاد وبفضل الله 
قــدرت أحول نجاحي المحلي إلى دولي ودي حاجة مش ســهلة 

خالص، بس ربنا بيكرم دايما على قد التعب”.

لن تشــارك الفنانة األردنية مي ســليم هذا العام في أي عمل 
رمضانــي، وفضلــت الحصــول على إجــازة هــذا العام من 
اإلطاللة فــي األعمال الدراميــة الرمضانية، بعدما خطفت 
األنظار في رمضان الماضي بمسلســلين مــع عادل إمام 

وباسل خياط.
وأضافت موضحة “هذا العام حصلت على إجازة طويلة من 

الدراما، إذ لم أتعاقد على أي عمل جديد. ســأكتفي بالمشاهدة”. 
وشرحت “تقليل األجور ليس له عالقة بابتعادي”.

مي لن تشاركتامر سعيدأمنيات بعيدة

علي حسين

تزور عزيزة نايت سي بها وطاقم برنامج “ضيف ومسيرة” مملكة البحرين 
لتخصيــص شــهر لوجــوه بــارزة مــن المملكــة فــي إطــار الشــهر البحرينــي 
للبرنامــج. اختــار البرنامــج زيارة البحرين بمناســبة مهرجــان ربيع الثقافة 

بنسخته الرابعة عشرة بدعوة من هيئة البحرين للثقافة واآلثار. 

تستضيف عزيزة نايت سي بها باقة 
مــن الشــخصيات مــن عالــم الثقافــة 
يتحــدث  كل  والعلــوم.  واألعمــال 
عــن مســيرته الشــخصية وإنجازاته 
الفكرية. وقــد اختار البرنامج خالل 
هذا الشهر إلقاء الضوء على مسيرة 
البحرينــي  الشــعر  رواد  مــن  رائــد 

مســرحي  فنــان  إلــى  باإلضافــة 
نســاء  إلــى  باإلضافــة  هــذا  قديــر. 
بنجــاح  مســيراتهن  بنيــن  رائــدات 
كل  أن  علــى  دليــل  خيــر  ليصبحــن 
المجتمعــات التي ُتشــرك المــرأة في 
مشاريعها التنموية، ثقافية كانت أو 

اقتصادية، تحقق نجاحات كبيرة.

“ضيف ومسيرة” في البحرين

مروة العميري



الــجــمــيــع ــم  ــائـ يـ ال  ــات...  ــ ــاعـ ــ سـ  8 الـــنـــوم 

أطلقت النجمة “بينك” أغنية سنغل جديدة “Walk Me Home” من ألبومها  «
المقبل “Hurts 2B Human” المقرر إطالقه في أبريل المقبل. وكانت 
النجمة صرحت منذ أسبوعين أنها تستعد إلطالق أغنية جديدة، خالل 

استضافتها في برنامج “Ellen DeGeneres Show”. وذكر موقع “جاست 
.”I tune“ للنجمة بينك متاحة اآلن على ”Walk Me Home“ جيرد” أن أغنية

ال يحتاج الجميع لكثير من النوم، ولكن بعض األشــخاص ال يســتطيعون العمل دون النوم لـ 8 ســاعات. وعندما يتعلق األمر بالنوم، هناك تباين كبير بين األفراد وما يحتاجونه. 
ويقول الباحث في مجال النوم، هانز-جونتر فيس: “الطيف واسع للغاية. من المحتمل أن أينشتاين كان ينام 10 ساعات وربما نابليون كان ينام 3 ساعات فقط”.

ويقــول فيــس، وهو عضــو المجلــس اإلداري لجمعية النوم 
األلمانيــة، إن التوصيــة العامــة بالنــوم لمــدة ســبع أو ثماني 
ســاعات ليــال ال تالئــم الجميــع. ويشــير إلــى أن األشــخاص 
يجــب أن يحــددوا ألنفســهم مقــدار النوم الــذي يحتاجونه 
حقــا. وهناك بعــض العالمات الواضحة يجــب معرفتها. إذا 
اســتيقظت مثــال كل صبــاح مــن النــوم العميــق باســتخدام 
المنبه، فيجب أن تفكر بشأن الذهاب إلى السرير في وقت 
أبكــر. ويقــول فيــس: “هذه عالمة واضحة علــى أنه لم يتم 

تلبية احتياجك من النوم”.
غيــر أن الذهــاب للنــوم في وقت مبكر ليــس الحل لصحيح 
للجميــع، نظــرا ألن هناك تباينات فســيولوجية كبيرة تلعب 
دورا. عمومــا، هنــاك نوعــان مــن األشــخاص: “الطيــر الباكر” 
الــذي ينــام ويســتيقظ مبكــرا و”بــوم الليــل” الــذي يعشــق 
الســهر. ويقــول فيــس: “يجــب أن تعلــم مــن أي النوعيــن 
أنــت ونظــم حياتك بما يتالءم معه... هذا يمكن أن يشــمل 

اختيارك الوظيفي”.
والوقــت األمثــل للخلــود للنــوم لمحبــي الســهر هــو مــا بيــن 
الواحــدة والثانيــة قبــل الفجــر إذا مــا أرادوا الحصول على 
ثمانــي ســاعات، وبنــاء عليــه قد يكون مــن الصعب تحقيق 

األداء المطلوب في المدرسة أو الجامعة أو العمل.

األربعاء
27 فبراير 2019 
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ــود والــطــيــب ــ ــج ــ ــل ال ــ ــا ه ــ مـــنـــي ســـــام ي
ــا صـــل حــصــيــف الـــــراي وأهــــل الــجــمــايــل يـ

 
ــب ــي ــراح ــت ــزَل ال ــ ــ ــي لـــهـــم بـــالـــحـــق ج ــلـ الـ

ــايــل ــعـــ ــف ال ــل  ــي ــم ج زانـــــــوا  ــا  ــ م زود  ــن  ــ م
 

ــب ــي ــات ــك ــم ــل الــمــعــانــي والـــعـــبـــر وال ــاهـ يـ
ــوا بــالــوســايــل ــ ــلـ ــ ــي وارسـ ــ ــروف ــ شــــــدوا ح

ــه والـــمـــواجـــيـــب ــلـ ــرجـ ــمـ ــل الـــشـــيـــم والـ ــ ج
ــل ـــ ـــ ـــ ــدالي ــد ال ــزيـ ــقــى مـــن يـ فـــاضـــت بــمــل

ــب ــي ــط ــه راعـــــي الـــجـــود وال ــف ــي ــل ــي خ ــنـ أعـ
ــل ـــ ـــ ـــ ــال واي ــيـ ــى بـــاســـمـــه عـ ــم ــس ــي ت ــلـ الـ

تجيب حـــروفـــي  لـــه  ــي  ــلـ الـ األمـــيـــر  ذاك 
ــل ــاي ــم ــك ــات ال ــ ــي ــ ــزاه ــ ــن الــــوصــــوف ال ــ زيـ

ــرام الـــوافـــيـــه والــمــعـــــــــــــــــازيــب ــكـ ــل الـ ــس ن
القــــــايل الـــرجـــال  ــد  ــادي ــن ــص ال ــر  ــي خ

ــب ــي ــرت ــن وت ــج ــه ــد لـــه الــبــحــريــن ن ــه ــش ت
ــه اإلصـــــاح ســـــــــــــــــن الــمــثــايــل ــد لـ ــه ــش وي

طـــــــــــيــب ــي  ــ ف ــوم شـــفـــنـــاه  ــ يـ ــدن  ــمـ هلل حـ
بالمثايـــــــل الــامـــــــــــعــة  ــجــوم  ــن ال شــبــه 

 
ــود يـــرقـــي الــمــراقــيــب ــجـ ــالـ ــه بـ ــادتـ ــعـ كـ

البـــــدايل تــعــدى  همـــــــه  ــن  م ويــفــك 

ــي مـــســـعـــاه يـــســـألـــك ويــجــيــب ــ تـــلـــقـــاه ف
الــهــوايــل ــه  ــي ــل ع ــب  ــع ــص ت مـــا  دون  مـــن 

الغيـــب ــالــم  ـــ ـــ عـــ ــا  يـ رحـــمـــن  ــا  يـ هلل  ــا  يـ
ــل ــزاي ــج ــده بــخـــــــــــــــــيــر ال ــمـ تــحــفـــــــــــظــه وتـ
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6 أمراض خطيرة عالجها في النوم
أجسامنا  منح  فــي  تحصى  ال  فــوائــد  للنوم 
ــادة الـــطـــاقـــة والــحــيــويــة  ــعـ ــتـ ــة، واسـ ــراحــ ــ ال
لممارسة الحياة، غير أن كثيرين ال يعرفون 
مــا لــلــنــوم مــن أهــمــيــة فــي عـــاج كــثــيــر من 
األمراض بما يعّزز جهاز المناعة ويسرع من 
الشفاء. ولكن يجب الحذر من النوم كثيًرا؛ 
ألنه يمكن أن يؤدي آلثار سلبية على الجسم 
 7 تكون  للنوم  المناسبة  فالفترة  والصحة، 

إلى 8 ساعات.
وفي كثير من الحاالت، يطلب الطبيب من 
إذ  المرض،  بفترة  الفراش  يلزم  أن  المريض 
والحصول  النوم  تتطلب  أمــراًضــا  هناك  إن 
بحسب  الــشــفــاء،  مــن  لتسرع  ــراحــة  ال على 

موقع “طب ويب” المتخصص.
وفي ما يلي أبرز األمراض التي تحتاج إلى 

النوم للتغلب عليها:
ينصح  بها،  اإلصــابــة  فعند  اإلنفلونزا،  أوالً: 
بــالــحــصــول عــلــى قــســط جــيــد مـــن الــنــوم 
والراحة؛ ألن بذل المجهود يؤدي إلى إفراز 
المناعة،  ضعف  تسبب  بالجسم  هرمونات 
سلًبا  يؤثر  الــذي  الكورتيزول  هرمون  مثل 

على كرات الدم البيضاء.
جهاز  يحتاج  باإلنفلونزا،  اإلصــابــة  وخــال 
لمحاربة  وطاقته  جهوده  لتوجيه  المناعة 
على  آخــر  تعب  أي  فــإن  وبالتالي  الــمــرض، 
ــجــســم أو عــــــدوى، ســيــتــطــلــب مــواجــهــة  ال
إضافية من الجهاز المناعي، مما يطيل من 

فترة المرض ويمكن أن يسبب مضاعفات.
اإلجــهــاد  فنتيجة  الـــحـــاد،  الـــصـــداع  ــا:  ــًي ــان ث
يشعر  أن  يمكن  جيدا،  النوم  وعدم  الشديد 

كثير من األشخاص بآالم شديدة في الرأس، 
باإلضافة إلى الدوران وعدم االتزان.

وفــي هــذه الحالة يــكــون الــحــل األمــثــل هو 
الحصول على الراحة والنوم الذي يحتاجه 

الجسم للتخلص من الصداع الحاد.
وقد يصعب على بعض األشخاص المصابين 
يــنــامــوا، ولــذلــك يمكن شــرب  بــالــصــداع أن 
أو كوب من  النعناع  أو  اليانسون  كوب من 
الحليب الدافئ، فهذه المشروبات ستساعد 
النوم  في تهدئة األعصاب واالستغراق في 

سريًعا.
فعند  والــرقــبــة،  والــكــتــف  الظهر  آالم  ثــالــًثــا: 
اإلصابة بآالم في الظهر أو الرقبة أو الكتف، 
ــإن الــجــســم يــحــتــاج إلـــى الـــراحـــة لتقليل  فـ
حاً  النوم  فيكون  وبالتالي  عليه،  الضغط 
مناسًبا لتخفيف هذه األعراض. ولكن يجب 

االلتزام باألوضاع الصحيحة في النوم.
رابًعا: آالم الساق، ويمكن أن تحدث بسبب 

على  كبيرة  بصورة  والضغط  الــوزن  زيــادة 
المفاصل لفترات طويلة دون حصولها على 

الراحة.
االستلقاء  هو  المشكلة  هــذه  في  واألفضل 
ــراش مـــع وضــــع وســــــادة أســفــل  ــ ــف ــ عــلــى ال
الـــســـاقـــيـــن، فـــهـــذا يــضــمــن تــخــفــيــف اآلالم 

خصوصا إذا كانت مصحوبة بتورم.
خامًسا: مرض السكري، فللنوم أهمية كبيرة 
لدى مرضى السكري، إذ إن قلة النوم تسبب 
وبالتالي  الهيموغلوبين،  مستوى  ارتــفــاع 
صعوبة السيطرة على نسبة السكر في الدم.
سادًسا: أمراض الضغط والقلب، هناك عاقة 
الدم  وارتفاع ضغط  النوم  قلة  بين  وطيدة 
وكذلك أمراض القلب؛ وذلك ألن النوم جيًدا 
من  بالتخلص  لتقوم  الجسم  أنسجة  ينّشط 
أنسجة  خصوصا  أفضل،  بصورة  الفضات 

القلب واألوعية الدموية.

كــشــفــت دراســـــة طــبــيــة حــديــثــة في 
الواليات المتحدة، أن التناول الدوري 
يعود  أشكالها،  بمختلف  للمكسرات 
بمنافع جمة على خصوبة الرجال من 

خال رفع عدد الحيوانات المنوية.
وأوردت مجلة “أميركان جورنال أوف 
الثاثاء،  أمس  نيوترشن”،  كلينيكال 
من  عينة  على  اعتمدت  الــدراســة  أن 
98 رجاً في حالة صحية جيدة وفي 

أعمار تتراوح بين 18 و35.
ــعــيــنــة رجــــــاالً يــواظــبــون  ــمـــت ال وضـ
ــريــــن ال  ــى أكــــل الـــمـــكـــســـرات وآخــ عــل
ولم يسبق ألي مشارك  ذلــك،  يفعلون 
في  مشكلة  عــانــى  أن  الـــدراســـة  فــي 

الخصوبة.

وخلصت الدراسة إلى أن األثر  «
الحقيقي على من تناولوا 

المكسرات لم يقتصر فقط على 
ارتفاع عدد الحيوانات المنوية 

على نحو ملحوظ، بل تجاوز ذلك 
إلى نشاط الحيوانات المنوية 

وبنيتها وحركتها ووحدات 
الحمض النووي.

المكسرات... منافع جمة 
على الخصوبة

راقصة الباليه خال جلسة تصوير، في الوقت الذي تبدأ فيه أعمال البناء في 
مبنى الجديد التابع لمدرسة الباليه المركزية، بعد حملة ناجحة لجمع التبرعات، 

في لندن  )أ ب(

ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهو يدخن سيجارة أثناء استراحته 
دونالد  األميركي  الرئيس  مع  قمة  فيتنام؛ ألجل حضور  إلى  الذهاب  رحلة  في 
ترامب. وفي ختام رحلة طويلة اجتاز خالها 4 آالف كيلومتر توّقف قطار كيم 
ثم  الصين،  مع  الحدودية  الفيتنامية  المدينة  دانــغ،  دونــغ  قطارات  محطة  في 

غادرها على متن سيارة نقلته إلى العاصمة هانوي، حيث ستجري القّمة.
وظهرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جو يونغ، وهي تمد قدرا من الماء 
إلى كيم حتى يضع فيه عقب السيجارة على األرجح، بينما شوهد دبلوماسيان 

كبيران في كوريا الشمالية وهما يتحدثان إلى كيم.

زعيم كوريا الشمالية يوقف القطار ألجل سيجارة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أظــهــر مقطع فــيــديــو انــتــشــر عــلــى مــواقــع 
التواصل االجتماعي، مشاهد خابة على 
من  عاتية  ألمـــواج  خطورتها،  مــن  الــرغــم 
اليابسة؛  نحو  ببطء  تزحف  وهــي  الثلج 
النصف  اجــتــاحــت  عــاتــيــة  ــاح  ــ ري نتيجة 

الشرقي من الواليات المتحدة.
ويظهر الفيديو قطع الثلج والجليد وهي 
نهر  مسار  خــارج  اليابسة،  نحو  “تــزحــف” 
نــيــويــورك،  ــة  ــ غــربــي والي متجمد شــمــال 
ــيــاغــرا، وكــأنــهــا مــوجــات  ــرب شــــاالت ن قـ
الــريــاح  بفعل  وذلـــك  ثلجية؛  “تــســونــامــي” 
كيلومترا،   88 إلــى  سرعتها  وصلت  التي 

وفق ما أوردت “فوكس نيوز”.
ونشر الفيديو على حساب شرطة حدائق 
“نـــيـــاغـــارا”، وحــــاز عــلــى نــحــو 393 ألــف 
مشاهدة بعد مرور أقل من 24 ساعة على 

نشره.

وقال الحساب إن تراكم الثلوج أدى  «
إلى إغالق بعض الطرق المحاذية 

للنهر المتجمد الذي هبت عليه 
الرياح العاتية.

“مهينة”؛  طريقة  إلى  صينية  امرأة  لجأت 
بعد  وعشيقته  زوجــهــا  مــن  تنتقم  حــتــى 
ضبطهما بالجرم المشهود، فقامت بربطهما 

إلى شجرة وهما عاريان في مكان عام.
ــرور”  ــيـ ــا نــقــلــت صــحــيــفــة “مـ وبــحــســب مـ
ــتــي شــعــرت  ــرأة ال ــمـ الــبــريــطــانــيــة، فـــإن الـ
استعانت  زوجــهــا،  من  للخيانة  بتعرضها 
في  االنتقام”  “مهمة  تنجز  حتى  بأقاربها 

إقليم غويزهو.
وأظهر مقطع الفيديو عددا من الناس وقد 
تحلقوا حول الزوج وعشيقته التي تبدو 
الكثيرون  يستطع  ــم  ول مــنــه،  سنا  أصــغــر 
تمالك أنفسهم فأخذوا يضحكون على ما 

حصل.

وأثار الفعل ردودا متضاربة بين  «
مستخدمي المنصات االجتماعية، 
إذ قال كثيرون إن الخيبة والشعور 

بالغبن هما اللذان جعال المرأة 
تتصرف على هذا النحو المنفعل 

والعنيف. في حين، قال منتقدون إن 
المرأة ال يحق لها أن تنزل العقوبات 

باآلخرين؛ ألن السلطات هي التي 
تتولى هذه المهمة.

“تسونامي الثلج” 
يجتاح مناطق بأميركا

ضبطتهما بالجرم 
المشهود فحصل ما حصل

رصدت امرأة تعمل في حقل لألرز مخلوًقا 
اإلنسان  أسنان  تشبه  بأسنان  مخيًفا  غريًبا 
بالقرب من سان خافيير، في مقاطعة سانتا 

األرجنتينية.
لديه  المخلوق  إن  كاندوتي  مــاريــا  وقــالــت 
لكنه  الــســمــك،  ثــعــبــان  جــســد طــويــل يشبه 
فم  ولــديــه  الجلد  فــي  تجاعيد  مــن  يعاني 
ممتلئ بأسنان بشعة تشبه أسنان اإلنسان، 

وفًقا لصحيفة ديلي ميل.
بوك  على فيس  لها  ــوًرا  مــاريــا صـ ونــشــرت 
وعــلــقــت عــلــى صــفــحــتــهــا عــلــى الــفــيــســبــوك 
قائلة “سافر هذا المخلوق الوسيم من النهر 
هو،  مــا  نعرف  ال  األرز..  حقل  إلــى  ليذهب 
وهذا ثاني مخلوق نجده..احذروا”. وتعرف 
الــخــبــراء فــي وقـــت الحـــق عــلــى المخلوق 
أنه  بينت  الــتــي  الــصــور  مــن خــال  الغريب 
أميركا  في  تعيش  رئوية  سمكة  عن  عبارة 

الجنوبية، في حوض نهر األمازون.

سمكة نافقة بأسنان “تشبه اإلنسان”

تستعد المغنية العالمية شاكيرا للمثول أمام القضاء اإلسباني، في 12 
يوينو المقبل، بتهمة التهرب الضريبي.

ستمثل المغنية الكولومبية أمام محكمة في برشلونة بعد دعوى رفعت 
ضدها من المدعي العام بشأن ست عمليات في التهرب الضريبي.

ووفًقا لمكتب المدعي العام بأن المبلغ وصل لـ14.5 مليون يورو، وتم 
إخفاؤه عن طريق 14 شركة تتواجد في جزر كايمان وجزر فرجن وبنما 

.”Europa Press“ ومناطق أخرى، بحسب ما نقل موقع
السمكة الغريبة سببت حيرة للمزارعين المحليين
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األربعاء
27 فبراير 2019 

22 جمادى اآلخرة 1440

خليفة بن سلمان.. 
راعي الجود والطيب

قصيدة مرفوعة لسيدي 

حضرة صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

النوم يساعد في زيادة قدرة الجسم لطرد الفضالت البيوكيميائية للطعام

سيد محمد المحافظة
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