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الوزير الزياني 
مصرحا 

للصحافيين 
أمس

نفى وزير التجارة والصناعة والسياحة ورئيس 
مجلــس إدارة طيــران الخليــج، زايــد الزيانــي، 
فــي  جماعيــة  اســتقاالت  أو  إضــراب  وجــود 
صفــوف الطياريــن مفيــدا بــأن إلغــاء الرحــات 

الذي تم أمس يأتي نتيجة ظروف طبيعية. 
وأضــاف: يعمــل بالشــركة 362 طيــاًرا في وقت 
أطلقــت فيــه برنامج تدريب 60 طياًرا، إذ انضم 
40 منهــم إلــى طواقــم الناقلة وجــار العمل على 

تأهيل الـ20 المتبقين.

“قطار رمسيس” يطيح بوزير النقل المصري
أعلــن التلفزيــون المصــري عــن ارتفاع 
حديــد  ســكك  حــادث  ضحايــا  عــدد 
مصــر إلــى 25 قتيــا و40 مصابــا، بعد 
أن شــهدت المحطــة حريقــا هائــا إثــر 
اصطــدام قاطــرة فــي الرصيف. وقال 
مجلــس الــوزراء فــي بيــان إن وزيــر 
النقــل هشــام عرفــات اســتقال بعــد 

الحادث.
أن  الرســمي  التلفزيــون  وذكــر 
الســلطات ألقــت القبــض على ســائق 

القطار.

القاهرة ـ وكاالت

حريق هائل نشب جراء اصطدام القطار بأحد األرصفة بمحطة رمسيس

انطالق فعاليات قمة الرياضة بمشاركة صناع القرار

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

عزيزي الباحث عن عمل

مفتوح ا�ن
مركز الهرم

تقاطع دوار ألبا
فرع المعامير

 اسعار
خيالية هدايا

 مجانية 
عروض
 خاصة 

تشكي�ت
جديدة 

ALHARAMCENTREBH

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
JMD (2) 1440 2323 جمادى اآلخرة
Feb 2019 2828 فبراير

Year: 11السنة
No: 3789العدد
THEالخميس

قمة الرياضة... االستثمار وتقليص األندية

)14(

)19(

)11(

علي الفردان من المنامة



سمو ولي العهد يشيد بالتعاون مع باكستان
اســتقبل ولي العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة بقصر الرفاع أمس ســفير 
جمهوريــة باكســتان اإلســامية لــدى المملكــة أفضــل 

محمود.
واستعرض سموه في اللقاء المواضيع ذات االهتمام 
المشــترك، منوهــًا ســموه بالتعــاون الثنائــي بما يحقق 

النماء واالزدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتقديــره  شــكره  عــن  الباكســتاني  الســفير  وأعــرب 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء علــى ما يوليه 
ســموه مــن اهتمــام بتعزيــز عاقــات مملكــة البحرين 

وجمهورية باكستان.

المنامة - بنا
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للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  عقــدت 
اجتماعهــا  والتشــريعية  القانونيــة 
أمــس برئاســة نائــب رئيــس مجلس 
الوزاريــة  اللجنــة  رئيــس  الــوزراء، 
والتشــريعية  القانونيــة  للشــؤون 

جواد العريض.
بحضــور  اللجنــة  واســتعرضت 
الوزراء أعضاء اللجنة الموضوعات 
والمذكــرات المدرجــة علــى جــدول 
مــن  عــدًدا  تضمنــت  التــي  أعمالهــا، 
مشروعات القوانين والقرارات التي 
أعدتهــا الحكومــة واتخــذت بشــأنها 

توصيات تمهيًدا لرفعها إلى مجلس 
الوزراء.

كمــا نظــرت اللجنة باإلضافــة إلى ما 
تقــدم عــدًدا مــن االقتراحــات برغبة 
المرفوعــة إلى الحكومة من مجلس 
النــواب، وقــد أعــدت اللجنة بشــأنها 
مســودة رد الحكومــة عليهــا وقّررت 
رفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء التخاذ 
القــرارات الازمة بشــأنها، فضاً عما 
قامــت بــه اللجنــة مــن إبــداء الــرأي 
في بعــض الموضوعات المحالة إلى 

اللجنة من الوزارات المختلفة.

وزارية الشؤون القانونية 
تستعرض مشروعات القوانين

بــعــث عــاهــل الــبــاد صــاحــب الــجــالــة الملك 
الـــوزراء  ورئــيــس  آل خليفة  بــن عيسى  حمد 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر خــلــيــفــة بن 
القائد  نائب  العهد  ــي  وول خليفة  آل  سلمان 
الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
رئيس  إلــى  تعزية  بــرقــيــات  خليفة  آل  حمد 
عبدالفتاح  الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية 
تعازيهم  خالص  عن  فيها  أعــربــوا  السيسي، 
الذي  الحريق  وصادق مواساتهم في ضحايا 
شب بمحطة قطارات مصر، معبرين عن نقل 
وذوي  ألســر  الخالصة  والــمــواســاة  الــتــعــازي 
الملكي  السمو  صــاحــب  بعث  كما  الضحايا. 
رئيس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة 
مصر  بجمهورية  الــوزراء  مجلس  رئيس  إلى 

العربية الشقيقة مصطفى مدبولي.
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البحرين تعّزي السيسي
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سمو ولي العهد مستقبال السفير الباكستاني

سموه يشيد 
بمشاركة المرأة 
وتفاعلها الكبير 

في اإلعالم

الجمعية تعد 
بمواصلة دورها 

في تعزيز العمل 
الصحافي

28 فبراير 2019 الخميس
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دور فاعل للصحافة في إبراز المنجزات التنموية
والموضوعية المصداقية  بقيم  تمسكوا  “الصحفيين”:  لـ  العهد  ولي  سمو 

 أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة أهميــة الــدور الفاعــل للصحافــة 
البحرينية في إبراز منجزات المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وطرحها الموضوعي في التعامل مع الشأن 

المحلي بما فيه خير وصالح الوطن والمواطن.

 ولــدى لقاء ســموه بحضــور وزيــر المالية 
بــن  الشــيخ ســلمان  الوطنــي  واالقتصــاد 
خليفــة آل خليفــة مجلــس إدارة جمعيــة 
برئاســة  الجديــد  البحرينيــة  الصحفييــن 
أمــس،  الرفــاع  فــي قصــر  أحمــد  عهديــة 
بانتخابــات  بفــوزه  المجلــس  ســموه  هّنــأ 
التوفيــق والنجــاح  لــه  ــا  الجمعيــة، متمنيًّ
فــي مواصلة رفد الصحافة البحرينية بما 
يكــرس دورهــا المهــم فــي خدمــة الوطــن 

الوطنيــة  المكتســبات  ودعــم  والمواطــن 
على مختلف المستويات.

 وأشــاد سموه بمشــاركة المرأة البحرينية 
الصحافــة  قطــاع  فــي  الكبيــر  وتفاعلهــا 
دور  تنامــي  يعكــس  مــا  وهــو  واإلعــام 
النمــاء  مســيرة  فــي  البحرينيــة  المــرأة 
والتطويــر وتقدمها فــي مختلف مجاالت 
العمل الوطني. وأشــار سموه إلى ضرورة 
التمســك بقيــم المصداقيــة والموضوعية 

لــكل  المطلــوب  بالــدور  للقيــام  والمهنيــة 
وسائل اإلعام على أكمل وجه في أجواء 
مــن الحرية المســؤولة والتعبير عن الرأي 
بصدق وشفافية.  كما نّوه سموه بالتطور 
النوعــي الحديث للوســائل والتقنيات في 
مجــال اإلعــام وضــرورة توظيــف دورها 

في إيصال وتأثير الرسالة اإلعامية.

جمعيــة  رئيســة  أعربــت  جانبهــا،  مــن   
شــكرها  عــن  البحرينيــة  الصحفييــن 
وتقديرهــا لما أبداه ســموه مــن دعم لدور 
الصحافــة البحرينية خال اللقاء، مؤكدة 
بدورهــا  القيــام  ســتواصل  الجمعيــة  أن 
فــي  العمــل الصحفــي  لتعزيــز مخرجــات 

مملكة البحرين.

سمو ولي العهد مستقبال مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية 

المنامة - بنا

“األمن الوطني” يساهم في حفظ النهضة
ــاءة كــــوادره ــفـ ــاز وكـ ــه ــج مــحــمــد بـــن عــيــســى يــشــيــد بــيــقــظــة ال

اســتقبل رئيــس الحرس الوطنــي الفريق 
أول ركن ســمو الشــيخ محمد بن عيســى 
آل خليفــة، رئيــس جهــاز األمــن الوطنــي 
مديــر  بحضــور  الفاضــل،  عــادل  الفريــق 
الركــن  اللــواء  الوطنــي  الحــرس  أركان 
الشــيخ عبدالعزيــز بــن ســعود آل خليفة، 
صباح أمس في مكتبه بمعسكر الصخير.

وفــي بدايــة اللقــاء، أشــاد ســمو رئيــس 
األمــن  جهــاز  بيقظــة  الوطنــي  الحــرس 

الوطنــي، وكفــاءة كــوادره فــي ترســيخ 
مملكــة  ومقيمــي  لمواطنــي  األمــن 
البحريــن، والمســاهمة بشــكل فاعــل فــي 
حفــظ النهضــة التنمويــة التــي يشــهدها 

الوطن.
كما شــهد اللقاء بحث عدد من المواضيع 
ذات االهتمام المشترك، والتي من شأنها 
تعزيــز مســتوى التعــاون والتنســيق بيــن 

سمو رئيس الحرس الوطني مستقبال رئيس جهاز األمن الوطنيالحرس الوطني وجهاز األمن الوطني.

الصخير- الحرس الوطني

الصخير- الحرس الوطني

رعــى مدير أركان الحــرس الوطني اللواء 
آل  ســعود  بــن  عبدالعزيــز  الشــيخ  الركــن 
الــدورات  إحــدى  تخريــج  حفــل  خليفــة، 
مــن  عــدٍد  للضبــاط، بحضــور  التأسيســية 
كبــار ضباط قوة الدفــاع ووزارة الداخلية 
وجهــاز األمــن الوطنــي والحــرس الوطني 
الكويتي، وذلك صباح األربعاء )27 فبراير 

2019( بمعسكر الصخير.
 وقد شارك بهذه الدورة إلى جانب ضباط 
الحــرس الوطنــي، عــدد مــن ضبــاط قــوة 
األمــن  وجهــاز  الداخليــة  ووزارة  الدفــاع 
الكويتــي  الوطنــي  والحــرس  الوطنــي 
وحــرس مجلــس األمــة الكويتــي، إذ يأتي 
عقــد مثــل هــذه الــدورات ضمــن الخطــط 
إعــداد  فــي  الوطنــي  للحــرس  التدريبيــة 

القيادات العسكرية وتأهيلها.

وبعــد وصــول مديــر األركان، بــدأ الحفــل 
بتــاوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم، بعدهــا 
بهــذه  كلمــة  التدريــب  آمــر مدرســة  قــّدم 
الحفــل  براعــي  فيهــا  رحــب  المناســبة 
أول  الفريــق  بدعــم  مشــيًدا  والحضــور، 
ركــن ســمو الشــيخ محمــد بــن عيســى آل 

خليفــة رئيــس الحــرس الوطنــي ومتابعة 
اللــواء الركن الشــيخ عبدالعزيز بن ســعود 
آل خليفــة مديــر أركان الحــرس الوطنــي 
لارتقاء بمســتويات التدريب، والذي يعد 
مــن الركائز األساســية فــي بنــاء القيادات 

وتأهيلها.

كمــا تــم تقديــم إيجاز عن الــدورة من قبل 
المســؤول عنهــا، تاهــا عــرض فيلــم قصر 
مديــر  تفضــل  بعدهــا  الــدورة،  لمجريــات 
األركان بتوزيع الشهادات على الخريجين 

والجوائز على المتفوقين.
 وفــي نهايــة الحفــل، نقــل مديــر األركان 
الحــرس  رئيــس  تحيــات  للخريجيــن 
الوطنــي الفريــق أول ركــن ســمو الشــيخ 
محمد بن عيسى آل خليفة، وهنأ الضباط 
علــى تخرجهم، معّبًرا عن شــكره وتقديره 
إلى كل المشاركين والقائمين على الدورة 
مــن مدربيــن وإدارييــن، نظيــر جهودهــم 
المبذولة لتحقيق متطلبات الدورة بنجاح، 
داعًيا الخريجين لتطبيق مضامين الدورة 
فــي واجباتهــم الوطنيــة، بمــا يحقــق أمــن 

الوطن ويحفظ نهضته وازدهاره.

مدير أركان الحرس الوطني يرعى حفل تخريج إحدى الدورات التأسيسية للضباط

الخريجيــن علــى  والجوائــز  الشــهادات  وّزع  الوطنــي  الحــرس  مديــر 
تخريج إحدى الدورات التأسيسية للضباط

الرفاع - قوة الدفاع

تحــت رعايــة القائــد العام لقــوة دفــاع البحرين 
آل  أحمــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الركــن  المشــير 
الــدورات  إحــدى  خريــج  حفــل  أقيــم  خليفــة، 
المتقدمــة مشــاة للضبــاط بمركــز تدريــب قــوة 
الدفــاع الملكــي، وأنــاب القائد العــام لقوة دفاع 
البحريــن، وزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق الركــن 
عبدهللا النعيمــي لحضور حفل التخريج صباح 

أمس بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي.
وبــدأ الحفــل بتــاوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم، 
ثــم ألقــى آمر مركــز تدريب قوة الدفــاع الملكي 
اللــواء الركــن جابــر عبــدهللا بــن حويــل كلمــة 
ترحيبية بهذه المناســبة، رفع فيها أســمى آيات 
الدفــاع علــى  لوزيــر شــؤون  الشــكر والعرفــان 

تفضلــه بحضــور حفــل التخريــج وعلــى الدعــم 
قــوة  بــه مركــز تدريــب  الــذي يحظــى  الكبيــر، 

الدفاع الملكي.
بتوزيــع  الدفــاع  شــؤون  وزيــر  تفضــل  ثــم 
الشــهادات على الضبــاط الخريجيــن، والجوائز 
الضبــاط  وهنــأ  المتفوقيــن،  علــى  التقديريــة 
علــى تخرجهــم وإتمامهــم منهــاج هــذه الــدورة 
المتقدمــة، واســتكمالهم بنجــاح كل متطلبــات 

التخرج.
حضــر حفل التخريج عــدد من كبار ضباط قوة 
بســفارة  العســكري  والملحــق  البحريــن،  دفــاع 
دولــة الكويــت الشــقيقة لــدى مملكــة البحريــن 

العميد الركن ناصر السمحان.

تخريج دورة متقدمة مشاة 
ضباط بـ“قوة الدفاع الملكي”

الرفاع - قوة دفاع البحريـن

صبــاح  البحريــن  دفــاع  قــوة  احتفلــت 
أمــس، بانتهاء فترة اإلعــداد والتدريب 
مــن  المتدربيــن  لمجموعــة  العســكري 
وحدة القوة االحتياطية الملكية، وذلك 
في بإحدى وحدات قوة دفاع البحرين، 
بحضــور قائــد المدفعيــة الملكيــة اللواء 
آل  حســن  بــن  خليفــة  الشــيخ  الركــن 

خليفــة. وبعــد أن ُقــدم شــرح موجز عن 
أهــم البرامــج ومراحــل ســير التدريبات 
التــي  العمليــة  والتطبيقــات  النظريــة 
اشتملت عليها فترة اإلعداد والتدريب، 
بتوزيــع  الملكيــة  المدفعيــة  قائــد  قــام 
والجوائــز  المتدربيــن  علــى  الشــهادات 

التقديرية على المتفوقين.

انتهاء إعداد وحدة بالقوة 
االحتياطية الملكية
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 كشــف التقريــر المالــي لجمعيــة الشــفافية البحرينية عن تهاوي إيرادات الجمعيــة ومصروفاتها بالعام 2018 مقارنة بالعام 2017. وســجل 
التقرير، الذي حصلت “البالد” على نسخة منه عبر مصدر من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، أن إيرادات العام 2018 بلغت 1908 دنانير 

مقارنة بإيراد 3273 ديناًرا بالعام 2017 أّي بانخفاض بنسبة 42 %.

الحــاد  االنخفــاض  اإلدارة  مجلــس  وبــرر 
دعــم  “توقــف صنــدوق  لـــ  اإليــراد  بحجــم 
الجمعيات األهلية لمدة سنتين، وانخفاض 
اشــتراكات األعضــاء نتيجــة عــدم تســديد 

بعض األعضاء لالشتراكات”.
واســتدرك التقرير بـ “ارتفاع تبرعات بعض 
األعضاء”، ومشــيًرا لحصول الجمعية على 
تبرعــات ماليــة بقيمــة 458 دينــاًرا بالعــام 
2018 مقارنــة بتبــرع ال يتجــاوز 60 دينــاًرا 

بالعام 2017.

المصروفات

أما بالنســبة للمصروفات، فقد بلغت 4453 
دينــاًرا بالعــام 2018 مقارنــة بإنفــاق 4914 
دينــاًرا بالعام 2017 أّي بانخفاض بنســبة 9 
%. وبــرر مجلــس اإلدارة ذلك لـــ “انخفاض 

مصروفات األنشطة وأتعاب التدقيق”.
ولفــت التقريــر إلى أن ارتفــاع المصروفات 
اإليــرادات  عــن  والعموميــة  اإلداريــة 
المتحققة أدى لعجز مالي بلغ 2545 ديناًرا 
بالعــام 2018 مقارنــة بعجــز 1641 دينــاًرا 
بالعــام 2017 أّي ارتفــاع العجــز بنســبة 55 

% وذلك بسبب انخفاض اإليرادات.

النقد بالبنك

وأشــار التقريــر لوجــود مبلــغ 4223 دينــاًرا 
بالبنــك بنهاية الســنة الماليــة 2018 مقارنة 

بمبلغ 5216 ديناًرا بالعام 2017.
الجمعيــة، فقــد قدرهــا  أمــا بشــأن أصــول 
التقريــر بأنهــا تصل إلى 4332 ديناًرا بالعام 
بالعــام  6571 دينــاًرا  2018 مقارنــة بمبلــغ 

.2017

راتب السكرتير

ولفــت التقريــر إلى أن مجمــوع المطلوبات 
مقارنــة  دينــاًرا   946 بلغــت   2018 بالعــام 
2017 والســبب  بالعــام  625 دينــاًرا  بمبلــغ 
يعــود لـــ “تأخــر تســديد مكافــأة الســكرتير 
التنفيذي لشــهرين”، واســتدرك التقرير بأنه 

تم تسديد المكافأة في شهر يناير 2019.

مدقق الحسابات

اتبــع  اإلدارة  مجلــس  أن  التقريــر  وأكــد 

مدقــق  تغييــر  سياســة   2008 العــام  منــذ 
الحســابات الخارجــي كل 5 ســنوات، وقــد 
أوصــت الجمعيــة العموميــة بالعــام 2017 

بتغيير المدقق الخارجي.
قــّرر  اإلدارة  مجلــس  إن  التقريــر  وقــال 
تغييــر مدقــق الحســابات من شــركة األثير 
KS interna� شــركة  إلــى  (لالستشــارات 

tional(، حيــث تــم التعاقــد معهــم لمــدة 3 
سنوات.

انتهــاء  بعــدم  اإلدارة  مجلــس  وأفــاد 
مدقــق الحســابات الخارجــي مــن مراجعــة 
حتــى   2018 للعــام  الختاميــة  الحســابات 
تاريــخ انعقــاد الجمعية العموميــة مما أدى 
التقريــر  بعــرض  اإلدارة  مجلــس  الكتفــاء 
المالــي دون الحســاب الختامــي، ومتعهــدا 
 2018 للعــام  الختامــي  الحســاب  بتقديــم 

للجمعية العمومية الحقا.

مجلس اإلدارة

قــد عقــدت جمعيتهــا  “الشــفافية”  وكانــت 
العموميــة مؤخــًرا. وتضمــن جــدول أعمال 
االجتماع بنودا مثل: اعتماد التقرير األدبي 
للعــام 2018، واعتماد التقريــر المالي للعام 
2018، وإبراء ذمة مجلس اإلدارة وتقديم 
اســتقالته ثم انتخاب مجلــس إدارة جديد 
للــدورة مــن فبرايــر 2019 ولغايــة فبرايــر 

.2021
ولــم يتغيــر تكويــن مجلس اإلدارة الســابق 
عــن الجديــد إذ عادت كل الوجــوه باإلدارة 
المواقــع،  ذات  وحملــت  للحاليــة  الســابقة 
الموســوي  شــرف  ســيد  كاآلتــي:  وذلــك 
رئيًســا، وهــدى ميــرزا التحو نائًبــا للرئيس، 
وجاســم حســن رضي أمينا للســر، وحسين 

ــا، ونعيمــة  عبدالزهــراء الربيعــي أميًنــا ماليًّ
للمشــروعات  مســؤولة  محمــد  جعفــر 

والمتابعة.

رفض المشروعين

رفــض  للجمعيــة  األدبــي  التقريــر  وســجل 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة تمويل 
مشروعين تقدمت بهما الجمعية للحصول 
علــى منحــة مــن صنــدوق دعــم الجمعيات 
األهليــة، والمشــروع األول إلنتــاج فلم عن 
أضرار المحســوبية والواســطة، والمشروع 

الثاني إطالق حملة “ال تنمية مع الفساد”.
لرفــض  الــوزارة  مبــررات  التقريــر  ونقــل 

المشروعين، وهي:
درجــة  نفــس  علــى  المشــروعين  حصــول 

التقييم )44 %(.
المشــروع غيــر واضــح المعالــم، وبخاصــة 
مــع وجــود إدارة لمكافحــة الفســاد بــوزارة 
الداخليــة، ويمكــن لمجلــس النــواب تبنــي 

المشروع.
وعلــق التقريــر علــى رفــض الــوزارة بأنهــا 
“غيــر مقنعــة”. وقــال: ال يمكــن أن تتوافــق 
وقــد  المشــروعين  مــع  التقييــم  عناصــر 
نســخت الــوزارة الرفض للمشــروعين دون 

دراسة حقيقية لهما.
الفعاليــات  ألبــرز  عرضــا  التقريــر  وتضمــن 
التــي نظمها مجلــس اإلدارة خــالل دورته، 

والبيانات التي أصدرها.

مراقبة 

وشــاركت الجمعيــة فــي مراقبــة انتخابات 
أغلبهــا  عموميــة  لجمعيــات  واجتماعــات 
مجتمــع  ومؤسســات  نقابيــة  لمنظمــات 
مدنــي، ولكــن المشــاركة األبــرز المشــاركة 
والبلديــة  النيابيــة  االنتخابــات  بمراقبــة 
بالجولــة األولــى واإلعــادة فــي 24 نوفمبــر 

2018 و1 ديسمبر 2018.
وشــاركت الجمعية في مراقبة االنتخابات 
البلديــة  واالنتخابــات  اللبنانيــة،  النيابيــة 
الشــبكة  فريــق  ضمــن  وذلــك  التونســية، 
وقــد  االنتخابــات،  لديمقراطيــة  العربيــة 
الخــاص  الحســاب  علــى  المشــاركة  كانــت 

للمشاركين.

شرف الموسوي

تهاوي إيــرادات الجمعية والعجــز 55 % وال وجوه جديــدة باإلدارة

“الشفافية” تتأخر شهرين عن تسديد مكافأة سكرتيرها

الخميس
28 فبراير 2019 
23 جمادى اآلخرة 1440

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل وزير الداخلية الشــيخ راشــد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، صبــاح أمــس، 
وبحضــور رئيــس األمــن العــام اللــواء 
ســفير  الحســن،  حســن  بــن  طــارق 
لــدى  االتحاديــة  ألمانيــا  جمهوريــة 
بوكمــان،  ثامــو  كاي  البحريــن  مملكــة 
وذلــك بمناســبة تعيينه ســفيًرا جديًدا 

لبالده. ورحب الوزير بالسفير األلماني 
الطيبــة  بالعالقــات  مشــيًدا  الجديــد، 
التــي تربــط بيــن البلديــن الصديقيــن 
وبمســتوى التعاون والتنسيق، خاصة 
لــه  ــا  متمنيًّ األمنيــة،  المجــاالت  فــي 
عملــه  مهــام  فــي  والنجــاح  التوفيــق 

الجديد.

إشادة بالعالقات مع ألمانيا

وزير الخارجية يتسلم أوراق 4 سفراء
تطويـــر العالقـــات مـــع الـــدول بمـــا يحقـــق المصالـــح المشـــتركة

اســتقبل وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه 
بالديوان العام للوزارة، أمس، اوله موســبي، حيث تســلم نســخة من أوراق 
اعتمــاده ســفيًرا لمملكــة الدنمــارك المعين لــدى مملكة البحريــن والمقيم في 

الرياض.

كما استقبل وزير الخارجية كوسبرت 
ثيمبا خوبوشــي، حيث تســلم نسخة 
من أوراق اعتماده ســفيًرا لجمهورية 
جنــوب افريقيــا المعيــن لــدى مملكــة 
الريــاض،  فــي  والمقيــم  البحريــن 
وشاهين بن شــاكر عبدالاليف، حيث 
اعتمــاده  أوراق  مــن  نســخة  تســلم 
ســفيًرا لجمهوريــة أذربيجــان المعين 
البحريــن والمقيــم فــي  لــدى مملكــة 
الريــاض، وفالديميــر كوهــوت، حيث 
اعتمــاده  أوراق  مــن  نســخة  تســلم 

ســفيًرا لجمهورية صربيا المعين لدى 
مملكة البحرين والمقيم في الكويت.

وخالل اللقاء، رحب وزير الخارجية 
تطلــع  مؤكــدا  المعينيــن،  بالســفراء 
مملكــة البحريــن إلى تطويــر وتنمية 
يحقــق  بمــا  الــدول  مــع  العالقــات 
مختلــف  فــي  المشــتركة  المصالــح 
المجاالت ويعــود بالخير والنفع على 
البلــدان وشــعوبها، متمنًيــا للســفراء 
عملهــم  مهمــات  فــي  التوفيــق  كل 

الجديد.

أنهــم  الســفراء  أكــد  جانبهــم،  مــن 
ســيعملون مــن أجــل زيــادة التعــاون 
الثنائي بيــن مملكة البحرين ومملكة 

المجــاالت،  مختلــف  فــي  الدنمــارك 
دوام  البحريــن  لمملكــة  متمنيــن 

االزدهار والتقدم.

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الدنماركي

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

عبــدهللا  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  أكــد 
التــي  بالثقــة  البحريــن  اعتــزاز  الدوســري 
أوالهــا المجتمــع الدولي بانتخــاب المملكة 
لعضويــة مجلــس حقــوق اإلنســان لألعوام 
هــذه  ســتمكنها  حيــث   ،2019�2021
العضويــة مــن مواصلــة جهودهــا مــن أجل 
تعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتها، على كل 
المســتويات الوطنية واإلقليمية والدولية، 
وأن تقــدم مســاهمة مفيــدة ومتميــزة فــي 
كلمــة  فــي  الدوســري،  المجلس.وأكــد  عمــل 
البحريــن أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان الجــزء 
رفيــع المســتوى في دورته األربعيــن والمنعقدة 
فــي الفتــرة 25 فبرايــر ولغايــة 22 مــارس، أن 
المملكــة تثمــن شــراكتها مــع المجتمــع الدولــي 
والتنميــة  والســالم  األمــن  قضايــا  لخدمــة 

وتشــجيع احتــرام وحمايــة اإلنســان إيماًنا منها 
بترابط هذه القضايا والتي من جوهرها احترام 
حقــوق اإلنســان والــذي عبــر عــن هــذه العقيــدة 
النهج اإلصالحي لجاللة الملك، وجّسده ميثاق 
العمــل الوطني وشــكل انطالقة لمرحلة جديدة 
في مســيرة النهضة الشــاملة وفــق رؤية تعتمد 
النهــج الديمقراطــي خياًرا للتطويــر والتحديث 

والتقدم الحضاري.
وأوضح أن منجزات البحرين في مجال حقوق 
الديمقراطيــة  مســيرتها  فــي  تتجلــى  اإلنســان 
وجهودهــا لتحقيــق أهداف التنمية المســتدامة 
المســيرة  علــى  ويشــهد  والســالم،  واألمــن 
والبلديــة  النيابيــة  االنتخابــات  الديمقراطيــة، 
التــي تمــت فــي نوفمبــر 2018 بمشــاركة 67 % 
من الناخبين، وهي األعلى في تاريخ المشاركة 

في االنتخابات في البحرين، وفازت المرأة في 
االنتخابــات بســتة مقاعــد فــي مجلــس النــواب 
المنتخب، وانتخبت المرأة، وألول مرة، رئيســة 
للمجلــس النيابــي، ويتضافــر المجلــس مع عمل 
مجلــس الشــورى، والُمعيــن بــه عدد 8 ســيدات، 
لجــان  المجلســين  مــن  فــي عمــل كل  وينشــط 

متعددة منها لجان خاصة بحقوق اإلنسان.
يســتهدف  الحكومــة  عمــل  برنامــج  أن  وبّيــن 
واقتصــادي  اجتماعــي  نمــو  علــى  المحافظــة 
جــودة  ضمــان  مــع  نقــدي  واســتقرار  إيجابــي 
االجتماعيــة  الخدمــات  وتطــور  واســتدامة 
والصحيــة والتعليميــة واإلســكانية والمشــاريع 
التنموية في مجتمع يســوده األمن واالســتقرار 
التنميــة،  لعمليــة  األســاس  يعتبــران  اللــذان 
الــذي يدعــم تطــور المســيرة  العــدل  وتحقيــق 

الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، ويعــزز العمــل 
السياسي والحقوق.

واختتم مســاعد وزير الخارجية كلمته بالتأكيد 

مجلــس  عاتــق  علــى  الملقــاة  المســؤوليات  أن 
الســامية لحقــوق  حقــوق اإلنســان والمفوضــة 
األهــداف  إنجــاح  فــي  تســهم  ســوف  اإلنســان 

المشــتركة في تشجيع واحترام حقوق اإلنسان 
الســيما مــن خــالل إعمــال الحــق فــي التنميــة، 
والربــط والتنســيق بيــن آليــات األمــم المتحــدة 
فــي مجــال حقوق اإلنســان خاصة فيمــا يتعلق 
بعمــل هيئــات األمــم المتحــدة التعاهديــة وآلية 
المراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان، 
ودعــم الجهــود الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة 
والتطــرف،  اإلرهــاب  مكافحــة  إلــى  الراميــة 
الــذي يهــّدد قــدرة الدولــة الوطنية علــى الوفاء 
بالتزاماتهــا فــي مجــال احترام حقوق اإلنســان 
الجهــود  تلــك  ذلــك  التنميــة، ومثــال  وتحقيــق 
الرامية إلى نشر قيم الوسطية والتسامح ونبذ 

الكراهية والعنف.

مساعد وزير الخارجية مخاطًبا مجلس حقوق اإلنسان 

والتنمية  ــام  ــس وال األمـــن  قضايا  لخدمة  ــي  ــدول ال المجتمع  مــع  شــراكــة  الــدوســري: 

منجزات البحرين بحقوق اإلنسان تتجلى في المسيرة الديمقراطية

علوي الموسوي
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إطالق “ستوديو 244” في دوحة عراد
“الثقافـــة” و ”البيئـــة”: المشـــروع يخلـــق فضـــاء مفتوحـــا ضمـــن “ربيـــع الثقافـــة”

اســتقبلت رئيســة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخة مي بنت محمد آل خليفة في 
مكتبها مساء أمس، الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينه، وذلك في 

إطار مناقشة عدد من مشاريع التعاون المشترك.

وأشــادت الشــيخة مي بنت محمــد بجهود 
تســاهم  والتــي  للبيئــة  األعلــى  المجلــس 
فــي الحفــاظ علــى جانب مهم مــن جوانب 
الهويــة المحليــة، مؤكــدة أن بيئــة البحرين 
ومواقعهــا الطبيعيــة تتكامــل مــع المواقــع 
والمســاحات التراثية والثقافية في تقديم 
الصورة األجمل حول المملكة أمام العالم.

وتطــّرق االجتمــاع إلى مشــروع “ســتوديو 
244” الــذي تنّفــذه هيئــة الثقافــة بالتعــاون 
مــع المجلــس األعلى للبيئــة ضمن مهرجان 
“ربيــع الثقافــة” الرابع عشــر، حيــث يعكس 
المشــروع الــذي ســيتم افتتاحــه يــوم 19 
مــارس المقبــل الرؤية المشــتركة للجهتين 
متعــدد  مفتــوح  فضــاء  خلــق  أجــل  مــن 

النشاطات في منتزه ومحمية دوحة عراد.
ا لألنشــطة  وسيشــّكل “ســتوديو 244” مقــرًّ
تضــم  ومســاحة  والمجتمعيــة  الثقافيــة 
فعاليــات مختلفة مــن معارض، محاضرات 
 ”244 “ســتوديو  ويتكــون  عمــل.  وورش 
مــن مجموعــة مــن الوحــدات المطلــة على 
إلقــاء  علــى  إذ ســيعمل  المائيــة،  الواجهــة 
عــراد  دوحــة  موقــع  أهميــة  علــى  الضــوء 
مــن  للعديــد  وملجــأ  طبيعيــة  كمحميــة 
الكائنات التي تشــتهر بهــا البحرين، إضافة 
ــا  وثقافيًّ ــا  اجتماعيًّ متنّفًســا  كونهــا  إلــى 

لسكان مدينة المحرق.
لمذكــرة  كثمــرة   ”244 “ســتوديو  ويأتــي 
للثقافــة  البحريــن  بيــن هيئــة  مــا  التفاهــم 

واآلثــار والمجلــس األعلــى للبيئــة، والتــي 
تم توقيعها خالل ســبتمبر 2018. وتساعد 
أوســع  آفــاق  فتــح  فــي  التفاهــم  مذكــرة 
للتعــاون مــا بيــن الجهتيــن فــي المشــاريع 

والبرامج المشتركة المستقبلية.
مــن جانبــه، أكــد بــن دينــه أهميــة مــا تبذله 
هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار مــن جهود 

الثقافيــة  المكونــات  علــى  الحفــاظ  فــي 
األعلــى  المجلــس  إن  قائــالً  البحرينيــة، 
أجلــه  مــن  إمكانياتــه  كافــة  يضــع  للبيئــة 
تعزيــز التعاون مع الهيئة. وتمنى لمشــروع 
أنــه  موضًحــا  النجــاح،   ”244 “ســتوديو 
ســيرتقي بدوحــة عــراد وســيقدم للجمهور 

وجهة ثقافية جديدة الئقة بالمحّرق.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

الشــباب  شــؤون  وزيــر  اســتقبل 
ســفير  المؤيــد،  أيمــن  والرياضــة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
البحريــن  مملكــة  لــدى  الشــقيقة 
الوزيــر  الشــيخ.وأكد  آل  عبــدهللا 
عمــق ومتانــة العالقــات األخويــة 
والتاريخيــة التــي تربــط البحرين 
ظــل  فــي  الســعودية  بشــقيقتها 
الســامية  الملكيــة  التوجيهــات 
مــن عاهــل البالد صاحــب الجاللة 

الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة 
وأخيه خادم الحرمين الشــريفين 
بــن عبدالعزيــز آل  الملــك ســلمان 
المميــز  بالــدور  مشــيًدا  ســعود، 
تعزيــز  فــي  الســعودي  للســفير 

العالقات األخوية العميقة.
الســفير  مــع  الوزيــر  واســتعرض 
بيــن  الثنائــي  التعــاون  أوجــه 
البلديــن فــي المجــاالت الشــبابية 

والرياضية.

تعاون شبابي مع السعودية

المنامة - هيئة السياحة والمعارض

لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  اســتقبل 
الشــيخ  والمعــارض  للســياحة  البحريــن 
خالد بن حمود آل خليفة أمس الســفيرة 
ســهى  البحريــن  مملكــة  لــدى  المصريــة 
تعزيــز  مناقشــة  االجتمــاع  فــي  الفار.وتــم 
التــي  الثنائيــة،  العالقــة  وتعزيــز  التعــاون 
تربــط بيــن البلديــن الشــقيقين باإلضافة إلى 
لتســويق  الهيئــة  اســتراتيجية  اســتعراض 
الهوية الســياحية )بلدنا بلدكم( والرامية إلى 
تطويــر القطــاع الســياحي المحلــي فــي ظــل 

رؤية المملكة االقتصادية 2030. 
وأكد الشيخ خالد بن حمود آل خليفة أهمية 
تعزيــز التعاون واالرتقاء بمســتوى العالقات 

بيــن البلديــن الشــقيقين فــي كل المجــاالت، 
ُيعــد  كونــه  الســياحة  قطــاع  فــي  خصوصــا 
أحــد أبــرز الركائــز فــي اســتراتيجية الهيئــة 
الرئيســة لتنمية االقتصاد الوطني، باإلضافة 
باعتمــاد  المشــتركة  األهــداف  تحقيــق  إلــى 
المبــادرات الســياحية التي تعــود بالنفع على 

كٍل من البحرين وجمهورية مصر.
ومــن جهتهــا، أعربــت الســفيرة الفار عــن بالغ 
امتنانها على حفاوة االستقبال الذي حظّيت 
بــه لــدى لقائهــا مــع الشــيخ خالــد بــن حمــود، 
مؤكدًة اســتعدادها لتعزيز التعاون المشترك، 
والعمــل علــى مواصلة استكشــاف المبادرات 

الثنائية التي تدعم هذا التوجه.

بحث التعاون السياحي مع مصر

الخميس
28 فبراير 2019 
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Û  كبيــر أنــت يــا علــي، يا صــوت اإلنســانيين الخالــد، وأنت تــورق الحجر تغنــج زهر وضوء
شــمس وابتســام قمر. هنا يتلّمس اإلمام علي عليه السالم وجع الناس بريشة فنان يلون 
الجمــال بألــوان الحكمــة، يوصــي مالــك األشــتر بتطبيــب جروحهــم، وأن يكــون منحــاًزا 
َبَقُة  ــَة َطَبَقاٌت منها: الطَّ ِعيَّ لوجعهــم قائــاًل “َفْلَيُكْن ِصفوك َلُهــْم، وَمْيُلَك َمَعُهْم. واْعَلْم َأنَّ الرَّ
ِه  ــُه َلــُه َســْهَمُه وَوَضــَع َعَلــى َحــدِّ ى اللَّ ــْفَلى ِمــْن َذِوي اْلَحاَجــِة واْلَمْســَكَنِة، وُكلٌّ َقــْد َســمَّ السُّ

ِه”. ِة َنِبيِّ َفِريَضًة ِفي ِكَتاِبِه َأو ُسنَّ
Û  فالبــد من تشــريع قانون مؤنســن يؤنســن طبيعــة التعامل فــي هيئة الكهربــاء والماء مع

ذوي الحاجات، والذين سجلوا عقًدا مع البؤس، والفقر، فما ال يعجبني في قوانين أوربا 
هــو توحــش التطبيــق حتى علــى الفقراء. وهــذا ما دفع الكاتب الروســي تيلســتوي رغم 
أنــه مــن طبقــة وأرســتقراطية باذخــة، واألديب الفرنســي جــان جنيه في دعوتــه للعربي 
بكســر المرآة التي يرى فيها صورة الغرب لنفســه وفي نقدهما االفتراس األوربي للطبقة 

المعوزة في بعض مظاهرها.
Û  :ِذيــَن ال ِحيَلَة َلُهْم ــْفَلى، ِمَن الَّ َبَقِة السُّ َه ِفي الطَّ َه اللَّ وقــال اإلمــام علــي عليه الســالم “ُثمَّ اللَّ

ْمَن “أصحــاب العاهات”؛ َفِإنَّ  ِمــَن اْلَمَســاِكيِن واْلُمْحَتاِجيــَن وَأْهِل اْلُبْؤَس “شــدة الفقر” والزَّ
ِه ِفيِهْم”. “واْجَعْل ِلَذِوي  ْحَفَظَك ِمْن َحقِّ ِه َما اْســتَ ا. واْحَفِظ ِللَّ َبَقِة َقاِنًعا وُمْعَترًّ ِفي َهِذِه الطَّ
ِه  ا َفَتَتَواَضُع ِفيِه ِللَّ ُغ َلُهْم ِفيِه َشْخَصَك، وَتْجِلُس َلُهْم َمْجِلًسا َعامًّ اْلَحاَجاِت ِمْنَك ِقْسًما ُتَفرِّ
ِذي َخَلَقَك”. وهنا دعوة واضحة ألي وزير من النزول من عاجية النرجسية أو الحديث  الَّ
مــع النــاس مــن فــوق “البلكونة” إلى الجلــوس معهم، ونزع فتائل قنابــل الحزن من داخل 
قلوبهم بإجراءات ترفع من مســتوى معيشــتهم كالتوظيف واإلسكان والمزايا التقاعدية 

وهموم الصيادين وتأمين سواق األجرة واستبدال سوط الضرائب إلى معاملة عادلة.
Û  ،إن دورنا كمثقفين وصحافيين ونواب االصطفاف مع قروح عاطلين تحولت إلى جبال

ولعــل الــذي جعــل روايــة فيكتــور هيجــو البؤســاء تصبــح إنجيل فقــراء فرنســا في تلك 
الحقبة هو نقده لنوم الفقراء بين أســنان أســماك قرش المنتفعين. هذا يقودنا إلى بعض 
الشــركات البحرينيــة التــي تقــرض المواطنيــن بمصيدة تســهيالت اإلغــراء بفوائد تجرد 
البحرينــي حتــى مــن لباســه والبــد من مراقبة مصــرف البحريــن المركزي، وهــذا يقودني 
لروايــة لوليــام شكســبير )تاجــر البندقيــة( في فينس وهو يصــّور التاجر الطيــب والتاجر 
الجشــع، فهــل تتحــّول البنوك فــي البحرين في فوائدهــا إلى طيبة “انطونيــو” التاجر في 
البندقيــة ذي القلــب الطيــب الكريم.. كان ال يبخــل على كل من يلجأ إليه لالقتراض دون 
أن يحصل من المقترض على ربا أو فائدة بخالف التاجر اليهودي “شيلوك” الذي يستغل 

حاجات الناس.
Û  خــذوا فوائــد لكن بطريقة منطقية. إن ترك شــهادات الصين تتعفــن في أدراج المكتئبين

مــن أبنائنــا يعكــس صــورة غير حضاريــة، فالحياة مليئة بالســخرية، كما يقول برنادشــو، 
مسؤولون بشهادات وهمية، وأطباء يتوسدون تكايا من زجاج مدبب.

Û  كــم طبيــب مــا زالــت عينــه تســفح دموًعا حزًنــا على جدوب أملــه؟ هذا الوضــع يجب أن
يتغّير. بعض المســؤولين يتهمونني أني أنثر الملح على الجروح النائمة. إن دور الكاتب 
أن يضــع ســماعة الطبيــب علــى جســد الوطــن ليقيــس مســتوى النبــض ليضــع العــالج ال 

التزوير في “رشتة” الدواء.
Û  هنا نقّدم الشــكر لســمو رئيس الوزراء )حفظه هللا( على البرنامج الوطني للتوظيف على

توصيــات اللجنــة األخيــرة، هــذه القامــة الوطنيــة، صانــع الجمال مــا فتئ منحــاًزا لهموم 
النــاس، لهــذا يمتلــك مجد أرصــدة دعــاء المحتاجين، ولمعــان منجم حب، ونقّدم الشــكر 
لســمو ولي العهد الذي مازال يتســلق األمل على ســواعده كتســلق الســحاب والُمزن على 
ســاعد الســماء فرًصا ذهبية ألعين عاطلين مازالت ترمق القمر. مبادرتكم أنعشــت قلوب 

الناس وتلقوها أدعية قداس، وتراتيل صالة، فدمتم خير قيادة لخير شعب.

عندما يورق 
الحجر سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

مشاريع خدمية بأرقى المستويات
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة: دور فاعـــل للتواصـــل المباشـــر مـــع األهالـــي

 اســتقبل محافــظ المحافظة الجنوبية ســمو 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، عدًدا غفيًرا 
مــن كبــار وجهاء وأعيــان وأهالــي المحافظة 
وعــدًدا من المســئولين واألدباء واإلعالميين 

وذلك بالمجلس األسبوعي بالمحافظة.
وفــي مســتهل اللقــاء، أشــاد ســمو المحافــظ 
بالــدور الفاعــل والمبنــي على مبــدأ التواصل 
المباشــر مــع أهالــي المحافظــة الجنوبيــة من 
ســموه  معرًبــا  األســبوعي،  المجلــس  خــالل 
عــن ســعادته بلقــاء األهالــي واالســتماع إلــى 

أفكارهم وتلبية احتياجاتهم.
تالحــم  يعكــس  التقــارب  هــذا  أن  وأوضــح 
مجتمــع المحافظــة الجنوبيــة وإبــراز عاداته 
مــن  والمتوارثــة  الطيبــة  وصفاتــه  األصيلــة 
التقــارب  فــي  والمتمثلــة  واألجــداد  اآلبــاء 
والتواصــل بيــن المحافظــة وجميــع األهالــي 

في مختلف مناطق المحافظة.
وأضــاف أن المحافظــة ماضيــة فــي متابعــة 
كافة المشاريع الخدمية والتنموية باإلضافة 
تخــدم  التــي  والمبــادرات  الفعاليــات  إلــى 
شــرائح المجتمــع بما يتناســب مــع التطلعات 

المســتقبلية بمختلف المجاالت بهدف تقديم 
أرقى مستوى من الخدمات.

شــكرهم  عــن  األهالــي  عّبــر  جهتهــم،  مــن 
المحافظــة  محافــظ  لســمو  وتقديرهــم 
الجنوبيــة علــى لقــاءه المباشــر والمتواصــل 

مع المواطنين، مشــيدين بحرص سموه على 
المتابعــة الحثيثــة لجميــع رؤى واقتراحــات 
األهالــي فــي المحافظــة واالســتماع آلرائهــم 
وتلبية احتياجاتهم بما يتناســب مع تطلعات 

المحافظة المستقبلية.

المنامة - وزارة الداخلية

السياسات السعودية تروج للخير والسالم
الرميحـــي: البحريـــن لـــن تحيد عن اجتمـــاع القلـــوب والمواقف بيـــن المملكتين

التقــى وزير شــؤون اإلعالم علــي الرميحي، 
الشــبانة،  تركــي  الســعودي  اإلعــالم  بوزيــر 
وذلــك علــى هامــش مشــاركته فــي منتــدى 
اإلعــالم الذي أقامته مؤسســة األمير محمد 
بــن ســلمان آل ســعود الخيرية فــي الرياض.

وأكد الرميحي أن البحرين ستظل أبد الدهر 
علــى موقفها الثابت والراســخ، في الوقوف 
الكبــرى  الشــقيقة  إلــى جانــب  ــا واحــًدا  صفًّ
الســعودية فــي مواجهــة الحملــة اإلعالميــة 
تتخــذه  مــا  كل  وفــي  ضدهــا،  المغرضــة 
واســتقرارها  أمنهــا  لحفــظ  إجــراءات  مــن 
القيــادة  ظــل  فــي  الوطنيــة،  وســيادتها 
الحكيمــة لعاهــل المملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفاع 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الســعودي 
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود.

وشّدد على أن المحاوالت اليائسة للنيل من 
المكانــة الرفيعــة والــدور الريــادي للشــقيقة 
الكبــرى كقبلــة للعالمين العربي واإلســالمي، 
فــي  واالســتقرار  األمــن  لتحقيــق  وركيــزة 
المنطقــة، محكــوم عليها بالفشــل الذريع في 
ظل التفاف الشــعب السعودي الواعي حول 
مقــدرات  عــن  ودفاعــه  الحكيمــة،  قيادتــه 
وطنه العزيز على قلوبنا جميًعا، مشــيًرا إلى 
أن ما تتبناه المملكة الشــقيقة من سياســات 
إعالمية متزنة تروج للخير والســالم، وتنبذ 
التطرف واإلرهاب، يجعلها عصية على تلك 

المحاوالت المغرضة. 
الســعودية  لــه  تتعــرض  مــا  أن  إلــى  وأشــار 
مــن حمــالت إعالميــة مشــبوهة مــن جهــات 
إقليميــة تجلــت دوافعها ومآربهــا، واتخذت 
مــن التطــرف الفكــري والفوضــى اإلعالميــة 
مجــاالً  يــدع  ال  بمــا  يثبــت  لعملهــا،  أساًســا 
للشــك أن السعودية تسير على طريق الحق 

دفاًعــا عــن الديــن، وحفاًظــا علــى مقــدرات 
واإلســالمية  العربيــة  األمتيــن  ومكتســبات 
مــن قــوى الشــر والتطــرف، مشــدًدا علــى أن 
القلــوب  اجتمــاع  عــن  تحيــد  لــن  البحريــن 
فــي  الشــقيقين  البلديــن  بيــن  والمواقــف 
مختلف الظروف، مصداًقا لدعوة المغفور له 
بــإذن هللا جاللــة الملك المؤســس عبدالعزيز 
بــن عبدالرحمــن آل ســعود في آخــر زيارة له 

إلى البحرين حين قال: “إن القلوب مجتمعة 
إلى يوم الدين”.

التعــاون  أوجــه  بحــث  اللقــاء،  فــي  وتــم 
المشــترك فــي المجــال اإلعالمــي ومناقشــة 
اإلقليميــة  الســاحتين  علــى  المســتجدات 
والدولية، وســبل تعزيز التعاون الثنائي في 
المملكتيــن  بيــن  اإلعــالم واالتصــال  مجــال 

الشقيقتين.

المنامة - بنا

تمديد التسجيل بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية
ــراد ــ ــال الــمــتــزايــد ومــطــالــبــات الــمــؤســســات واألف اســتــجــابــة لــإقــب

اســتجابة لطلبــات الجمهــور والجهــات الراغبــة فــي المشــاركة، ولفتح المجــال لتقديم مزيــد من األعمــال المتميزة، أعلنــت اللجنة 
المنظمــة لجائــزة التميــز للحكومــة اإللكترونية 2019 المقامة تحت رعاية نائب رئيس مجلس الــوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية 
المعلومات واالتصاالت سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، عن تمديد فترة الترشح وتسجيل األعمال للجائزة لغاية 6 مارس 

المقبل. 

وأشــارت اللجنة إلى أنه وفي ظل اســتقبالها لألعمال المترشــحة 
للجائــزة عبر موقعهــا اإللكترونــي www.egovaward.bh، ارتأت 
تمديد موعد التقديم نظًرا لإلقبال المتزايد واســتجابة لمطالبات 
فــي  ورغبتهــم  التســجيل،  فــي  الراغبيــن  واألفــراد  المؤسســات 
الحصول على وقت إضافي يتيح لهم إعداد متطلبات التسجيل 

وتقديم األعمال بأفضل صورة مفصلة.
الجديــر بالذكــر أن المجال ال يــزال متاًحا أمام الجهات الحكومية 
إلكترونــي”، وفئــة  “أفضــل موقــع حكومــي  فئــة  فــي  للتســجيل 
“أفضــل  وفئــة  إلكترونيــة”،  حكومية-حكوميــة  خدمــة  “أفضــل 
ممارســة فــي المشــاركة اإللكترونيــة المجتمعيــة”، وفئــة “أفضــل 
خدمــات حكوميــة تكامليــة – لألفــراد أو األعمــال” وفئــة “أفضــل 

تطبيــق لألجهــزة الذكية، في حين يشــمل القطاع الخاص “جائزة 
أفضل خدمة إلكترونية” وهي الجائزة الجديدة التي تم إضافتها 
هــذا العــام، و”جائــزة أفضــل تطبيق لألجهــزة الذكية” أمــا األفراد 

فيمكنهم التقديم على “جائزة أفضل مقترح إلكتروني”.
فــي منتصــف مــارس 2019 ســيتم اإلعــالن عــن أعضــاء لجنــة 

بتقييــم  تبــدأ  أن  المقــرر  التحكيــم 
الشــيخ  ســمو  وســيتفضل  األعمــال، 
محمــد بــن مبــارك آل خليفــة بتكريم 
حفــل  خــالل  بالجائــزة  الفائزيــن 
يخصــص لهــذه الفعاليــة ويعلــن عن 

موعده الحًقا.

المنامة - الحكومة االلكترونية
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نقل النائب إبراهيم النفيعي لـ “البالد” عن وزير 
الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي 
طيــران  بشــركة  الطائــرات  ربابنــة  عــدد  أن 
الخليــج ال يتجاوز 5 أشــخاص. وقال النفيعي 
ــا بالوزيــر،  للصحيفــة إنــه أجــرى اتصــاالً هاتفيًّ

ا بالناقلة  وطمأنه األخير باستقرار األمور إداريًّ
وشــروعها  طيــاًرا،   362 وجــود  مــع  الوطنيــة 
بتنفيــذ خططهــا الطموحــة. وذكــر النفيعي أنه 
اتفق مع الوزير على زيارته قريًبا برفقة قيادة 
الربابنــة،  مــن  وعــدد  بالشــركة  عماليــة  نقابــة 
والفًتــا لترحيب الوزير بالتواصل المســتمر لما 

فيه مصلحة البحرين والبحرينيين.

استقالة 5 طيارين واجتماع للوزير مع النقابة

وزير الداخلية يضع التدريب على سلم األولويات
رئيـــس األمـــن العـــام: مواجهـــة التحديـــات تتطلـــب تطويـــر العنصـــر البشـــري

شهد رئيس األمن العام اللواء طارق الحسن، حفل تخريج الدفعة األولى )25 مشارًكا( 
في ورشة عمل “تدريب المدربين” والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

بتوجيهــات  العــام،  األمــن  رئيــس  وأشــاد 
وزيــر الداخليــة ودعمــه لسياســة التطويــر 
الــوزارة،  أجهــزة  كافــة  فــي  والتحديــث 
بالكــوادر  االرتقــاء  علــى  ترتكــز  والتــي 
التطويــر  أســاس  باعتبارهــا  البشــرية 
والوصــول إلى االحترافيــة وتقديم أفضل 
مضيًفــا  األمنيــة،  الخدمــات  مــن  مســتوى 
علــى  التدريــب  يضــع  الداخليــة  وزيــر  أن 
إن  حيــث  الــوزارة،  فــي  األولويــات  ســلم 
مواجهــة التحديات تتطلب تطوير العنصر 
البشري واالستخدام المتطور للتكنولوجيا 

الحديثة.
الخريجيــن  المدربيــن  الحســن  وخاطــب 
التــي  التدريــب  أساســيات  “إن  بالقــول 

حصلتــم عليهــا ومــا درســتموه فــي ورشــة 
العمــل، ليــس بديــالً عــن خبرتكــم العمليــة 
وإنمــا مكمــل لهــا ويضعهــا في إطار أســس 
علميــة صحيحــة”، كمــا أعــرب عــن تهانيــه 
للخرجيــن علــى اجتيازهم الدورة وشــكره 
وتقديــره لمكتــب األمــم المتحــدة المعنــي 
بالمخــدرات والجريمة على جهوده ودعمه 

من أجل إنجاح هذه الورشة.
األمــم  مكتــب  مديــر  أعــرب  جهتــه،  مــن 
والجريمــة  بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة 
القاضــي حاتــم علــي عــن  التعــاون  لــدول 
شــكره الجزيــل لوزير الداخليــة على دعمه 
للشــراكة الدائمة مع مكتب األمم المتحدة، 
منّوًهــا إلــى أن الدفعة األولى من المدربين 
الداخليــة،  وزارة  ضبــاط  مــن  الوطنييــن 
عملــوا خــالل الفتــرة الماضيــة مــع فريــق 
يعتمــد  كــوادر  ليصبحــوا  المكتــب  خبــراء 
عليهــم ليس فقط على المســتوى الوطني، 
ولكن أيًضا على المحيط اإلقليمي والدولي 
حيث تعتمد عليهم األمم المتحدة في نقل 

تجربتهم.
وفــي ســياق متصل، أكد مديــر عام اإلدارة 
العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة العميد 
مســيرة  حمايــة  أن  معيــوف  عبدالعزيــز 
مملكة البحرين في البناء والتنمية تتطلب 
أبناؤهــا  يمتلــك  قويــة  أمنيــة  منظومــة 
الكفــاءة العلميــة والميدانية لتكــون الدرع 
المعادلــة  ولتحقيــق  للمكتســبات  الحامــي 

الدقيقة في الجمع بين الجودة األكاديمية 
ومتطلباتها والجودة التقنية ومستجداتها 
وواقــع الحالــة األمنيــة وتحدياتهــا، منّوًها 
إعــداد  العمــل علــى  إلــى أن هــذا يتطلــب 
ا  ا وفنيًّ كــوادر مدربــة ومؤهلة تأهيــالً علميًّ
واكتســاب المهــارات المطلوبــة التــي تمكن 
مختلــف  مــع  التعامــل  مــن  األمــن  رجــل 

المواقف بكفاءة عالية.

جانب من حفل التخريج

المنامة - وزارة الداخلية

06local@albiladpress.com”توقيف طالب عن الدراسة دون علم “التربية
اإلعــدادي” “التعليم  لـ  السلوكية  المخالفات  تحويل  ضرورة  الدوسري: 

أصــدرت وزارة التربيــة والتعليــم تعميمــا إلــى مديــري المــدارس اإلعداديــة واالبتدائيــة 
اإلعداديــة تنــوه فيــه بعــدم تطبيــق اإلجــراءات المحــددة والموصــى بهــا مــن قبــل لجنــة 
االنضبــاط الطالبــي إال بعــد رد إدارة التعليــم اإلعدادي؛ وذلك لما لوحــظ من حرمان بعض 

الطالب ذوي المخالفات السلوكية عن الدراسة في بعض المدارس.

وتضمــن نــص التعميــم الذي حصلــت “البالد” 
علــى نســخة منــه أنــه تــم مالحظــة حرمــان 
بعــض من طــالب ذوي المخالفات الســلوكية 
عن الدراســة دون علــم اإلدارة التعليمية )بما 
فــي ذلك التوقيف الداخلــي(، وجاء ذلك بعد 
متابعة الحاالت الطالبية بالمدارس وتواصل 

أولياء أمور بعض الطالب.
اإلعــدادي  التعليــم  إدارة  مديــرة  ووجهــت 
الدوســري  نجــود  والتعليــم  التربيــة  بــوزارة 
ميري المدارس بااللتزام بتحويل المخالفات 
الســلوكية الطالبيــة، وذلــك مــن خــالل رفــع 

التعليــم  إلدارة  ســلوكية  حالــة  اســتمارة 
اإلعــدادي المتفــق عليهــا، مرفقة ومســتوفية 
جميــع اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا تجــاه 
الحالة الســلوكية، إضافة للبرامج اإلرشــادية 

والتوجيهية التي تم إلحاق الطالب بها.
المخالفــات  فيمــا يخــص  الدوســري  ولفتــت 
الســلوكية العاجلــة والخطيرة، بــأن يتواصل 
مــع  هاتفيــا  للمدرســة  التابــع  االختصاصــي 
الــوزارة حــال وقــوع المخالفــة مــع ضــرورة 
إرســال اســتمارة بــالغ عــن حــادث مدرســي؛ 
حتى يتســنى إلدارة التعليم اإلعدادي اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.
مــادة  نــص  علــى  تعميمهــا  فــي  واســتندت 
بالئحــة االنضباط الطالبي تنص على “يجوز 
الطالــب  إيقــاف  الطالبــي  االنضبــاط  للجنــة 

عــن الــدوام المدرســي مــدة ال تزيــد علــى 3 
أيــام؛ وذلك لمصلحــة التحقيق في مخالفات 
الفئتيــن الثانيــة والثالثة، بعــد موافقة الجهة 

المختصة في الوزارة”.
الجهــة  عــن  أخــرى  مــادة  فــي  وأضافــت 
المختصــة باعتماد توصيــات لجنة االنضباط 
مــن  الحرمــان  قــرارات  تســري  “ال  الطالبــي 
الــدوام المدرســي التي تقل مدته عن عشــرة 
أيــام إال بعــد اعتمادهــا مــن الجهــة المختصة 
فــي الــوزارة”، و “ال تســري قــرارات الحرمــان 
من الدوام المدرســي التــي تكون مدتهه بين 
عشــرة أيام إلى عام دراسي إال بعد اعتمادها 

من الوكيل المساعد المختص”.
وأكــدت الدوســري فــي ختــام التعميــم الدور 
التربوي في التعامل مع المخالفات السلوكية 

كافة.

صورة ضوئية من التعميم

البالد: مروة خميس 
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شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

السادة المساهمين يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة و المقرر عقده في تمام الساعة الحادية 
عشر من صباح  يوم الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠١٩  في فندق داون تاون روتانا – قاعة االجتماعات بالس ٤ وذلك لمناقشة 

وإقرار جدول األعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

قراءة محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٨ م والمصادقة عليه.. ١
مناقشة تقرير رئيس مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  ٢٠١٨/١٢/٣١ و المصادقة عليه.. ٢
اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.. ٣
مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.. ٤
إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية  المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ على النحو التالي:. 5

أ.        تحويل مبلغ  ٧٢,٢٠٣ دينار بحريني إلى حساب اإلحتياطي القانوني بما يعادل ١٠% من صافي أرباح السنة.
ب.     توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع والبالغة اجماليا   

          ٣٤٦,5١٤ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١  وسيتم دفع األرباح بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٩.
ج.      تخصيص مبلغ ١٠,٠٠٠ دينار بحريني للمساهمة في دعم المؤسسات الخيرية و العلمية.

د.       تدوير الرصيد المتبقي والبالغ  ٢٩٣,٣١٧ دينار بحريني إلى حساب األرباح المستبقاة.
الموافقة على مقترح  توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره ٣٠,٣٣٢ دينار بحريني للسنة المالية . ٦

المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١  بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة حول تطبيق مبادىء ميثاق حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٨ و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف . ٧

البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مع أي  من األطراف ذات . ٨

العـالقة  كـما هو مبين في اإليضاح رقم )٢٦( من البيانات المـالية تماشـيًا مع الـمادة ١٨٩ مـن قـانون الشـركات التجـاريـة. 
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .  . ٩

اخطار المساهمين بقرار تمديد فترة مجلس اإلدارة للشركة وذلك لستة أشهر إضافية من تاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٩، ليتسنى . ١٠
لمجلس اإلدارة الحالي استكمال المفاوضات الجارية المتعلقة بمذكرة التفاهم المبرمة مع  شركة البحرين لالستثمار 

العقارية »إدامة«. 
تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١  وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد . ١١

أتعابهم.
 ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.. ١٢

اسماعيل عبدالنبي المرهون
رئيس مجلس اإلدارة

      مالحظة هامة للمساهمين:
هاتف: . ١ المالي،  المرفأ  برج   – الرابع  الدور  كلير،  بحرين  األسهم  مسجلي  من  السنوي  التقرير  إستالم  الكرام  المساهمين  بإمكان 

 ١٧٢١5٠٨٠ هاتف:  رقم)٧٤(  مكتب  الزامل،  برج   – السابع  الدور  ذ.م.م.،  شير  كمبيوتر  وكارفي   ١٧٢5٦٣٦٢ فاكس   ١٧٢٦١٢٦٠
للـشـــركـة  اإللـكــتـروني  المـوقع  من  الـتـقـريـر  على  اإلطــــالع  يمـكن  كـما  م   ٢٠١٩ مـــارس   ١٩ من  إعـتـبـــارا   ١٧٢١٢٠55 فاكـس: 

.www.bahrainbourse.com و بورصة البحرين www.bahraincarparks.com
يحق ألي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد اإلجتماع الحضور شخصيًا أو أن يوكل خطيًا عنه أي شخص . ٢

لحضور اإلجتماع و التصويت نيابة عنه مع األخذ بعين اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل غير رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.
٣٢٠٢ . ٣ ص.ب.  المالي،  المرفأ  برج   – الرابع  الدور  كلير،  بحرين  األسهم  مسجلي  لدى  موجودة  اإلجتماع  بحضور  الخاصه  التوكيالت  إن 

كمبيوتر شير ذ.م.م. مكتب  وكارفي   csd.info@bahrainbourse.com :هاتف: ١٧٢٦١٢٦٠ فاكس ١٧٢5٦٣٦٢، البريد اإللكتروني
البريد  فاكس:١٧٢١٢٠55،  هاتف:١٧٢١5٠٨٠  ص.ب5١٤,  مجمع:٣٠5  طريق:٣٨٣  مبنى:٣١  الزامل  برج   – السابع  الدور  رقم)٧٤( 

اإللكتروني :.bahrain.helpdesk@karvy.com ، المنامه - مملكة البحرين.  
يجب إيداع التوكيل )بطاقة التوكيل( قبل ٢٤ ساعة على األقل من موعد اإلجتماع لدى مسجلي األسهم بحرين كلير، الدور الرابع – . ٤

برج المرفأ المالي، هاتف: ١٧٢٦١٢٦٠ فاكس ١٧٢5٦٣٦٢ وكارفي كمبيوتر شير ذ.م.م.الدور السابع – برج الزامل, مكتب رقم)٧٤( 
البريد أو الفاكس )رقم الفاكس: ١٧٢٢٤٤٢٨ ( أو  هاتف:١٧٢١5٠٨٠ فاكس:١٧٢١٢٠55. و يمكن أن تسلم  بطاقة التوكيل باليد أو 
التوكيل  أن بطاقة  بالذكر  الجدير  المحدد.  الموعد  انتهاء  التأكد من استالمها قبل  مع   )bcpc@batelco.com.bh( اإللكتروني  البريد 

التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض اإلجتماع.  

َألغوا البدعة 
البحرينية

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار
Û  البــكاء ليــس مرادًفــا للحــزن. إنــه مــرادف لالمتــالء. ولــذا يبكي الســعيد، ويبكي“

الخائف، ويبكي المتحمس، ويبكي الحزين”.
جالل الدين الرومي

ا يجيــز للمواطنيــن بالخــارج، وبخاصــة المســافرين   ناقــش البرلمــان تعديــاًل تشــريعيًّ
والطلبة، التصويت الختيار نائبهم البلدي، أسوة باختيار ممثلهم النيابي.

Û  بــررت الحكومــة تحفظهــا علــى التعديــل، إلخاللــه بمبــدأ المســاواة، بيــن من يحق
لهــم االقتــراع البلــدي. والقانــون النافــذ غريــب، إلعطائه حقــا متكافئــا، للبحريني، 

والخليجي المقيم، واألجنبي مالك العقار.
Û :وتعقيبي على موقف الحكومة أضعه على طاولة اللجنة النيابية المختصة
Û  تمكيــن األجنبــي مــن االنتخــاب البلــدي بدعــة بحرينيــة، ال وجــود لهــا، بقوانيــن

االقتــراع للمجالــس البلدية الخليجية، بالســعودية والكويت وُعمــان، والتي تقصر 
الحق للمواطنين... فقط ال غير.

Û .دول عربية، مثل تونس، تجيز حق اقتراع مواطنيها بالخارج لالنتخابات البلدية
Û  ،عــدد الناخبيــن غير البحرينيين ضئيل، ونســبتهم أقل مــن 1 %من الكتلة الناخبة

ويبلغون 798 صوًتا بالمحافظة الشمالية، و771 بالمحرق، و767 بالجنوبية. 
Û  .عــدد الناخبيــن األجانــب بأغلــب الدوائــر رقــم ال يتعــدى خانتيــن مــن العشــرات

ــا،  وخامســة المحــرق )قاللــي وأمــواج والديــار( أثقــل دائــرة، تحتضــن 271 أجنبيًّ
نسبتهم 2 % من كتلة الدائرة.

Û  قبــل إلغــاء انتخابــات المجلــس البلدي بالعاصمة، فقد كان يشــكل رقــم المقترعين
األجانــب رقًمــا مؤثــًرا، بمعادلة الدائــرة األولى )الحــورة والقضيبية( تحديــًدا، وبلغ 

1352 صوًتا، يشكلون ثلث عدد الناخبين بالدائرة.
Û  3600 بحريني أدلوا بأصواتهم بالخارج في 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية

بـ 24 دولة، يشكلون نسبة 1 % فقط من الكتلة الناخبة األم باقتراع 2018.
Û  الدســتور يصــون تســاوي حقــوق المواطنيــن، وحرمــان البحرينــي بالخــارج مــن

االنتخاب البلدي إهدار لحق دستوري مكفول للمواطن بداخل البالد أو خارجها.
Û  اقتراحــي للجنــة النيابية إلغاء “بدعة” اقتراع غيــر المواطنين، أما إذا أصرت على

ا- ال يحصل البحريني على مثلها بالبلدان األخرى،  تمكينهم من ميزة -وليست حقًّ
فيمكن فتح باب السفارات لتصويت األجانب... وهنيًئا لهم.



“الوطني للتوظيف” يستهدف المغلقة ملفاتهم
لهـــم اإلعانـــة  وصـــرف  “المشـــطوبين”  ملفـــات  فتـــح  إعـــادة 

والشــؤون  العمــل  وزارة  وكيــل  أكــد 
الفئــة  الدوســري أن  االجتماعيــة صبــاح 
المســتهدفة مــن التســجيل فــي البرنامج 
الوطني للتوظيف تشــمل “المتقاعســين” 
مــن  جانــب  إلــى  ســابقا  التســجيل  عــن 
أغلقــت ملفاتهــم من الباحثيــن عن عمل، 
حيــث إن الباحثيــن عن عمل المســجلين 
بالوزارة مسجلون تلقائيا ضمن البرنامج.

وأشار في تصرح خاص لـ ”البالد” إلى أن 
الــوزارة ســتعيد فتــح ملفــات العاطليــن 
التــي أغلقت، وســتتعامل معهم بصفتهم 
ســيتم  إذ  جــدد،  عمــل  عــن  باحثيــن 
صــرف إعانــات التعطــل لهم أســوة ببقية 
الباحثيــن عــن عمــل المســجلين.وبين أن 
مقتــرح زيادة فترة اســتحقاق التعويض 

بالنســبة للمفصولين إلى 9 أشهر ستطبق 
إعانــة  اســتحقاق  فتــرة  علــى  كذلــك 
التعطــل، وأن تنفيــذ ذلــك يتطلــب إقــرار 
التعديل التشــريعي المحال إلى الســلطة 

التشريعية بهذا الشأن.
وأشــاد الدوســري بدعــم رئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء وصاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفة المتواصل لبرامج الوزارة، وتأكيد 
البحرينــي  منــح  علــى  الدائــم  ســموهما 
البرامــج  مــن  االســتفادة  فــي  األولويــة 

والخدمات التي تقدمها الحكومة.
شــريكا  يعــد  الخــاص  القطــاع  أن  وأكــد 

مــن  الوطنــي،  البرنامــج  ضمــن  أساســا 
خــالل التعــاون من أجــل تســهيل دخول 

الخريجين سوق العمل.

ويســتهدف البرنامــج الوطنــي للتوظيف 
نحــو 8400 عاطل من الجنســين، تمهيدا 
إلخضاعهــم إلــى برامج تدريــب، تؤهلهم 
للحصــول على وظائف تتراوح بين 350 

و450 دينارا حسب المؤهالت العلمية.
وشــكلت الــوزارة لجنة خاصة لإلشــراف 
وزارة  وكيــل  برئاســة  البرنامــج  علــى 
العمل، على أن تتم عملية التســجيل في 

المبنى الرئيس للوزارة.
للتوظيــف  الوطنــي  البرنامــج  وتضمــن 
الذي أطلقه ســمو رئيس مجلس الوزراء 
4 مبــادرات، شــملت رفــع إعانــة التعطــل 
مــن 150 دينارا للجامعي إلى 200 دينار، 
ومــن 120 دينارًا لغير الجامعي إلى 150 

دينار.

صباح الدوسري 

07 local@albiladpress.com

مدينة عيسى - وزارة العمل

دّشــن وزيــر العمل والتنميــة االجتماعية 
تدريــب  برنامــج  حميــدان،  جميــل 
المحاميــن في مجــال اللغــة اإلنجليزية، 
مــع  بالتعــاون  الــوزارة  تنظمــه  والــذي 
ويســتهدف  للتدريــب،  أوريجيــن  مركــز 
تأهيــل وتدريب 60 مواطًنا من خريجي 
الحقوق.ويتضمــن البرنامــج، الــذي يســتمر 
شهرين، تزويد المتدربين بأهم المصطلحات 
القانونيــة والعقديــة، حيث يخضــع المتدرب 

لبرنامــج مكثــف يهدف إلى تمكينه من إتقان 
باللغــة  الخاصــة  األساســية  المصطلحــات 
اإلنجليزية القانونية للمحامين، وما يحتاجه 
قانــون  مجــال  فــي  المهنــة  ممارســته  فــي 

الشركات والقانون التجاري عموما.
علــى  عمــل  عــن  الباحثيــن  حميــدان  وحــّث 
ضــرورة االســتفادة مــن البرامــج التدريبيــة 
التــي تقدمهــا  المتطــورة والنوعيــة  المهنيــة 

الوزارة بالتعاون مع “تمكين”.

تدريب 60 محاميا على المصطلحات اإلنجليزية

أكد اإلعالن الرسمي لــ “البرنامج الوطني للتوظيف” جدية الحكومة الموقرة 
الملــف المزمــن، والمــؤّرق، عبــر ســنِّ كافــة األطــر والقوانيــن  بحلحلــة هــذا 
الضروريــة، لتســكين المواطــن فــي الوظيفة المناســبة لــه، ولمؤهالتــه، ورفع 
“باكــج” التأميــن ضــد التعطــل، ليكــون مواكًبــا لظــروف الحيــاة االقتصاديــة 
المتصاعدة.هــذه التوجهــات الكريمــة، هي ثمــرة الجهود المخلصة، لمــن يعملون في 
الليــل والنهــار، خدمــة للبحريــن ولشــعبها الكريم، نحــو واقع أجمل وأأمــن، وأوجز هنا 
– مــن واقــع المتابعة الصحفيــة- بعض المالحظات المهمة لبحرنة الوظائف، كلفة نظر 

مني، ليس إال.
Û  إلــزام مؤسســات القطــاع الخــاص باســتخدام اللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة فــي

المراســالت والمكاتبــات، ألن معظم الشــركات تجري معامالتهــا باإلنجليزية فقط، 
ولذلك توظف اآلسيويين.

Û .ا أن يكون مدير الموارد البشرية والمالية، ومن يشغل مكانه في غيابه بحرينيًّ
Û  ،حصر بعض الوظائف على البحرينيين، كالمبيعات، والتسويق، والمكاتب األمامية

والتخليص، وشئون الموظفين، والمحاسبة، والتدقيق، والشئون القانونية.
Û  إنشــاء قاعدة بيانات حكومية، تمثل مرجًعا لمؤسســات القطاع الخاص في النظر

بطلبــات التوظيــف للمواطنين )كأولوية(، واالنتقــال لألجنبي “ثانًيا” في حالة عدم 
وجودها.

Û  ،تشــجيع المواطــن للعمل بالمهن الحرفيــة والفنية المختلفة، عبر تحســين رواتبها
وحوافزها، وتحسين بيئة عملها لتكون جاذبة لهم، أسوة بالدول األخرى.

Û  ،محاربة آفة “التوظيف الوهمي” التي يلجأ لها بعض أرباب العمل بالقطاع الخاص
ممــن لــم يصلــوا بعــد لمرحلــة القناعــة بتوطيــن العمالــة، مســتعينين فــي الباطن بــ 

“العمالة الوافدة”.
Û  تغييــر مفهــوم ســهولة االســتغناء عــن العمالــة األجنبية مقابــل المواطنيــن، والذي

يكــون صاحــب العمل مرتبًطا معهم، وفق معاييــر والتزامات تفرضها عليه قوانين 
العمل.

Û  ســنُّ التشــريعات االقتصادية المطلوبة لتحقيق المساواة في بيئة القطاعين العام
والخــاص، علــى مســتويات االســتقرار الوظيفــي، وبيئــة العمــل، والمدخــول، ألنــه 
مــن دونهــا لــن تنجح الجهــود الحكومية في تحويل القطاع الخــاص وجهة جاذبة 

للمواطن.
Û  الــدورات البحرينيــة، عبــر إشــراكهم فــي  الكفــاءات والعمالــة  االهتمــام بتطويــر 

والورش التخصصية، ومراقبة ســير تطورهم كمعيار أساســي للترقي، مع التقدير 
لجهود “تمكين”.

خطوات 
مهمة لبحرنة 

الوظائف

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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سيدعلي المحافظة

بحث احتياجات أهالي العكر الخدمية
ـــف” ـــي للتوظي ـــن “الوطن ـــتفادة م ـــن لالس ـــو العاطلي ـــة يدع ـــظ العاصم محاف

تفّقــد محافظــة العاصمــة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن آل خليفــة قريــة العكــر، برفقــة عضــو 
مجلــس النــواب عــن المنطقــة عمــار آل عبــاس، ورئيــس مجلــس أمانــة العاصمة صالــح طراده، 
ونائب المحافظ حسن المدني، والعقيد عيسى القطان من مديرية شرطة محافظة العاصمة، 

وعدد من المسؤولين في الجهات الخدمية.

وخــالل الزيــارة، دعــا المحافــظ العاطليــن مــن 
مــن  واالســتفادة  للتســجيل  المنطقــة  أبنــاء 
البرنامــج الوطنــي للتوظيف الذي أطلقه ســمو 
رئيس الوزراء مؤخًرا بناًء على توصية اللجنة 
التنســيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس الــوزراء، والــذي 
يهــدف إلــى إعطــاء األفضليــة للمواطــن ويعّزز 
فرصــه ليكــون الخيار األول فــي التوظيف في 

سوق العمل.
مــن  عــدًدا  الزيــارة،  خــالل  المحافــظ  والتقــى 
القريــة  احتياجــات  معهــم  وبحــث  األهالــي 
ومشــكالتها، للعمــل علــى تلبيتها بالتنســيق مع 

الجهــات ذات العالقــة، ومــن بينهــا إقامــة مركز 
شــبابي نموذجــي، إنشــاء ممشــى علــى امتــداد 
ساحل العكر، إلى جانب تطوير البنية التحتية 
للمنطقــة وتخطيــط ورصــف الطــرق وتركيــب 
اإلنــارة، إذ أكــد أن محافظــة العاصمــة أخــذت 
علــى عاتقها رصد احتياجــات األهالي ومتابعة 
تنفيذهــا مــع الجهــات المختصــة، مــن منطلــق 
تحقيــق  إلــى  تهــدف  التــي  ورســالتها  رؤيتهــا 
االســتقرار والعيــش الكريم للمواطنيــن، تنفيًذا 

لنهج المسار التنموي الشامل.
وشــّدد المحافظ على أهمية التواصل المباشــر 
بيــن األهالي والمســؤولين في كافــة القطاعات 

الحكوميــة والخاصــة، إلنجاح العمل المشــترك 
لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

العكــر  قريــة  أهالــي  أعــرب  جهتهــم،  مــن 
بــن  هشــام  للشــيخ  وتقديرهــم  شــكرهم  عــن 

عبدالرحمــن آل خليفة علــى اهتمامه ومتابعته 
الحتياجــات المواطنيــن عــن كثــب مــن خــالل 
واالســتماع  الميدانيــة  الزيــارات  تنظيــم 

لمقترحات األهالي.

محافظة العاصمة يتفقد قرية العكر برفقة

المنامة - محافظة العاصمة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أعلــن وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام 
خلــف أنــه تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ أعمــال مشــروع تطويــر شــارع 47 
بمنطقة سند والذي يقع بين محافظتي العاصمة والجنوبية بمجمعي 

646 و745.
وأشــار خلــف إلــى أن هــذه المشــاريع تأتــي فــي إطــار الســعي لتنفيــذ 
أهــداف رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030 مــن خــالل توســعة شــبكة 
الطرق بما يرفد البنية التحتية ذات المعايير العالمية التي يتم السعي 
لتحقيقها، مشيًرا إلى أن أعمال تطوير الشارع تضمنت توسعة شارع 
47 إلــى مســارين فــي كل اتجاه بطول يبلغ حوالــي 0.55 كيلومتر من 

تقاطع شارع االستقالل حتى شارع 77. 
وأضاف أنه تم أيًضا االنتهاء من إنشاء شبكة لتصريف مياه األمطار، 
وتركيب أرصفة جانبية للمشاة، وشبكة إنارة الطرق، وتوفير العالمات 

المرورية واللوحات اإلرشادية الالزمة لتحقيق األمن والسالمة.
ونّوهت الوزارة بأن شارع 47 بمنطقة سند يشهد ازدحاًما كبيًرا، حيث 
ا فــي االتجاهين،  يســتخدم هــذا الشــارع حوالــي 26 ألف مركبــة يوميًّ
وبمعدل 2700 مركبة في الساعة في أوقات الذروة، وسوف يضاعف 
المشــروع من الطاقة االســتيعابية للطريق ويخفــض طوابير االنتظار 
على شارع 47 بحدود 35 %، حيث سيخدم المشروع قاطني منطقة 

سند ومشروع )هورة سند( اإلسكاني.
اللتزامهــم  والمقيميــن  المواطنيــن  إلــى  بالشــكر  الــوزارة  وتتقــدم 
التحويــالت  واتبــاع  التحذيريــة  والعالمــات  المروريــة  باإلرشــادات 
الخاصــة بالمشــروع واســتخدام الطــرق البديلــة التــي وفرتهــا الوزارة 
تنفيــذ  الجميــع، مقــدرة تعاونهــم خــالل فتــرة  حفاًظــا علــى ســالمة 

المشروع والذي يهدف بالدرجة األولى إلى خدمتهم.
الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ المشروع وفق خطة قصيرة المدى كجزء 
مــن خطة أشــمل لتوســعة شــبكة الطــرق، وبفتــرة زمنية تســتغرق من 
3 إلــى 5 ســنوات األمــر الــذي ســيحدث نقلــة نوعيــة فــي شــبكة طرق 
البحريــن الســتيعاب التوســع العمرانــي والتزايد في إعــداد المركبات، 
حيــث تضــم الحزمــة الثانيــة 15 مشــروًعا مــن شــأنها أن تعمــل علــى 

تخفيف االزدحامات في التقاطعات والشوارع الرئيسية.

“األشغال” تكمل تطوير 
شارع 47 بمنطقة سند

انطالق معرض “مشروعي” لألعمال الشبابية اليوم
لجائــزة  العــام  المعــرض  اليــوم  ينطلــق 
“مشــروعي” لألعمال الشــبابية في نسخته 
الخامســة والــذي يضم إنجــازات 30 فريقا 
متميــزا تأهــل لهــذه المرحلــة من بيــن أكثر 
مــن 100 فريق مشــارك.ومن المقرر أن يفتح 
المعــرض أبوابــه للــزوار ابتــداًء مــن 28 فبرايــر 
مجمــع  فــي   2019 مــارس  مــن  األول  وحتــى 

المشــاركة  الفــرق  تســتعرض  حيــث  الســيف، 
النمــاذج األوليــة لمشــاريعهم التــي وضعــوا لهــا 
الماضيــة.  أشــهر  التســعة  مــدى  علــى  تصــورًا 
وتهــدف مســابقة “مشــروعي” إلــى نشــر ثقافــة 
مــن خــالل  الشــباب  فئــة  بيــن  األعمــال  ريــادة 
لتحويــل  الالزمــة  الرياديــة  للمهــارات  كســبهم 

أفكارهم اإلبداعية إلى مشروع تجاري ناجح.
وسيتم خالل فترة المعرض فتح باب التصويت 

اإللكترونــي أمام الجمهور العــام إلختيار أفضل 
المشــاريع المشــاركة، فيما ستقوم لجنة تحكيم 
مكونــة من عدد من المختصيــن ورواد األعمال 
بتقييــم األعمــال المقدمــة خــالل المعــرض، إذ 
ورئيــس  مؤســس  بــدر  فريــد  اللجنــة:  تشــمل 
مجلــس إدارة مجموعة بدر، دالل الغيص مدير 
عــام الخدمات المصرفية لألفراد ببنك البحرين 
اإلســالمي، تــري غويــد رئيــس إدارة المحافــظ 

االســتثمارية في مركز أرامكو السعودية لريادة 
األعمــال )واعــد(، وبــول اللــي رئيــس المنتجات 

لدى مركز برينك بتلكو 
إقامتــه  المقــرر  الختامــي،  الحفــل  وسيشــهد 
بتاريــخ 2 مــارس 2019، اإلعــالن عــن نتيجــة 
الفرق الثالثة الفائزة بالمراكز األولى  وتتويجها 
بجائزة “مشروعي” لألعمال الشبابية لهذا العام، 

حيث سيحصلوا على فرص دعم مهنية.

المنامة - بنا



رفضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية الخامســة، مجدًدا، اســتئنافي آســيويين قتال آخر مع ســبق اإلصرار والترصد ووضعا جثته بداخل 
أكياس ســوداء في حقيبة اشــترياها لهذا الغرض بعدما ســرقا هاتفه النقال ومبلغ 22 ديناًرا من محفظته ورميا الجثة بجوار حاوية قمامة 
بمنطقة النعيم؛ وكل ذلك حماية لما يكسبانه من االتجار بالبشر بحق آسيويتين استغلوهما في أعمال الدعارة، والمحكوم عليهما باإلعدام في 
وقت سابق، إذ نقضت محكمة التمييز حكم إدانتهما وأعادته لمحكمة االستئناف لتحكم في القضية من جديد، وقضت المحكمة االستئنافية 

من جديد بهيئة مغايرة بتأييد حكم اإلعدام بحقهما.

 وتتحصــل تفاصيــل الواقعة فــي أن المدانين 
وقامــا  آســيويتين،  فتاتيــن  علــى  تعرفــا 
ســفلية  غرفــة  مــن  مكــون  بيــت  باســتئجار 
وأخــرى علويــة، وقامــا بتشــغيلهما فــي أعمال 
الدعــارة برضاهمــا وكانــا يجلبــان لهمــا الزبائن 
ويحصلــون علــى مبالــغ ماديــة، وكان المجني 
عليــه مــن بيــن المتردديــن علــى ذلــك المــكان، 
كونــه صديقهمــا؛ لممارســة الجنس مــع إحدى 

الفتاتين.
وبيــن  عليــه  المجنــي  بيــن  نشــب  ولخــاف 
المســتأنفين إثر منازعته لهما في االســتحواذ 
فــي  بتشــغيلها  وقيامــه  األول  صديقــة  علــى 
أعمــال الدعــارة لحســابه الخــاص، ونظــًرا ألن 
فــي  مــن حصتهمــا  يقلــل  أن  ذلــك  مــن شــأن 

العمــل  ذلــك  ممارســة  عــن  الناتجــة  األمــوال 
غيــر المشــروع، فقد ســولت لهما نفســهما قتل 
صديقهمــا، واتفقا على ذلك، وأنهما ســيقومان 
بتقطيــع جثته إثــر قتله، ويضعاها في أكياس 
علــى  ويوزعاهــا  للقمامــة،  معــدة  ســوداء 

حاويات القمامة؛ إلخفاء أثره.
وأعــد الجنــاة كافــة المســتلزمات مــن أكيــاس 
وســكاكين وســاطور وحبــل وجدر “قــدر” قبل 
ارتكابها بعدة أيام وانتظرا اللحظة المناسبة.

المســتأنف  اتصــل   2013 أبريــل   18 وبتاريــخ 
ســوف  بأنــه  وأخبــره  ــا  هاتفيًّ بــاألول  الثانــي 
الــذي  المــكان  إلــى  عليــه  المجنــي  يصطحــب 
أعــداه لممارســة أعمــال الدعارة، وفي الســاعة 
6:30 مســاء طلب من المجني عليه أن يحضر 

إليــه، وبعد ممارســة المجني عليــه للجنس مع 
سالفة الذكر صعد للغرفة العلوية للقاء قاتليه.

قــام  إثرهــا  علــى  مشــادة  بينهــم  وحدثــت 
فــم  علــى  منشــفة  بربــط  الثانــي  المســتأنف 
المغــدور بــه وقــام األول باإلمســاك بيديــه ثــم 
قــام الثانــي بربطها من الخلــف ثم ربط رجليه 
بالحبــل الــذي أعداه مســبقا وربطــه األول من 
فــوق  الثانــي  وصعــد  الحبــل  بطــرف  رقبتــه 
الطاولــة ووضــع طــرف الحبــل اآلخــر داخــل 
الحلقــة التــي تســتخدم فــي حمــل المروحــة 
بســقف الغرفــة، ورفــع الجنــاة المجنــي عليــه 
علــى تلــك الطاولــة، فيما ســحب الثاني طرف 
الحبل من الجهة األخرى، لحين تمكنا تخفيف 
الطاولــة  وأزاحــا  وســادة  بواســطة  أنفاســه 

وأبقياه معلقا في الهواء.
وواصــل الجنــاة لمــدة 10 دقائق ســحب المجني 
عليــه وهــو معلــق مــن رقبتــه قاصديــن مــن ذلك 
قتله شنًقا حتى تيقنا أن روحه قد أزهقت، ومن 
ثم أنزاله عقب تأكدهما من أنه قد فارق الحياة.
عليــة  المجنــي  إخفــاء جثــة  بطريقــة  وفّكــرا 
فاشــتريا حقيبــة كبيــرة، وإثــر تناولهمــا وجبة 
مــن  المقطــع  الجثمــان  بوضــع  قامــا  العشــاء 
قبلهمــا بداخــل الحقيبــة وغطيــا قدمــاه التــي 
بأكيــاس باســتيكية ســوداء،  كانــت ظاهــره 

واستوليا على حافظة نقوده وهاتفه النقال.
ثم قاما بلف الحقيبة بغطاء السرير -شرشف- 
ووضعاهــا  الحقيبــة  وحمــا  بحبــل  وربطاهــا 
بحاويــة القمامــة القريبــة مــن المــكان، وفــي 
مــا حــدث  المــدان األول  قــص  التالــي  اليــوم 
للمتهم الثالث بالقضية، فنهره األخير عن ذلك 
الفعــل، وطلب منه أن يتخلص من الســكاكين 
التــي تركاهــا فــوق ســطح المنــزل والتــي لــم 
تســتخدم فــي ارتــكاب الواقعــة، ففعــل األول 

ذلك.

ــة قــمــامــة ــ ــاوي ــ ــح ــ أخـــفـــيـــا الـــجـــثـــة بـــحـــقـــيـــبـــة ورمــــيــــاهــــا ب

اإلعدام آلسيويين قتال آخر لحفظ مكتسباتهما من الدعارة

اإلعدام لمتهمين بتهريب 65 كيلو “حشيش” من إيران
ــه ال يــعــرفــه ــ ــد ُمـــــــدان أنـ ــي ــأك ــت ــث ل ــالـ ــرى قـــضـــت بــــبــــراءة ثـ ــبـ ــكـ ــة الـ ــم ــك ــح ــم ال

المنامة - النيابة العامة

صــرح وكيــل النيابــة بمحافظــة العاصمــة أحمــد الفاضــل، بــأن المحكمــة الكبــرى 
الجنائية األولى أصدرت حكمها في واقعة اتجار باألشــخاص بغرض االســتغالل 
الجنسي بمعاقبة المتهم األول والمتهمة الثانية بالسجن لمدة 10 سنين وبتغريم 

كل منهما مبلغ وقدره 2000 دينار وإبعادهما عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.

وتعــود تفاصيــل الواقعــة فيمــا أبلغــت 
حضــرت  أنهــا  مــن  عليهــا  المجنــي  بــه 
كعاملــة  للعمــل  البحريــن  مملكــة  إلــى 
فــي أحــد المنــازل، إال أنها تركــت العمل 
لــدى كفيلهــا وشــرعت فــي البحــث عــن 
عمــل آخر، وحــال قيامها بذلــك تعرفت 
علــى المتهمــة الثانيــة والتــي أوهمتهما 
والســكن  العمــل  توفيــر  علــى  بقدرتهــا 
المائميــن لهــا، فوافقــت المجنــي عليها 
الثانيــة  المتهمــة  مــع  بالســكن  وقامــت 
وصديقهــا المتهــم األول، وعنــد قيامهــا 
عــن  الثانيــة  المتهمــة  مــن  باالستفســار 
العمل قررت المتهمة للمجني عليها بأنه 
يجــب على األخيــرة العمل في الدعارة، 

فرفضت.
الثانيــة  المتهمــة  قامــت  وعليــه، 
مــا  لســرقة  األول  بالمتهــم  باالســتعانة 
بحوزتهــا مــن منقــوالت واالعتداء على 

والتعذيــب  بالضــرب  جســمها  ســامة 
والتــي تتنافــى مــع الطبيعــة اإلنســانية 

إلى أن رضخت لمطالبهما.
وأضــاف أن المتهمين نقاها إلى إحدى 
وحجــزا  المنامــة  بمنطقــة  فــي  الشــقق 
وإجبارهــا  باســتغالها  وقامــا  حريتهــا 
علــى ممارســة الدعارة بواســطة اإلكراه 
أشــخاص  مــع  والضــرب  والتهديــد 
ماليــة  مبالــغ  مقابــل  وذلــك  مختلفيــن 

يتحصل عليها المتهمان.
وقــد باشــرت النيابــة العامــة التحقيــق 
فــور إباغها بالواقعة حيث اســتجوبت 
ــا  المتهمــان وأمــرت بحبســهما احتياطيًّ
علــى ذمــة التحقيــق بعد االســتماع إلى 
أقــوال المجنــي عليها وشــهود الواقعة، 
وأمــرت بإحالــة المتهمين إلــى المحكمة 
حكمهــا  أصــدرت  والتــي  الجنائيــة 

المتقدم.

10 سنوات آلسيويين أجبرا عاملة على الدعارة

08local@albiladpress.comإدانة المعتصمين بجوار منزل عيسى قاسم
ــوات ســن و10  ــر  ــه أش  6 ــيــن  ب بــالــســجــن  عــقــوبــاتــهــم  ــت  ــراوحـ تـ

حكمــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى، 
فــي واقعــة اعتــداء 171 متهًمــا علــى عــدد 
مــن أفراد الشــرطة أثناء فــض التجمهر الذي 
منــزل عيســى  بجــوار  لمــدة طويلــة  اســتمر 
مجموعــة  خالــه  تعرضــت  حيــث  قاســم، 
اســتدعت  إلصابــات  الشــرطة  مــن  كبيــرة 
المستشــفى؛  إلــى  منهــم   30 مــن  أكثــر  نقــل 
10 ســنوات  لمــدة  56 متهًمــا  وذلــك بســجن 
وتغريــم 3 منهــم مبلــغ 500 دينــار، وبمعاقبــة 
9 متهميــن بالحبــس 3 ســنوات، وبالحبــس 6 
أشــهر ألربعــة متهميــن آخريــن، كمــا بــرأت 4 
متهميــن ممــا نســب إليهم من اتهامــات، فيما 
حبســت باقــي المتهميــن لمــدة ســنة واحــدة، 
وأمــرت بمصادرة المضبوطــات. هذا، وكانت 
البالــغ  المتهميــن  العامــة  النيابــة  قــد أحالــت 

عددهم 171 متهًما، للمحاكمة بعدما أســندت 
إليهــم عدة تهــم تتعلق باالعتــداء على أفراد 
الشرطة واستعمال القوة والعنف معهم حال 
فــض االعتصــام أمــام منــزل عيســى قاســم، 
والتجمهر والشغب فضا عن حيازة العبوات 

القابلة لاشتعال “المولوتوف”.
العــام  األمــن  رئيــس  أن  بالذكــر  الجديــر 
عــن  أعلــن  قــد  كان  الحســن،  طــارق  اللــواء 
بقريــة  للقانــون  المخالفــة  التجمعــات  فــض 
الــدراز، والقبــض علــى عــدد مــن اإلرهابييــن 
المخالفــات  وإزالــة  الخطريــن  والمطلوبيــن 
الــدراز  فــي  قائمــة  كانــت  التــي  القانونيــة 
ومــن بينهــا إغــاق شــوارع وتعطيــل مصالح 
النــاس مــن خــال وضــع حواجــز ومنصــات 
وســط الشــارع العام، فضاً عن رفع شعارات 

مخالفة للقانون، بما يمثل إخاالً باألمن العام 
وتهديًدا للسلم األهلي.

وأضــاف أن المنطقــة أصبحــت وكــًرا لتجمــع 
المطلوبيــن والفاريــن مــن العدالــة ومصــدًرا 
للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، 
حــوادث  تكــرار  التجمــع  هــذا  شــهد  حيــث 
اختطــاف شــباب والتعــدي عليهــم وضربهــم 
نتيجــة  أحدهــم  توفــي  حيــث  وتعذيبهــم، 
لذلــك، بحجــة أنهــم متعاونــون مــع األجهــزة 
األمنيــة، فضا عن تعــّرض الدوريات األمنية 
أثنــاء أداء واجبهــا بمحيــط الــدراز إلطــاق 
نــار 4 مــرات، وهــو ما يندرج ضمــن العمليات 

اإلرهابية التي يجب التصدي لها. 
وأوضــح أن وزارة الداخليــة، ومنــذ بــدء هذا 
التجمع غير القانوني، قد بذلت جهوًدا كبيرة 
إلنهائه بشكل سلمي وكررت هذه المحاوالت 
أكثــر مــن مــرة، وقبــل حوالــي 48 ســاعة مــن 

العمليــة، تــم مطالبــة عــدد مــن الشــخصيات 
المجتمعيــة،  والفعاليــات  بالقريــة  المؤثــرة 
وعــدم  التجمــع  بفــك  المشــاركين  بإقنــاع 

االستمرار في تجاوز القانون.
واســًعا  انتشــاًرا  الشــرطة،  قــوات  ونّفــذت 
وتصــدت لمجموعــات خارجــة عــن القانــون، 
تمترســت خلــف ســواتر وموانــع مصطنعــة، 
إنذارهــا  تــم  وقــد  والشــوارع،  الطــرق  تســد 
رفضــت  أنهــا  إال  التفــرق  منهــا  والطلــب 
االنصيــاع، وبــادرت بقــذف القنابــل اليدويــة 
واألســياخ الحديديــة ومحاولــة التعدي على 
رجــال األمــن باســتخدام األســلحة البيضــاء 
والفــؤوس، ممــا أوقــع عــدًدا مــن اإلصابــات 
المختلفــة بيــن رجــال األمــن، تفاوتــت بيــن 
البســيطة والبليغة، األمر الذي اســتدعى نقل 
)31( منهم إلى المستشفى إضافة إلى العديد 

ا. من اإلصابات التي تم عاجها ميدانيًّ
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مدينة عيسى - اإلدارة العامة للمرور

صــّرح مديــر عــام اإلدارة العامــة للمــرور، أنه تــم القبض على الســائق 
المشــتبه بتســّببه فــي الحــادث المــروري الــذي وقــع مســاء أمــس على 
شارع الحكومة بالمنامة، ونتج عنه إصابة سيدة كانت تسير بالشارع 
بإصابــات بليغــة، وذلــك بعد حوالي 13 ســاعة من هــروب المذكور من 

الموقع.

وأوضح أن دورية شــرطة المرور، 
باشــرت الحــادث فــور تلقي غرفة 
المروريــة  والمراقبــة  العمليــات 
باًغا بذلك، حيث تم نقل المصابة 
العــاج،  لتلقــي  المستشــفى  إلــى 
والتحــري  البحــث  أعمــال  لتبــدأ 
التــي أســفرت عــن تحديــد هويــة 

ارتــكاب  فــي  بتورطــه  المشــتبه 
الحادث والقبض عليه.

وأشــار مديــر عــام اإلدارة العامــة 
اتخــاذ  تــم  أنــه  إلــى  للمــرور 
الازمــة  القانونيــة  اإلجــراءات 
تمهيــًدا إلحالة القضية إلى النيابة 

العامة.

عباس إبراهيماعتقال السائِق الفارِّ من حادث دهس امرأة

دعــوة لحـضــور إجتـمـــاع الجمـعـيــة العـامــة العـاديـــة 

يســـر مجلس إدارة شـــركة دلمون للدواجن ش.م.ب دعوة المســـاهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده 
فـــي تمـــام الســـاعة العاشـــرة والنصـــف مـــن صبـــاح يـــوم الخميس الموافـــق 21 مارس 2019 فـــي قاعـــة أوال 3 بفندق الخليج ، وذلك لمناقشـــة 

وإقرار جـــدول األعمال التالي:
1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 20 مارس 2018 والمصادقة عليه.

2. مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. اإلستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
5. إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على النحو التالي:

- توزيـــع أربـــاح نقديـــة علـــى المســـاهمين عن العام 2018 بنســـبة 5% مـــن رأس المال المدفوع، بواقع 5 فلس للســـهم الواحد، مايعادل 
153٫065 دينـــار بحرينـــي، وســـيتم دفـــع األربـــاح المذكورة أعاله بدءًا من يوم األحـــد الموافق 31 مارس 2019.

- تحويل مبلغ 238٫312 دينار بحريني إلى األرباح المستبقاة للسنة القادمة.
6. الموافقـــة علـــى مقتـــرح توزيـــع مكافـــأة ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة بمبلـــغ اجمالي قدره 26٫148 دينـــار بحريني للســـنة المالية المنتهية 

فـــي 31 ديســـمبر 2018 بعـــد موافقـــة وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة.
7. مناقشـــة تقرير حوكمة الشـــركات لشـــركة دلمون للدواجن لعام 2018 وإلتزام الشـــركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة  

ومصـــرف البحرين المركـــزي والمصادقة عليه.
8. التبليـــغ والموافقـــة علـــى العمليـــات التـــي جـــرت خـــالل الســـنة الماليـــة المنتهيـــة 31 ديســـمبر 2018 مـــع أي من األطـــراف ذات العالقة 

كمـــا هـــو مبيـــن فـــي االيضـــاح رقـــم 29 مـــن البيانـــات المالية تماشـــيًا مع المـــادة 189 من قانـــون الشـــركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس االدارة بتحديد أتعابهم. 
11. مايستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

12. انتخاب أعضاء مجلس االدارة للدورة االنتخابية 2022/2019.
                                                                               عبدالرحمن محمد جمشير

                                                                                 رئيس مجلس اإلدارة
مالحظات هامة للمساهمين:

 يمكنكـــم االطـــالع علـــى البيانـــات الماليـــة للســـنة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2018 ومحضـــر اجتماع الجمعيـــة العامة العاديـــة وتقرير 
الحوكمـــة لعـــام 2018 وللحصـــول علـــى بطاقـــة التوكيل يمكنكم زيـــارة الموقع االلكتروني للشـــركة www.dawajen.bh ، أو من خالل 

مســـجلي االســـهم للشـــركة الســـادة شـــركة البحرين للمقاّصة حســـب بيانات اتصال البورصة أدناه.
 علـــى المســـاهمين الراغبيـــن فـــي ترشـــيح أنفســـهم لعضويـــة مجلـــس اإلدارة للفتـــرة القادمـــة الحرص علـــى تزويدنا بســـيرتهم الذاتية 
وبطاقة الهوية ونســـخة من جواز الســـفر ســـاري المفعول قبل تاريخ 16 مارس 2019 إما باليد أو شـــركة توصيل وإما عن طريق االيميل 

الوارد في اعالن الترشـــح.
 يحـــق ألي مســـاهم مســـجل اســـمه فـــي ســـجل المســـاهمين للشـــركة بتاريـــخ عقـــد االجتمـــاع الحضـــور شـــخصيا أو ان يـــوكل خطيا عنه 
أي شـــخص لحضـــور االجتمـــاع والتصويـــت نيابـــة عنـــه، مـــع االخـــذ بعيـــن االعتبار ان يكـــون هذا الوكيـــل من غير رئيـــس واعضاء مجلس 

االدارة او موظفـــي شـــركة دلمـــون للدواجن.
 فـــي حـــال اذا كان المســـاهم "شـــركة" ، فيجـــب علـــى الوكيـــل الـــذي يحضـــر االجتمـــاع تقديم خطاب تفويـــض من المســـاهم يخّوله بانه 
الوكيل لذلك المســـاهم، ويجب أن يكون التفويض خطيًا وصادرًا عن الشـــخص المفوض بالشـــركة ومختوما بختم الشـــركة وان يقدم 

قبـــل انتهـــاء الموعد المحدد اليـــداع التوكيل.
 يجـــب ايـــداع التوكيـــل )بطاقـــة التوكيـــل( لدى مســـجلي االســـهم الســـادة شـــركة البحرين للمقاّصة قبل 24 ســـاعة مـــن موعد االجتماع 
فـــي مكاتـــب البورصـــة الكائنـــة فـــي مرفأ البحريـــن المالي، مجمع المرفـــأ )الطابق الرابع(، هاتـــف 17108833، فاكـــس 17228061، البريد 
االلكترونـــي registry@bahrainclear.com أو ايداعهـــا لـــدى شـــركة دلمـــون للدواجـــن مـــن خـــالل الفاكـــس 17601930 أو اإليميـــل 

.ayman@dawajen.bh
 حول وجود أي استفسارات يرجى االتصال بهاتف رقم: 17608263  -  17608271.

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى 
لتهريــب  شــبكة  ضمــن  اثنيــن  متهميــن 
المخــدرات مــن إيــران عــن طريــق البحــر، 

ضبطا وهما يجلبان أكثر من 65 كيلوجراًما 
من مادة الحشــيش المخدرة، كانت مخبأة 
في براميل باستيكية انتشاها من موقع 

معين بشمال المملكة، كانوا اتفقوا عليه مع 
المهربين اإليرانيين؛ وذلك وبإجماع اآلراء 
بإنــزال عقوبــة اإلعــدام عليهمــا، وبتغريــم 

أحدهمــا مبلغ 10 آالف دينــار، واآلخر مبلغ 
20 ألــف دينــار كونه حائــًزا لهاتف نقال من 

نوع “ثريا” بدون ترخيص.
كما بــّرأت المحكمة المتهم األول بالقضية، 
والــذي يقضــي عقوبــة الســجن ونزيــل في 
ســجن جــو إثــر إدانتــه بقضيــة بيــع مــواد 
مخــدرة؛ وذلك لتشــككها في صحة إســناد 
االتهــام إليــه، خصوًصــا وأن المتهــم الثاني 
كان  الــذي  الشــخص  ذات  ليــس  أنــه  قــّرر 

يتواصل معه لتهريب الكمية لصالحه.
وقالت المحكمة في أســباب بــراءة المتهم 
األول أن الريبــة داخلتها في صحة عناصر 
اإلثبــات، لــذا رجحــت دفــاع المتهــم األول، 
ورأت أن للواقعــة صــورة أخــرى غيــر التي 
قــال بهــا ضابــط الواقعة إلســباغ الشــرعية 
علــى الواقعــة، مما تتشــكك معــه المحكمة 

في صحة إسناد االتهامات إليه.
وبــّررت أنــه بمواجهة المتهم األول بالمتهم 
قــّرر  العامــة  النيابــة  بتحقيقــات  الثانــي 
المتهــم الثانــي أن المتهــم األول ليــس هــو 
ذات الشــخص الــذي يتواصــل معــه وأبلغه 
عــن المخدرات التي ســيأخذها مــن البحر، 
ممــا يتعّين معه عدم التعويل على شــهادة 
األمــر  تناقضــات،  مــن  فيــه  لمــا  الضابــط 
الــذي تنتهــي معــه المحكمــة إلــى القضــاء 
ببراءته عما بنص المادة )255( من قانون 

اإلجراءات الجنائية.
المتهميــن  علــى  القبــض  وقائــع  وتتمثــل 
حســبما جــاءت بــأوراق القضيــة، أن باًغــا 
لمكافحــة  العامــة  لــإدارة  ورد  قــد  كان 
المخــدرات، والذي جاء فيــه أن معلوماتها 
توّصلــت إلــى وجــود شــبكة تهريــب للمواد 
المخدرة يرأســها شخص مسجون -المتهم 

بالمــواد  اتجــار  عقوبــة  ويقضــي  األول- 
المخــدرة، والــذي تواصــل مــع آخــر خــارج 
الســجن -المتهــم الثانــي- حتــى يتواصــل 
األخير بمهرب إيراني الجنسية، إذ سيعمل 
اإليرانــي علــى إنــزال كمية مــن المخدرات 
الشــمالية  البحريــة  الحــدود  مــن  بالقــرب 
للمملكة، على أن يتم اســتامها من المتهم 
آخــر  شــخص  مــع  اتفــق  والــذي  الثانــي، 
-المتهــم الثالــث- علــى اســتخدام القــارب 
الــذي يمتلكــه الســتام المخــدرات مقابــل 

مبلغ مالي.
وفــي الموعد المتفق عليه توجه المتهمون 
إلــى منطقة هير بولثامة، وبعد عودتهم تم 
توقيفهــم مــن قبــل خفــر الســواحل، وكان 
واللــذان  والثالــث،  الثانــي  المتهمــان  فيــه 
المتصــل  ثريــا  هاتــف  بحوزتهمــا  ضبــط 

باألقمار الصناعية.
علــى  العثــور  يتــم  لــم  القــارب  وبتفتيــش 
شــيء، لكــن الحــظ أفــراد الشــرطة وجــود 
آثــار طاء حديث علــى جانبي القارب في 
المنطقة األمامية، وعند إزالته تبين وجود 
كمية من الحشــيش بلــغ وزنها أكثر من 65 

كيلوجراًما، مخبأة بطريقة فنية.
اعتــرف  الثانــي  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 
أنــه بحــار ويمتلــك قارًبــا كونــه عاطــاً عن 
العمل، وأوضح أنه تلقى اتصاالً من المتهم 
األول المســجون فــي ســجن جــو، والــذي 
مقابــل  المخــدرات  اســتام  عليــه  عــرض 
1500 دينــار، فوافــق وعندهــا أمــده برقــم 
هاتــف المهرب اإليرانــي لكي يتواصل معه 
للحصــول على اإلحداثيات الخاصة بموقع 

المخدرات.
صغيــر  يمتلكــه  الــذي  القــارب  أن  وتابــع، 

الحجــم وال يمكن اســتخدامه فــي العملية، 
فمــا كان منــه إال أن عــرض علــى صديقــه 
أكبــر  قارًبــا  يمتلــك  الــذي  الثالــث  المتهــم 
الدخول للبحر الســتخراج المحار بدون أن 

يبلغه بعملية جلب المخدرات.
ولفــت إلى أنه عنــد وصوله للمكان المحدد 
فــي اإلحداثيــات التــي حصــل عليهــا مــن 
اســتخراج  مــن  تمكــن  اإليرانــي  المهــرب 
البراميــل الباســتيكية التــي تحتــوي على 
المخــدرات والمخبأة بداخــل البحر، وعمل 
دون  القــارب  جــوف  فــي  إخفائهــا  علــى 
والــذي  القــارب،  معرفــة صديقــه صاحــب 
كان قد نزل للبحر الستخراج المحار، وفي 

طريق عودتهم تم القبض عليهما.
وثبت للمحكمة أن المتهمين الثاني والثالث 
وآخــر  جلبــا   ،2017 ســبتمبر   5 بتاريــخ 
الحشــيش  مــادة  االتجــار  بقصــد  مجهــول 
المخــدرة فــي غيــر األحــوال المرخــص بها 
قانوًنــا، بأن قــام المتهم المجهــول بتحديد 
ومــكان تحميلهــا ووســيلة جلبهــا  كميتهــا 
وقام الثاني والثالث بالتوّجه لعرض البحر 
المجهــول  لهمــا  الــذي حــدده  الموقــع  إلــى 
القــارب  فــي  تحميلهــا  وتــم  بإحداثياتــه 
الخــاص بالمتهــم الثالــث الــذي تــم تجهيزه 
لهــذا الغــرض مــن داخــل النطــاق الجمركي 
الميــاه  داخــل  إلــى  بهــا  والعبــور  البحــري 
اإلقليميــة للبحريــن. كمــا أن المتهم الثاني، 
المخــدرة  الحشــيش  مــادة  وأحــرز  حــاز 
الميتامفيتاميــن  العقليــة  والمؤثــرات 
والديازيبــام والنيترازيبــام بقصد التعاطي 
في غير األحوال المصرح بها قانوًنا، فضاً 
عــن حيازته ألجهزة اتصاالت غير مرخص 

بها هي هاتف “ثريا”.

دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى 
المتهمــة األوروبية “32 عاًما” التي ضبطت 
والمؤثــرات  بالمخــدرات  منتشــية  وهــي 
العقليــة وتســير عارية على شــارع الشــيخ 
ســلمان باتجاه المنامــة، عقب خروجها من 
واعتــدت  الثانــي،  المتهــم  منــزل صديقهــا 

على أحد المارة كان حاول تغطيتها بقطعة 
قمــاش باإلضافة إلى الشــرطي الذي قبض 
عليهــا، بالحبــس لمــدة ســنتين وبتغريمهــا 
مبلغ 1150 ديناًرا عن جميع التهم المسندة 
ــا عــن  إليهــا، وأمــرت كذلــك بإبعادهــا نهائيًّ
الباد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.كما 

عاقبت صديقهــا “30 عاما”، والذي تعاطت 
معــه المخدرات إذ كانــت نائمة برفقته في 
منزلــه ليلــة الواقعــة، بالحبــس لمــدة ســنة 
واحــدة وبتغريمه مبلــغ 1000 دينار؛ وذلك 
عــن تهمــة تعاطي مخدر الحشــيش ومؤثر 

)MDMA(، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

سنتان لـ “العارية األوروبية” وتغريمها
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توزيــع  18 % مــن رأس المال بما يعادل 18 فلســا للســهم

أرباح “ترافكو” في 2018

أرباح “أي بي ام تيرمينالز”

أعلنــت مجموعــة ترافكــو عــن نتائجها المالية الســنوية للعــام 2018 ومن ضمنها 
نتائج الربع الرابع، حيث حققت المجموعة صافي ربح يخص مساهمي ترافكو 
خــالل الربــع الرابــع 211 ألف دينار، مقارنة مع 320 ألف دينــار خالل الربع الرابع 

من العام 2017، وذلك بانخفاض قدره 34%.

وقــد حققــت المجموعــة دخل شــامل 
يخــص مســاهمي ترافكو خــال الربع 
الرابــع 272 ألــف دينــار 2018 مقارنــة 
مع )166( ألف دينار من العام الســابق 
 .%  264 قــدره  بارتفــاع  أي   )2017(
وكما حققت المجموعة ربح تشــغيلي 
الربــع  األقليــة( خــال  )شــاماً حصــة 
مــع  مقارنــة  دينــار،  ألــف   438 الرابــع 
493 ألــف دينــار للربع الرابــع من العام 
 .11% قــدره  بانخفــاض  أي  الســابق 
فقــد  اإليــرادات،  صعيــد  علــى  وأمــا 
حققــت المجموعــة خال الربــع الرابع 
9.81 مليــون دينــار، مقارنــة مــع 9.96 
مليــون دينــار وذلــك بانخفــاض قدره 
%2. وقد بلغت ربحية السهم الواحد 
للربــع الرابــع ما قــدره 3 فلــس مقارنة 
للعــام  الرابــع  الربــع  فــي  فلــس   4 مــع 

السابق.
ويعــود ســبب االنخفــاض فــي صافي 
الربــح للربــع الرابــع فــي مقابــل الربــع 
الرابــع للعــام الســابق حســب مــا أعلنه 
مجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 

ترافكــو، إبراهيــم زينــل، إلــى تراجــع 
نتائــج بعــض الشــركات التابعــة خال 

الربع األخير من هذه السنة.
الماليــة  النتائــج  صعيــد  علــى  وأمــا 
حققــت  فقــد   ،2018 للعــام  الســنوية 
المجموعــة خــال الســنة صافــي ربح 
يخص مســاهمي ترافكو 1.84 مليون 
دينــار، مقارنــة مــع 1.67 مليــون دينار 
الســابق)2017(،  العــام  مــن  بحرينــي 
وقــد   .10% قــدره  بارتفــاع  وذلــك 
حققت المجموعة دخل شامل يخص 
مســاهمي ترافكو خال السنة)2018( 
2.06 مليــون دينــار مقارنــة مــع 2.42 
مليون دينار من العام السابق )2017( 
وكمــا   .15% قــدره  بانخفــاض  أي 
تشــغيلي  ربــح  المجموعــة  حققــت 
)شــاماً حصــة األقليــة( خــال الســنة 
2.37 مليــون دينــار، مقارنــة مــع 1.98 
أي  الســابق  العــام  مــن  دينــار  مليــون 
بارتفاع قدره %19. وأما على صعيد 
المجموعــة  حققــت  فقــد  اإليــرادات، 
 ،2018 فــي  دينــار  مليــون   39.52

مقارنــة مــع 39.87 مليــون دينــار مــن 
العام السابق )2017( وذلك بانخفاض 
قــدره %1. وقــد بلغت ربحية الســهم 
الواحد للسنة 2018 ما قدره 24 فلس 

مقارنة مع 22 فلس من العام 2017.

*25.6 مليون دينار حقوق المساهمين
وبذلك بلغ إجمالي حقوق المساهمين 
)بعــد اســتبعاد حقــوق األقليــة( خــال 
25.64 مليــون دينــار،  الماليــة  الســنة 
دينــار  مليــون   24.90 مــع  مقارنــة 
بحرينــي للعــام 2017، وذلــك بارتفاع 
قــدره %3. وبلغ مجموع الموجودات 
مليــون   39.76 الماليــة  الســنة  خــال 

دينــار، مقارنة مع 39.82 مليون دينار 
للعام 2017. 

وقــد أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع 
أربــاح قدرهــا 18 % مــن رأس المــال، 
أي مــا يعــادل 18 فلس للســهم الواحد 
علــى المســاهمين المســجلين بتاريــخ 

انعقاد الجمعية العمومية العادية.
صافــي  فــي  االرتفــاع  ســبب  ويعــود 
مقارنــة   2018 الماليــة  للســنة  الربــح 
مــع العــام الســابق 2017 إلــى تحســن 
عــام فــي عمليــات الشــركة الرئيســية 
والتحسن في هامش الربح اإلجمالي، 
التنفيــذي  الرئيــس  بــه  صــرح  كمــا 

للمجموعة إس سريدار.

أعلــن مجلــس إدارة شــركة أي بي ام تيرمينالز البحريــن التوزيع المقترح ألرباح 
األســهم للســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2018 لمساهمي األسهم العادية 
المســجلين فــي ســجل الشــركة فــي تاريخ اجتمــاع الجمعيــة العمومية الســنوي 
)AGM(، حيــث ســتتم الموافقــة علــى البيانــات المالية للشــركة واقتراح مجلس 

اإلدارة المتعلق بتوزيع األرباح.

 109 حيــث يبلــغ العائــد المقتــرح حوالــي 
% مــن رأســمال الشــركة، أي حوالــي 109 

إجمالــي  وتبلــغ  الواحــد،  للســهم  فلــس 
األربــاح الموزعة حوالــي 9.8 مليون دينار، 

محقًقــا عائــد أربــاح بنســبة حوالــي 16.5 
 660 البالــغ  األولــي  العــرض  مــن ســعر   %
فلًســا. وجاء هذا اإلعــان في الوقت الذي 
اجتمــع فيــه مجلس إدارة شــركة أي بي ام 
تيرمينالز البحرين، الذي عقد مؤخًرا، ألول 
مــرة فــي 24 فبرايــر 2019.  وفــي حديثــه 
بمناســبة افتتــاح اجتمــاع مجلــس اإلدارة، 
علــق الرئيــس ديفيــد ســكوف قائــاً: “إننــا 
فخورون بهذا الحدث المهم الذي هو جزء 
من سلسلة نجاح شركة أي بي ام تيرمينالز 

البحريــن ومينــاء خليفــة بــن ســلمان. وإن 
بتوصيــة  مقترًنــا  القــوي  المالــي  أداءنــا 
واكتتــاب  الماضــي  العــام  أربــاح  لتوزيــع 
الشــركة فــي الســنة األخيــرة بنجــاح، فهــو 
فــي  أحرزنــاه  الــذي  التقــدم  علــى  دليــل 
الســنوات األخيــرة. ويضم مجلــس اإلدارة 
ذوي  مــن  متخصصيــن  أعضــاء  الجديــد 
الخبرة العريقة في مجال الشــحن البحري 
في المنطقة، مما ســاهم في استمرار النمو 

وتطوير األعمال”.

المنامة - ترافكو

الحد - أي بي ام تيرمينالز

إبراهيم زينل إس سريدار 

100 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلــن مصرف البحريــن المركزي بأنه تمت 
أذونــات  مــن   54 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة 
وتبلــغ  الشــهرية.  الحكوميــة  الخزانــة 
قيمــة اإلصــدار 100 مليــون دينــار لفتــرة 
اســتحقاق 12 شــهرًا تبــدأ فــي 28 فبرايــر 
2019 وتنتهــي فــي 27 فبرايــر 2020، كمــا 
 4.72% عليهــا  الفائــدة  ســعر  معــدل  بلــغ 
لإلصــدار   4.88% الفائــدة  بســعر  مقارنــة 

السابق بتاريخ 24 يناير 2019.
 95.447% الخصــم  ســعر  معــدل  وبلــغ 
بواقــع  للمشــاركة  ســعر  أقــل  قبــول  وتــم 
%95.417 علمــًا أنه تمــت تغطية اإلصدار 

بنسبة 327%.
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - مجلس التنمية

لتــداول   ”Rain“ ريــن  شــركة  أعلنــت 
العمــات الرقميــة عن نجاحهــا في إتمام 
المرحلة التجريبية ضمن منظومة البيئة 
لمصــرف  التابعــة  التجريبيــة  الرقابيــة 
البحرين المركزي، وذلك ضمن إجراءات 
الحصول على الترخيص النهائي لمزاولة 
األعمال في البحرين. كما أعلنت الشركة 
أمــس عن حصولها على شــهادة التوافق 
اكتمــال  بعــد  اإلســامية  الشــريعة  مــع 
عمليــة تقييمهــا من جانــب دار المراجعة 

الشرعية.
وخلصــت دار المراجعــة الشــرعية التــي 
الوســاطة  خدمــات  تقييــم  أنجــزت 
التــي تقدمهــا ريــن إلــى أن أنشــطة البيع 
والشــراء وخدمات الوصاية في الشركة 

متوافقة مع مبادئ الشريعة.
وتهــدف ريــن إلى تعزيز تــداول العمات 
كمــا  الشــريعة،  مــع  المتوافقــة  الرقميــة 
عليهــا  حصلــت  التــي  الشــهادة  وتشــمل 
“بيتكويــن”  هــي  ثــاث عمــات مشــفرة 
وتســعى  و”اليتكويــن”.  و”إيثيريــوم” 
الشــركة لتوفيــر األدوات الماليــة الازمة 
العريقــة،  العائليــة  الشــركات  لمكاتــب 
وأولئــك  المخضرميــن  والمســتثمرين 
العامليــن فــي المؤسســات االســتثمارية 

اإلسامية.
وقــال الشــريك المؤســس لشــركة ريــن، 
عبــد هللا المعيجــل، “تعتبر هــذه المحطة 
العمــات  ألســواق  بالنســبة  التاريخيــة 
المشــفرة فــي أســواق الــدول اإلســامية 
ــا لرســالة ريــن المتمثلة في  تطبيًقــا عمليًّ
توفير خدمات تداول متميزة في مجال 
العمــات المشــفرة وفــق أعلــى المعاييــر 
في مجاالت تنظيمها وتســهيل الحصول 
عليها، واألمان في استخدامها، وترسيخ 
الثقــة بهــا. ونحــن علــى أهبة االســتعداد 
النفتــاح أســواق الــدول اإلســامية علــى 
بإنجــاز  وســعداء  المشــفرة  العمــات 
المرحلة التجريبية ضمن منظومة البيئة 
الرقابية التجريبية، وعلى أتم االستعداد 

للمرحلة األخيرة من الترخيص”.

“منصة رين” تنجز المرحلة التجريبية

المنامة - مجموعة يوسف كانو

المنامة - المصرف المركزي

 ISIN( 1745 أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي بأنــه تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم
BH000I31P143( من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها المصرف 

المركزي نيابة عن حكومة البحرين.

وتبلغ قيمة هذا اإلصدار 35 مليون دينار 
لفتــرة اســتحقاق 182 يومــًا تبــدأ فــي 3 
ســبتمبر   1 فــي  وتنتهــي   2019 مــارس 
الفائــدة  ســعر  معــدل  بلــغ  كمــا   ،2019
مقارنــة   4.25% األذونــات  هــذه  علــى 
بمعــدل ســعر الفائــدة ألذونــات اإلصــدار 
الســابق بتاريــخ 3 فبرايــر 2019 حيــث 

بلــغ معــدل ســعر  4.39.%. وقــد  بلغــت 
الخصــم %97.895 وتم قبول أقل ســعر 
بأنــه  %97.882 علمــًا  للمشــاركة بواقــع 
قد تمت تغطية اإلصدار بنســبة 449%. 
كمــا بلغ الرصيد القائــم ألذونات الخزانة 
مــع هــذا اإلصدار ما قيمتــه 2.110 مليار 

دينار.

35 مليون دينار ألذونات خزانة شهرية

عينت مجموعة يوسف بن أحمد كانو، جيفري سينجر رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة. وينتقل 
سينجر الى منصبه الجديد بعد أن كان عضو مجلس إدارة مستقل في المجموعة. 

األداء  مســؤولية  ســينجر  وســيتولى 
وتطبيــق  وتطويــر  للمجموعــة  العــام 
مــن  المــدى  بعيــدة  اإلســتراتيجيات 
خــال اإِلشــراف علــى الشــركات التابعــة 
للمجموعــة باإلضافة الى إدارة الخدمات 
إدارة  رئيــس مجلــس  المشــتركة. وقــال 
المجموعــة، خالــد كانــو “نحــن علــى ثقــة 
قيمــة  ذات  إضافــة  ســيقدم  ســينجر  أن 
عالية الى عمل المجموعة بحكم معرفته 
شــركات  قيــادة  فــي  الواســعة  وخبرتــه 
عالمية وإقليمية”. وعمل سينجر كرئيس 
العالمــي  المالــي  دبــي  لمركــز  تنفيــذي 
ورئيس تنفيذي لبورصة نازداك دبي. كما 
عمل نائبًا أول لرئيس بورصة نازداك في 
نيويــورك المســؤولة عــن 26 بورصــة في 

العالــم قبــل انتقالــه إلــى منطقــة الخليــج 
العربي حيث أشرف في تلك الفترة على 

قيادة األعمال في األسواق الدولية.
مــن جانبــه، أعــرب ســينجر عــن ســعادته 
بــن  يوســف  مجموعــة  إلــى  باالنضمــام 
أحمد كانو التي وصفها بقصة نجاح على 

مســتوى المنطقة وأكد اســتعداده للســير 
في تطوير وتنفيذ الخطة اإلســتراتيجية 
مجلــس  أهــداف  وتحقيــق  للمجموعــة 

اإلدارة.
وتعتبــر مجموعة يوســف بــن أحمد كانو، 
130 عامــًا  والتــي تحتفــل قريبــًا بمــرور 

علــى تأسيســها إحــدى الشــركات الكبــرى 
فــي  االقتصــادي  النمــو  فــي  المســاهمة 
المنطقــة وتحمــل تاريخًا تجاريــًا طوياً، 
حيث ســعت دائمًا أن تكون الخيار األول 
للشــراكة االقتصادية اإلقليمية والعالمية 

ومازالت تعمل على التوسع والنمو.

جيفري سينجر خالد كانو

ــات ــي ــج ــي ــرات ــت اإلس ــق  ــي ــب ــط وت ــام  ــعـ الـ األداء  ــة  ــي ــؤول ــس م ــى  ــول ــت ــي س

سينجر رئيسا تنفيذيا لمجموعة يوسف كانو

1.84

 9.8

مليون دينار

مليون دينار

28 فبراير 2019 الخميس
23 جمادى اآلخرة 1440

عبد الله المعيجل 

سينجر 
كان عضو 

مجلس إدارة 
مستقال في 

المجموعة

غــزالن محمــد رحالي... رائدة أعمــال، وظفت الخبرة 
المهنية التي اكتســبتها عبر عملها في مجالي الترفيه 
والخدمات المالية في تأسيس شركتها الخاصة “باي 
كرييتف” Pie Creative” منذ 4 أعوام؛ لتصبح العضو 

المنتدب للشركة، فيما يلي لقاء معها: 

هل لِك أن تحدثينا عن طبيعة عملك، ومتى  «
أطلقِته؟

أسســت شــركة “باي كرييتــف” )Pie Creative( منذ 4 
أعــوام، وكالــة لاتصــاالت، إذ قدمــت إســتراتيجيات 
التســويق والعاقــات العامــة التــي تهــدف لمســاعدة 
الشــركات علــى تفعيــل إســتراتيجيات  مــن  عمائنــا 
القياس المصممة لزيادة العائدات وتحســين اكتساب 

العماء وكفاءة التسويق عبر القنوات المستهدفة.
نعمل على مســاعدة الشــركات على تســويق وإيصال 
عاماتهــا التجاريــة ألعــداد أكبــر مــن الزبائــن، ســواء 
إلكترونًيا أو على وســائل اإلعــام المطبوعة؛ لتمكين 

الشركة من الوصول إلى كامل إمكاناتها.

ما الذي ألهمك لتأسيس “باي كرييتف”؟ «

كانــت رحلتــي الكتشــاف روح ريــادة األعمــال نتيجة 

لتجربتي المهنية الماضية في مجالين مختلفين هما 
قطــاع الضيافــة، وصناعة الترفيه برياضة الســيارات 
الفاخــرة، وكذلك العمل بقطاع الخدمات المالية لمدة 
15 عاًمــا، حيــث اكتســبت الكثيــر مــن المهــارات فــي 

التسويق وإعداد الميزانيات.
ومــع دمــج التكنولوجيا في حياتنــا أكثر من أي وقت 
وجــدت  الرقمــي،  التســويق  انتعــاش  ومــع  مضــى، 
أن هنالــك حاجــة لدخــول الســوق وذلــك عبــر دعــم 
المؤسســات بتبنــي قنــوات جديدة لاتصــاالت تكون 
أكثــر قابليــة للقيــاس. واكتســبت مــن العمــل بمجــال 
الترفيه عبر جميع قنوات التسويق والعاقات العامة 
خبرة مهنية واســعة حيث كان كل شــيء ممكًنا، وتم 
تطويــره ووضــع خطــط تســويقية ناجحــة لــه علــى 
المســتوى الدولــي لتصل إلى اليابــان، موناكو، فنلندا، 
وألمانيــا، إضافــة إلــى دول أخــرى. كمــا كان لخبرتــي 
المهنيــة بالعمــل لتســع أعــوام فــي مجــال الخدمــات 

المالية أثر لتبني قنوات جديدة في المجال.

هل استفدِت من تجربة الجيل السابق؟ «

أحــد أهــم الــدروس المســتفادة مــن الجيــل الســابق 

هــو “أهميــة التوقيــت”، والــذي أعتقــد أنه ســمة مهمة 
لنجــاح رجــال األعمــال فــي األعمــال التجاريــة وفــي 
نهجهم القيادي. نحن رواد األعمال الشباب نميل إلى 
فقــدان الفرص أو االســتجابة بســرعة كبيــرة للفرص. 
لقــد اتخــذت إجــراًء خاطًئا )في الماضــي( في الوقت 
الخطأ، واتخذت اإلجراء المناســب في الوقت الخطأ 
مــا أدى إلى عدم االســتفادة من هذه الفرصة. تعلمت 
بفضل قيادة وتوجيه الجيل األكبر سًنا، أن “التوقيت 
الســريعة  الحركــة  مــع  خصوًصــا  شــيء”،  كل  هــو 
اليوميــة، فإن اإلجــراء الصحيح هو عندما يتم أخذه 

في الوقت المناسب.
لقــد تعلمــت مــن والــدي العزيــز، الــذي كان مهندًســا 
كهربائًيــا ناجًحــا، أهمية التنظيم. فعندمــا كنت طفلة 
كان يأخــذ مــن وقتــه ليرينــي كيفية تنظيــم الملفات، 
نعدهــا  كنــا  التــي  المســتندات  مــن  ملــف  وتسلســل 

لمدرسة أو طلب تأشيرة...
كما شــدد والــدي على أهمية التوثيــق، وعلمني طرق 
ســهلة لتنظيــم الملفــات. تعليمــي كل هــذه الطــرق لم 
يكن منطقًيا بالنســبة لي كطفلة، ولكنني اليوم أشــعر 
باالمتنــان ألننــي اكتســبتهم بشــكل طبيعــي منذ ســن 

مبكرة. وهذه المهارات التي اكتسبتها من والدي هي 
من أسباب نجاح أي مؤسسة.

هل تفكرين في تطوير أعمالك؟ «

نحــن علــى الــدوام مســتمرون فــي توســعة أعمالنــا. 
الســوق اليوم شــديد التقلــب ويتطور بســرعة كبيرة، 
ونتيجــة لذلك، نقوم باســتمرار بتقييم نموذج أعمالنا 
ونقــوم بتعديلــه قــدر اإلمــكان. وقمنا أخيرا بتوســيع 
المتحــدة  الواليــات  إلــى  الرقمــي  التســويق  فريــق 
األميركيــة، حيــث عينــا محلل تســويق رقمــي جديدا 

يتمتع بخبرة من منطقة الشرق األوسط.

رأي ورؤيـة
إعداد: أمل الحامد

إستراتيجية تسويقية 
للعالمات التجارية 
إلكترونًيا وبوسائل 

اإلعالم

غزالن رحالي... توظيف المهارات المهنية لمشروع خاص
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ا لـ3,000 مرشح بحريني على  ا تأهيليًّ عقد صندوق العمل “تمكين” شراكة مع “هواوي” إلطالق مبادرة تعليمية توفر تدريًبا عمليًّ
أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وتم اإلعالن عن هذه الشراكة عبر توقيع مذكرة تفاهم في مكاتب “تمكين” 

يوم 21 فبراير.

و”هــواوي”  “تمكيــن”  مبــادرة  وســتوفر   
أهــم  فــي  واعديــن  لمرشــحين  تدريًبــا 
المعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع  مجــاالت 
واالتصــاالت، بمــا في ذلك شــبكات الجيل 
الخامــس، والذكاء االصطناعــي، وإنترنت 
األشياء، والحوسبة السحابية، والشبكات 
واألمان...ألــخ. كمــا ســيحصل المتدربــون 
علــى إرشــادات مــن داخل بيئــة العمل في 
مقــر  لزيــارة  وفرصــة  “هــواوي”،  منشــآت 
“هــواوي” الرئيســي فــي مدينة شــنزن في 
ا بخبــراء  الصيــن، حيــث يلتقــون شــخصيًّ
أحــدث  لمناقشــة  العالمييــن  “هــواوي” 
اتجاهــات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات 
مشــتركة  لجنــة  وســتنعقد  واالتصــاالت، 

ا الختيار المرشحين المشاركين في  ســنويًّ
المشــروع الــذي يســتمر ألكثــر مــن خمــس 

سنوات.
تضطلــع  حكوميــة  مؤسســة  وبوصفهــا 
بمهمــة “تمكيــن” القطــاع الخــاص ليكــون 
فــي  االقتصــادي  للنمــو  الرئيــس  المحــرك 
“تمكيــن”  أهــداف  أحــد  فــإن  البحريــن، 
وتدريــب  إنتاجيــة  تحســين  األساســية 
قــوى العمــل الوطنيــة عبــر برامــج رياديــة 
مثــل  الشــركات  مختلــف  مــع  مشــتركة 
“هواوي”. سيســاعد البرنامج الجديد على 
تزويــد القوى العاملــة البحرينية بالقدرات 
والمهارات التــي يحتاجونها لبناء اقتصاد 
متنــوع قائــم على المعرفــة بما يتوافق مع 

رؤية البحرين 2030.
قــال  الشــراكة،  هــذه  علــى  تعليــق  وفــي 
الرئيــس التنفيــذي فــي “تمكيــن”، إبراهيم 
هــواوي  لشــركة  ممتنــون  “نحــن  جناحــي 
علــى عملهــم معنــا لتوفيــر هــذه الفرصــة 
الفريــدة للبحرينييــن، والتي تدعم ســعينا 
لضمان تشــخيص إمكانيــات كل بحريني. 
نحن مؤمنون أن واجبنا هو إدارة وتحفيز 
التغيير في هذا العصر الديناميكي والعمل 
مــع هــواوي ســيمكننا مــن تنفيــذ خططنــا 

الرامية لزيادة التنوع في اقتصادنا”.
ومــن ناحيتــه، أضــاف الرئيــس التنفيــذي 
لشركة “هواوي” البحرين، جون لو يودونغ 
“بما أن رؤية هواوي هي أن تكون شــريًكا 

المعلومــات  لتكنولوجيــا  ا  اســتراتيجيًّ
مــن  بــد  فــا  البحريــن،  فــي  واالتصــاالت 
تطويــر مجموعــة قويــة مــن المواهب في 
مجال تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت 
لتحقيــق هــذه الرؤية. خصوًصــا في عصر 
الجيــل الخامــس، ومع تفــوق التكنولوجيا 
ــا مــن هــواوي،  والمبتكــرات الرائــدة عالميًّ
لتعليــم  تمكيــن  مــع  للعمــل  نتطلــع  فإننــا 

وتدريــب المرشــحين المختارين، وبالتالي 
تقدمهــا  التــي  الطموحــة  األهــداف  دعــم 

رؤية البحرين 2030”.
“هــواوي” ملتزمــة بدعــم التنميــة البشــرية 
مجــال  فــي  التعليــم  فــرص  وتوفيــر 
التكنولوجيــا الرقمية في المملكة. وكجزٍء 
ســتكرس  االجتماعيــة،  مســؤوليتها  مــن 
مــن  الازمــة  والمصــادر  الوقــت  هــواوي 

أجــل تعليــم ودعــم البحرينييــن لتحســين 
يمكــن  والتــي  التكنولوجيــة،  مهاراتهــم 
والقطــاع  أعمالهــم  فــي  بالتالــي  دمجهــا 
االبتــكار  ســيضمن  عــام.  بشــكل  الخــاص 
وتوفيــر المهــارات القيمــة فــي تكنولوجيا 
اســتعداد  واالتصــاالت  المعلومــات 
البحرينييــن لتنفيــذ خطط البــاد الخاصة 

بالتحول الرقمي.

المنامة - هواوي

“تمكين” و“هواوي” تعقدان شراكة للتدريب في “التكنولوجيا”
بحريني ــح  ــرش م آالف   3 لــنــحــو  الــعــمــلــي  الــتــأهــيــل  ــر  ــوف ت تعليمية  مـــبـــادرة 

أثناء إبرام الشراكة بين الطرفين

السنابس - الغرفة دبي - غرفة دبي

أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســمير ناس عن اعتزازه بما وصلت إليه العالقات بين البحرين والســعودية خاصة على 
الصعيد االقتصادي، قائالً إن نموذج العالقات بين البلدين الشــقيقين يشــكل عالمة فارقة في العالقات بين الدول، ارتكاًزا على ما 
يجمع بين قيادتي وشعبي المملكتين من ثوابت ورؤى مشتركة تجمعها، وتعززها روابط اإلخاء والمحبة الممتدة إلى جذور التاريخ 
والمستندة على أساس راسخ من العالقات األخوية التي تزداد صالبة على مر األيام، وتسهم في بناء صرح متكامل ونموذجي من 

العالقات المتميزة بين البلدين وبلورة آفاق واعدة وأرحب في كافة المجاالت.

فــي  مشــاركته  بمناســبة  وأضــاف   
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  احتفاليــة 
علــى  عاًمــا   75 مــرور  بمناســبة  جــدة 
تأسيســها، والتــي أقيمت تحــت رعاية 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
ســعود،  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
الســعودية  البحرينيــة  العاقــات  أن 
تعتبــر نموذًجــا يحتذى به فــي العاقة 
التكامليــة ليــس علــى منظومة مجلس 
التعــاون الخليجــي بــل علــى مســتوى 
أثبتــت  وقــد  الــدول،  بيــن  العاقــات 
هــذه العاقــات متانتهــا وصابتها على 
الشــقيقة  واصلــت  فقــد  الســنين،  مــر 

الكبــرى وقوفهــا إلــى جانــب البحريــن 
فــي كافــة الظــروف، والبــد أن ينعكس 
عمــق الروابط التاريخيــة األخوية بين 
قيادتي وشــعبي البلديــن على الصعيد 
فالشــقيقة  والتجــاري،  االقتصــادي 
االســتراتيجي  العمــق  هــي  الســعودية 

للبحرين.
 وأشــار إلى أن غرفة البحرين ســتعمل 
من خال التعاون مع الغرف السعودية 
علــى تســريع خطوات توســيع التعاون 
بيــن قطاعــات  التجــاري واالقتصــادي 
واالســتثمار  والتجــارة  األعمــال 

البحرينية والسعودية.

لصناعــة  الخليــج  شــركة  حصــدت 
ثــاث  علــى  “جيبــك”  البتروكيماويــات 
للــدورة  الختامــي  الحفــل  فــي  جوائــز 
العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم 
لألعمال والدورة الثانية من جائزة محمد 
األعمــال  البتــكار  مكتــوم  آل  راشــد  بــن 
الــذي نظمته غرفــة تجــارة وصناعة دبي 
فــي دبي أوبــرا تحت رعايــة نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، فــي حيــن حصلت شــركة “أوول 
فــود للمــواد الغذائيــة” مــن البحرين على 
جائــزة فئــة التجــارة ضمن جائــزة محمد 

بن راشد آل مكتوم لألعمال.
وحصــدت “جيبــك” جائــزة فئــة الصناعــة 
ضمــن جائــزة محمــد بن راشــد آل مكتوم 
لألعمــال فــي دورتهــا العاشــرة، وجائــزة 
أخــرى عــن فئــة الصناعــة ضمــن جائــزة 
البتــكار  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 

األعمــال فــي دورتهــا الثانيــة، باإلضافــة 
إلــى جائــزة أفضــل أداء للتميــز فــي عــام 
2018 وذلــك وســط مشــاركة بــارزة مــن 
الشــركات الخليجيــة بلغت نســبتها 17% 

من إجمالي المشاركات في الجائزة. 
وتعتبر جائزة محمد بن راشــد آل مكتوم 
لألعمــال، العضــو في مبــادرات محمد بن 
أبــرز  راشــد آل مكتــوم العالميــة، إحــدى 

جوائــز التميــز فــي األداء المؤسســي في 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث 
تهــدف إلــى دعم تطويــر قطــاع األعمال، 
ســاهمت  التــي  المؤسســات  وتقديــر 
وتســاهم فــي النهضــة االقتصاديــة التــي 
تشــهدها المنطقــة الخليجيــة، والترويــج 
واألداء  المتميــزة  األعمــال  لثقافــة 

سمير ناسالمؤسسي المتفوق.

أثناء تسليم الجائزة

تأسيسها على  عاًما   75 بمرور  جدة”  “غرفة  احتفالية  في  يشارك  ناس  خالل جائزتي محمد بن راشد لألعمال واالبتكار في دبي

العالقات البحرينية السعودية تزداد صالبة “جيبك” تحصد أفضل أداء بالتميز 2018

التدريبيــة  الورشــة  أعمــال  أمــس  افتتحــت 
وأفضــل  الحديثــة  التكنولوجيــا  فــي  المتخصصــة 
التطبيقــات في مجــال حفر وإنتاج اآلبــار المعقدة، 
تحــت رعايــة وزير النفط الشــيخ محمــد بن خليفة 
ومشــاركة  وبحضــور  الخليــج  بفنــدق  خليفــة،  آل 
عــدد مــن الفنييــن والمتخصصيــن والمهتميــن فــي 
هــذا الجانــب بهــدف إيجــاد الحلول والتعــرف على 
التكنولوجيــا الحديثــة وأفضــل التطبيقــات لزيــادة 
القيمة لشركات البترول والعمل الجاد في التنقيب 
عــن النفــط والغاز في اآلبار المعقــدة، وذلك لضمان 
تجاريــة  بكميــات  الخــام  النفــط  إنتــاج  اســتمرار 

وبتكلفة تنافسية. 
وتطرقــت الورشــة إلــى عــدة محــاور رئيســية منها 
أفضــل  مراجعــة  التكنولوجيــا،  تمكيــن  عوامــل 
الخبرات والتطبيقــات وإدارة المخاطر، وتطبيقات 
المواضيــع  مــن  وغيرهــا  المعقــدة  اآلبــار  حفــر 
فنيــة  ورقــة   22 عــرض  تــم  حيــث  العاقــة،  ذات 
مــن  ا  رئيســيًّ متحدًثــا   22 ومشــاركة  متخصصــة 
مختلــف دول العالم كالواليــات المتحدة األميركية 
وكنــدا وجمهوريــة مصر العربيــة والمملكــة العربية 
الســعودية ودولــة الكويت ودولة اإلمــارات العربية 

المتحدة وغيرها من دول العالم.

مواءمة التكنولوجيا الحديثة بآبار النفط المعقدة

أعلــن البنــك األهلــي المتحــد، أمــس األربعــاء عن فــوز محمد حســن المزعل، حيث تم تقديم الشــيك إلــى الفائز خالل 
فعاليــة خاصــة أقيمــت فــي مقــر البنــك. وتشــكل مســاعدة العمــالء لتحقيــق أحالمهــم الهــدف األساســي مــن برنامج 

حصادي 2019.

ولــدى اســتامه الجائــزة، قــال المزعل 
“أنــا مســرور جــدًا للفــوز بهــذه الجائزة 
القيمة. ولم أصدق األمر عندما تلقيت 
المكالمــة إلباغي بالفوز، وظننت بأنها 
مجــرد مزحــة. وأشــعر بأنــي محظوظ 
جدًا للفوز بهــذه الجائزة الكبيرة للمرة 
قــررت أن  فــي حياتــي، وقــد  األولــى 

أستثمرها في تعليم أطفالي”. 
األهلــي  البنــك  مــع  المزعــل  ويتعامــل 
المتحــد منذ مــدة تزيد علــى 3 أعوام، 
ويشجع الجميع على حفظ مدخراتهم 
مــن  الكثيــر  “تلقيــت  وأضــاف  فيــه. 
أصدقائــي  مــن  الهاتفيــة  المكالمــات 

خبــر  ســماعهم  بعــد  عائلتــي  وأفــراد 
بعضهــم  قــرر  وقــد  بالجائــزة،  فــوزي 
االنضمــام إلــى برنامــج حصــادي الذي 
يعــود لــه الفضــل فــي إحــداث تغييــر 

إيجابي كبير في حياتي”.
وكان البنــك األهلــي المتحــد قــد أعلن 
العــام  هــذا  مــن  ســابق  وقــت  خــال 
عــن إطــاق نســخة جديــدة كليــًا مــن 
األكبــر  التوفيــر  برنامــج  حصــادي، 
واألعــرق فــي البحريــن. ومــن خــال 
جوائــزه لهذا العــام والتي تزيد قيمتها 
اإلجماليــة عــن 8 ماييــن دوالر و863 
جائــزة موزعــة علي مــدار العام، يمكن 

لعمــاء برنامــج حصــادي اآلن ترقــب 
الفــرص المتاحــة للفــوز بجوائــز نقدية 
فوريــة، والتي لن تكون أضخم من أي 
وقــت مضــى فحســب، وإنمــا ســتتيح 
لعــدد أكبــر من العمــاء إمكانيــة الفوز 

بها.
العــام  لهــذا  ويمتــاز برنامــج حصــادي 
الجوائــز  مــن  واســعة  باقــة  بتقديــم 
تتــاح  والتــي  والمجزيــة،  الجديــدة 
فرصــة الفــوز فيها أســبوعيًا أو شــهريًا 
أو علــى أســاس ربع ســنوي أو ســنوي، 
فضاً عن الجوائز المجزية التي سيتم 

تقديمها خال عيد الفطر المبارك.

عاوًة على ذلك، ســتتاح الفرصة أمام 
عماء برنامج حصادي للفوز بالجائزة 
قيمتهــا  والبالغــة  الكبــرى  األســبوعية 

25 ألــف دوالر، إلــى جانــب 20 جائــزة 
أســبوعية تبلــغ قيمــة كل منهــا 1000 
حصــادي  برنامــج  ســيوفر  دينار.كمــا 

لعمائــه فرصــًا جديــدة للفــوز بجائــزة 
نقديــة مجزيــة تبلــغ 100 ألــف دينــار 

)265 ألف دوالر( في كل شهر.
األخــرى،  الجوائــز  مــن  الكثيــر  وثّمــة 
ربــع  البرنامــج جوائــز  ســيقدم  حيــث 
ألــف   500 قيمتهــا  تبلــغ  أكبــر  ســنوية 
دوالر، مــا يتيح للعمــاء المحظوظين 
الربــح  فــي  فرصهــم  زيــادة  إمكانيــة 

وتحويل أحامهم إلى واقع.

المنامة - األهلي المتحد

المزعل يفوز بالجائزة األسبوعية لـ“األهلي المتحد”

المزعل لدى فوزه بالجائزة

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

جانب من ورشة العمل 

28 فبراير 2019 الخميس
23 جمادى اآلخرة 1440

دبي - العربية.نت

آل  محمــد  الشــيخ  النفــط  وزيــر  قــال 
خليفــة، إن البحريــن تجــري محادثــات مع 
شــركات أميركيــة عاملة في قطــاع النفط 
الصخــري لتطوير حقــل النفط والغاز الذي 
تــم الكشــف عنــه العــام الماضــي. وكانــت 
الماضــي  أبريــل  فــي  أعلنــت  البحريــن 
اكتشــاف أكبر حقل للنفــط والغاز منذ عام 
1932، تقّدر احتياطياته بما ال يقل عن 80 

مليار برميل من النفط الُمحكم.
وذكــر الوزيــر أن أعمــال حفــر بئــر االختبار 
يبــدأ  أن  متوقًعــا  بالفعــل،  بــدأت  األول 

اإلنتاج التجريبي بنهاية أبريل.

بدء إنتاج النفط 
التجريبي نهاية أبريل

قيمتها 25 ألف 
دوالر نقدا من 

برنامج “حصادي” 
2019
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نفى وزير التجارة والصناعة والسياحة ورئيس مجلس إدارة طيران الخليج، زايد 
الزيانــي، وجــود إضــراب أو اســتقاالت جماعيــة فــي صفــوف الطياريــن منوهــًا بأن 
إلغــاء الرحــات الــذي تم يــوم أمس يأتي نتيجــة ظروف طبيعية، فــي الوقت الذي 

وظفت فيه الشركة 26 طيارًا وتستمر في توسعة شبكتها العالمية.

وأبلــغ الزيانــي الصحافييــن فــي معــرض 
نشــر  مــا  بشــأن  استفســارات  علــى  رده 
قــد  جماعيــة  واســتقاالت  إضــراب  عــن 
تســببت فــي إلغــاء أو تأجيــل الرحــات 
وشــيء  كــذب  كام  “هــذا  قائــا  أمــس، 
مؤسف نشر األخبار دون التحقق، شركة 
طيــران الخليــج وطنية تخــدم االقتصاد 
البحرينــي، ويجــب أن يكون هناك تحري 
قبــل النشــر )...( الشــركة تحتفــل بعامهــا 
الســبعين العــام المقبــل، ونأمــل أن يكون 

هناك 70 سنة أخرى”.
طبيعــي  أمــر  “هــذا  الزيانــي:  وأضــاف 
فــي كل شــركة طيــران أن تلغــي رحلــة 
أو تتأخــر أخــرى، فــي شــهر فبرايــر عــدد 
الرحات التي ألغيت أقل من %2 ونقلنا 
نحــو 500 ألــف مســافر، ومــن تضــرر مــن 
 ،1% تغييــر جــدول الطيــران ال يتعــدى 

وهذا جد بسيط”.
وبخصــوص مــا تــردد عــن جــود إضــراب 
قــال “ ال يوجــد إضــراب نحــن في شــركة 
يمنع فيها اإلضراب ضمن قطاعات أخرى 

مثل النفط واأللمنيوم بحكم القانون”.
وعّمــا إذا كان هنــاك ضغــط فيمــا يتعلــق 
قــال  الطياريــن،  علــى  العمــل  بســاعات 
طيــران  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الخليج “نحــن ملتزمين بمعايير الطيران 
فــي  مطبقــة  المعاييــر  وهــذه  المدنــي، 
جميــع دول العالــم، ونحــن فــي البحريــن 
حريصيــن بشــكل أكبــر، إذ يتــم الســماح 
بســاعات طيران تبلغ 900 ســاعة سنويًا، 
واســتراليا  والهنــد  أوروبــا  فــي  بينمــا 
والســعودية وأميــركا يزيــد المعــدل على 

1000 ساعة”.
فــي  اإللغــاء  أســباب  إلــى  وبالعــودة 
الرحــات أفــاد الزياني “قد يحصل بعض 
يتــم  عندمــا  مختلفــة  ألســباب  اإللغــاء 
دمــج الرحــات فــي حــال أن هنــاك عــدد 
غيــر كاٍف مــن الــركاب، مثــاً يتــم تأجيل 
الرحلة من الســاعة العاشــرة إلى الســاعة 
الواحــدة، هنــاك عــدة عوامــل )...(عمومــًا 
نحن نتحدث عن %1 وال يستدعي هذه 

الضجة”.

مثــاً  “باكســتان  القــول  فــي  واســتطرد 
أغلقــت المجــال الجــوي، لــدي 7 وجهــات 
إلــى باكســتان وهــذا يعنــي أننا ســنضطر 
إلــى إلغــاء جميع الرحات إلى باكســتان، 
أجــواء  فــوق  العبــور  نســتطيع  ال  كمــا 

باكستان، وقد ُأبلغنا بذلك صباحًا”.
وعاد الوزير ليؤكد أنه ال توجد استقاالت 
جماعيــة فــي طيران الخليج مشــيرًا إلى 
أن شــهر فبرايــر شــهد خــروج 4 طياريــن 
فقــط ولــم يكن فيهــم أي طيــار بحريني، 
فــي حيــن تم توظيف 26 طيارا في ذات 

الشهر.
طيــران  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأشــار 

فــي  الوطنيــة  الناقلــة  أن  إلــى  الخليــج 
الطائــرات  عــدد  فــي  توســع  مرحلــة 
الشــبكة  علــى  والوجهــات  واألســطول 
فــي  وظائــف  إلــى  ســيحتاج  ذلــك  وأن 
مختلــف االختصاصات الفنية والخدمية 
والطياريــن، مؤكــدًا أن الدعــوة مفتوحــة 
إلــى  لانضمــام  البحرينييــن  لجميــع 

الشركة.
َست شركة طيران الخليج - الناقلة  وتأسَّ
 ،1950 عــام  فــي   - للبحريــن  الوطنيــة 
لتصبــح بذلــك واحــدة مــن أول شــركات 
الطيــران التجاريــة فــي منطقــة الشــرق 
تجاريــة  ناقلــة  اليــوم  وهــي  األوســط، 

عالميــة مهمــة ستســير رحاتهــا إلــى 47 
العــام  نهايــة  مــع  دولــة   26 فــي  مدينــة 

 .2018
وتخــدم الناقلة حاليًا أســطول يتألف من 
نحو 34 طائرة من أحدث الطائرات التي 
تتنــوع بيــن الكبيــرة والصغيــرة الحجــم. 
وقــد اســتلمت طيــران الخليــج فــي عــام 
2018,5 طائــرات بوينــغ مــن طــراز 787 
طــراز  مــن  إيربــاص  دريماينــر وطائــرة 
 2019 فــي  ستســتلم  فيمــا   ،A320neo
و4  دريماينــر   787 بوينــغ  طائرتيــن 

.A320neo طائرات إيرباص من طراز
وكان رئيس مجلس إدارة شــركة طيران 

أن  ســابق  وقــت  فــي  صــرح  الخليــج 
 39 “أســطول الشــركة الجديــد سيشــمل 
طائــرة جديــدة، منهــا 10 )بوينــغ 9-787( 
و29 )ايرباص 320 – 321(، وقد استلمت 
بوينــغ  طائــرات   5 2018 العــام  الشــركة 
الدفعــات  باقــي  أمــا   ،320 وطائرتيــن 
العــام  حتــى  تباعــًا  اســتامها  فســيتم 

.”2023
وأضاف أن “األســطول الجديدة للشــركة 
ســيعمل علــى الوصول إلى مــا يزيد على 
20 وجهــة جديــدة، وصوالً إلــى الواليات 

المتحدة وشرق آسيا وجنوب افريقيا”.

“طيران الخليج”: توظيف 26 طيارا وتوسع في الشبكة
اعتيادية لــظــروف  الــرحــات  وتأجيل  وإلــغــاء  إضـــراب..  أو  استقاالت  ال  الــزيــانــي: 

الزياني مصرحا للصحافيين أمسأثناء إعالن الناقلة الوطنية عن إستراتيجيتها الجديدة

والســياحة  والصناعــة  التجــارة  وزيــر  قــال 
زايــد الزيانــي علــى هامــش المنتــدى المالــي 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لــدول  الثامــن 
)يورمونــي( إن 24 مســرعة وحاضنــة أعمــال 
تعمــل في البحرين حاليًا، وتســتضيف قرابة 
600 مشــروع ناشــئ. وأضــاف الوزيــر أنه تم 
اســتحداث تراخيــص مســرعات وحاضنــات 
األعمال قبل قرابة عامين وأنها تشهد تطورًا 
ملموســًا، إذ تــم تطويــر التشــريعات وخلــق 
بيئة األعمال المناسبة لنمو هذه المسرعات.

ومــا  المضافــة  القيمــة  عــن  الوزيــر  وســئل 

مخالفــات  أي  وجــدت  الــوزارة  كانــت  إذا 
فيمــا يتعلــق بتطبيــق المؤسســات للمضافــة، 
فأجــاب “بدأنــا نرصــد ونراقــب الســوق قبــل 
بــدء المضافــة في ينايــر، من جانبيــن، األول 
والجانــب  والتجــار  للمســتهلكين  تثقيفــي 
الغرفــة  مــع  التعــاون  تــم  إذ  رقابــي،  اآلخــر 
والمؤسسات التعليمية وغيرها لنشر الوعي، 
أمــا الجانــب الرقابــي فقمنــا فــي شــهر ينايــر 
بنحو 600 زيارة ميدانية وكان هناك مخالف 
واحــد وتــم اتخــاذ إجــراء بشــأنه، وتفاجأنــا 

بحجم التجاوب”.

للمفتشــين  الجديــد  الــكادر  وبخصــوص 
وزيادتهــم بالوزارة، أشــار الوزيــر إلى اعتماد 
جهــاز التفتيــش الجديــد الــذي ســيرفع عــدد 

المفتشين إلى 50.
فــي  نجحــت  البحريــن  إن  الزيانــي  وقــال 
مضاعفــة مســاهمة الســياحة فــي االقتصــاد 
الوطني ورفع الطاقة االستيعابية من الغرف 
الفندقيــة وعــدد الليالي الســياحية، إذ تعتمد 
مــن دول  القادمــة  الســياحة  علــى  البحريــن 
الخليج والسعودية خصوصًا بشكل أساسي، 
مؤكــدًا أن الخطة اآلن هي توســيع األســواق 

الخارجيــة والدخــول فــي أســواق أوروبيــة 
مكاتــب  فتــح  تــم  إذ  جديــدة،  وآســيوية 
خارجيــة الســتقطاب الســياح مــن الخــارج. 
البحريــن ستشــارك االســبوع  أن  إلــى  ونــوه 
مــن  للســياحة،  برليــن  معــرض  فــي  المقبــل 
أجــل الترويــج للبحرين في الســوق األلمانية 
أن  إلــى  الوزيــر  وأشــار  العالميــة.  والســوق 
مشــروعات الشــراكة بين القطاعيــن الخاص 
والعــام بــدت ناجحــة جــدًا فــي مشــروعات 
لتوســيع  الكهربــاء وأن هنــاك مســاع  توليــد 

التجربة فيما يتعلق بخدمات اإلسكان.

الزياني: 600 مشروع في 24 حاضنة ومسرعة أعمال

قال وزير المالية الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة، إن أوليات الحكومة في 2019 فيما يتعلق بالجانب المالي هي معالجة 
العجز المالي في الموازنة مع الحفاظ ودعم النمو االقتصادي للمملكة وخلق فرص العمل للمواطنين.

وأشــار الوزيــر فــي جلســة نقاشــية فــي 
اليــوم الثانــي مــن المنتــدى المالــي لدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي “يورمونــي” 
النفقــات  قلصــت  الحكومــة  أن  أمــس، 
المتكــررة بنحــو 18 % وأنه ســيتم قريًبا 
للعاميــن  للدولــة  العامــة  الميزانيــة  رفــع 
2019 و2020 إلــى الســلطة التشــريعية 
قريًبــا، مبيًنــا أن أهــداف الحكومــة هــي 
فــي توجيــه اإلنفــاق نحــو خلــق فــرص 
فــي  للنمــو  االقتصــاد  وتهيئــة  للعمــل 
الوقــت الذي يتــم فيه تقليــص التكاليف 
التشــغيلية واإلداريــة. وأشــار الوزير إلى 
أن المســاعدات المقدمة من قبل كل من 
الســعودية واإلمــارات والكويت والبالغة 

تلقــت  قــد  دوالر،  مليــارات   10 نحــو 
البحرين أولى دفعاتها وهي تدعم خطة 

“التوازن المالي”.
وأضاف إلى أن البحرين ســتلجأ للســوق 
الدولية القتــراض احتياجاتها التمويلية 
لكنه أشــار إلى مقدار الثقة في االقتصاد 

الوطني.
تنويــع  اســتطاعت  البحريــن  أن  وبّيــن 
إذ  الماضيــة،  الســنوات  فــي  اقتصادهــا 
غيــر  للقطــاع  االقتصــادي  النمــو  يقــّدر 
المتوســط  فــي   %  7.5 بنحــو  النفطــي 
خــال األعوام المنصرمة، مؤكًدا أن ذلك 
يصــب فــي توجــه الحكومــة نحــو تعزيز 
اإليــرادات غير النفطيــة وتقليل النفقات 

المتكررة وتوجيه الدعم.
وبخصــوص آثــار القيمــة المضافة، أشــار 
الوزير إلى أن نحو 2000 شــركة سجلت 
فيها، ثلثا هذه الشــركات سجلت بصورة 

مبكــرة لاســترداد الضريبــي، مؤكــًدا أن 
تطبيــق المضافة راعى عــدم تأثر الكثير 
مــن القطاعات وذلــك من خال تصنيفها 
شــركات ذات معــدالت صفرية أو معفية 

من المضافة.
إلــى  الوزيــر  أشــار  أخــرى،  جهــة  مــن 
إلــى  والمالــي  اللوجســتي  القطــاع  أن 
جانــب النفــط والغــاز تعد مــن القطاعات 

بــدأت  المبشــرة، مســتدرًكا أن البحريــن 
بتطبيق اســتراتيجية مــن أجل دعم نمو 
المؤسســات الصغيــرة من خال تشــكيل 
لجنــة تنســيقيه عليــا وإيجــاد عــدد مــن 
المبــادرات التــي تســتهدف توفيــر ثاثة 
عناصــر رئيســية لنمــو هــذه المؤسســات، 
ورأس  التمويــل  إلــى  الوصــول  وهــي 
المــال، وتســهيل إجــراءات التراخيــص، 
وأخيًرا معالجة حاالت إخفاق الشــركات 

من خال إقرار قانون اإلفاس.
وتابع “أن البحرين مقبلة على مشروعات 
تقــدر بنحــو 32 مليــار دوالر، مــن بينهــا 
مشــروعات للبنية التحتية ضمن برنامج 
الدعــم الخليجــي إلى جانب مشــروعات 
بنيــة  ومشــروعات  وبابكــو  ألبــا  لشــركة 

تحتية”.

وزير المالية: أولوياتنا معالجة العجز والنمو

وزير المالية مصرًّحا للصحافيين في “يوروموني” 

الخميس 28 فبراير 2019 
23 جمادى اآلخرة 1440

الوزير الزياني متحدثا في منتدى “يوروموني” 

المحرر االقتصادي من المنامة

المحرر االقتصادي من المنامة | تصوير: رسول الحجيري

تخفيض النفقات 
المتكررة بنحو 

18 %... وخلق 
الوظائف

علي الفردان من المنامة

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة شركة طيران  «
الخليج، زايد الزياني، أن شركة طيران الخليج تضع األهمية القصوى في 

كل األوقات لخدمة المسافرين وتميز الخدمات المقدمة لهم، معرًبا 
عن اعتزاز الشركة والقائمين عليها بالكوادر الوطنية التي أثبتت في 

كافة المراحل التي مرت بها الشركة عبر السنوات بكفاءتهم وإخالصهم 
وتميزهم في كافة المجاالت وأن الشركة مستمرة في توظيف وتأهيل 
الطيارين البحرينيين لتعزيز كفاءة تشغيل األسطول الحديث للشركة.

 وأضاف أنه يعمل بالشركة 362 طيارًا وأن عدد الطيارين الذين تقدموا  «
لالستقالة في الشهر الحالي 5 طيارين فقط بمقابل 18 طيارًا تم توظيفهم 

لالنضمام لطواقم الشركة خالل مارس وأبريل المقبلين. وقد أطلقت 
شركة طيران الخليج برنامج تدريب 60 طيارًا، حيث انضم منهم 40 إلى 

طواقم الناقلة الوطنية وجار العمل على تأهيل الـ20 المتبقين.

وأوضح الوزير أن الشركة تعاملت بشكل فوري مع أسباب إلغاء الرحالت  «
التي لم تتعدى نسبة 2 % من رحالت الشركة لشهر فبراير وتأثر ما نسبته 

1 % من عدد المسافرين على مختلف رحالت الناقلة الوطنية لتجنب 
حدوثها مستقبال، معرًبا عن تطلعه لتعاون الجميع لمواصلة البرامج 

التطويرية لكافة خدمات شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية للمملكة.

برنامج لتدريب 60 طياًرا

اعتذرت طيران الخليج لمسافريها أمس  «
بسبب اإلرباك الذي حدث لرحالتها. وجاء 
في بيان تلقت “البالد” نسخة منه “تود 

طيران الخليج أن تعتذر عن إلغاء عدد من 
رحالتها الجوية مؤخراً واإلزعاج واإلرباكات 

الذي تسبب به هذا األمر لمسافريها األعزاء، 
وتؤكد أن فريق العمل لديها يعمل على 
مدار الساعة إلعادة جدولة الرحالت إلى 
نسقها الطبيعي”. وأضاف البيان “أقل 

من ما نسبته %2 من رحالت الناقلة قد ألغيت خالل شهر فبراير وما 
نسبته %1 من مسافرينا البالغ عددهم 0.5 مليون مسافر في شهر فبراير 
تضرروا من إلغاء هذه الرحالت. وقد تم نقل هؤالء المسافرين المتضررين 
على رحالت بديلة لطيران الخليج أو لناقالت جوية أخرى لضمان وصولهم 

إلى وجهاتهم النهائية”. واختتم البيان بالقول “بخالف ما تم تناقله على 
وسائل اإلعالم مؤخراً، لم يتم إهمال المسافرين في مطاراتهم، حيث 

حرص فريق طيران الخليج على نقل جميع المسافرين على رحالت بديلة 
في نفس يوم سفرهم”.

“طيران الخليج” تعتذر

أكدت شركة طيران  «
الخليج أنها عّلقت 
جميع رحالتها من 

وإلى باكستان بصورة 
فورية نظراً إلغالق 

المجال الجوي 
الباكستاني، وعليه، 

حثت الناقلة الوطنية 
جميع المسافرين 

على الرحالت من وإلى 
باكستان باالتصال بمركز االتصال الدولي الخاص بالناقلة على الرقم 
17373737 )973(+ قبيل التوجه إلى المطار. وذكر بيان للشركة تلقت 

“البالد” نسخة منه أمس أنه “قد ألغيت الرحالت من وإلى الهور وملتان 
وإسالم أباد في 27 فبراير، وتم نقل جميع المسافرين للرحالت المتوافرة 

الحقًا عندما يفتح المجال الجوي. وستقوم الناقلة بإعادة تقييم الوضع 
في الساعة الثالثة من عصر اليوم )أمس( بتوقيت البحرين المحلي 

)الساعة 12 ظهراً بتوقيت غرينتش(، وذلك إلخطار المسافرين حول حالة 
الرحالت اليوم 28 فبراير 2019”.

تعليق الرحالت بسبب إغالق األجواء الباكستانية
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القيد: 67817-1  -  تاريخ: 26/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 -24544( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى فرع من شركة ذات مسؤولية قائمة

القيد: 1-125259  -  تاريخ: 25/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تحويل شركةالشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

القيد: 91962-1  -  تاريخ: 24/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 -21665( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى  شركة ذات مسؤولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم  إليها 
أصحاب أكس اربرو لمواد البناء ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد رقم 1-67817  
طالبين تحويل الشركة كفرع من شركة سهى غاليريا ذ.م.م   والمسجلة بموجب 

القيد رقم 77480-1 برأسمال وقدره 25٫000  دينار بحريني بين كل من::
HASHMI SYED NAUSHAD .1

NAJEEBUDDIN SYED .2
3. ياسمين محمد رفيع شفيع

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم  إليها 
مال���ك ش���وكة بتروزون الدولية تجارية والمق���اوالت ش.ش.و لمالكها عبدهللا بن 
محم���د دهيمان الدمنان المس���جلة بموجب القيد رق���م 125259-1  طالبا تحويل 
الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى شركة ذات مس���ئولية محدودة برأسمال 

وقدره 10000  دينار بحريني بين كل من:
1. عبدهللا بن محمد بن دهيمان الدمنان

NADEEM KHAN MOHAMMED .2

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم  إليها 
مالك ش���ركة النجار العقارية ش.ش.و )لمالكها يوس���ف حسن النجار(  والمسجلة 
بموج���ب القيد رقم 91962-1  طالبا تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة 
إلى  ش���ركة ذات مس���ؤولية محدودة برأس���مال وقدره 250٫000  دينار بحريني 

بين كل من:
1. يوسف حسن ناصر النجار

2. عبدالرحمن يوسف حسن النجار
3. راشد يوسف حسن النجار

11/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -19911( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -25976( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدالوصي عبدالنبي عبدالكريم شهاب
االسم التجاري الحالي: المرتجى للمقاوالت والعقار

االسم التجاري المطلوب: المرتجى للمقاوالت والصيانة
األنشطة التجارية المطلوبة: تشييد المباني

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: طارق فايز حسين الصالح

االسم التجاري الحالي: المركز الدولي لألستشارات

االسم التجاري الجديد: المركز الدولي لخدمات اللوجستية

قيد رقم: 95776-1قيد رقم: 27086-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

عبداللطيف إبراهيم الدوسري وشريكة تريدينغ أند إندستريال سباليز ذ.م.م
سجل تجاري رقم 79122

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركةالحماد لألنشاء والتعمير ذ.م.م

القيد: 103523  -  تاريخ: 27/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ستار موتورز ذ.م.م

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

الس���ادة اصحاب ش���ركةالحماد لألنش���اء والتعمير ذ.م.م ، المس���جلة بموجب القيد 

رقم 27205-1 ، طالبين تغيير االس���م التجاري من  شركةالحماد لألنشاء والتعمير 

ذ.م.م إلى شركة الحماد 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���ادة اصحاب شركة ستار موتورز ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم 103523 

، طالبين تغيير االسم التجاري وإضافة اسم مجموعة كالتالي: هاي اند اتوموتيف  

hi end automotive W.L.L 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

بناء على قرار الش����ركاء في ش����ركة عبداللطيف إبراهيم الدوس����ري وش����ريكة تريدينغ أند إندستريال 
IQBAL /س����باليز ذ.م.م المس����جلة عل����ى قيد رق����م 79122، بتصفية الش����ركة اختياريا وتعيين الس����يد

جاسم محمد يوسف اسد 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:
عنوان المصفي: جاسم محمد يوسف اسد

)+973(39642223
newco@masbahrain.com
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كوشنر يبحث زيادة التعاون 
مع العاهل السعودي

أعلن البيت األبيض أن جارد كوشنر، كبير 
المستشارين للرئيس دونالد ترامب، والممثل 

الخاص للمفاوضات الدولية جايسون 
غرينبالت والممثل األميركي الخاص لشؤون 
إيران بريان هوك عادوا إلى المملكة العربية 

السعودية والتقوا العاهل السعودي، الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد 

األمير محمد بن سلمان. وأضاف البيان 
أنه “بناًء على المحادثات السابقة، فقد 

ناقشوا زيادة التعاون بين الواليات المتحدة 
والمملكة العربية السعودية، وجهود إدارة 
ترامب لتسهيل السالم بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين”. باإلضافة إلى ذلك، تم نقاش 
سبل تحسين حالة المنطقة بأكملها من خالل 

االستثمار االقتصادي، وفق البيان.

الجارتان النوويتان تتبادالن إسقاط المقاتالت.. وإسالم أباد تأسر طيارا

تصعيد خطير للمواجهة بين الهند وباكستان

أعلنت كل من باكستان والهند أمس األربعاء إسقاط طائرات مقاتلة للطرف اآلخر في تصعيد خطير للمواجهة بين الدولتين النوويتين. وبهدف نزع فتيل األزمة، 
دعا رئيس وزراء باكستان إلى محادثات مع الهند محذرًا من العواقب الكارثية المحتملة في حال عدم “تحكيم المنطق”.

وقــال فــي كلمــة نقلتهــا قنــوات التلفزيــون 
“هــل يمكننــا تحمــل عواقــب أي خطــأ فــي 
الحســابات مــع طبيعة األســلحة التــي لدينا 
ولديكــم؟”. وقالــت باكســتان انهــا أســقطت 
الجــوي  مجالهــا  فــي  هنديتيــن  مقاتلتيــن 
وأســرت طيارين، لكنها شــددت انها ال تريد 

“الذهاب نحو الحرب” مع جارتها.
مقاتالتهــا  إحــدى  خســارة  الهنــد  وأكــدت 
اشــتباك  فــي  باكســتانية  مقاتلــة  وإســقاط 
جــوي فــوق منطقة كشــمير المتنــازع عليها 

في الهيمااليا.
أغلقــت  األزمــة  تعّمــق  الــى  إشــارة  وفــي 
إشــعار  “حتــى  الجــوي  مجالهــا  باكســتان 
آخــر”، وأغلقــت الهنــد ســتة مطــارات علــى 
االقــل ومدرجــا كبيرا شــمال نيودلهــي أمام 
الطيــران المدنــي. وأشــار متحدث عســكري 
باكســتاني الــى ان واحــدة مــن المقاتلتيــن 
الهنديتين ســقطت في كشــمير الباكستانية 
بينمــا ســقطت االخرى فــي الجانــب الهندي 
من الحدود المحصنة التي تقسم المنطقة.

مؤتمــر  فــي  غفــور  آصــف  الجنــرال  وقــال 
نريــد  ال  التصعيــد،  نريــد  “ال  صحافــي 
الذهــاب نحــو الحــرب”، داعيــا الــى اجــراء 
أحــد  أن  الــى  ولفــت  نيودلهــي.  مــع  حــوار 
الطياريــن األســيرين قيد االحتجــاز واآلخر 
فــي المستشــفى. ونشــرت وســائل اإلعــالم 
الباكســتانية شــريط فيديــو يظهــر فيه أحد 
الطياريــن الهندييــن معصــوب العينيــن بعد 
أســره إثــر إســقاط طائرته. وأكــدت مصادر 
أمنيــة أن الفيديــو صحيــح. وقــال غفور ان 
تــم اســقاطهما بعــد  الهنديتيــن  المقاتلتيــن 
ان حلقــت الطائــرات الباكســتانية في وقت 
سابق عبر خط المراقبة الى الجانب الهندي 
فــي اســتعراض قــوة وضربــت أهدافــا غيــر 

عسكرية بينها مستودعات امداد.
عبرتــا  الهنديتيــن  المقاتلتيــن  ان  وأضــاف 
األجــواء  نحــو  المراقبــة  خــط  ذلــك  بعــد 

الباكستانية.
عــن  تحدثــت  أوليــة  تقاريــر  غفــور  ونفــى 
اســقاط الهنــد لطائــرة باكســتانية، وقــال ان 

التقاريــر عــن اســقاط مقاتلــة اف16- غيــر 
صحيحــة ألنــه لم يتم اســتخدام هذا النوع 

من الطائرات في المواجهة.

”خسارة مؤسفة”

الخارجيــة  باســم  المتحــدث  أعلــن  الحقــا 
الهنديــة راجيــش كومــار عــن اصابــة طائرة 
باكســتانية شــاركت في عملية “الســتهداف 

منشآت عسكرية في الجانب الهندي”.
وقــال فــي مؤتمــر صحافــي “شــاهد الجنود 
الطائرة الباكســتانية تسقط من السماء في 

الجانب الباكستاني”.
وأضــاف “خــالل االشــتباك خســرنا لألســف 
طائــرة +ميــغ +21 واحــدة والطيــار مفقود. 

باكستان أدعت انها تحتجزه”.
طائــرة  تحطمــت  منفصــل  حــادث  وفــي 
خــارج  النيــران  فيهــا  واشــتعلت  مروحيــة 
الخاضــع  الجــزء  فــي  ســريناغار  مدينــة 
أســفر  مــا  كشــمير،  مــن  الهنديــة  للســيطرة 
عــن مقتــل ثالثــة أشــخاص، وفقــا لمــا ذكره 
مســؤولون، مضيفيــن أن تحقيقــا فتــح في 

القضية.
األحــداث  مــن  السلســلة  هــذه  وتتالــت 
يشــوب  اللذيــن  البلديــن  بيــن  الخطيــرة 
التوتــر الشــديد العالقة بينهمــا منذ التفجير 
االنتحــاري الــذي وقــع فــي 14 فبرايــر فــي 
كشمير الهندية وأسفر عن مقتل 40 جنديا.

نداء ضد “التصعيد” 

الصيــن  مــع  المتحــدة  الواليــات  دعــت 
واالتحاد االوروبي الى أن يسود التعقل.

مايــك  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
بومبيــو بعــد حديثــه الــى نظيريــه الهنــدي 
والباكســتاني “نحن نشــجع الهند وباكستان 
وتجنــب  النفــس،  ضبــط  ممارســة  علــى 
التصعيــد بــاي ثمــن”. كمــا دعــت فرنســا إلى 
“التهدئــة” في كشــمير حيث تصاعــد التوتر 
في الســاعات األخيرة، وفق متحدث باســم 
وزارة الخارجية الفرنسية. وقال المتحدث 
في تصريح إن “فرنسا قلقة لتدهور الوضع 
التهدئــة”  إلــى  والهنــد  باكســتان  وتدعــو 
مشــيرا إلى “العمليات العسكرية التي جرت 

علــى الحــدود الهنديــة الباكســتانية” صبــاح 
األربعــاء. وحضــت الصيــن أمــس األربعــاء 

الجانبين على “ضبط النفس” والحوار.

تعليق الرحالت الجوية 

أعلنت السعودية واإلمارات، أمس األربعاء، 
تعليــق كافــة رحــالت الطيــران المتجهة من 
األوضــاع  بســبب  باكســتان  إلــى  البلديــن 

الراهنة.

أعلنت الخطوط الجوية السعودية:  «
“أنها نظرا إلغالق األجواء في 

جمهورية باكستان فقد تقرر تعليق 
جميع الرحالت بين المملكة وباكستان 

حتى رفع إغالق األجواء”. كما نقلت 
وكالة أنباء اإلمارات “وام” عن الهيئة 

العامة للطيران المدني إنه جرى 
“تعليق جميع رحالت شركات الطيران 
المسجلة في دولة اإلمارات والمتجهة 

إلى باكستان حتى إشعار آخر نظرا 
لألوضاع الراهنة التي تشهدها 

باكستان”.

اسالم اباد - أ ف ب

دبي ـ العربية نت

القبض على الطيار الهندي بعد إسقاط طائراته في باكستان

لندن ـ رويترز موسكو - سبوتنيكدبي ـ العربية نت

قال خليفة بن مبارك بن خليفة آل ثاني، أحد الذين غادروا األراضي القطرية، 
العتراضــه علــى السياســات الحاليــة، إن “الدوحــة تراقــب أفراد أســرة آل ثاني 

ممن هم في سن الشباب، خوفًا من اتحادهم واتخاذهم مواقف مضادة.

 األمر الذي أدى إلى شعور بالرعب دّب 
في نفوسهم، تحسبًا ألي مكروه”.

وأضــاف خليفة بن مبارك، أن ما قامت 
بــه قطــر مــن معــاداة البيــت الخليجي، 
األســرة  أفــراد  علــى  ســلبًا  أثــره  ظهــر 
الحاكمــة، فقــد اتخذ أمير قطر الشــيخ 
تميــم بــن حمــد عــددًا مــن اإلجــراءات 
فــي محاولــة الحتــواء المعترضين من 
داخــل األســرة. وهــدد بعقوبــات للذين 

يخالفــون سياســة الدولة، وطلب 
مــن أفراد األســرة عدم تصديق 

ما سيقال.. والوقوف بجانبه.
آل  مبــارك  بــن  خليفــة  وأكــد 

ثاني، أن اعتراضهم على 
سياسات الدوحة 

قديمة، بســبب التدخالت في الشــؤون 
واســتضافة  الــدول،  لبعــض  الداخليــة 
أشــخاص لديهم خالفات مع دولهم، أو 

مطلوبين في قضايا أمنية سابقة.

وأكد بن مبارك أن ما يحدث في قطر  «
اليوم أمر مرعب، ويهدد مستقبل 

البالد على جميع المستويات، 
من حيث احتضان جميع الرموز 

اإلرهابية من مختلف األماكن، ودعم 
الجماعات المخربة، والخضوع 

الكامل لتركيا الذي يتزايد 
يوما بعد يوم بشكل مهين 
وغير مقبول، واالرتباط مع 

النظام اإليراني وهو الواجهة 
السوداء لكل عمل 

تخريبي في المنطقة.

قبل الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، امس األربعاء، دعوة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بنياميــن نتنياهــو، لزيــارة القــدس قريبــا. وتأتــي الزيــارة الفتتــاح نصب تــذكاري جديد 

لضحايا حصار مدينة لينينغراد، سان بطرسبورغ حاليا، إبان الحرب العالمية الثانية.

أحضــر”،  ســوف  “شــكرا،  بوتيــن:  وقــال 
مضيفا أن “ذكرى ضحايا الحرب العالمية 
الثانية وحصار لينينغراد تعتبر مقدســة”. 
نتنياهــو،  مــع   بوتيــن،  الرئيــس  والتقــي 
الــذي يــزور موســكو، بعــد إرجــاء لقائهمــا 
الــذي كان مقــررا األســبوع الماضــي. مــن 
االتصــاالت  أن  نتنياهــو،  أعلــن  جهتــه، 
رفيعــة المســتوى بيــن روســيا وإســرائيل 
تســاهم في األمن واالســتقرار في الشرق 

األوسط.
الرئيــس  لقائــه  خــالل  نتنياهــو،  وقــال 
أن  “أعتقــد،  بوتيــن:  الروســي، فالديميــر 
التواصل المباشر بيننا، االتصال المباشر- 
المشــاكل،  غيــاب  يضمــن  مهــم  أمــر  هــو 
والتصادمــات، وضمان االســتقرار واألمن 
فــي منطقتنا”. كما أشــار نتنياهــو، إلى أن 

إسرائيل ستســتمر في مواجهة تصرفات 
“ســنعمل  وأضــاف  ســوريا.  فــي  إيــران 
كل مــا بوســعنا للحــؤول دون مزيــد مــن 
التهديــد وتجنــب مــا تتحدث عنــه إيران، 
التــي تهــدد بتدميرنــا وســنواصل العمل”. 
مــن جانب آخر، أصدرت روســيا وســوريا 
بيانــا مشــتركا يدعــو القــوات األميركيــة 
إلــى الرحيــل والســماح للقــوات الروســية 
والســورية بإجــالء الجئيــن داخــل مخيم 

في جنوب شرق سوريا.

وجاء في البيان أن القوات  «
الروسية والسورية جهزت حافالت 

لنقل الالجئين في مخيم الركبان 
وستضمن لهم العبور اآلمن حتى 

يتسنى لهم بدء حياة جديدة.

وصف الزعيم األعلى اإليراني آية هللا علي خامنئي الواليات المتحدة بأنها دولة 
ال يمكــن الوثــوق فيهــا ومحرضة علــى الحروب قائال إن المســؤولين األميركيين 
مثل مستشار األمن القومي جون بولتون ال يدركون معنى العالقات اإلنسانية.

ونقل موقع خامنئي الرســمي عنه قوله في 
اجتمــاع مــع رئيــس وزراء أرمينيــا نيكــول 
البلديــن  علــى  إن  طهــران  فــي  باشــينيان 
الضغــوط  رغــم  بينهمــا  العالقــات  تعزيــز 
األميركيــة. وقــال خامنئي ”نحــن ملتزمون 
بعالقات جيدة مع جيراننا لكن المســؤولين 
األميركييــن مثل جــون بولتون ليس لديهم 

أي فهم للقضايا والعالقات اإلنسانية“.
وأضــاف ”األميركيــون ال يمكــن الوثوق بهم 
على اإلطالق وهم يســعون للفتنة والفســاد 

مــكان“.  كل  فــي  والحــرب  والخــالف 
الخارجيــة  علقــت  آخــر،  جانــب  مــن 
األميركيــة علــى صــورة تظهــر العنــاق 

بين الرئيس الســوري بشار األسد، 
اإليرانــي  األعلــى  والمرشــد 

علي خامنئــي، أثناء لقائهما 

فــي طهــران االثنيــن الماضــي. ونشــر فريق 
التواصــل التابــع للخارجيــة األميركيــة على 
حســابه فــي “تويتــر” هــذه الصــورة تحــت 
عنوان “عناق القتلة”، مضيفا أن هذا العناق 

“ال عزاء فيه للشعبين السوري واإليراني”.
اإليرانيــة  الحكومــة  الفريــق  وحمــل 
المســؤولية عن “إنفاق ثروات الشــعب على 
دعم اإلرهاب العالمي واألنظمة القمعية في 
المنطقة”، متهما الســلطات الســورية بـ”قتل 
وتشــويه وتشــريد الماليين من أبناء 

سوريا”.

وترى واشنطن في  «
السلطات اإليرانية أكبر 

عدو لها على الصعيد الدولي، 
متهمة إياها بدعم اإلرهاب 

وزعزعة استقرار المنطقة.

خامنئي: أميركا تسعى للحرببوتين يقبل دعوة نتنياهو لزيارة القدسقطر أصبحت مستعمرة تركية
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القدس المحتلة ـ وكاالت

الخارجيــة  للشــؤون  الدولــة  وزيــر  أكــد 
األمــم  مــن  الجبيــر،  عــادل  الســعودي، 
موقــف  أن  األربعــاء  أمــس  المتحــدة، 
المملكــة واضــح فــي اليمــن، إلــى جانــب 
الشــرعية. كمــا أكــد أن الســعودية تديــن 
االنتهاكات الحوثيــة المرعية من إيران. 
وأضــاف أن المملكــة توفــر جميــع أنواع 

الدعم للشعب اليمني لتجاوز محنته.
إلــى ذلك، دعا إلى وضــع حد لالنتهاكات 
اإليرانية لحقوق اإلنسان وخصوصا في 
األحواز. وفي ما يتعلق بالملف السوري، 

أكــد أنــه علــى المجتمــع الدولــي العمــل 
بســرعة إلنهــاء األزمــة الســورية. وكان 
الجبيــر أكــد مطلــع فبراير أن الســعودية 
اســتقالل  تحفــظ  نتيجــة  إلــى  “تتطلــع 
إبعــاد  إلــى  وتــؤدي  ووحدتهــا  ســوريا 
القــوات الخارجيــة منهــا”. وعــن القضية 
الفلســطينية، كــرر وزير الدولة للشــؤون 
الثابــت،  المملكــة  موقــف  الخارجيــة، 
حقــوق  يضمــن  بحــل  نطالــب  قائــالً:” 
الدوليــة  القــرارات  وفــق  الفلســطينيين 

وحدود 67.

اإلســرائيلي،  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت 
أمــس األربعــاء، محافظ القــدس عدنان 
حملــة  خــالل  فلســطينيا،  و21  غيــث، 
القــدس  مداهمــات واســعة فــي مدينــة 

المحتلة.
األســرى  شــؤون  هيئــة  محامــي  وقــال 
والمحرريــن محمــد محمــود لوكالــة وفــا 

إن الشــرطة اإلسرائيلية  اقتحمت منزل 
المحافــظ غيث واعتقلته، واقتادته إلى 

مركز شرطة “المسكوبية”.
وأضاف، أن قوات االحتالل اعتقلت 21 
فلســطينيا من العيســوية، بينهم مدحت 
ديبــه، وهــو مــن أبــرز المحاميــن الذيــن 

ترافعوا في قضية “باب الرحمة”.

الجبير: ندين االنتهاكات الحوثية المرعية من إيران

إسرائيل تعتقل محافظ القدس و21 فلسطينيا

هانوي ـ وكاالت القاهرة ـ وكاالت

كتــب الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامــب، على تويتــر، أمس األربعاء، إن “اجتماعــات جيدة” عقدت مع زعيم كوريا الشــمالية كيم 
يونــغ أون و”حــوار جيــد للغايــة”. وفــي تغريدة أخرى، أضاف ترامب “لقاء جيد وعشــاء مع كيم في هانوي فــي فيتنام. نتطلع إلى 

مواصلة مناقشاتنا غدًا”.

الرئيــس  بيــن  الثانيــة  القمــة  وبــدأت 
األميركــي والزعيــم الكــوري الشــمالي في 
صافــح  حيــن  القمــة  وافتتحــت  هانــوي. 
ترامــب كيــم أمام صف من أعــالم بلديهما 
فــي فندق متروبــول بالعاصمة الفيتنامية 
مباحثــات  الزعيمــان  وأجــرى  هانــوي. 
ثنائيــة لـــ 20 دقيقــة أعقبها تناول العشــاء 
مــع مســاعديهما. وكان الرئيــس األميركي 
بأنهــا ســتكون قمــة  اعتقــاده  أعــرب عــن 
ناجحة للغايــة. وقال: “القمة األولى كانت 
ناجحــة جدا ونأمل أن تؤدي القمة الثانية 
لنجاحــات أكبــر”. وأضــاف أن فــي كوريــا 

الشمالية فرص اقتصادية غير محدودة.
االجتماعــات  مــن  عــدد  عــن  أعلــن  كمــا 
ســتعقد مع الزعيم الكوري الشــمالي اليوم 

الخميــس أيضــًا. مــن جهتــه، أعــرب كيــم 
يونــغ أون عــن أنــه “متأكــد” مــن “التوصل 
إلــى نتيجــة هــذه المــرة”. وكان ترامب قد 
توقع قبيل لقائه زعيم كوريا الشمالية في 

قمة ثانية تاريخية بين الرجلين، مستقبالً 
“رائعــًا” لكوريــا الشــمالية فــي حــال وافــق 
زعيمهــا كيم يونــغ-أون، علــى التخّلي عن 

الترسانة النووية لبالده.

أعلــن التلفزيــون المصــري، عــن ارتفــاع عــدد ضحايــا حادث ســكك حديد مصر إلــى 25 قتيــال و40 مصابا، بعد أن شــهدت المحطة 
حريقا هائال إثر اصطدام قاطرة في الرصيف. وقال مجلس الوزراء في بيان إن وزير النقل هشام عرفات استقال بعد الحادث. 

الســلطات  أن  الرســمي  التلفزيــون  وذكــر 
ألقت القبض على سائق القطار.

ووصــل رئيس الــوزراء المصري مصطفى 
وتعهــد  الحــادث،  موقــع  إلــى  مدبولــي 
بالتحقيــق  للصحفييــن  تصريحــات  فــي 
ومحاســبة المتســببين فــي أي تقصيــر أو 

إهمال.
الحديديــة،  الســكك  هيئــة  وأوضحــت 
أن ســبب الحــادث فــي محطــة رمســيس 
للقطارات في القاهرة، جاء نتيجة انحدار 
القاطــرة رقــم 2302، واصطدامها بالجدار 
 6 رقــم  الرصيــف  نهايــة  فــي  الخرســاني 

بالمحطة.
واســتبعدت الهيئــة، فرضيــة اإلرهــاب في 
حــادث الحريــق، الــذي اندلــع بعــد انفجــار 
خــزان الوقود “تانك الســوالر” فــي قاطرة 

نهايــة  بصــدادات  اصطدامهــا  بعــد  قطــار 
الرصيف، وليس نتيجة عمل إرهابي.

وأشار المصدر إلى أن، الحادث تسبب في 
انهيــار أجزاء من أحد المباني، وأثار حالة 

من الذعر في المحطة.

إعــالم  وســائل  قالــت  آخــر،  جانــب  مــن 
قــد  جديــدا  قطــار  حــادث  إن  مصريــة 
وقــع علــى خــط ســكة حديــد “مطــروح - 
اإلســكندرية”، أمــس، مــا أدى إلــى مصــرع 

شخص وإصابة 6 آخرين.

كيم وترامب في لقائهما الثاني عازمان على النجاح

حريق هائل نشب جراء اصطدام القطار بأحد األرصفة في محطة رمسيس

الرئيــس األميركي: “اجتماعات جيدة وحــوار جيد للغاية” بعد قاطرة الموت بالقاهرة.. حادث دموي آخر في خط مطروح
قمة ثانية تاريخية بين كيم وترامب “قطار رمسيس” يطيح بوزير النقل المصري
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جميع التفنيدات، ومحاوالت إبداء صعوبة إحالل العمالة الوطنية في مختلف 
الوظائــف بشــكل عــام، ال تليــق أن تصــدر منا، أو حتى أن نتجادل بشــأنها! من 
الواجــب علينــا أن ندفــع باتجاه توظيف البحرينيين، وإحــالل القوى الوطنية 
فــي مفاصــل األعمال فــي القطاعات كافــة؛ فالبحرينيون ال يقلــون كفاءة عن 
األجانــب أبــدًا، ويمتلكــون القدرة على إتمام مختلف األعمــال، فقد تخصصوا 
فــي الكثيــر مــن المجاالت، وأصبحت نســبة كبيــرة جدًا منهم تحمل شــهادات 

أكاديمية واحترافية دقيقة التخصص.
لكن عجبًا منا، ونحن ُنقّيم، ونهب األجانب أجورًا ورواتب تفوق بكثير ما قد 
يتقاضاه البحريني العامل في نفس المنصب أو الوظيفة والمجال والمستوى، 
هي قناعة لم تنفك عن واقعنا الُمعاش قدم عهدنا، نعرفها جيدًا، هي جزء من 
نظرة موروثة، صدحت على ألســنتنا من خالل المثل الشــعبي الشهير )عذاري 
تســقي لبعيد وتخلي الجريب(!، ولم تزل عقدة الرجل األجنبي حاضرة؛ ليس 
األجنبــي صاحــب خصل الشــعر الشــقراء وحســب، بل غيــر البحرينــي ُمطلقًا، 
هذه العقدة التي مازالت متشبثة بممارسات الكثيرين، مستفحلة بعدم الثقة 
التــي أوهمــوا أنفســهم بهــا، وبــأن البحرينــي ليــس ُمجــدًا، أو غير ملتــزم، وهو 
كالم ســمعته مــن الكثير من أرباب األعمــال؛ الذين يفضلون توظيف األجانب 
بــدالً مــن أبنــاء البلــد، بــل يرفعون أجورهــم، ويزيــدون ترقياتهــم، حتى غدوا 
يتحكمــون بســير األعمــال، بل واإلســراف فــي توظيف من يشــاؤون من أبناء 

جلدتهم!
بعــض النمــاذج البحرينيــة المقصــرة النــادرة، أخذت حظــًا وافرًا مــن التعميم، 
لتجحــد بدورهــا الفــرد البحرينــي المعطــاء، والطاقــات البحرينيــة الُمجــدة، 

وتجعلهم - لألسف - أمام تحٍد صخري، ال يقدرهم، ويجحف حقهم! 

هذه دعوة صادقة لكل غيور على وطنه، لكل محب ألهله، لكل بحريني  «
من صناع القرار وأصحاب األعمال، بأن يدعموا أبناء بلدهم، خصوصا 

الشباب منهم، فهم مستقبل البحرين وفخرها.

أجور البحرينيين

opinions
@albiladpress.com

علي الصايغ

Ali.alsayegh15 
@gmail.com
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ظاهرة خطيرة تهدد 
الكيان االجتماعي

يجــب علــى الجهــات المختصــة، الداخليــة، وزارة العمــل أو غيرهــا، تقديم 
الحــل الصحيــح والمناســب للتصدي والقضاء على ظاهرة انتشــار الجنس 
الثالــث من جنســية آســيوية معينــة، والتي أصبحت ظاهــرة خطيرة تمثل 
تهديــدًا صريحــًا للكيان االجتماعــي واألعراف والتقاليد، فالمســألة لم تعد 
تقتصــر علــى وجودهــم في صالونــات التجميل والحالقــة والمحالت، إنما 
أصبحنــا نراهــم فــي الشــوارع “يتحرشــون” بالمــارة وعنــد اإلشــارات فــي 
مشــاهد مقززة جدا تســيء لعادات أهل البلد وتقود إلى مشــاكل أخالقية 
كثيرة، خصوصا عند الشــباب الذين يمثلون أهم شــرائح المجتمع ومصدر 

قوته.
البد من الحد من ازدياد هذه الظاهرة التي استفحلت في مجتمعنا بشكل 
مخيــف بعــد أن تركنــا القضيــة دون متابعــة ورصــد إال فيمــا نــدر، مــع أنهــا 
قضية خطيرة جدا وتكمن خطورتها في أنها ُتلقي ظاللها على كل األفراد 
وعلــى المجتمــع، فهــؤالء الشــواذ المنتشــرون فــي مجتمعنا يقومــون بكل 
مــا يتنافــى مــع اآلداب العامــة ويهدفــون بشــكل أو بآخــر إلى نشــر الفســاد 
واالنحــالل األخالقــي وال تهمهــم ســلوكيات وعــادات وتقاليــد البلــد، إنمــا 

الغوص في الفجور والتوســع في الســلوك المشــين، فمن المألوف اليوم أن 
تشــاهد أية أســرة في مشوارها إلى مجمع تجاري أو منتزه أو حتى مجرد 
المرور في طريق ما أمثال أولئك اآلسيويين من الجنس الثالث بحركاتهم 
وميوعتهــم المقــززة، وأنــا على يقين بــأن الجميع يوافقني الــرأي، فكم منا 
كعوائــل قــد تعــرض لمثل تلك المواقف المحرجــة، وضاعت كلماتنا وتكبل 

لساننا واحتضرنا فوق االحتضار من هول وشدة المشهد أمام أطفالنا.

كولي أمر وصحافي أمين على سمعة وطني أنقل إلى الجهات  «
المختصة هذه القضية التي من شأنها أن تقتل الطهارة والشرف، 
فهي ال تقل خطورة عن القضايا الهدامة األخرى مثل الباحثين عن 

المتعة الحرام، وإدارة المساكن ألعمال البغاء، وممارسة الدعارة، لذلك 
نتمنى من مختلف الجهات ذات الشأن التنسيق والتعاون وتشكيل 

لجان مشتركة للتصدى لمثل هذا الوباء الكريه والشر والفساد 
والتحلل األخالقي، نعم.. نحن بلد مفتوح ويرحب بالزائر واألجنبي، لكن 

ال يمكن السماح ألفعالهم المشينة، وتصرفاتهم المريبة بالمضي 
قدما.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الشريان ومدربو السياقة 
في البحرين

منذ بدأ اإلعالمي الســعودي داوود الشــريان برنامجه الجديد “ماحنا بســاكتين” 
علــى قنــاة “SBC”، وهو يثير جدالً واســعًا لدى الشــارع والنخب في الســعودية، 
حلقتــه األخيــرة عــن مشــاكل مــدارس تعليم القيادة للنســاء، تعــدى الجدل فيها 
حــدود الســعودية، حيــث أثار الشــريان عــددا من مدربي الســياقة فــي البحرين 
التــي تعج منذ أشــهر بعشــرات اآلالف مــن المتدربات الســعوديات، وذلك عندما 
تطرق لبعض الســلبيات التي ســمعها من ســعوديات تدربن في البحرين، مدعما 
كالمــه بتقريــر مصور لمداخالت بعضهن وكذلك مشــاِركات في االســتوديو، كما 
انتشــر بشــكل واســع مقطــع صوتــي ألحــد المدربيــن البحرينييــن، يــرد فيه على 
الشــريان بشــكل غاضــب للغايــة، وبنبــرة ال تخلــو بنظــري مــن التعالــي والفوقية 
خصوصــا عندمــا قال: “ليش جايين هني؟” وكذلك  عندما أعطى كالم الشــريان 
أكبــر مــن حجمــه بقولــه: “احترم الشــعب البحرينــي”، وبعيدًا عن هــذه العبارات، 
أرى أن االثنين وقعا في خطأ التعميم، فالشريان تحدث في أمور قد تصدر من 
بعــض المدربين في البحرين بشــكل يوحــي بالتعميم، وكذلك المدرب البحريني 
الغاضب عمم حينما قال كيف تقول كذا وكذا عن مدربين يتجاوز عددهم 890 

مدربا؟ وكأنه يتحدث عن 890 مالكا طاهرا!
لــي تجربــة فــي هــذا الموضوع حيث قررت قبل أشــهر تدريــب زوجتي وابنتي 
في البحرين، وال شــك أننا واألشــقاء في البحرين أهل وجماعة وشــعب واحد، 
خصوصــا فيمــا يخــص القيــم والعــادات والتقاليــد األصيلــة، وهــذا أمــر ال غبــار 
عليــه، وقــد توفقت بمــدرب من خيرة الرجــال خلقًا وتدريبــًا والحمدلله، وكنت 

أتابــع معــه بنفســي تقــدم ونتائــج عمليــة التدريــب، لكن هــذا ال يمنــع أن  يكون 
هنــاك مــن يقــوم ببعــض التصرفــات المريبــة، وكذلــك بعــض مــن يقــوم بمعاملة 
ســيئة أو متعالية لفظًا أو عمالً، وهذا بنظري أمر طبيعي فالبشــر ليســوا ســواء، 
والمســؤولية تلقــى أيضــًا علــى المتدربة نفســها لتتخذ الموقف المناســب، أقلها 

تشتكي إلدارة المدرسة.
الحكومة البحرينية قامت مشكورة بتسهيالت كثيرة خالل األشهر الماضية في 
هذا المجال أهمها إلغاء شرط اإلقامة في البحرين والذي كان مشكلة للكثيرين 
وخســارة ماديــة لهــم، وكنت أنــا من هؤالء، كذلــك يجب معرفــة أن المدرب في 
البحرين هو مجرد متعاقد مع مدرســة الســياقة ويقوم بالتدريب على ســيارته 
الخاصــة، وليــس موظفــًا رســميًا لــدى الحكومة البحرينيــة، في النهايــة البد من 
التوضيــح بــأن حلقــة الشــريان التــي امتــدت ألكثــر من أربعيــن دقيقــة لم تمس 
الشعب البحريني بأي سوء، بل لم يكن موضوعها أساسًا عن تدريب السعوديات 
في البحرين، بل موضوعها وجل وقتها كان انتقادًا للجهات الرسمية السعودية 
التــي خولتهــا الدولة لتقوم بما يجب عليها في تدريب الســيدات، وأنها أعطيت 
الوقــت الكافــي ورأيــي مــن رأي الشــريان فــي ذلك، والــذي اتصل خــالل الحلقة 

بمدير عام اإلدارة العامة للمرور في السعودية ليعلق على تلك األمور. 

في النهاية أشكر البحرين والبحرينيين على استقبالهم وتسهيالتهم،  «
كذلك أشد على يد الشريان في تسليط الضوء على المشاكل التي يعاني 

منها المواطنون.

خالد عبدالعزيز النزر

28 فبراير 2019 الخميس
23 جمادى اآلخرة 1440

ثالثون عامًا أحفر الجدران
أحــاول كســر قواعــد ضــرورة االحتفــال فــي التاريــخ نفســه، والســاعة نفســها 
لحدث ما، فانتظرت أكثر من شــهر ألحتفل معكم بمرور 30 عامًا على التحاقي 
بالصحافة )26 يناير 1989(، إذ كانت مجرد صدفة أو قدرا، أن أكون في نهايات 
دراســتي الجامعيــة ولــم أكــن قــد قــررت ماذا أفعــل بشــهادة اللغة العربيــة، وإذا 
بزميلــة مــن الطالبــات المشــتغالت في الصحافــة تخبرني عن صحيفة تتأســس 
للتــو اســمها “األيــام” وأن رئيــس تحريرهــا يدعــى نبيــل الحمر، وبعد أيــام قالئل 
أ وتعّتق  وجــدت نفســي فــي الصحيفة وفي الصحافة، فتملكني عشــق كأنه تخبَّ

وانتظرني لينفجر في هذا المضمار الفسيح.
أهّم ما ذكرني بالمناســبة، ما قرأته في الزميلة “أخبار الخليج” قبل أســبوع من 
شــكوى الصحافيين من المؤسســات الرســمية التي توصد أبوابها في وجوههم 

وتحولهم إلى األسئلة المكتوبة بدال من المباشرة. 
مــا يمكــن الوقــوف عنــده في تعامــل المؤسســات والصحافة يكون علــى قدر ما 
للمؤسســات الصحافيــة مــن قــوة، ومــا للصحافــي من مهنيــة واحتــرام، أما قوة 

المؤسســات الصحافيــة فإنهــا تأتي من معالجاتها المهنيــة للقضايا التي تتصدى 
لهــا... أن تغنــي القــارئ بالمعلومــات الخاصــة واألخبــار المتفــردة، وأن تســتغني 
عــن الوزارات والمؤسســات الرســمية التي تلّوح بقطع اإلمــدادات اإلعالنية، فال 
خشــية مــن الناحيــة المادية علــى الصحيفة، فما الــذي يمنعها مــن الندية؟ وفي 
الجهــة المقابلــة ال أحــد يرغــب بمــن ينبش ويفتــش في دفاتــره وأعمالــه، ويبرز 
إنجازاتــه بقــدر مــا يبــرز إخفاقاتــه، واقتحــام األبــواب إنمــا يقــوم بــه الصحافي 
بقدرته ومهنيته، غير منتظر أن ُيفتح له الباب طوعًا، بل عليه أن يشك إن رأى 
األرض مفروشة أمامه، فلعل َشركا في انتظاره، وعند الحديث عن المهنية فإن 
األمــر يتعلــق بقــوة الصحافي في البحث والتثّبت مــن المعلومة وتحري الصدق 

حتى إن انتهى إلى غير ما يوّد، من دون إثارة وفرقعات.

ثالثون عامًا وأكثر، والشكوى هي نفسها، مع تفاوت اإليمان بالصحافة  «
كحياة أو وظيفة!.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

قبــل أيــام زار ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان باكســتان 
والهنــد والصيــن، كعــادة ســموه بمنهجــه الدبلوماســي مــن خــالل توســيع 
الخيارات السياسية وإنشاء التحالفات االقتصادية والعسكرية مع القوى 
الدولية، ليس غريبا على ســموه وال على المملكة العربية الســعودية، ألنها 

استراتيجية مستمرة منذ تأسيس المملكة في دولتها الثالثة.
والسياســي  االقتصــادي  الصعيــد  علــى  والتعــاون  العالقــات  إعــادة  إن 
والعسكري، خصوصًا مع القوى الكبرى الصاعدة في االقتصاد والصناعات 
العســكرية، كباكســتان والهند والصين، والتي تمتاز بمخزون سكاني كبير 
وطموحــات اقتصاديــة، خطــوة مهمــة في هــذه المرحلة لما لهــا من تأثير 
وتوقعــات مســتقبلية تعــود بالنفــع علــى المملكــة والمنطقــة تســاهم فــي 
دعمهــا ومعاونتهــا في تحقيق تطلعاتها وطموحاتها المســتقبلية على كل 
األصعدة وذلك لما حققته مؤخرًا هذه الدول من نتائج نمو غير مسبوقة 

ونجاحات متسارعة وملحوظة.
لقــد تجــاوزت المملكــة حــدود الوطــن لتكــون بدايــة خيــر وانطالقــة نحو 
حاضــر ومســتقبل جديــد يمكنهــا من التوســع والنهوض، وتحديــدًا توجه 
ســموه نحو الشــرق يترك رســائل إلى الخارج )األميركي واألوروبي( وهي 

أن هناك بدائل كثيرة في انتظارنا، ولسنا ملزمين بتحالفات هشة.
من المتوقع أن تتلقى المصالح االقتصادية اإليرانية ضربات جديدة بعد 
جولة ســموه، بعد أن رجحت االتفاقات االســتثمارية مع إســالم آباد كفة 
ميناء غوادر الباكستاني على حساب أحالم طهران بتطوير ميناء جابهار 
لتقديم خدمات لوجســتية لدول آســيا الوســطى وغيرها من االتفاقيات، 
وال يهــم المملكــة مــا تخطــط لــه إيــران بعــد هــذه الجولــة، فمصالــح الهند 
والصيــن وباكســتان مــع الســعودية أكبــر بكثير مــن أية عالقــات محفوفة 
بالمخاطــر مــع إيــران فــي ظــل اقتصادها المشــلول، إضافة إلــى الضغوط 
األميركيــة التــي تقيــد جميع أنــواع العالقــات االقتصاديــة والتجارية مع 

طهران.

شاهدنا كيف سببت خطوات األمير محمد بن سلمان قلقًا عند  «
أعداء المملكة في الداخل والخارج، وغايات سموه أبعد وأكبر من 

أن تقف أمام عقبات صغيرة هنا أو هناك، فمن رام البناء ال يكترث 
بمعاول الهدم، فعاًل خطواته حققت إنجازات تصدق فيها مقولة 

إن “القافلة تسير والكالب تنبح”.

سمو األمير محمد بن سلمان... ونجاحات تترى

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com



Sports
@albiladpress.com

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

جانب من التتويج

محمد بن راشــد يتوج أبطــال اإلمارات بســيف ناصر بن حمد

ختام موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد 16

حظــي منتخبنــا الوطنــي للجودو للرجال والســيدات باســتقبال رســمي متميز أقامته اللجنــة األولمبية لألبطال بقاعة التشــريفات 
بمطــار البحريــن الدولــي لــدى عودتــه مســاء أمــس األول الثالثاء من المغــرب محمال بـ 10 ذهبيــات و4 فضيــات و3 برونزيات بعد 
مشاركته في البطولة العربية للمنتخبات واألندية التي اختتمت أخيرا؛ ليحصد منتخب الرجال المركز األول ومنتخب السيدات 

المركز الثاني.

للمجلــس  المســاعد  العــام  األميــن  وكان 
األعلــى للشــباب والرياضــة األميــن العــام 
عســكر  عبدالرحمــن  األولمبيــة  للجنــة 
فــي مقدمــة مســتقبلي األبطــال بحضــور 
عــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد 
نقــل  إذ  النفــس،  عــن  للدفــاع  البحرينــي 
ممثــل  وتهانــي  تحيــات  لألبطــال  عســكر 
جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة.

المتميــز  العربــي  باإلنجــاز  وأشــاد عســكر 
الــذي حققــه األبطــال عندمــا ضربــوا بقوة 
وخطفــوا 17 ميداليــة ملونــة من بينها 10 
ميداليــات فــي إنجــاز غيــر مســبوق للعبة 
التطــور  مــدى  يعكــس  مــا  وهــو  الجــودو 
فــي  الجــودو  لعبــة  تعيشــه  الــذي  الكبيــر 

المملكة.
وأضــاف أن هــذا اإلنجاز ما هــو إال امتداد 
لمســيرة اإلنجــازات المتميــزة التي حققها 
النفــس  عــن  للدفــاع  البحرينــي  االتحــاد 
برئاســة أحمــد الخيــاط فــي ظــل التعاون 
الوثيــق مــع االتحــاد الرياضــي العســكري 

برئاسة العميد ركن محمد عبداللطيف بن 
جــالل، الــذي كانــت لــه بصمة فــي تحقيق 
ســالمة  يعكــس  مــا  وهــو  اإلنجــاز،  هــذا 
يتبعهــا  التــي  واإلســتراتيجيات  الخطــط 
االتحــاد فــي الوصــول بمنتخــب الجــودو 
إلــى أرفــع المســتويات وهــو مــا نتــج عنه 
سلســلة من اإلنجــازات والنتائج المتميزة 
الخارجيــة  المشــاركات  مختلــف  فــي 
لتكتســب رياضــة الجودو مكانــة مرموقة 
وهــو مــا يبعــث علــى االرتيــاح باعتبارهــا 

واحدة من الرياضات األولمبية الهامة.
قدمــه  مــا  علــى  العــام  األميــن  وأثنــى 

الالعبــون مــن أداء مثالــي وروح قتاليــة 
عاليــة أثمــرت عــن تحقيق تلــك الحصيلة 
المتميــزة من الميداليات والتي تجســد ما 
تتمتــع بــه لعبة الجــودو من عناصــر بارزة 
وقاعــدة قويــة مــن الالعبيــن الصاعديــن 
يبذلهــا  التــي  الكبيــرة  الجهــود  مثمنــا 

الالعبــون وأفــراد الطاقم الفنــي واإلداري 
في ســبيل إعالء راية المملكة خفاقة في 

المحافل الخارجية كافة.
وأضاف “إن لعبة الجودو أصبحت واجهة 
مشــرفة لمملكة البحرين وهو ما سيدفعنا 
والمســاندة  الدعــم  مــن  المزيــد  لتقديــم 

اإلنجــازات  لتواصــل حصــد  اللعبــة  لهــذه 
أن  متمنًيــا  الغاليــة”،  لمملكتنــا  المتميــزة 
يشــكل هــذا اإلنجــاز دافًعــا أمــام الالعبين 
لتحقيــق المزيد مــن اإلنجازات المتالحقة 
التــي تعــزز مكانــة البحريــن علــى خارطة 

الرياضة العالمية.
يذكر أن منتخب الجودو تربع على عرش 
صــدارة الترتيب العام، وحاز كأس المركز 
األول فــي الرجــال )الفــرق(، وكأس المركز 
األول فــي الرجال )الفردي(، وكأس المركز 
وكأس  )الفــرق(،  الســيدات  فــي  الثانــي 

المركز الثاني في السيدات )الفردي(.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

عسكر يستقبل أبطال الجودو ويشيد بإنجازهم المتميز

عسكر يتوسط أفراد الجودو

اللجنة اإلعالمية

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

حقــق منتخبنــا الوطنــي للناشــئين لكــرة اليــد المركــز األول فــي بطولــة الكويت الدوليــة الودية لمنتخبات الناشــئين، التــي أقيمت في دولــة الكويت 
بمشاركة منتخبات السعودية واإلمارات والكويت والبحرين.

وتفــوق أحمــر المســتقبل فــي المبــاراة األولــى 
على المنتخب السعودية بنتيجة )26/ 24( وفي 
المباراة النهائية حقق الفوز على الكويت بنفس 
النتيجــة ليحصد لقب البطولة التي تنظم للمرة 
األولــى علــى هامــش احتفــاالت دولــة الكويــت 

الشقيقة باألعياد الوطنية وذكرى التحرير.
أحمر المســتقبل قال كلمته في المباراة النهائية 
على حساب مستضيف البطولة وأمام جماهيره 
الوطنــي  المــدرب  بقيــادة  شــخصيته  وفــرض 
إبراهيــم عباس ومســاعده محمــد عبدالنبي، ما 
يؤكد التفوق الواضح لكرة اليد البحرينية على 
الســاحة الخليجيــة؛ ليؤكــد جدارتــه بالفــوز في 

اللقب في نسخته األولى.
وشارك في البطولة من جانب منتخبنا 18 العًبا 
تــم اختيارهــم لهــذه البطولــة وهم، جاســم علي 
خميس، حسين محمد محفوظ، حسين النجار، 
علــي أحمــد علي، علــي جعفر، نوح عبدالشــهيد، 

محمــد  خليــل،  محمــد  علــي  ســمير،  مؤيــد 
مجتبــى  ابراهيــم،  خليــل  محمــد  عبدالجليــل، 
الزيمور، قاســم جعفر، علي مســعود، علي فؤاد، 
محمــد حبيــب، علــي رضا، حســين علي خميس 

وعلي العشيري.
برنامــج  ضمــن  البحرينيــة  المشــاركة  وتأتــي 

اإلعــداد الذي وضعته لجنة المنتخبات باالتحاد 
فــي إعــداد المنتخــب إلــى نهائيــات كأس العالم 
المقبلة، التي ستقام في مقدونيا منتصف العام 
الحالــي؛ باعتبــاره بطــاًل للقــارة اآلســيوية بعــد 
فــوزه باللقب في البطولــة األخيرة التي أقيمت 

في األردن العام الماضي.

منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد

تغلــب علــى األخضــر الســعودي فــي المبــاراة النهائية
“أحمر الناشئين” يحقق لقب بطولة الكويت

اللجنة اإلعالمية

تعاقد االتحاد البحريني لكرة اليد مع المدرب اآليسندي جوهان سيفاسون؛ لتدريب منتخبي الناشئين والشباب خالل الفترة المقبلة والمتمثل 
في نهائيات كأس العالم للناشئين، التي تقام في مقدونيا وبطولة العالم للشباب بإسبانيا صيف العام الحالي.

مديــر  االتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  وأكــد 
التوافــق  تــم  أنــه  باقــر  إســماعيل  المنتخبــات 
مــع المــدرب اآليســلندي للعمــل مــع المنتخبات 
العمريــة باالتحــاد، إذ تــم التفــاوض معــه فــي 
الفتــرة الماضيــة وأثنــاء بطولــة العالــم للرجال 
وبعــد  والدنمــارك،  ألمانيــا  فــي  أقيمــت  التــي 
تــم  للمــدرب  الذاتيــة  الســيرة  علــى  االطــالع 
االتفــاق معه بصورة رســمية لقيادة المنتخبين 

مستقبال.
ســيصل  جوهــان  المــدرب  إن  باقــر  وقــال 
المملكــة نهايــة أبريل المقبل، وســيبدأ عمله مع 
المنتخبــات العمريــة وفــق البرنامــج الــذي تــم 
وضعــه، وفيمــا يخــص المدربيــن المســاعدين 
فإنه ســيتم اســتكمال األجهزة الفنيــة بالتعاقد 
مــع مدربيــن بحرينييــن  للعمــل مســاعدين مــع 
المــدرب اآليســلندي وفــق خطــة االتحــاد فــي 
إعطــاء الفرصــة للكــوادر الوطنيــة لالنخــراط 

مــع المنتخبــات المحليــة؛ مــن أجــل االســتفادة 
وتأهيلهــم فــي المجــال التدريبــي مــن خــالل 

العمل مع المدربين المحترفين.
خبــرة  جوهــان  اآليســلندي  المــدرب  ويمتلــك 
كبيــرة فــي مجــال التدريــب مــن خــالل عملــه 
مــع عدد مــن األنديــة األوربية، ومنهــا منتخب 

آيســلندا، ويبلــغ مــن العمر 41 عاًمــا قضاها في 
مالعــب كــرة اليــد العبــا ومدربــا ألكثــر من 15 
عاًمــا. مــن جانــب آخــر، كشــف عضــو مجلــس 
المــدرب  مــع  التعاقــد  عــن  اليــد  اتحــاد  إدارة 
الصربــي نينــاد لتدريــب حــراس المرمــى فــي 

المنتخبات الوطنية.

المدرب اآليسلندي إسماعيل باقر

نيناد يتولى تدريب حراس المرمى في المنتخبات الوطنية
مدرب آيسلندي لمنتخبي الناشئين والشباب لليد

أحمد مهدي

28 فبراير 2019 الخميس
23 جمادى اآلخرة 1440

تنطلــق اليــوم )الخميــس( منافســات الجولة 12 
للموســم  القــدم  لكــرة  الثانيــة  الدرجــة  لــدوري 
الرياضــي 2018 -  2019، وذلــك بإقامــة لقاءين 
عنــد 6:30 مســاء. ويلعــب ســترة مــع البحريــن 
علــى اســتاد النــادي األهلــي، االتفاق مــع األهلي 
غــدا  الجولــة  وتســتكمل  الرفــاع.  ملعــب  علــى 
التضامــن،  مــع  االتحــاد  يلعــب  إذ  الجمعــة، 
والبسيتين مع مدينة عيسى، فيما يغيب قاللي 

عن الجولة؛ لخضوعه للراحة اإلجبارية.
ويشــير ترتيب الدوري حاليا إلى اآلتي: األهلي 
في الصدارة برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، 
البســيتين 22 مــن 10، ســترة 19 مــن 9، مدينــة 
عيسى 18 من 10، االتحاد 14 من 10، البحرين 
9 مــن 9، التضامــن 7 مــن 10، قاللــي 6 مــن 10، 

االتفاق أخيرا بنقطة وحيدة من 10 مباريات.

 الجولة 12 
للدرجة الثانية

عادوا بـ 10 
ذهبيات و4 فضيات 

و3 برونزيات

توج سمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى آل خليفة أبطال اإلمارات بسيف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعد الفوز بأشواط النخبة للصقور، وذلك في ختام موسم ناصر بن 
حمد للصقور والصيد في نسخته الخامسة، الذي يقام برعاية كريمة من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتنظيم من لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية. 

لجنــة  رئيــس  الختامــي  الحفــل  وحضــر 
رياضــات المــوروث الشــعبي خليفة القعود 
وعدد من أعضاء اللجنة وبعض الصقارين 

ومحبي الرياضات التراثية.
النخبــة  لصقــاري  النهائــي  الشــوط  وفــي 
الدولــي المخصــص لفئــة الجيــرات، تمكــن 
الصقار اإلماراتي حمدان سعيد الكندي من 
تحقيق المركز األول وســيف ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بعــد أن تمكــن 
الطير من قطع المسافة المطلوبة في زمن 
قــدره )20.957 ثانيــة(، فيمــا حــل الصقــار 
البحرينــي برغــش محمــد المنصــوري فــي 
المركــز الثانــي بعد أن قطع طيره المســافة 
فــي زمن قــدره )21.728 ثانية(، بينما جاء 
اإلماراتــي مبــارك ســالم أحمــد المــرر فــي 
المركز الثالث بزمن قدره )21.961 ثانية(.

أما على مستوى شوط الحرار والشواهين 
في شــوط النخبة الدولي على ســيف سمو 
فقــد  آل خليفــة،  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ 
حقق الصقار اإلماراتي راشــد أحمد مجرن 
المركــز األول والســيف بعــد أن قطع طيره 
المســافة فــي زمــن قــدره )22.905 ثانيــة(، 
اإلماراتــي  للصقــار  الثانــي  المركــز  تــاركا 
اآلخــر حمــد أحمد مجرن الــذي قطع طيره 
المســافة فــي زمــن قــدره )23.358 ثانيــة(، 

ثــم جاء الصقــار البحريني مبــارك إبراهيم 
البوعينيــن فــي المركــز الثالث بزمــن قدره 

)23.990 ثانية(.
وتعتبــر أشــواط ســيف ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة مســك ختــام موســم 
ناصــر بــن حمد للصقور والصيــد الذي يقام 

للمرة الخامسة على التوالي. 
علــى  للصقــور  النخبــة  أشــواط  وشــهدت 

آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  ســيف 
نخبــة  قبــل  مــن  شرســة  منافســة  خليفــة 
مجلــس  دول  مســتوى  علــى  الصقاريــن 
التعاون الخليجي الذين قدموا مســتويات 
مميــزة. وعبر صقارو دول مجلس التعاون 
الخليجــي عــن بالــغ ســعادتهم بالمشــاركة 
في بطــوالت الصقور في مملكــة البحرين، 
مؤكديــن التنظيــم المميــز مــن قبــل اللجنة 

المنظمــة لموســم ناصــر بــن حمــد للصقــور 
والصيد. 

وأشــادوا صقــارو الخليج بالدعم المســتمر 
للرياضــات التراثيــة من قبل ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، الــذي اســتطاع 
أن يرتقــي بهذه الرياضات؛ حتى جعل من 
مملكــة البحريــن واحــدة مــن أفضــل دول 
المنطقة في الرياضات الشعبية المختلفة.

جانب من المنافسات على سيف سمو الشيخ ناصر بن حمد

Û  لســت هنــا بصدد إشــعال حريق في بيــت الكرة، وال إلخمــاد صوت نائب
رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى محمد جالل، وإنما أقوم بتحليل 

“حالة غريبة” حصلت خالل األيام القليلة الماضية!
Û  جــالل يتحــدث لإلذاعــة فيقــول إنــه اتفــق مــع مــدرب للمنتخــب األول

وإنــه قــام بتأجيل مبــاراة الرفاع والمحرق فــي دوري ناصر بن حمد، بل 
ويعتــزم إرســال 16 العبــا ألوروبــا، فيما يــرد عليه اتحاد الكــرة في بيان 
يســتنكر فيــه مــا ذكــره جملــة وتفصيــال ولكنه فــي ذات الوقــت يصحح 

معلومة لم يذكرها الرجل بدقة!
Û  شــخصيا، أتضامن مع اتحاد الكرة في موقفه الرافض لصدور مثل هذه

التصريحات من شــخصية ال تنضوي تحت مظلته، فاألعراف والقوانين 
ال تستســيغ تدخــال مــن هذا النوع من دون صفة رســمية، األمر الذي من 
شــأنه أن يوقــع االتحــاد تحت طائلة المســائلة، إال أنني أســتبعد فعاًل أن 

يتحدث مسؤول بثقله من مخيلته!
Û  وفــي الواقــع، محمــد جــالل لم يعد شــخصية بعيدة عن كــرة القدم، فهو

المســؤول عــن شــركة “طمــوح” التــي زودت األنديــة الوطنيــة بالالعبين 
األجانــب، وهــو عضــو فــي اللجنــة المنظمــة العليــا لمســابقة كأس جاللة 
الملــك، وهــو - إن لــم تخــن مصــادري - يعــد مرشــًحا فوق العادة لرئاســة 

لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة.
Û  لذلــك يبــدو لي أن اتحــاد الكرة تعجل في إصدار بيانه، كما تعجل جالل

فــي تصريحاتــه، و ”العجلــة مــن الشــيطان”، فليــس كل مــا يعــرف ُيقــال 
وليس كل ما ُيقال غير صحيح!

جالل واتحاد الكرة 
و ”الشيطان”!



حقــق فريــق النجمــة انتصــاره األول فــي 
الــدوري الفضــي لكــرة الســلة، إثــر تفوقــه 
بنتيجــة  عيســى  مدينــة  حســاب  علــى 
)104/109(، فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا 
مســاء أمــس )األربعاء(، علــى صالة مدينة 
خليفــة الرياضية، ضمن الجولة الخامســة 

من المسابقة.
وحقــق بذلــك النجمــة أول نقطتين له في 
أول مبــاراة يخوضها فــي الدوري الفضي، 
بعد التحاقه بفرق المســابقة عقب إخفاقه 

في التأهل إلى المربع الذهبي للدوري.
وجــاءت بدايــة المبــاراة متكافئــة تبــادل 
خاللهــا الفريقــان التســجيل والتقــدم فــي 
الربــع  النجمــة  يحســم  أن  قبــل  النتيجــة 

األول متقدما بـ26/21.
وقاد حسين محمد النجمة لتوسيع الفارق 
مع نهاية الشوط األول الذي حسمه بفارق 
17 نقطــة، بعــد أن فــاز فــي الربــع الثانــي 
فــي  النتيجــة  المدينــة  وقلــص  بـــ33/21. 
الشــوط الثانــي، إذ فــاز فــي الربــع الثالــث 

بـــ32/26، قبــل أن يفــوز فــي الربــع األخيــر 
أيًضــا بـــ30/24. وتختتــم اليوم منافســات 
الجولــة بلقــاء واحــد ســيجمع بيــن الحالة 

ومنتخب الشباب، في الساعة 5 مساًء.

حقق فريقا النجمة والتضامن نتيجتي الفوز في ختام الجولة العاشرة وقبل األخيرة من الدور التمهيدي لدوري أندية 
الدرجة األولى كرة اليد، والتي أقيمت يوم أمس.

حيث فاز النجمة على ســماهيج بنتيجة )21/ 32( بعدما 
انتهــى الشــوط األول لصالحــه أيضــا )12/ 16(، وبذلــك 

نقطــة،   28 برصيــد  الترتيــب  “الرهيــب”  تصــدر 
وسماهيح 14 نقطة.

وفــي المبــاراة الثانيــة، فــاز التضامــن علــى 
انتهــى  بعدمــا   )30 /29( بنتيجــة  االتحــاد 
 ،)13 /12( االتحــاد  لصالــح  األول  الشــوط 

نقطــة   14 التضامــن  أصبــح رصيــد  وبذلــك 

واالتحاد 16 نقطة.
كاآلتــي:  الفــرق  ترتيــب  أصبــح  الجولــة  انتهــاء  وبعــد 
النجمــة 28 نقطــة، األهلــي 28 نقطــة، باربــار 26 
نقطــة، الديــر 24 نقطــة، الشــباب 23 نقطــة، 
 20 الرصيــد  بنفــس  الحصــم  وأم  توبلــي 
نقطة، االتحاد 16 نقطة، االتفاق 16 نقطة، 
ســماهيج 14 نقطــة، والتضامــن 14 نقطــة 

وأخيًرا البحرين 10 نقاط.

النجمة يتصدر تمهيدي اليدفوز النجمة في الدوري الفضي للسلة

اقترب فريق المحرق من التأهل لنهائي دوري زين الدرجة األولى لكرة الســلة، بفوزه على 
حســاب األهلــي بنتيجــة )92/86(، في المباراة التي جمعتهما مســاء أمــس )األربعاء(، على 
صالة مدينة خليفة الرياضية، ضمن لقاءات الجولة األولى لمنافسات الدور نصف النهائي.

وبذلــك أصبــح فريــق المحرق على بعــد خطوة 
واحــدة مــن التأهــل إلــى المبــاراة النهائيــة، إذ 
يتبقــى عليــه الفــوز فــي المبــاراة المقبلــة التــي 
ســتقام بينهمــا يــوم اإلثنيــن المقبــل مــن أجــس 
حســم التأهــل، فيمــا يتعّيــن على فريــق األهلي 
إلــى مواجهــة  الحســم  لتأجيــل  الفــوز  تحقيــق 
فــي  حظوظــه  علــى  اإلبقــاء  أراد  إن  فاصلــة 

التأهل.

الشوط األول

المبــاراة مثيــرة وســريعة مــن  وجــاءت بدايــة 
الفريقيــن اللذيــن تبــادال ســجال التســجيل عبر 
والتقــدم بواســطة الرميــات الثالثيــة الناجحــة 

واالختراقات الفّعالة من تحت السلة.
تركيــز  واألهلــي  المحــرق  العبــي  أداء  وشــهد 
ذهنــي عالــي منــذ بدايــة المبــاراة، الســيما فــي 
التصويبات وإنهاء الهجمات، إذ برز بدر جاســم 
مــن جانــب المحــرق في االختــراق والتســجيل 

مــن تحــت الســلة، ومــن جانــب األهلــي األردني 
زيد في التصويب الثالثي.

وســيطر التكافؤ علــى أداء الفريقين خالل هذا 
الربــع الذي شــهد تعــادل النتيجة في أكثر من 5 
مناســبات، قبل أن يأخــذ األهلي التقدم 20/16، 
المحــرق لألميركــي  مــدرب  اســتبدال  مســتغال 

سي جي لحصوله على 3 أخطاء شخصية.
ورغــم تدخــل إثرهــا مــدرب المحــرق بالوقــت 
الفني، إال أن األهلي احتفظ بأفضليته مســتغال 
أخطــاء مهاجمــي المحــرق، لينهــي الربــع األول 

متقدما بـ26/21.
الثانــي علــى  الربــع  وعــّول األهلــي فــي بدايــة 
التصويــب الثالثــي بشــكل كبيــر الــذي عــزز بــه 

تقدمه 29/21.
وعانى المحرق من عدم وجود المحترف تحت 
الحلــق، ليتجــه إلــى الحلول الفرديــة التي نجح 
من خالها في العودة وتقليص الفارق تدريجيا 
وصــوال إلدارك التعــادل 30/30، مســتغال كذلــك 

أخطاء منافسه وإخفاقه في التسجيل.
وأعــاد مــدرب األهلــي قاهــري فريقــه ألجــواء 
المبــاراة إثــر تدخلــه بالوقــت الفنــي، ليســتعيد 
وماجــد  ســرحان  بثالثيتــي  التقــدم  األصفــر 

36/30، ثم 39/30 بمنتصف الربع.
ومنحــت أخطــاء العبــي المحرق المتكــررة في 
الدفاع والهجوم منافسه فرصة لتوسيع الفارق 
أكثر، ليرفع األهلي غلة النقاط إلى 47/32، قبل 
أن ينجــح المحرق مــن تقليص الفارق مع نهاية 

الشوط األول الذي انتهى أهالويا بـ50/44.

الشوط الثاني
وشــكلت عــودة األميركــي ســي جــي لتشــكيلة 
المحــرق مــع فــي الشــوط الثانــي إضافــة قويــة 
للفريــق وخصوصــا فــي الجانــب الدفاعــي، كما 
أتاحــت المجــال للفــرق فــي الهجوم أن يســجل 
ويتقــدم بفــارق نقطة، معوال علــى تألق مورفي 

ومحمد ناصر.
األهلــي  العبــي  علــى  عــاب  المقابــل،  فــي 
االستعجال والتسرع على صعيد صناعة اللعب 
والتصويــب؛ بســبب انخفاض مســتوى التركيز، 
عــالوة علــى فــرض المحــرق القبضــة الدفاعيــة 

الحديدية.
بــدًءا مــن منتصــف  وأخــذ المحــرق األفضليــة 
الربــع الثالــث بواســطة تألــق المحتــرف مورفي 
فــي التصويــب البعيــد وفاعليــة محمــد ناصــر 
الهجوميــة فــي االختراق والتســجيل من تحت 
الســلة، مســتغال أيضا تراخــي دفاعــات األهلي، 

ليحسم الربع الثالث متقدما بـ75/63.
الربــع  فــي  للمحــرق  الهجومــي  المــد  وتواصــل 
األخير بقيادة ناصر وإسناد سي جي ومورفي، 
علــى  الحلــول  إيجــاد  األهلــي  حــاول  فيمــا 
المســتوى الهجومــي عبر اللعب داخــل المنقطة 

وكسب األخطاء.
واستغل المحرق سوء األداء الدفاعي لمنافسه 
ليحتفــظ باألفضليــة منتصــف الربــع معوال على 

التصويبات الثالثية الناجحة.
وخســر األهلــي جهود هشــام ســرحان لخروجه 
بخطأييــن  عقيــل  وعلــي  الخمســة  باألخطــاء 

فنيين.
وحافــظ المحــرق علــى هدوئــه ورتــم أدائه في 
األهلــي  فيهــا  حــاول  التــي  األخيــرة  الدقائــق 
إنعــاش آمالــه، غير أن األفضليــة دامت للمحرق 

الذي حسم المباراة بنهاية المطاف.

المحرق يهزم األهلي ويضع قدمه األولى في نهائي دوري زين

كالعادة... الذيب مّكار والنسر منهار

جانب من اللقاء

تحٍدّ جديد للرفاع أمام حامل اللقب
ــة ــام ــن ــم ــوق ال ــفـ ــر تـ ــسـ ــرد االعـــتـــبـــار وكـ ــ الـــســـمـــاوي يـــتـــوعـــد بـ

يدخــل اليــوم فريقا المنامــة والرفاع صراًعا جديًدا للتأهل إلى المرحلة النهائية 
مــن دوري زيــن البحريــن لكــرة الســلة، عندمــا يتواجهــان فــي أول لقاءاتهما في 

المربع الذهبي، وذلك في الساعة السابعة والنصف.

خليفــة  مدينــة  صالــة  وســتحتضن 
المواجهــة  عيســى  بمدينــة  الرياضيــة 
التــي مــن المتوقــع أن تشــهد حضــوًرا 
دخــول  مــع  الســيما  كبيــًرا،  ــا  جماهيريًّ

المنافسة في هذه المرحلة الحساسة.
مــن  النهائــي  نصــف  الــدور  وُيلعــب   
ثــالث  مــن  السلســلة  بنظــام  البطولــة 
مباريــات ممكنــة، يتأهــل خاللهــا الفائــز 
في مواجهتين إلى المباراة النهائية، إذ 
ســيلتقي الفريقان مجدًدا يــوم اإلثنين 
4 مــارس المقبــل فــي الجولــة الثانيــة، 
علــى أن تقــام المبــاراة الثالثــة الفاصلة 
 8 الجمعــة  يــوم  التعــادل”  حــال  “فــي 

الشهر نفسه.
وتكمــن   أهميــة   لقــاءات   الجولــة   األولى  
 فــي   كــون   الفائــز   فيهــا   ســيقطع   شــوًطا  
 كبيــًرا   نحــو   الوصــول   إلــى   المبــاراة  

 النهائية. 
وتأهــل المنامــة    للمربــع الذهبــي بشــكل 
مباشــر بتصــدره الدور السداســي، فيما 
تأهــل الرفــاع بفــوزه علــى النجمــة فــي 
مواجهات الملحق بلقاءين دون مقابل.  
ويدخــل   فريــق  المنامــة   “حامــل   اللقب”  
  منافســات   المربــع   الذهبي   بشــعار   تأكيد  

 األفضلية . 
المنامة   الــذي   يمتلك   األفضلية   المطلقة  

 علــى   منافســه   فــي   ســجل   مواجهــات  
 الفريقيــن،   يســعى   للحفــاظ   علــى   علــو  
 كعبه   وتفوقه   وشق   طريقه   بنجاح   نحو  

 الدفاع   عن   لقبه . 
وفــي المقابــل، يســعى   ســماوي   الرفــاع  
 لــرد   االعتبار   أمام   حامل   لقب   المســابقة  

 فريــق   المنامــة،   وكســر   تفــوق   منافســه  
 عليه . 

ويعد   الســماوي   العــدة   بكل   ما   أوتي   من  
 قــوة   لمواجهــة   المنامــة،   إذ   يتطلــع   نحو  
 تحقيــق   إنجــاز   تاريخــي   أول   عبــر   بلوغ  

 المباراة   النهائية . 

نادي المنامة شعار الرفاع
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افتتــح داركليــب مشــواره بــكأس ســمو ولــي العهــد للكــرة الطائــرة بتحقيــق فــوز 
مســتحق علــى بنــي جمرة بثالثة أشــواط مقابل شــوط في المواجهــة التي أقيمت 
بينهمــا مســاء امــس األربعــاء على صالة االتحــاد البحرينــي للكرة الطائــرة بمدينة 

عيسى الرياضية في إطار منافسات المجموعة الثانية.

وفــاز بنــي جمــرة بالشــوط األول 25/ 22 
قبــل ان ينهــي “العنيــد” باقــي األشــواط 
الثالثــة بنتيجــة 25/ 15، 25/ 22، 25/ 18، 
وبهــذا الفوز حقــق داركليب أول 3 نقاط، 

كمــا انــه تمكــن مــن الفــوز علــى منافســه 
للمرة الثالثة هذا الموسم.

وفــي المواجهــة الثانية اســتطاع األهلي 
)حامــل اللقب( أن يفوز على عالي بثالثة 
انتهــت  حيــث  شــوط،  مقابــل  أشــواط 
األشواط بنتيجة 25/ 22، 22/ 25، 25/ 12، 
25/ 19 ليكســب النســور أول ثــالث نقاط 

في مستهل حملة الدفاع عن لقبهم.
منافســات  الخميــس  اليــوم  وتســتمر 
كأس ســمو ولــي العهــد بإقامة منافســات 
المجموعــة األولى عندمــا يلتقي المحرق 
والبســيتين  التمهيــدي(  الــدور  )متصــدر 

)الثامن( الســاعة 5:30 مســاء فيما يلعب 
فــي المواجهــة األخــرى النجمــة )الرابــع( 

والنصر )السادس( الساعة 7 مساء.
المحــرق بقيــادة المــدرب الوطنــي محمد 
بالبســيتين  لإلطاحــة  يســعى  المرباطــي 

الهابــط لدوري الدرجــة الثانية وهو قادر 
علــى ذلــك بعدمــا تغلــب عليه فــي ذهاب 
الدوري 3/ 1 وفي اإلياب 3/ 2 وهو يطمح 
في مواصلة مشواره القوي هذا الموسم، 
أمــا البســيتين بقيــادة المــدرب الوطنــي 

بــدون  ســيدخل  فإنــه  الشــيخ  محمــد 
ضغوط للظهور بأفضل صورة.

وعلــى الطــرف اآلخــر، فــإن لقــاء قطبــي 
بقيــادة  النجمــة  العاصمــة يميــل لصالــح 
المــدرب الوطنــي مشــعل تركــي و الــذي 

فــي   0 /3 بنتيجــة  النصــر  علــى  تغلــب 
بقيــادة  النصــر  ولكــن  واإليــاب  الذهــاب 
المدرب التونسي فوزي الهواري بالتأكيد 
لــن يكــون صيــدا ســهال إذ انــه ســيدخل 

بقوة من أجل تقديم افضل مستوى.

داركليب يهزم بني جمرة

األهلي يكسب عالي ضربة ساحقة لمحترف داركليب امام بني جمرة

من لقاء النجمة ومدينة عيسى

علي مجيدسبورت

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

بلقــب دوري  الفائــز  الفريــق  ســيكون 
زيــن لكــرة الســلة للموســم الرياضــي 
الحالــي 2019-2018 علــى موعــد مع 
الظفر بكأس “عالمية” جديدة للدوري 
للمرة األولى في تاريخ المسابقة، بعد 
أن كان المعتاد في السابق أن يحصل 
تــذكاري  درع  علــى  البطــل  الفريــق 
وامتلكــه المنامــة مــع نهايــة الموســم 
الماضي جراء الظفر به لثالثة مواسم 
متتاليــة وبحســب الالئحــة، ليتوّجــه 
لتقديــم كأس  الموســم  هــذا  االتحــاد 

للفريق البطــل بدالً من الدرع المعتاد، 
وبتوجيــه مــن رئيــس االتحــاد ســمو 
الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة، 
كــون أغلــب دوريــات الســلة العالميــة 
المعروفــة باتــت تقــدم للفريــق البطل 
كأًســا بــدالً مــن الدرع.وتــزن الكأس 9 
كيلوغرامات وارتفاعها 52 سنتيمتًرا، 
والعــرض مــن 15 إلــى 17 ســنتيمتًرا، 
وتم اســتخدام النحاس في التصنيع، 
فيما تم طالؤها بالذهب األصفر عيار 

18 قيراًطا.

“كأس” عالمية جديدة لبطل دوري زين

سبورت
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األهلي يجتاز 
عالي بافتتاح 

كأس سمو ولي 
العهد
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أعــرب رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم النائــب األول لرئيــس االتحاد الدولي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة 
عــن تقديــره لإلســهامات المتناميــة للمملكــة العربيــة الســعودية فــي إثراء مســيرة كرة القدم اآلســيوية، منوًهــا باإلنجــازات الباهرة 
للكرة الســعودية على صعيد المنتخبات واألندية وما قدمته من أجيال كروية خالدة تركت بصمات مؤثرة على الســاحتين القارية 

والدولية. 

جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع بين الشــيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة وصاحب السمو 
الملكــي األميــر عبدالعزيــز بن تركــي الفيصل 
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للرياضة 
الســعودية خــالل الزيارة التــي قام بها رئيس 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم إلــى العاصمة 

السعودية الرياض. 
وخالل اللقاء، أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة حرص االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

علــى التواصــل المســتمر مــع أســرة الرياضــة 
لالتحــاد  الراســخ  النهــج  مؤكــدا  اآلســيوية، 
القــاري علــى تعزيز أواصــر العالقــات المتينة 
التــي تربطــه مــع ســائر االتحــادات الوطنيــة 
بما فيها االتحاد الســعودي لكــرة القدم وذلك 
بمــا يعــزز روح الوحدة التي تجمع بين ســائر 
أعضاء العائلة الكروية اآلسيوية، وبما يخدم 
أســيوية  قــدم  كــرة  نحــو  الجميــع  تطلعــات 

متطورة على األصعدة كافة.

وتم خالل اللقاء استعراض خطط  «
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الرامية 

إلى النهوض بمسيرة كرة القدم 
اآلسيوية في إطار رؤية “آسيا واحدة.. 

هدف واحد” التي يتبناها االتحاد 
القاري، كما تم استعراض برامج 

دعم االتحادات الوطنية المقدمة 
االتحاد اآلسيوي، إضافة إلى أهم 

المستجدات على ساحة كرة القدم 
جانب من لقاء سلمان بن إبراهيم مع األمير عبدالعزيز بن تركياآلسيوية.

سلمان بن إبراهيم يلتقي األمير عبدالعزيز بن تركي
رئيــس االتحاد اآلســيوي يشــيد بإســهامات الســعودية فــي إثراء مســيرة الكرة اآلســيوية

الرياض - مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

لجنــة  مــن  المنبثقــة  والحــوام  الزاجــل  للحمــام  البحرينيــة  اللجنــة  نظمــت 
رياضات الموروث الشــعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية ســباقا للحمام 
الزاجــل لمســافة 125 كيلومتــرا انطالقا من مدينة الجبيــل بالمملكة العربية 
الســعودية وصــوال لمملكــة البحريــن، بمشــاركة أكثــر مــن 500 حمامــة علــى 

المستوى المحلي.

وتأتــي إقامة هــذا الســباق الجديد بعد 
الســباق الخليجــي الــذي أقيــم انطالقــا 
اإلمــارات  بدولــة  الســلع  منطقــة  مــن 
األســابيع  خــالل  المتحــدة  العربيــة 

الماضية.
للحمــام  البحرينيــة  اللجنــة  وقســمت 
فــي  المشــاركين  والحــوام  الزاجــل 
السباق األخير على المحافظات الثالث 
كما جرت العادة في السباقات المحلية 

التي تقام دائما في جزر حوار.
الجنوبيــة،  المحافظــة  وعلــى مســتوى 
المراكــز  الكعبــي  المالــك صــالح  حقــق 
الثالثــة األولى في الســباق عــن جدارة 
واســتحقاق، فيمــا حقق المللك حســين 
الســيد المركزيــن الرابــع والخامــس في 

المحافظة الجنوبية.
الشــمالية،  المحافظــة  مســتوى  وعلــى 

شــهد السباق اكتســاحا تاما لفريق علي 
المراكــز  جميــع  حقــق  الــذي  وهــارون 
الخمســة األولى بـ 5 حمامــات مختلفة؛ 
ليؤكد جدارته بالفوز بهذا السباق الذي 

يعتبر من السباقات المتوسطة.
وفــي محافظــة المحــرق، حقــق المركز 
األول المالــك حمــد الجنيــد، فيمــا حقق 
المالــك ذاته المركــز الخامس على ذات 
حمــد  المالــك  جــاء  بينمــا  المحافظــة، 
الثانــي والرابــع  الســليطي فــي المركــز 
فيمــا  الســباق،  ترتيــب  الئحــة  علــى 
حــل فــي المركــز الثالــث المالــك عــارف 

عبدهللا.
وتقيم اللجنة البحرينية للحمام  «

الزاجل والحوام سباقين آخرين من 
المملكة العربية السعودية قبيل 

انتهاء موسم الحمام لهذا العام.

500 حمامة في سباق “الزاجل”

تســلم “البالد ســبورت” بياًنا من االتحاد البحريني لكرة القدم بشــأن حديث نائب رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
محمد جالل في اإلذاعة لبرنامج “لهم بصمة”، وإيماًنا منا بحرية الرأي والرأي اآلخر، ننشر البيان كما ورد إلينا.

باســتغراب  القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس  تابــع 
التصريحــات غيــر المســؤولة التــي جــاءت علــى لســان نائــب رئيــس 
االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى محمد جــالل وتتمحور حول شــأن 
متعلــق بكــرة القــدم، وذلــك خــالل حديثه فــي اإلذاعــة لبرنامــج “لهم 

بصمة” وتناقلتها أيضا وسائل التواصل االجتماعي.
وأكــد االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم رفضــه التام لما جاء على لســان 
نائــب رئيــس االتحاد البحريني أللعاب القوى جملة وتفصيال، مشــيرا 
إلى أن مسؤولية كرة القدم في مملكة البحرين تقع على عاتق رئيس 
مجلس إدارة االتحاد وأعضاء مجلس اإلدارة ومنتسبي االتحاد أمام 

االتحاد الدولي لكرة القدم واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
إن مــا أورده جــالل فــي حديثــه للبرنامــج اإلذاعــي أمــر مســتغرب، 
خصوصــا أنــه ال عالقــة لــه باالتحــاد البحريني لكرة القــدم أو عضوية 

مجلس إدارته وال له سلطة القرار المتعلق بلعبة كرة القدم.
أشــار مجلــس اإلدارة إلــى أن جالل اســتعرض في حديثــه العديد من 
المحــاور حــول شــأن كرة القــدم، مبيًنا أن ذلك ال يخصــه ال من قريب 

أو بعيــد، وأن ذلــك من المســؤوليات الواقعة على 
االتحاد البحريني لكرة القدم الذي تشكل بمجلس 
منتخــب حظي بثقة الجمعية العمومية لألندية الـ 

19 األعضاء. 
مــدرب  مــع  االتفــاق  عــن  جــالل  أن حديــث  كمــا 

المنتخــب األول هــو أمر ليس مــن اختصاصه أصاًل 
، مبدًيــا مجلــس اإلدارة اســتغرابه الشــديد مــن هــذه 

التصريحــات غيــر المســؤولة، ومجــددا الرفــض التــام لمــا 
صدر عنه.

إن االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم جهــة مســتقلة بمجلــس منتخــب 
تحظى بكامل حقوقها في اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بكرة القدم، 
يعــرب فــي هــذا الصــدد عــن اســتغرابه ودهشــته عــن حديــث محمــد 
جــالل حــول أن تأجيل مباراة فريقي الرفــاع والمحرق ضمن الجولة 
11 لدوري ناصر بن حمد الممتاز جاء بقرار من جالل نفسه، مؤكدين 
للــرأي العــام أن هــذا األمر عار عــن الصحة بتاًتا؛ كون هــذا األمر ليس 

من اختصاص محمد جالل في واقع األمر.
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  أكــد  كمــا 
األنديــة  مــن  مــن االتصــاالت  العديــد  تلقيــه 
األعضــاء أبــدوا فيهــا كامــل اســتغرابهم مــن 
هــذه التصريحــات غيــر المســؤولة، مطالبين 

االتحاد بالتوضيح حولها.
وذكر االتحاد البحريني لكرة القدم أنه عالوة 
علــى حديــث محمــد جالل في أمــور من غير 
اختصاصه أو مســؤوليته، فإنه أورد معلومات 
البحرينييــن  الالعبيــن  عــدد  حــول  مغلوطــة 
المتواجديــن حاليــا للعــب فــي القــارة األوروبيــة، وأقــر 
بتواجــد 4 العبيــن في حيــن نملك حاليا 5 العبيــن محترفين 
في صفوف األندية األوروبية، وهم: عبدهللا يوسف، محمد الحردان، 
أحمــد الشــروقي، حســين جميــل ومحمــد مرهــون، مؤكــًدا المجلــس 
استغرابه أيضا عن عزم جالل إلرسال 16 العبا آخًرا إلى أوروبا األمر 
الــذي جعــل الــرأي العام يستفســر عن هذه التصريحــات التي هي في 

واقع األمر ال تعنية أساًسا.

وفي الختام يؤكد االتحاد البحريني لكرة القدم عن  «
إعتزازه وفخره بأنه يحظى بثقة الجمعية العمومية 

التي انتخبت مجلس إدارته وأنه المسؤول األول 
واألخير عن شؤون كرة القدم أمام الجهات المسؤولة 

قاريا ودوليا مشدًدا على التزامه التام بالمحافظة 
على مصالح األندية األعضاء، مؤكدا أيضا الرفض التام 
لما صدر من تصريحات غير مسؤولة من نائب رئيس 

االتحاد البحريني أللعاب القوى محمد جالل، مشيرا 
إلى أنه ال اعتبار لها؛ كونه غير مسؤول أساًسا عن شأن 
الكرة البحرينية، وأن المسؤول األول واألخير هو رئيس 

وأعضاء مجلس إدارة االتحاد والذين هم المعنيين 
بكافة القرارات.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تصريحات جالل مغلوطة وحديثه عن كرة القدم “ال يخصه”

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اســتقبل رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم الشــيخ 
علي بن خليفة آل خليفة، ســفير اليابان لدى مملكة البحرين هيديكي 

إيتو، وذلك في مقر االتحاد بالرفاع.

وخالل اللقاء، رحب رئيس اتحاد 
الكــرة بالســفير اليابانــي فــي بيت 
الكــرة البحرينية، مشــيدا بجهوده 
المضنية فــي تعزيز العالقات بين 

البلدين الصديقين.
ســبل  الجانبــان  واســتعرض 
التعــاون بيــن الطرفيــن، كمــا أكــد 
العالقــات  االتحــاد طيــب  رئيــس 

وتميزها بين البلدين الصديقين.
وأكد الجانبان خالل اللقاء أهمية 
تعزيــز التعاون الثنائي بين مملكة 
المجــال  فــي  واليابــان  البحريــن 
الرياضي، خصوصا على مســتوى 

كرة القدم.
الكــرة  اتحــاد  رئيــس  كمــا تطــرق 
فــي حديثــه مــع الســفير اليابانــي 

البحريــن  مملكــة  اســتضافة  إلــى 
لمجموعــة المنتخب األولمبي في 
 23 تحــت  آســيا  كأس  تصفيــات 
عاًمــا وهــي البطولــة المؤهلــة إلى 

أولمبياد طوكيو 2020.
وأعــرب رئيس االتحــاد البحريني 
بــن  علــي  الشــيخ  القــدم  لكــرة 
اعتــزازه  عــن  خليفــة  آل  خليفــة 
ومــا  الوطيــدة  العالقــات  بعمــق 
وصلــت إليــه مــن مســتوى متميــز 
فيهــا  بمــا  األصعــدة  جميــع  علــى 

الرياضية.
حضــر اللقاء نائــب رئيس االتحاد 
للشــؤون اإلداريــة والماليــة علــي 
رئيــس  ومستشــار  البوعينيــن 

االتحاد عباس العالي.

فضيتان وبرونزية حصاد اليوم الثالثتعزيز التعاون بين البحرين واليابان
ــزاع ــ ــي بـــطـــولـــة ف ــ ــري وعــــبــــدالــــرزاق وفــــــــردان ف ــمـ ــعـ ــق الـ ــألـ تـ

فــي ثالــث يــوم مــن منافســات بطولــة فــزاع الدولية الحادية عشــرة أللعــاب القوى لــذوي اإلعاقة، التــي تقام في 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خالل الفتــرة من 20 - 28 فبراير 2019، كان النصيــب األكبر من الميداليات من 
حــظ فتيــات ذوي اإلعاقــة، إذ حصلن على ميداليتين فضية وميدالية برونزية، وبهذا ارتفع حصاد وفد البحرين 

المشارك في البطولة إلى 8 ميداليات ملونة منها: 3 ذهبيات و3 فضيات وميداليتان برونزية.

وواصلــت العبــة منتخبنــا الوطنــي 
لــذوي اإلعاقة الالعبــة روبا العمري 
مــن تحقيــق اإلنجــازات الخارجيــة 
لمملكــة البحريــن، إذ حققــت المركز 
الميداليــة  علــى  وحصلــت  الثانــي 
الفضيــة فــي لعبــة رمــي الرمــح عن 
مجمــوع  يكــون  وبهــذا   ،55 فئــة 
لالعبــة  المحقــق  الميداليــات 
البطولــة  هــذه  فــي  العمــري  روبــا 
ميداليتيــن، ذهبيــة فــي لعبــة رمــي 
رمــي  لعبــة  فــي  وفضيــة  القــرص 
الرمح، واســتطاعت العمري التأهل 
القــوى  أللعــاب  العالــم  بطولــة  إلــى 

والتــي ســتقام فــي دولــة اإلمــارات 
نوفمبــر  فــي  المتحــدة  العربيــة 

المقبل. 
فاطمــة  الالعبــة  حققــت  وكذلــك 
الثانــي  المركــز  نظــام  عبدالــرزاق 
وحصلــت علــى الميداليــة الفضيــة 
فــي لعبة رمي الرمــح بنظام الدمج 
عــن فئتيــن )F53-54( وبهــذا يكون 
مجموع الميداليات المحقق لالعبة 
البطولــة  هــذه  فــي  نظــام  فاطمــة 
ميداليتيــن فضيتيــن في لعبة رمي 
القــرص ورمي الرمح، واســتطاعت 

التأهل إلى بطولة العالم.

أما الالعبة أمل أحمد فردان  «
حققت المركز الثالث 

وحصلت على الميدالية 
البرونزية في لعبة رمي 
الرمح بنظام الدمج عن 

فئتي )F53-54( وبهذا يكون 
مجموع الميداليات المحقق 

لالعبة أمل أحمد فردان في 
هذه البطولة ميداليتين، 

ذهبية في لعبة رمي القرص 
وبرونزية في لعبة رمي 
الرمح. واستطاعت هي 

األخرى التأهل إلى بطولة 
العالم.

أمل فردان

اللجنة اإلعالمية
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عبدالقادر يترشح لرئاسة االتحاد العربي للصحافة
ـــابة ـــوادر الش ـــوح للك ـــاب مفت ـــل والب ـــات 27 أبري االنتخاب

أعلــن األردنــي محمد جميل عبدالقادر ترشــحه رســمًيا لرئاســة االتحاد العربــي للصحافة الرياضية 
للسنوات األربع المقبلة؛ لمواصلة خدمة اإلعالم الرياضي العربي.

وذكــر عبدالقــادر فــي تصريــح خــاص لـــ “البــالد 
ســبورت” أن االتحــاد األردنــي لإلعــالم الرياضي 
قــرر ترشــيحه لرئاســة االتحاد العربــي للصحافة 
الرياضية، وأضاف أن الخطاب الرسمي سيبعث 
العربــي  لالتحــاد  العامــة  األمانــة  إلــى  رســميا 
نافًيــا وجــود  المقبليــن،  األحــد  أو  الســبت  يــوم 
أي اختالفــات بشــأن ترشــحه لمنصــب الرئاســة 
داخــل لجنــة اإلعــالم الرياضــي األردنــي بعــد 15 
عامــا تقلــد فيهــا منصب رئاســة االتحــاد العربي. 
وأضــاف عبدالقادر أن االتحــاد العربي للصحافة 
الرياضيــة فتــح بــاب الترشــح لرئاســة وعضوية 
يومــا   19 حتــى  وسيســتمر  التنفيذيــة  اللجنــة 
منــذ اآلن، والمجــال مفتوح أمــام كل االتحادات 
والجمعيــات وروابــط اإلعــالم الرياضــي العربــي 
مشــيرا  والعضويــة،  الرئاســة  لمنصــب  للترشــح 

العاصمــة  فــي  ســتجرى  االنتخابــات  أن  إلــى 
األردنيــة عّمــان يــوم 27 أبريل، فيما ســيقام عيد 
اإلعالميين الرياضيين العرب الحادي عشــر يوم 

28 من ذات الشهر.
نفســه؛  ترشــيح  قــرر  أنــه  عبدالقــادر  وأوضــح 
العربــي،  االتحــاد  وخدمــة  العطــاء  ليواصــل 
الــذي أصبــح أحــد أهــم الكيانــات علــى مســتوى 
اإلعالم الرياضي في المنطقة في ظل األنشــطة 
موضحــا  أقامهــا،  التــي  المتعــددة  والبرامــج 
االتحــادات والجمعيــات  علــى جميــع  أنــه عمــم 
والروابــط برنامــج عمل االتحــاد للفتــرة المقبلة، 
للرئاســة  مرشــح  كل  يتقــدم  أن  أهميــة  مؤكــدا 
والعضويــة بهــذا البرنامج؛ ليقدم صورة واضحة 
عــن أهدافه وتطلعاتــه. ورحب عبدالقادر بجميع 
الراغبيــن فــي الترشــح، مضيفــا “مــن حــق جميع 

بمترشــحيها،  تتقــدم  أن  العربيــة  االتحــادات 
وبــدوري أدعــم وجود الكفــاءات العربية الشــابة 
وضخ دماء جديدة في عروق االتحاد خصوصا 
فــي ظــل الطفرة الجديــدة التي يعيشــها اإلعالم 
المتمثــل  الجديــد  اإلعــالم  بدخــول  الرياضــي 
فــي وســائل التواصــل االجتماعــي...”. وذكــر أن 
مــن أهــم إنجــازات االتحــاد العربــي هــي الوحدة 
 15 الـــ  الســنوات  خــالل  عاشــها  التــي  العربيــة 

الماضيــة، معربــا عن أمله في أن يواصل االتحاد 
اإلعــالم  بمســيرة  االرتقــاء  فــي  الفاعــل  دوره 
ومواصلــة  الصــف  وتوحيــد  العربــي  الرياضــي 
مســيرة النجاحــات واإلنجــازات علــى األصعــدة 
كافة، متمنيا أن يحالف الحظ جميع المرشحين؛ 
ليواصلــوا العمــل بروح األســرة الواحدة، مشــيدا 
البحرينــي  الرياضــي  لإلعــالم  المتميــز  بالــدور 

بمختلف فئاته.

محمد جميل عبدالقادر

اتحاد الكرة جهة مستقلة 
بمجلس منتخب حظي بثقة 

الجمعية العمومية
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جانب من قمة الرياضة

تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة انطلقت 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”. 

وشــهد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن 
المؤيد فعاليات المحور األول في قمة الرياضة، 
إذ أشــاد بالحضــور الكبير من قبــل صناع القرار 
والمســؤولين فــي الــوزارات والجهــات الخاصة 
واألهليــة، التــي جــاءت لتؤكــد حــرص الجميــع 
علــى التكاتــف مــن أجــل رســم خارطــة طريــق 
تســير عليهــا الرياضــة البحرينيــة نحــو التطــور 
ومنظومتهــا  أركانهــا  مختلــف  فــي  والنمــاء 
اإلداريــة والفنيــة، مشــيرا إلــى أن ما تــم طرحه 
الحركــة  تواجــه  ومشــكالت  تحديــات  مــن 
الرياضيــة البحرينيــة ينــم عــن حــرص واهتمام 
التحديــات  تلــك  بمناقشــة  البحرينيــة  األســرة 
ووضــع الحلــول المناســبة لهــا بمــا يتوافــق مــع 

طبيعة الرياضة البحرينية. 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأضــاف 
الرياضــة  قمــة  فــي  إيجابيــة  األجــواء  “كانــت 
وســادها االحترام المتبادل وتقبل الرأي والرأي 
العديــد  طــرح  كمــا  صــدر،  رحابــة  بــكل  اآلخــر 
تامــة وتمــت مناقشــتها  النقــاط بشــفافية  مــن 
بشــكل مســتفيض، األمــر الذي ســاهم بالخروج 
بتوصيــات مهمــة عن محور الرقابــة”، مؤكدا أن 
المحاور المقبلة ســتكون مثيرة أيضا من خالل 
الطــرح البناء الــذي يتباه الجميــع والذي يتطلع 
إلى رؤية الرياضة البحرينية تسير نحو التطور 

وفقا للرؤية والتطلعات للتنفيذ. 

نقاشات مثيرة في محور الرقابة

شــهد المحــور األول فــي قمــة الرياضــة والــذي 
نقاشــا  “الرقابــة”  موضــوع  لمناقشــة  خصــص 
مستفيضا من قبل المشاركين، إذ أدلى الحضور 
بأفكارهم ونقاشــاتهم بشــأن النقاط المطروحة، 
وهي التطرق إلى التنظيم والرقابة في الشؤون 
الماليــة واإلداريــة، حيــث ســيتم من خــالل هذا 
واللوجســتي  المالــي  الدعــم  مناقشــة  المحــور 
للجهــات الرياضيــة المختلفــة، الشــؤون الماليــة 
واإلداريــة التي تحكــم عملية األمور المالية في 
تلــك الجهات، الرقابة المالية واإلدارية والعقود 
والمحاســبة، المديونيــات واللوائــح والقوانيــن 

وكيفيــة  والماليــة  اإلداريــة  التقاريــر  الماليــة، 
إدارتها، إضافة إلى المشاركات الخارجية. 

الغانم: التالزم المالي واإلستراتيجي

وقــال رئيس اتحــاد رفع األثقال ســلطان الغانم 
فــي مداخلتــه “يجــب أن يتــالزم الوضــع المالي 
وتحقيــق  واالتحــاد  النــادي  إســتراتيجية  مــع 
أهــداف  هنــاك  تكــون  وأن  الكاملــة  الرقابــة 
اتحــاد  جهــة  لــكل  منفصلــة  وإســتراتيجيات 
والعمــل على تحقيق اإليــرادات الذاتية بصورة 

مستمرة”. 

بوقيس: الميزانية ال تكفي 

أمــا أحمــد ســالم بوقيــس مــن نــادي أم الحصــم 
فتحــدث عــن أن الميزانية التــي تقدمها الوزارة 
الوطنيــة ال تكفــي حتــى لمصروفــات  لألنديــة 
الميزانيــة غيــر كافيــة لســداد  الكهربــاء وتلــك 
احتياجــات األندية الوطنية ويجب العمل على 

رفعها. 

بوحمود: االستثمار جزء من الحل 

وبيــن أميــن ســر نــادي الحالــة أحمــد بوحمــود 
الوطنيــة  األنديــة  فــي  االســتثمار  دعــم  أن 
مــن  جــزء  هــو  لمواردهــا  األمثــل  واالســتغالل 
الحل لزيادة مدخول األندية لتكون قادرة على 

الوفاء بمتطلباتها. 

الكواري: تشريعات قديمة

وأشــار المديــر التنفيــذي لنادي المحرق عيســى 
وفقهــا  تعمــل  التــي  التشــريعات  أن  الكــواري 
األندية الوطنية والمراكز الشــبابية واالتحادات 
الرياضيــة هــي قديمة جدا وتعــود للعام 1989، 
وأدخلــت علــى بعض بنودهــا تعديــالت لكنها ال 
تواكــب التطــور الحاصل في الحركة الرياضية، 
الــوزارة  قبــل  مــن  رقابــة  توجــد  ال  أنهــا  كمــا 
علــى تنفيــذ الالئحــة وعليــه البــد مــن تطويــر 
التشريعات والقوانين التي تحكم عمل الهيئات 
الشــبابية والرياضية، كما أشــار إلى أنه ال توجد 

آليــة واضحــة لعــدم تراكم الديون علــى األندية 
خاصة بعد إسقاطها بمكرمة ملكية. 

العلوي: كل يوم تحدي جديد

وبيــن عصام العلوي نائب رئيس نادي بســيتين 
مــن  كبيــر  كــم  تعيــش  الوطنيــة  األنديــة  أن 
التحديات وكل يوم حدي جديد في مســيرتها، 
خصوصــا التحديــات الماليــة واألنديــة تحتــاج 
إلى عمل مؤسســي واضح وتثقيف بشأن إدارة 

أعمالها. 

بوحسن: توزيع المخصصات 

وفق اإلنجازات 

وأضــاف حســن بوحســن الصحافــي فــي أخبــار 
الخليج ال يمكن المســاواة بالمخصصات المالية 
بين األندية الوطنية ويجب أن تتعامل األندية 
التي تحقق إنجازات بصورة استثنائية وترصد 
يمكــن  وال  اإلنجــازات  بحســب  ميزانيــة  لهــا 

المساواة بين الجميع.

تقوي: ال توجد خطة للمدفوعات

بينــت رئيســة اتحــاد الســكواش سوســن تقــوي 
أنــه ال يوجــد أي قصــور فــي تشــريعات اللجنــة 
مشــكلة  هنــاك  ولكــن  البحرينيــة،  األولمبيــة 
ترهــق  التــي  الجزئيــة  الســاعات  موظفيــن 
الميزانيــة ويجــب العمــل على حلهــا إضافة إلى 

عدم وجود خطة واضحة للمدفوعات. 

الدوسري: األمين المالي المتخصص

وأشــار النائــب عبــدهللا الدوســري رئيــس لجنــة 
الشــباب هل توجد رقابة مالية واضحة للوزارة 
علــى األنديــة ولــم يذكــر ديــوان الرقابــة المالية 
مديونيــة الـــ 4 مليون، ويجــب أن يكون األمين 
المالــي تابعــا لــوزارة شــؤون الشــباب والرياضة 
مع ضرورة وضع شروط لمنصب األمين المالي 

بحيث يحمل مؤهال. 

بوشعر: فجوة كبيرة 

أوضــح اإلعالمــي فهد بوشــعر أنــه يجب وضخ 
مــن  التنفيــذ  وبعــد  وأثنــاء  قبــل  ماليــة  خطــة 
مجلــس اإلدارة، ويكون الصرف وفق الميزانية 
تتحمــل  أن  يجــب  فيمــا  نــاد،  لــكل  المرصــودة 
أن  وتطلــب  المســؤولية  العموميــة  الجمعيــات 
تدقــق الــوزارة وتســهل عمليــة الحصــول علــى 
العضوية في األندية، كما أن هناك فجوة كبيرة 
بين األندية الوطنية والوزارة والتواصل معها. 

حبيل: كيف ستصرف الميزانية؟

وقــال ســلمان حبيل مــن نادي ســترة “يجب أن 
يكــون األســاس فــي التعامــل مــع الميزانيــة هو 
كيــف ســتصرف وليــس كيــف صرفــت األموال، 
ويجب أن تفعل الوزارة دورها الرقابي وتأهيل 
إلــى  األنديــة  تصــل  ال  لكــي  المالييــن؛  األمنــاء 

الهاوية.

السيد: عقود االحتراف أكثر من المخصصات

وبين رئيس القســم الرياضــي بصحيفة “األيام” 
كافيــة  غيــر  المخصصــات  أن  الســيد  عقيــل 
لالرتقــاء بالرياضــة البحرينيــة، وبعــض األندية 
تجتهــد مــن أجــل االســتثمار ولكن يتــم تأخيره 
مــن قبل الوزارة والجهات الحكومية، كما أشــار 
إلــى أن المبالــغ المخصصــة لألنديــة تــوزع على 
األلعاب لكنها تذهب إلى لعبة واحدة وهو خطأ، 
فيمــا أوضــح أن مبالــغ عقود احتــراف الالعبين 
أعلــى مــن المبلــغ الــذي تعطــى لألنديــة، فكيــف 
يوافق مجلس اإلدارة على تلك العقود ويحمل 

نفسه ديونا؟ 

النعيمي: تثقيف مجالس اإلدارات

وأكــد مؤســس “فتنــس” البحرين حمــد النعيمي 
أهميــة تثقيــف أعضــاء مجلــس إدارة األنديــة 
وعقد ورش عمل مستمرة تتحدث عن جوانب 
اإلدارة والمحاســبة والرقابــة، إضافــة إلى وضع 

إستراتيجيات إدارة الميزانية.

دعسان: ال يتم اتباع الالئحة 

وقال هاني دعســان من شركة طالل أبو غزالة: 
يجــب أن تكون الرقابة داخلية من قبل األندية 
واآلليــات  واللوائــح  واالتحــادات  والمراكــز 
جيــدة إذا تــم اتباعهــا، لكن هنــاك خلل في عدم 
التطبيــق، والســبب مجالــس اإلدارات، ويجــب 

تأهيل األمناء الماليين. 

أنور: إسقاط الديون 

أكــد اإلعالمــي مــازن أنــور أنه يجب أن تســقط 
كل الديــون عــن األنديــة الوطنيــة والبالغة أكثر 
الرياضــة صفحــة  لتبــدأ  8 مالييــن دينــار،  مــن 
جديــدة، مــع العمــل على وضــع آليــات وقوانين 

صارمة تمنع الدين على األندية. 

عبدالوهاب: الحماس للبطوالت 

وأضــاف عبــاس عبدالوهــاب: يجــب أن نكــون 
منصفين، إذ يوجد ضعف في ثقافة العديد من 
مجالــس إدارة األنديــة، ويجــب االرتقــاء بفكــر 
العمل المؤسسي، وبعض األندية تصرف كثيرا؛ 
بســبب حماســها للفوز في بطوالت؛ لترى نفسها 

غارقة في الديون وكثرة االلتزامات. 

يوسف: االحتراف في العمل اإلداري 

وقــال األمين العام التحاد الســلة أحمد يوســف 
للعمــل  األنديــة  بعمــل  االرتقــاء  يجــب  إنــه 
المؤسســي واالحتراف فــي األندية من الجانب 

اإلداري من خالل االرتقاء بالعمل المؤسسي. 

مريم: المنشآت الرياضة في المدارس

التربيــة  وزارة  مــن  ميــرزا  مريــم  ووجهــت 
والتعليــم أســئلة للحاضريــن قائلــة: كــم نصيب 
رياضــة المــرأة مــن الديــون على األنديــة؟ وهل 
هنــاك خطــة لرياضــة المــرأة وتراكمــت بســببها 
الديــون؟ أيــن الرقابــة علــى مدربيــن األنشــطة 
الشــبابية؟ كمــا بينــت ضــرورة االســتفادة مــن 
المنشــآت الرياضيــة والشــبابية فــي المــدارس 

الحكومية. 

المالكي: ال إلسقاط الديون قبل 
المحاسبة

عدنــان  الســابق  النــواب  مجلــس  عضــو  وقــال 
المالكي: ما دور الوزارة في حل مشــكلة الفساد 
وتراكــم ديون األندية؟ ال إلســقاط الديون على 
األندية قبل محاســبة من قام بإغراقها في هذا 

الوحل.

ميزانية ذوي الهمم ال تكفي لبطولة

علــي  المعاقيــن  نــادي  رئيــس  نائــب  وأوضــح 

حاجي: نضع خطة لســنة كاملة للميزانية ويتم 
تقديمهــا للمســؤولين، وميزانيــة ذوي الهمــم ال 

تكفي لبطولة واحدة على الرغم من اإلنجاز. 

سبت: تقليص األندية والمراكز

أكــد رئيــس مركز شــباب الشــاخورة علي ســبت 
ضــرورة تغييــر خطــة الــوزارة المتبعــة لألنديــة 
والمراكــز الشــبابية، إذ يجــب تقليــص األنديــة 

والمراكز الشبابية وإعادة هيكلتها. 

بوحجي: من المسؤول عن عقود الالعبين؟

البحريــن حمــد بوحجــي:  نــادي  وســأل العــب 
مــن المســؤول عــن عقــود الالعبيــن والتأكد من 
ســالمتها القانونية؟ هل وزارة شــؤون الشــباب 
والرياضــة أو االتحــاد أو األنديــة الوطنية؟ وما 

سبب تراكم مبالغ الالعبين على األندية؟ 

النبهان: االختيار الخاطئ للمحترفين

وقــال العــب كــرة الطائــرة جاســم النبهــان إن 
هنالــك قرارات خاطئة تتخذها مجالس إدارات 
األنديــة الوطنية وتتعاقد مع المحترفين، لكنها 
تقــوم بتغييــر المحترفيــن ألكثــر مــن مــرة فــي 
الموســم الواحــد األمــر الــذي يرهــق الميزانيــة 

ويدخل النادي في تحديات مالية. 

القصير: فائض في ميزانية المنامة

كشــف حســين القصير من نــادي المنامة عن أن 
النــادي نجــح فــي تحقيــق فائض فــي ميزانيته 
وتمكن في ذات الوقت من المنافسة في معظم 
األلعــاب الرياضيــة والســبب في ذلك الشــفافية 
المتبعــة من خــالل إدارة النادي والتي أدت إلى 

نجاح خطته. 

اليوم المحور الثالث: االستثمار

وســيخصص المحــور الثالــث في قمــة الرياضة 
لمناقشــة موضــوع االســتثمار إذ ســيعقد اليــوم 
مســاء   4:30 الســاعة  عنــد  وســيبدأ  الخميــس 
حيــث  النموذجــي،  الشــبابي  المحــرق  بمركــز 
وتنويــع  الرياضــي  االســتثمار  مناقشــة  ســيتم 
مصادر الدخل واالستثمارات الداخلية، وجذب 
االســتثمارات الرياضيــة، ودور القطاع الخاص، 

واالستفادة من المنشآت الرياضية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة
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بحضــور ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس اللجنــة األولمبية 
البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أقيم الفحص البيطري 
للجياد المشــاركة في كأس جاللة لســباق القدرة، الذي ينطلق عند الســاعة 7 صباح اليوم لمســافة 120 كيلومتًرا للناشــئين والشباب 

.)GFH( بقرية البحرين الدولية للقدرة برعاية مجموعة “جي إف إتش” المالية

وحــرص ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
جهوزيــة  علــى  االطمئنــان  علــى  خليفــة 
فــي  المشــاركة  واإلســطبالت  الفرســان 
الســباق، إذ اطلــع ســموه على اســتعدادات 
الفريــق الملكــي والفرســان للمشــاركة فــي 
ســباق اليوم، مشيًدا ســموه باالستعدادات 
الكبيــرة وجهــود اللجنــة المنظمــة واللجان 
العاملة؛ من أجل إبراز أكبر سباق قدرة في 

الموسم الذي يحمل االسم األغلى.
الناشــئين  بطولــة  اليــوم  صبــاح  وتنطلــق 
كيلومتــًرا،   120 لمســافة  والشــباب 
ســباق  الجمعــة  غــٍد  صبــاح  ينطلــق  بينمــا 
اإلســطبالت الخليجيــة الذي يمتد لمســافة 
الســبت  يــوم  تقــام  فيمــا  كيلومتــًرا،   120
بطولــة كأس جاللــة الملك للعموم لمســافة 
160 كيلومتًرا. وستقوم قناة “ياس” وقناة 
البحرين الرياضية بنقل السباق اليوم على 
الهواء مباشرة، فيما تنقل ياس والرياضية 
ودبي ريسنغ فعالتي الجمعة والسبت على 
الهواء مباشــرة. وبدأت قنــاة ياس بتقديم 
اســتوديوهات تحليليــة اعتبــاًرا مــن يــوم 

أمس الخميس إلى مساء يوم السبت.
وتواصلت استعدادات اإلسطبالت للسباق 
البحريــن  لفرســان  المكثفــة  بالتدريبــات 
وصــول  بعــد  اإلمــارات  دولــة  وفرســات 

جيادها للمملكة.

الحمادي: شعور ال يوصف       

برفع كأس جاللة الملك 

الفــارس البحرينــي المتألــق من إســطبالت 
الخالديــة وصاحب لقب النســخة العاشــرة 
لبطولــة كأس جاللــة الملك للقــدرة يعقوب 
يوســف الحمــادي قــال فــي حديثــه “يــوم 
لــن أنســاه فــي التاريــخ ســجلته بحــروف 
مــن ذهب فــي الرابع من شــهر فبراير العام 
2012 عندنــا رفعــت كأس ســيدي جاللــة 
الملــك المفــدى للقــدرة، وفــي العــام نفســه 
حققــت كأس ســيدي ســمو ولي العهــد، لذا 
فــإن ذلــك العــام كان عامــا رائعــا وموســما 
فيــه  إذ حققــت  لــي  بالنســبة  جــًدا  فريــدا 
كأسين غاليتين جًدا. ذلك اإلنجاز يدفعني 
اليــوم ويرفــع مــن معنوياتي كثيًرا للســعي 
بأقصــى جهود لتحقيــق لقب هذا العام. إن 
وصفي للذة الفوز بالكأس الغالية ال يكفي، 
لــذا أتمنــى أن أتشــرف بتكريــر إنجــاز ذلك 

العام”.
الملــك  جاللــة  “ســباق  الحمــادي  وأضــاف 
المفدى أهم سباق لنا في جدول مسابقاتنا 
لــه  مســتعدون  نحــن  لــذا  ومشــاركاتنا، 
توصلنــا  خطــة  ووضعنــا  جيــد،  بشــكل 
الغاليــة،  الــكأس  ورفــع  التتويــج  لمنصــة 

مــن  قــدر  علــى  بأننــا  للجميــع  ونعلنهــا 
ســيدي  كأس  فــي  وانتظرونــا  التحــدي 
صاحــب الجاللة، ونتحدى جميع الفرســان 
البحرينييــن واإلماراتيين. الخالدية يدخل 
هــذه البطولــة الغاليــة بكل جهوزيــة وقوة، 
ونحن متفائلون كثيًرا ونســتلهم من ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة العزيمة 

واإلصرار”.
وأشار إلى أن هذه النسخة ستكون مغايرة 
لبقية النســخ، إذ يمتد السباق لمسافة 160 
كيلومتــًرا، وتتطلــب إســتراتيجية مختلفة 
خصوصــا بمثــل هــذه المســافات، مشــاركة 
ســتزيد  الخاصــة  الخليجيــة  اإلســطبالت 
فرســان  مشــاركة  المفاجــآت،  عنصــر  مــن 
اإلمــارات الدائمــة معنــا في الــكأس الغالية 
لها طابع خاص عوامل كثيرة ســتجعل من 

البطولة مميزة جًدا.
وكشف بطل كأس جاللة الملك للعام 2012 
الفــارس يعقــوب الحمــادي عن أن إســطبل 
إذ  فرســان،  بخمســة  سيشــارك  الخالديــة 
ســيمثل الفريــق كل مــن الفرســان يعقــوب 
الحمادي، هيا جمال، حمد جناحي، عيسى 
جمــال، وعبــدهللا القعــود، ووجــه الحمادي 

واالمتنــان  الشــكر  حديثــه  ختــام  فــي 
العميقيــن لســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
والالمحــدود  الكبيــر  دعمــه  علــى  خليفــة 
للرياضة عموًمــا ورياضة القدرة خصوًصا، 
وإلى ســمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
الدعــم  علــى  الخالديــة  إســطبالت  قائــد 
والمســاندة المســتمرة وإلــى المــدرب رائــد 
محمــود وجميع منتســبي الخالدية متمنًيا 

التوفيق للجميع.
الغاليةالفارســة  الــكأس  بشــغف  ننتظــر 
المتألقة هيا جمال من إســطبالت الخالدية 
كشــفت عــن منافســاتها فــي فئــة الشــباب، 
فــي  مشــاركتها  احتماليــة  إلــى  وأشــارت 
كيلومتــًرا،   160 لمســافة  الكبــار  ســباق 
صاحــب  حضــرة  “بطولــة  جمــال  وقالــت 
الجاللــة الملــك المفــدى حفظــه هللا ورعــاه 
واإلســطبالت،  الفرســان  جميــع  ينتظرهــا 
أواًل هــي بطولــة غاليــة جــًدا علــى قلــوب 
الجميــع، حيــث يشــرفها صاحــب الجاللــة 
ويتابعهــا، وهــذا االهتمــام والدعــم الملكي 
هــو أكبــر حافز ودافــع لنا جميًعــا خصوًصا 
نحن الفارســات البحرينيان نتشــرف بلقاء 
الجاللــة،  صاحــب  حضــرة  علــى  والســالم 

الجميــع ســيكون علــى موعــد مــع اإلثــارة 
والتشــويق مــع مشــاركة فرســان اإلمــارات 
الخالديــة  إســطبل  فرســان  المتميزيــن، 
محمــود  رائــد  المــدرب  بقيــادة  جاهزيــن 

وأتمنى التوفيق للجميع”.
وأضافــت المتألقــة هيــا جمــال أن مملكــة 
البحريــن تمتلك عددا جيدا من الفارســات 
المتميــزات؛ نظــًرا الهتمــام القيــادة بالمرأة 
الشــيخ  وســمو  ورياضتهــا  البحرينيــة 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة يولــي اهتمامــا 
فــي  النســائي  العنصــر  بمشــاركة  كبيــرا 
جميــع الرياضــات عموًمــا ورياضــة القــدرة 
النســائية  المشــاركة  فــإن  لــذا  خصوًصــا، 
ليســت مقتصــرة علــى المشــاركة فقــط بل 
هي منافســة في ســباقات القــدرة وتزاحم 

الفرسان على منصات التتويج.

البنغدير: سأبذل قصارى جهدي

البنغديــر الدوســري إحــدى  ســتكون دانــة 
فــي  المشــاركات  البحرينيــات  الفارســات 
بطولــة كأس جاللــة الملــك لســباق القــدرة 
ضمــن كتيبة الفريــق الملكي فيكتوريوس. 
واعتــزاز  فخــر  “بــكل  البنغديــر  وقالــت 
ســباقات  كــؤوس  أغلــى  فــي  سأشــارك 
مشــاركة  تشــهد  التــي  القــدرة  وبطــوالت 
محلية وخليجية واســعة، وذلك في سباق 
الشــباب لمســافة 120 كيلومتًرا واحتمالية 
المشــاركة في ســباق الكبار، إن طعم الفوز 
مختلــف في ســباقات كأس الملك المفدى، 
إذ وفقت في مرتين العامين 2015 و2016 
على مستوى الشباب، لذا إن طموحي كبير 
بــأن أتــوج باللقب هذا العام أيًضا وســأبذل 

قصارى جهدي لذلك”.

العوضي: فرسان “فيكتوريوس” 

جاهزون

الفــارس عثمــان العوضــي والذي سيشــارك 
مــع الجــواد فــارو دا كاموريــا مــع إســطبل 
لقــرب  ســعادته  عــن  أعــرب  فيكتوريــوس 
انطــالق الــكأس الغاليــة وقــال “اســتعددنا 
األغلــى  البطولــة  لهــذه  مكثــف  بشــكل 
واألقــوى فــي موســم القــدرة كأس ســيدي 
ورعــاه.  الفــدى حفظــه هللا  الملــك  جاللــة 
الفــرق  أقــوى  مــن  ســيكون  فيكتوريــوس 
المشــاركة والمنافســة على المراكز األولى، 
قويــة وصعبــة،  ســتكون  الســباق  مراحــل 
مشــاركة فرسان اإلمارات سترفع من روح 
التحــدي فهــم يمتلكــون الكفــاءات العاليــة 
البحرينــي  فرســان  المميــزة،  واإلمكانــات 
عنــوان  ســتكون  المفاجــآت  لــذا  كذلــك 
المراحــل. نحن جاهزون بإذن هللا ســنكون 
على أتم االســتعداد والجهوزية وسننافس 

حتى الرمق األخير”.

إجراء الفحص البيطري

للقــدرة  الدوليــة  البحريــن  بقريــة  وأقيــم 
المشــاركة  للجيــاد  البيطــري  الفحــص 
فــي ســباق كأس صاحــب الجاللــة الملــك 
الدولــي لمســافة 120 كيلومتــًرا للناشــئين 
االنطــالق  لــه  المقــرر  الشــباب  والفرســان 
الفحــص  وشــهد  الخميــس،  اليــوم  صبــاح 
البيطــري تعاوًنــا كبيــًرا مــن قبــل الفرســان، 
األمر الذي ســاهم بشــكل كبير في تســهيل 
عمليــة الفحــص واالنتهاء منهــا في الوقت 
المحدد، وســيتضمن سباق اليوم 4 مراحل 
)اللــون األحمــر 40 كيلومتًرا، اللــون األزرق 
30 كيلومتــًرا، اللــون األخضــر 30 كيلومتًرا 

واللون األصفر 20 كيلومتًرا(.

برنامج اليوم الخميس

ينطلــق عنــد الســاعة 7 مــن صبــاح اليــوم 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  كأس  الخميــس 
لمســافة 120 كيلومتًرا للناشئين والفرسان 

الشــباب بقريــة البحريــن الدوليــة للقــدرة. 
ومن الســاعة 3 وحتى الساعة 4:30 عصًرا 
للخيــول  األولــي  البيطــري  الفحــص  يقــام 
المشــاركة في سباق كأس صاحب الجاللة 
كيلومتــًرا   120 لمســافة  الدولــي  الملــك 
لإلســطبالت الخليجيــة الذي ســينطلق في 

اليوم التالي )الجمعة(.

اهتمام إعالمي ضخم 

للمنافسات 

ومركــز  اإلعالمــي  المكتــب  مديــر  أكــد 
المعلومات لســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة، توفيق الصالحي أنــه وبتوجيهات 
مــن ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
جاللــة  كأس  مهرجــان  إبــراز  أجــل  ومــن 
الملــك لســباق القــدرة إعالمًيا تم التنســيق 
مــع وزارة شــؤون اإلعــالم متمثلــة بالقنــاة 
الرياضيــة، وقنــاة دبي ريســنغ، وقناة ياس 
لتغطيــة جميــع فعاليات المهرجــان الدولي 

الكبير.
وكشــف الصالحي عن أنــه وألول مرة على 
مســتوى الخليــج والوطــن العربــي ســيتم 
إعداد أســتوديو تحليلي باللغة اإلنجليزية 
مــن  نخبــة  ويقدمــه  يديــره  الســباق  يــوم 
وخــارج  داخــل  مــن  الفنييــن  المحلليــن 
عبدالعزيــز  اإلماراتــي  وهــم  البحريــن، 
حبيــب الرضــا وعلــي المرزوقــي مــن دولــة 
اإلمــارات العربية المتحدة ومنال فخراوي 
مــن البحريــن؛ ويأتــي ذلك لما لهذا الســباق 
الدولي الكبير من أهمية بالغة وما يشــهده 
قويــة،  ومنافســات  واســعة  مشــاركة  مــن 
وذلك على شاشات قناة البحرين الرياضية 
ودبــي ريســنغ ويــاس عبــر اســتوديوهات 

تحليلية.
قنــاة  علــى  “نواصــي”  برنامــج  يقــدم  كمــا 
الســاعة  مــن  الجمعــة  الرياضيــة  البحريــن 
قنــاة  تقــدم  بينمــا  مســاء،   6 وحتــى   5
مســائية  تحليليــة  اســتوديوهات  يــاس 
للبطولة من الســاعة 7 وحتى 8:30 مســاًء 
وأســتوديوهات تحليليــة والنقــل المباشــر 
يومــي الجمعــة والســبت كمــا ســتنقل قناة 
البحريــن الرياضيــة ويــاس ودبــي ريســنع 

السباق.
الكبيــر  التعــاون  علــى  الصالحــي  وأثنــى 
الــذي تقدمــه وزارة شــؤون اإلعــالم وقنــاة 
البحريــن الرياضية؛ من أجل تحقيق أعلى 
لمهرجــان كأس صاحــب  النجــاح  درجــات 
الجاللة الملك، وقنوات دبي ريسنغ وياس، 
إذ وصــل وفــد قنــاة دبــي ريســنغ بالكامــل 
مــع جميــع المعــدات الخاصة بنقل الســباق 
يــوم أمــس اســتعداًدا للســباق، مشــيًرا إلى 
أن التغطيــة اإلعالميــة بمختلــف أشــكالها 
هــي أحــد أبرز أســباب نجــاح البطولة الذي 
يســعى له الجميع لما تحمله من اســم غال 

على قلوب الجميع.

المكتب اإلعالمي

اليوم انطالق كأس جاللة الملك لـ 120 كيلومترا للناشئين والشباب

عثمان العوضي يعقوب الحمادي

توفيق الصالحي 

ــة الــفــرســان واإلســـطـــبـــات الــمــشــاركــة ــوزي ــه ــى ج ــل ــد يــطــمــئــن ع ــم ــر بـــن ح ــاص ن

لقطة من السباق سابقًا
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إعداد: طارق البحار

أدخــل النجــم رامــي مالــك تحــوال كبيــرا علــى مظهره 
ومشــيته ولكنتــه ليتقمــص دور قائــد فرقــة “كويــن” 
“بوهيميــان  فــي  مركــوري  فريــدي  األســطورية 
رابســودي” مــا رفعه إلــى مصاف ممثلــي الصف األول 
فــي هوليوود وأدخلــه تاريخ األوســكار. فبعد إحرازه 
جائزتــي غولــدن غلــوب ونقابة الممثليــن، حصد مالك 
)37 عاما( أوســكار أفضل ممثل بعد منافسة محتدمة 

مع كريستيان بايل )فايس(. 
وقــال الممثــل لدى تســلمه جائزتــه األحد “لقــد أنجزنا 
فيلمــا مــع رجــل مثلــي جنســيا ومهاجــر عــاش حياتــه 
قصــص  إلــى  نحتــاج  خــوف.  أو  زيــف  أي  دون  مــن 
كهــذه. أنــا ابــن مهاجريــن مــن مصــر أنــا الجيــل األول 
فــي عائلتــي الذي ولــد أميركيا”. ورغــم العراقيل التي 
األســنان  مــع  منتصــرا  مالــك  خــرج  الفيلــم،  واجههــا 
االصطناعيــة التــي وضعهــا طــوال التصويــر وبفضــل 
أدائــه الرائــع لشــخصية فريدي مركوري على المســرح 
مــع تقليد خطوات المغني الشــهير خــال حفلة “اليف 
إيــد” التــي دخلــت التاريخ العــام 1985 وحقــق الفيلم 
نجاحــا تجاريــا مع حصــده إيرادات عالميــة زادت عن 
820 مليــون دوالر. وكان مالــك قــد صــرح لــدى فــوزه 

بجائزة غولدن غلوب في يناير الماضي “شكرا فريدي 
ميركــوري لمنحي أســعد لحظات حياتي. أهديك هذه 

الجائزة ألنك السبب بفوزي بها”.
قبــل نجاحــه الباهــر فــي “بوهيميــان رابســودي” لفــت 
مالــك األنظــار في “مســتر روبوت” المسلســل الدرامي 
المجــال  فــي  قراصنــة  قصــة  تنــاول  الــذي  النفســي 
اإللكتروني إلى جانب كريســتيان ســايتر. وكان ذلك 
الــدور قــد أتــاح لمالك بالبــروز بعد بدايــات متواضعة. 
وقــد ترعــرع الممثــل فــي كنف عائلــة مصريــة قبطية 
أنجلــس.  لــوس  ضواحــي  إحــدى  فــي  أرثوذكســية 
ولديه شــقيق توأم وشــقيقة تكبره ســنا. تابع دروســه 
الثانويــة فــي مدرســة شــيرمان أوكــس مــع الممثلتين 
رايتشــل بيلســون وكيرســتن دانســت ودرس المسرح 
في جامعة إيفانسفيل في إنديانا وحصل على شهادة 

في الفنون الجميلة العام 2003.
وانطلقــت مســيرته فــي التلفزيــون فــي الســنة التالية 
بحلولــه ضيفــا على مسلســل “غيلمور غيرلز”. وشــارك 
بعــد ذلــك في أعمــال تلفزيونية وســينمائية بينها دور 
مــن  ميوزيــوم”  ذي  آت  “نايــت  ثاثيــة  فــي  فرعــون 
بطولة بن ســتيلر فضا عن الجزء األخير من سلســلة 

المخــرج  مــع  فيلميــن  فــي  “توايايــت”. وهــو شــارك 
المخضــرم ســبايك لــي همــا “أولــد بــوي” و”دا ســويت 
بــاد أوف جيــزوس”. ونال مالك عن مسلســل “مســتر 
روبــوت” حيــث يــؤدي دور مبرمــج معلوماتيــة شــاب 
يقرصن الشــركة الغامضة التي يعمل لها جائزة إيمي. 
ويعــرض الموســم الرابــع واألخيــر مــن المسلســل فــي 

وقت الحق من السنة عبر “يو أس إيه نتووورك”.
وال شــك في أن أداءه دور مركوري ســيفتح له أبواب 
مالــك  وقــال  مصراعيــه.  علــى  الســينمائية  األعمــال 
عــن الــدور “وافقــت علــى أداء دور فريــدي مركــوري 
فــورا. وبعــد دقائق رحــت أفكر -ماذا فعلــت؟ هذا أمر 

جنوني”.
وتابــع “كنــت أنظر إلى المشــاهد المصــورة عنه وأدائه 
الرائــع. كان بمثابــة بطــل خــارق بالنســبة لــي. وكانــت 
الطريقــة الوحيدة لنزع هذه الهالة عنه هي بالقول إن 

ثمة إنسانا وراء البطل الخارق”.
وبعــد إنجــاز العمــل صب رامــي األســنان االصطناعية 
التي استخدمها طوال الفيلم في الذهب.. تماما مثل 

تمثال أوسكار الذي حصده مؤخرا.

يفتخر بأصوله المصرية... وبداياته تمثلت في أدوار صغيرة

من هو األوسكاري رامي مالك؟

راهنــت نتفليكــس المنتجــة لفيلم روما والتي صرفت أكثر من 25 مليون دوالر 
في حملة دعائية له، على أن يفوز بجائزة األوسكار وحقق ذلك بجدارة.

المكســيكي  الفيلــم  فــاز  فــاز  ان  بعــد   
الدرامي “روما” بجائزة أوسكار ألفضل 
فيلــم أجنبــي الــذي تنافــس مــع أربعــة 
أفــام أخرى هــي: “كفرناحــوم” )لبنان( 
و”نيفر لوك أواي” )ألمانيا( و”كولد وور” 

)بولندا( و”شوبلوفترز” )اليابان(. 
فــي فيلــم “رومــا” يعــود كــوارون إلــى 
ذكرياتــه العائلية، ليصــور لنا باألبيض 

إلــى  تنتمــي  عائلــة  حيــاة  واألســود 
الطبقة الوسطى في المكسيك، مركزا 
على الفتاة كليو التي تعمل في خدمة 
اختــار  وقــد  ابنائهــا،  ورعايــة  العائلــة 
آباريشــيو،  يالتيــزا  الممثلــة،  ألدائهــا 
األصلييــن  البــاد  ســكان  مــن  وهــي 
وتقــف أمام الكاميــرا للمرة األولى في 

حياتها.

“نتفليكس” تكسب الرهان

مع اعضاء فرقة كوينرامي مع امه بعد الفوز
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يعــد حفــل توزيــع جوائــز األوســكار مناســبة للتبــاري بيــن الفنانــات والفنانيــن المشــاركين في 
لفــت انتباه الجمهور الواســع باســتعراض األزياء الراقية التــي يرتدونها، والمصممة عادة من 

كبريات دور األزياء العالمية. 

بــرداء  بورتــر  بيلــي  والمغنــي  الممثــل  ظهــر 
شــديد الغرابــة، يمــزج بيــن الســترة الرجاليــة 
ومؤلفــة  المغنيــة  وأطلــت  أســود،  وفســتان 
األغاني المريكية، كاســي موسغريفز والممثلة 
البريطانية جيما تشــان، في فستانين مميزين 
بلون وردي، وهو اللون الذي طغى على الحفل
اســتعرضت الممثلــة هيليــن ميريــن تدرجــات 
من اللونين الوردي واألحمر في حافة فستانها 
الذي تميز بغناه اللوني وتدرجات األلوان فيه. 
وتحمــل ميريــن لقــب “ديــم” أو “ســيدة” وهــو 
المعــادل النســائي للقــب “فارس” الــذي تمنحه 
ملكــة بريطانيــا ألصحــاب اإلنجــازات الهامــة. 
المخــرج ســبايك لي بــأول جائزة أوســكار عن 
فيلم “رجل الكو كلوكس كان األسود”، وظهر 
في الحفل بمظهر طغى عليه اللون البنفسجي 
مرتديا مجوهرات غير تقليدية.، حيث ارتدى 
لــي ســبايك لــي أيضــا قــادة تشــبه تلــك التي 
اشــتهر المغنــي الراحل “برنــس” بارتدائها على 
خشــبة المســرح ولتكتمــل إطالــة ســبايك لي 
غير التقليدية، ارتدى حذاء بلون ذهبي مميز، 
الــذي اعتبــره البعــض محــاكاة لتمثــال  األمــر 

األوسكار.
 ظهــرت أوليفيا كولمان، الفائزة بجائزة أفضل 
ممثلــة عــن أدائهــا لــدور الملكــة آن فــي القــرن 

الثامــن عشــر، فــي إطالــة وصفــت بالملكيــة 
بفســتان أخضــر مميــز، وظهــرت إيمــا ســتون، 
المرشــحة لجائــزة أفضــل ممثلة مســاعدة عن 
فيلــم “المفضلــة”، فــي فســتان يعكــس مظهــرا 
قويــا بأكتــاف بــارزة، وارتــدت ريتشــل وايــز، 
ممثلــة  أفضــل  لجائــزة  األخــرى  المرشــحة 
مــن  “المفضلــة”، فســتانا  فيلــم  عــن  مســاعدة 
المطــاط باللــون األحمر، من تصميــم دار أزياء 

جيفنشي 

 ســار ماهرشــاال علــي، الفائــز بجائــزة أوســكار 
أفضل ممثل مســاعد، على الســجادة الحمراء 
برفقــة زوجته أماتوس ســامي-كريم وظهرت 
أفضــل  لجائــزة  المرشــحة  مكارثــي،  ميليســا 
أن  “أيمكنــك  فيلــم  فــي  دورهــا  عــن  ممثلــة 
تســامحني؟”، علــى الســجادة الحمــراء وهــي 
ترتــدي وشــاح أبيــض فــوق فســتان أســود ثم 
ظهــرت مكارثــي علــى المســرح وهــي ترتــدي 

فســتانا مســتوحى من الشــخصية التــي أدتها 
“المفضلــة”، وبــدا  أوليفيــا كولمــان فــي فيلــم 
أقــرب للــرداء الملكي ولكن ثبتــت عليه أعداد 

كبيرة من األرانب. 
 قالــت غليــن كلــوز المرشــحة األخــرى لجائــزة 
أفضــل ممثلــة، عنــد ظهورهــا علــى الســجادة 
كيلوغرامــا،   19 يــزن  فســتانها  إن  الحمــراء 
وســارت إيمي آدمــز، المرشــحة لجائزة أفضل 
علــى  “نائــب”،  فيلــم  فــي  دورهــا  عــن  ممثلــة 
فســتانا  ترتــدي  وهــي  الحمــراء  الســجادة 
راســمة  المصوريــن  أمــام  ووقفــت  مزخرفــا 

ابتسامة عريضة على وجهها. 
أرسلت ليدي غاغا قبلة في الهواء للمصورين، 

فــي وقفة تحاكــي مارلين مونرو، لكن جوهرة 
القــادة التــي ترتديهــا تعود إلــى نجمة أخرى، 
فهي تشبه جوهرة القادة التي ارتدتها أودري 
الجوهــرة  1961 وتقــدر قيمــة  عــام  هيبــورن 
بخمســين مليون دوالر. وقالت شــركة تيفاني 
آنــد كــو إنهــا خلعــت الجوهــرة من العقــد الذي 
تصميمهــا  لتعيــد  خصيصــا  هيبــورن  ارتدتــه 
لقــادة ليــدي غاغــا. ارتــدى شــادويك بوزمان، 
مرصعــة  بدلــة  األســود”،  “الفهــد  فيلــم  بطــل 
تــأألت تحت أضــواء الكاميرات وحصد فيلم 
“الفهد األســود” ثاث جوائز أوسكار، من بينها 
جائــزة أفضــل تصميــم مابــس ل روث كارتــر 

بحسب بي بي سي.
ظهــرت جنيفــر لوبيــز فــي فســتان مــن المرايا 
وارتــدى  فــورد  تــوم  تصميــم  مــن  المجمعــة، 
جيســون موموا، وليزا بونيت زيين متناغمين 
والبنفســجي.  الــوردي  اللونيــن  بيــن  تدرجــا 
ارتداهــا مومــوا  التــي  كمــا جذبــت اإلســوارة 

انتبــاه المصورين بتصميمهــا الغريب. أضافت 
هانــا بيتشــلر، الفائــزة بجائــزة أوســكار أفضــل 
لمســة  األســود”،  “الفهــد  فيلــم  عــن  تصميــم 
الحمــراء  الســجادة  علــى  إلطالتهــا  خاصــة 
مرتدية فستانا أحمر بوضع حلية على وجهها 
مباشرة. عمد آدم المبرت، الذي افتتح الحفل 
بالغنــاء مــع أعضــاء مــن فريــق “كويــن”، إلــى 
الظهــور مرتديــا أقراطــا متعــددة علــى أذنــه. 
حيــت ماري كوندو، المتخصصة في التصميم 
والجمهــور  المصوريــن  للمنــازل،  الداخلــي 
بإطالة بفســتان ذي لون وردي، وقد اختلفت 
هــذه المــرة عــن ميلهــا الدائــم الرتــداء اللــون 

األبيض.

أوسكار 2019: فساتين مبهجة وتقليعات غريبة
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ــس” ــرن “ب الــنــجــم  وبـــقـــادة  البنفسجي  ــون  ــل ــال ب ــي  ل ســبــايــك  الــكــبــيــر  ــمــخــرج  ال

حــاز الممثــل األميركــي مــن أصــل مصــري رامــي مالــك جائــزة أوســكار أفضــل ممثــل عــن دوره فــي فيلم 
“بوهيميــان رابســودي” مــا رفعه إلى مصاف ممثلي الصف األول فــي هوليوود، ووجه مالك خالل خطاب 
ألقاه في حفل التتويج األحد، ووجه رامى مالك  خالل كلمته عقب تسلمه جائزة األوسكار 2019، الشكر 

إلى والديه وكل من آمن به، وكذلك فريق العمل، واعتزازه بكونه من أصول مصرية.

ريتشل وايز

شادويك بوزمان
سبايك لي

ايمي ادمز هانا بيتشلر

جيسون موموا، وليزا بونيتغلين كلوزهيلين ميرينماهرشاال عليأوليفيا كولمان

آدم المبرت ميليسا مكارثي
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ال تترك عمل اليوم للغد واحسم األمر.

اليوم مناسب للذهاب إلى السوق.

كل ما عليك فعله هو التحلي الصبر.

التزامات مالية كثيرة نحوك تهدد وضعك.

األيام المقبلة تحمل وضعا أفضل لك بالعمل.

رياضة المشي مناسبة لسنك.

ادخر وال تسرف كثيرا.

هوايتك جميلة فانطلق لإلبداع.

تباشير الخير قادمة إليك سريعا.

ابتعد عن قراءة الكتاب المعقدة.

ال تتخذ القرارات المهمة سريعا ففي التأني السالمة.

أنت بحاجة إلى نزهة أسبوعية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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وفرنسيس كريك 
يعلنان ألصدقائهما 
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للتركيب 

الكيميائي دي إن 
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عنه في 25 أبريل. 

كشفت منة فضالي عن 
خضوعها لعملية تجميل 

عبر مواقع التواصل 
االجتماعي. ونشرت فضالي 
على حسابها الخاص صورًا 

أثناء خضوعها لعملية 
تجميل في وجهها داخل 

أحد المراكز التجميلية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

الحياة رحلة يجب أن تسافرها مهما كانت الطرق سيئة واألماكن بشعة

”Green Book“ فيلم األوسكار

شــاهدت هــذا الفيلــم فــي افتتــاح مهرجــان القاهــرة الســينمائي اخيرا، حيــث كان اختيــارا ممتــازا مــن ادارة المهرجان، 
خصوصا بعد فوزه بـ3 جوائز أوســكار، حيث حقق جائزة أفضل ســيناريو أصلي، وجائزة أفضل ممثل مســاعد، وجائزة 
أفضل فيلم، وايضا تحظى هذه االنواع من االفالم من االهتمام الكبير من عشاق السينما حيث الفالم الطريق عشاقها. 
فيلم ممتاز عن قضية العنصرية ورحلة العثور على االنسانية في القلوب واكتشاف اآلخر ودليل مرئي على أن المحبة 

والصداقة ليس لهم لون أو عرق. 

فــي فيلــم Green Book والــذي اقتبــس الفيلــم اســمه عــن 
كتاب حقيقي مثل دلياًل للمســافرين ذوي البشــرة الســمراء، 
عــن الطــرق وأماكــن اإلقامة اآلمنــة في الجنــوب األميركي، 
فــي الفترة مــن بدايــة الثالثينيات وحتى نهاية الســتينيات 
مــع المخــرج والسيناريســت األميركــي بيتــر فاريلــي الــذي 
يقــدم فتــرة العنصريــة الصعبــة في اميــركا بصورة انســانية 
ودرامــا برســالة قويــة، الفيلــم عــن رحلــة حقيقيــة قــام بهــا 
عــازف البيانــو دون شــيرلي والــذي يقدمه النجم ماهرشــاال 
علــي، وحارســه تونــي ليــب “فيغو مورتينســون” الــذي عمل 
آنذاك ســائقًا وحارســًا له عام 1962، فــي الجنوب األمريكي 
العميــق، وألن دون شــيرلي مــن أصل افريقــي أميركي، فقد 
اعتمد خالل رحلتهما على كتاب “النيغر األخضر” ليرشدهما 

إلى الفنادق الصغيرة، والمطاعم ومحطات الوقود.
عــازف البيانو مثقف يقف في وجه المجتمع العنصري الذي 
ال يحترمــه إال حيــن يكــون مســتعدًا للعــزف، بينمــا يعاملــه 
فــي بقيــة الظــروف بشــكل غيــر مرحب بــه ابدا بســبب لون 
بشــرته، وايضــا يظهر الحــارس ليب بصورة مختلفــة تمامًا، 
فقــد تربــى وســط بيئــة نظيفــة واصيلــة وفــي هــذه الرحلــة 

نكتشــف الوجــه الحقيقــي لكل منهمــا، وميزاته ومــا يمتلكه 
من أشــياء جميلة ونظرة خاصة للحياة بقالب كوميدي عن 
موضــوع “العنصريــة” التــي كانت ســائدة آنذاك فــي أمريكا، 
ويتيــح لنــا فرصــة رؤيــة العالــم فــي تلــك الفترة، مــن خالل 
االختــالف الثقافــي والفكــري بينهمــا، إلــى جانــب توجهــات 
كل واحــد منهمــا في الحياة، وتقديم فكرة بأن الحياة رحلة 
يجب أن تســافرها مهما كانت الطرق ســيئة وأماكن اإلقامة 
بشــعة الناس من عوالم مختلفة، كيف تؤثر فيهما الظروف 

والحوادث، وكيف تستمر الحياة رغم ما فيها من ظلم.
تجســيد فيجــو مورتينســن شــخصية الرجــل االبيــض ينقل 
هذه الشخصية لمستوى آخر في الفيلم، فالدور صعب جدا 
فــي تلــك الفترة، مع افكاره والذي تبدأ مع األفكار العنصرية 
ويتغيــر رأيــه عقب رحلة مع رجل اســود، القصة كالســيكية 
ونمطيــة ربمــا عند البعــض، لكن االداء الكبيــر البطال الفيلم 
طغى على كل ذلك، على جانب النجم مارشاال علي في أداء 
اســتحق عليــه جائــزة أفضــل ممثــل مســاعد في االوســكار، 

حيث يثبت علي أنه مجسد حقيقي.
يقــدم الفيلم صورة حقيقية وبشــعة لزمــن الفصل العنصري 

فــي أميــركا، بحيــث يضيــف تســامح البشــر وبالطبــع بفضل 
االبــداع فــي االخــراج حيــث نجح “فيغــو مورتينســون” في 
الفيلــم بتوظيــف مهاراتــه الكوميدية، مقابــل الصرامة التي 
تميــزت بهــا مالمــح ماهرشــاال علــي، وهــو مــا خــدم قصــة 
الفيلــم بشــكل كبيــر، ولعــل أهميــة الفيلــم تكمن فــي طبيعة 
الحبكــة التــي يقدمها، علمًا بأن بيتر فاريلي وشــقيقه بوبي، 
مــن رواد صناعــة األفــالم الكوميديــة، وقــدم عمالً اســتحق 
أن يوصــف بأنــه األفضــل فــي 2018، خصوصــا مــع نجــاح 
علــى  الســيطرة  فــي  ملفتــه  المكتــوب بحرفيــة  الســيناريو 
خيــوط الدرامــا حتــى اخــر مشــهد ونجــح بيتر فارلــي الذي 
مــع العناصــر البصريــة الــذي وضعتنــا فــي أجواء الســتينات 
بكل مالمحها والموســيقي وشــريط الصوت الدافئ المطعم 

بأغاني الستينات.

 1974
 الواليات المتحدة ومصر يستأنفان العالقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من قطعها.

 1979
 صدور العدد األول من مجلة ماجد اإلماراتية والمخصصة لألطفال.

 1986
 اغتيال رئيس وزراء السويد أولوف بالم أثناء خروجه من السينما.

 1991
العراق يعلن قبوله بجميع قرارات األمم المتحدة المتعلقة بغزوه للكويت.

2005
 تفجير إرهابي في مدينة الحلة العراقية.
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ع الموسيقي أحمد ابراهيم  أكدت الفنانة أنغام زواجها من الموّزِ
على هامش حفلها في الكويت ضمن حفالت فبراير الكويت.
وردت خــالل اللقاء على أخبار زواجها المنتشــرة على مواقع 
التواصــل االجتماعــي بالقول “الله يبارك فيكــم” لتؤكد خبر 
الزواج. لكنها رفضت الدخول في تفاصيل الموضوع المتعلق 

بحياتهــا الشــخصية. علمًا بأن خبر الزواج تســرّب عبر مواقع 
التواصل االجتماعي خــالل االيام الماضية وكانت زوجة “ابراهيم” 

قد طلبت الطالق بداعي الضرر.

ُتشارك الفنانة عبير صبري بعضوية لجنة تحكيم مهرجان شرم 
الشــيخ للسينما اآلســيوية المقرر إقامته في الشهر المقبل 
في مدينة شــرم الشيخ بجنوب ســيناء. حيث ستشارك في 
عضوية لجنة مســابقة األفالم الروائية الطويلة بالمشــاركة 
مع عــدد مــن الفنانيــن وصّنــاع الســينما منهــم المخرج 

اإلماراتي عبد الله الجنيبي. الجدير ذكره أنها ســتكون الممثلة 
المصرية الوحيــدة الموجودة في لجان تحكيــم المهرجان. حيث 

اختير المخرج محسن أحمد لعضوية لجنة تحكيم األفالم التسجيلية.

خالفــت الفنانة نانســي عجــرم توقعات البعض بــأن الفنانة 
الشــهيرة قــد ال تهتــم بدورهــا الطبيعــي برعايــة أبنائها، 
ووجهــت رســالة تشــجع األمهات علــى تقديــم الرضاعة 
الطبيعيــة ألوالدهن. وذلك بصــورٍة مؤثرة لهــا كأم تقوم 
بإرضــاع ابنتها الثالثة “ليا” نشــرتها عبر حســابها الخاص 

على “تويتر”. وعلقت كاتبة: “الرضاعة الطبيعية كانت دائًما 
من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة األقوى 

للتواصل مع “ِليا”، تجعلها تشعر باألمان والحب واالهتمام”.

نصيحة نانسيلجنة تحكيمزواج أنغام

طارق البحار

أشــارت بوابــة “Emojipedia.org” إلــى إطــالق 59 رمــزًا تعبيريــًا 
جديــدًا )إيموجــي( فــي تطبيقات التراســل الفوري للهواتــف الذكية 
علــى مــدار العــام الجــاري، ويصــل عــدد الرمــوز التعبيريــة إلى 230 

عندما تشمل جميع اختالفات الجنس وألوان البشرة. 

التعبيريــة  الرمــوز  وتشــمل 
متحركــة  كراســي  الجديــدة 
وأشــخاصًا  صناعيــة  وأطرافــًا 
مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، 
باإلضافــة إلــى بعــض الحيوانات 
وأنــواع  الجديــدة  واألدوات 
وثعالــب  الكســالن  مثــل  أخــرى 
المياه وطيور الفالمنغو وإنســان 

بعــض  علــى  عــالوة  الغــاب، 
الفواكــه  كعكــة  مثــل  المأكــوالت 
والزبــد والبصــل والثــوم وعلــب 
العصير الكرتونية وحذاء الباليه 
مجمــع  وأوضــح  الــدم.  وقطــرة 
إطــالق  ســيتم  أنــه  يونيكــود 
الرمــوز التعبيريــة الجديــدة مــع 

بداية مارس المقبل.

إطالق 59 “إيموجي” جديد
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العقل لـ “^”: جديد في “امرأة ال تعرف البكاء”

كشفت النجمة مايلي سايرس عن السبب الرئيسي الذي دفعها  «
للزواج من النجم االسترالي ليام هيمسورث في مقابلة مع مجلة 
Vanity Fair. سايرس أشارت الى أن السبب الرئيسي الذي دفعها 

للزواج من ليام هيمسورث هو الحريق الضخم الذي اندلع في 
منزلهما، األمر الذي زاد قوة عالقتهما. وأكدت سايرس أن زواجها لم 

يغِيّر أي شيء على اإلطالق، مؤكدًة أن الحريق كان له أثرا أكبر على 
عالقتهما أكثر من زواجهما بحد ذاته.

فــي تــصــريــح خـــاص لــمــســافــات “الـــبـــاد” قــال 
الــفــنــان الــكــويــتــي عــبــدالــرحــمــن الــعــقــل حــول 
أعماله المقبلة “سيعرض لي في رمضان عمل 
تلفزيوني تراجيدي ودراما من إخراج مناف 
منهم:  الفنانين  من  عدد  تمثيل  ومن  عبدهللا 

أحمد إيراج وخالد أمين”.
آخر من  تلفزيوني  “وسيعرض عمل  وأضــاف 
ال  ــرأة  “امـ بعنوان  رمــضــان  شهر  بعد  إنتاجي 
)أم  إنتاج  على  حالًيا  وأعمل  البكاء”،  تعرف 
أبطال  فيها عدد من  2( حيث سيشارك  علي 

مسرحية انتخبوا أم علي”. 
دفعني  “لقد  قال  اإلنتاج  مجال  دخوله  وعن 
الفن  لتجار  الــفــرصــة  نتيح  فــلــمــاذا  الــخــوف، 
للدخول لهذا المجال واستغاله بهدف المادة 
التأليف  مجال  في  “دخلت  وأضـــاف:  فقط”. 
واإلنتاج لمسرح الطفل لخبرتي الطويلة في 
وموجه  معلم  لكوني  وكذلك  الفني  المجال 
على  فــأحــرص  والتعليم،  التربية  وزارة  فــي 
كلمة  المسرحي وكل  العمل  أبعاد  دراســة كل 

وأثارها على الطفل”. 
وعما  نفسه  عــن  راٍض  بــأنــه  الــعــقــل  ــقــول  وي

أقــدمــه مــن أعــمــال ورغــم ذلــك وبعد كــل هذا 
أقدم على مشروع  وكلما  المسرح،  العمر في 
فني يشعر بأنه مازل في الخطوة األولــى أو 
الثانية وذلك ليس غرورًا وال تواضع، إنما هذا 
ما تعلمه من نجوم مسرح الخليج الكبار صقر 
السريع  ومحمد  المنصور  ومنصور  الــرشــود 

وعبدالحسين عبدالرضا وغانم الصالح رحمة 
هللا عليهما، هؤالء تعلمنا ومازلنا نتعلم منهم”.
جديدة  تجربة  لخوض  الكبير  الفنان  ويتهيأ 
لفيلم  بطولته  مــن خـــال  الــســابــع،  الــفــن  فــي 
الذي   ،”2038 سنة  ”الكويت  والخيال  الدراما 
الــمــخــرج دخيل  ــــدور كــامــيــرات  ت يــتــقــرر أن 

النبهان قريبًا لتصويره، في عدد من األماكن 
الفيلم  الــكــويــت.  فــي  والــحــيــويــة  السياحية 
في  ويتشارك  المعوشرجي،  مزيد  تأليف  من 
إذ تدور  الشباب،  الفنانين  بطولته كوكبة من 
أحداثه في إطار من التنبؤات والخيال حول 

مستقبل الكويت.
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فاطمة الماجد

يرى الفنان اإلماراتي القدير جابر نغموش 
قلب  دقــات  تشبه  الخليجية  الــدرامــا  أن 
اإلنسان، فتارة تصعد وتارة أخرى تنزل، 
وأن الــشــلــلــيــة واألنــانــيــة تــضــر بــالــدرامــا 
نعموش  وأكــد  عموما،  الفنية  والــســاحــة 
يريدون  ال  الخليج  في  الدراما  كتاب  أن 
العمل  تقديم  عن  يبحثون  وإنما  التعب 

السريع الذي ينجز في أقل من شهر. 
كما عتب نغموش على من يكتب األعمال 
ــال انــهــم يــكــتــبــون وهـــم ال  الــتــراثــيــة، وقــ

يعرفون اي شيء عن التراث.
بمناسبة  نغموش  بالفنان  التقت  “الباد” 
زيـــارتـــه لــلــبــحــريــن لــلــمــشــاركــة فـــي أحــد 

األعمال الدرامية.

بعد تجربتك الثرية.. كيف تقيم  «
الدراما الخليجية؟

الدراما الخليجية تسير ولله الحمد بشكل 
صحيح ولكن ال نستطيع ان نعطيها نسبة 
قلب  دقــات  تشبه  هنا  فالمسألة   ،100%
اإلنــســان، صــعــودا وهــبــوطــا، ومــن األمــور 
ــتــي أود ذكـــرهـــا هـــي ضـــرورة  الــمــهــمــة ال
الــتــي ال  األنــانــيــة والشللية  االبــتــعــاد عــن 
تــخــدم احـــد بــل الــعــكــس، تــضــر بــالــدرامــا 
الجميع  على  ينبغي  اذ  عــمــومــا،  وبــالــفــن 
البعض  بعضنا  إلــي  واالســتــمــاع  التعاون 
الصغير  مــن  النقد  وتقبل  أخــويــة  بـــروح 
الن  الحساسيات،  عن  واالبتعاد  والكبير 
الماحظ في ساحتنا الخليجية هناك من 
األخــوة  خاصة  النقد  يتقبل  وال  يزعل”   “

األكاديميين.

لماذا برأيك ابتعدت الدراما  «
الخليجية عن تقديم أعمال تتحدث 

شخصيات شهيرة في دولنا، سواء 
كانت شخصيات سياسية او أدبية 

او اجتماعية وغيرها. لقد انحصرت 
أعمالنا في قصص مكررة رغم 

ان في خليجنا شخصيات عظيمة 
تستحق ان تعمل لها مسلسالت 

على غرار مسلسل طه حسين؟ 

اتفق معك في كل كلمة ولكن دعني اطرح 
عليك سؤال مهم وهو... أين هو الكاتب 
والخلفية  الــخــبــرة  وصــاحــب  الــمــتــمــرس 

التي  األعمال  هذه  لمثل  سيتصدى  الذي 
األعمال  كتابة  عن  مغايرا  نفسا  تتطلب 
الــمــألــوفــة؟  نــعــم.. هــنــاك شــعــراء وكتاب 
الرعيل  مــن  وحتى  وسياسيون  وأدبـــاء 
األول وهو رعيل الغوص، أولئك الرجال 
ذاكرة  في  أسمائهم  سطروا  الذين  الكبار 
ولكن  وعــرضــه.  بطوله  الــعــربــي  خليجنا 
يبحث  كاتب  الــى  حاجة  في  العمل  هــذا 

الــذاكــرة واالهــم هو  وينغمس في 
بمعنى..  الــكــتــابــة،  فــي  الــتــأنــي 

يأخذ وقته وال يلتزم بوقت 
مــعــيــن لــلــتــســلــيــم، كــون 
بين  ــذي  ــ الـ الـــمـــشـــروع 

يـــديـــه يـــحـــتـــاج الـــى 
نـــفـــس طــويــل 
ــل  ــيــ ــاصــ ــفــ ــ وت
كثيرة تختلف 

ــا  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ اخـ
كــلــيــا عــن 
بــــــقــــــيــــــة 
ــال  ــ ــمـ ــ األعـ

تكتب  ــتـــي  الـ
فــــي ظـــــرف شــهــر 

واحد وربما اقل. عندما نريد 
تــقــديــم عــمــل عــن شخصية 
يــكــون  يــجــب ان  مــعــروفــة 
قــيــمــة ويــجــذب  الــعــمــل ذو 
فيه  وتتكامل  المشاهدين 
عناصر النجاح أيضا وأقولها 
الدراما  كتاب  صراحة،  بكل 
الـــيـــوم ال يـــريـــدون الــتــعــب، 

وإنــمــا يـــريـــدون كــل شـــيء على 
السريع. 

ودعني أقول لك أيضا.. أنا 
لــي عــتــب عــلــى من 
األعمال  يكتب 
فما  ــتــراثــيــة،  ال
اليوم  نــشــاهــده 
وهـــــــذه حــقــيــقــة 
فيها  جـــدال  ال 
الجميع  ان 
أصـــــــــبـــــــــح 
يــفــتــي في 
الـــــــــتـــــــــراث، 
يكتب  من  هناك 
في التراث وهو أصا 

يملك  التراث وال  أي شيء عن  يعرف  ال 
تلك الخلفية التي تؤهله بأن يخوض في 
هذا الميدان، تجد شبابا ال تتعدى أعمارهم 
25 عاما يكتبون في التراث وهم بعيدون 
الكتابة  وأدوات  مفاهيم  عــن  البعد  كــل 
للتراث، واألغرب انهم حين يشرعون في 
السؤال  عناء  أنفسهم  يكلفون  ال  الكتابة 
وهذا  المراجع  من  واالستفادة  والبحث 
وأتــذكــر  أبـــدا.  بــه  القبول  يمكن  شــيء ال 
عن  الشباب  احــد  وبين  بيني  دار  حديثا 
يكون  شخصا  كم  سألته:  حيث  الغوص 
لي  فقال  الــغــوص؟  وقــت  “المحمل”  فــي 
250 فردا. تخيلوا إجابته وكأنه يتحدث 
محما  ولــيــس  “الــتــايــتــيــنــك”  سفينة  عــن 
شخصا،   30 تستوعب  بالكاد  سفينة  او 
تستغرق  الغوص  رحلة  ان  يعرف  ال  فهو 

حوالي ثاثة أشهر وفيها من الصعوبات 
ان  الممكن  من  فــردا  فثاثين  المعيشية، 
ان  المستحيل  مــن  ولــكــن  “يــتــعــايــشــون” 

يكون العدد 250 فردا كما ذكر لي.

ما رأيك في الشباب الذي اقتحم  «
مجال الكوميديا ويحاول ان يثبت 

نفسه في هذا المجال؟ 

هناك مجموعة من الشباب في الكوميديا، 
ولكن عيبهم الغرور، فبمجرد ان يظهر في 
تبرز  الصحافة  عنه  وتكتب  واحــد  عمل 
وأود  والنرجسية،  الغرور  عامات  عنده 
ان أشير هنا أيضا إلى ان الصحافة ساح 

ذو حدين بالنسبة للفنان.

أين جابر نغموش من المسرح؟  «

المسرح بسبب معاناتي  ابتعدت عن  لقد 

مــن “الــديــســك” فــي الــظــهــر، وكــمــا تعرف 
كبير،  وجهد  حركة  إلــى  بحاجة  المسرح 
التي  المسرحيات  أشــارك في  ورغم ذلك 
ال تتطلب مني حركة او نشاط مضاعف. 

ما األعمال التي تعتز فيها؟ «

الـــبـــوم  “راعــــــــي  مـــســـرحـــيـــة  ــي  فــ دوري 
عــبــرنــي” مــن تــألــيــف إســمــاعــيــل عــبــدهللا، 
في  فيها  وشاركنا  مطر،  جمال  وإخـــراج 
في  ابوظبي  فــي  خليجي  مهرجان  أول 
الثمانينات. أما في التلفزيون فدوري في 
مسلسل “حاير طاير” وهناك أعمال أخرى. 

كلمة أخيرة لجمهورك في  «
البحرين.

كل  البحرين  في  وأحبابي  ألهلي  أتمنى 
الخير والمحبة والسعادة.

كتاب الدراما اليوم ال يريدون التعبالدراما الخليجية تشبه نبض قلب االنسان

أين هو الكاتب المتمرس؟

“البالد” تحاور جابر نغموش

نغموش لـ “^”: أصبح الجميع يفتي في التراث
ــون “يــزعــلــون” ــي ــم ــادي ــة... واألك ــي ــس ــرج ــن عــيــب الــفــنــانــيــن الــشــبــاب الـــغـــرور وال

أسامة الماجد

عيب الشباب الغرور



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:45

 11:50 

03:09

05:38

07:08

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

الغازات الدفيئة تهدد السحب بـ “الفناء”
حــّذرت دراســة حديثة مــن أن ارتفاع الغازات الدفيئة في الغالف 
الجــوي لــأرض، يمكــن أن يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى خــروج 
الســحب منخفضــة المســتوى مــن الســماء. ووجــدت النتائــج أن 
التركيــزات العاليــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون في الغــالف الجوي 
تتسبب في تفكك الغيوم السطحية البحرية وتخفيها في النهاية، 

ما قد يجعل االحترار العالمي أكثر سوًءا.

إلــى  األرض  ســطح  يتعــرض  أن  يمكــن  الغيــوم،  هــذه  دون  ومــن 
مســتويات أشــد مــن أشــعة الشــمس، ما قد يــؤدي إلى ارتفــاع درجة 

حرارة العالم إلى أعلى من 14 درجة فهرنهايت.
ويمكــن أن يســاعد هــذا الســيناريو المــروع علــى تفســير مــا حــدث 
خــال فتــرة ارتفــاع درجــات الحرارة القصــوى، قبل 56 مليون ســنة 
تقريبــا، خــال ما يعرف باســم “الحــد األقصى الحراري الباليوســيني 
فــي  ارتفاًعــا غامًضــا  )PETM(، حيــث شــهدت األرض  األيوســيني” 
ثانــي أكســيد الكربــون الذي تســبب فــي تراكــم الغــازات الدفيئة في 
الغاف الجوي بكميات كبيرة على مدى آالف السنين. ونتيجة لذلك، 
ارتفعــت درجــات الحــرارة على مســتوى العالــم من 5 إلــى 8 درجات 
مئوية، ليصل المعدل إلى 23 درجة مئوية. ويقول الباحثون إن هذه 
النتائج توفر نظرة مقلقة بشأن ما يمكن أن يحدث، إذا لم يتم الحد 

من انبعاثات الكربون العالمية.
 ووفًقــا للدراســة الجديدة التــي قادها باحثون في معهــد كاليفورنيا 
للتكنولوجيــا، فــإن تركيــزات ثانــي أكســيد الكربــون أعلى مــن 1200 

جزء في المليون )ppm(، ويمكن أن تدفع األرض إلى نقطة حاســمة 
تصبــح فيهــا الســحب البحريــة غيــر مســتقرة. وعندمــا تختفــي هذه 
الغيــوم، تــزداد درجــات الحــرارة الســطحية بشــكل كبيــر. وتغطــي 
طبقــات الســحب منخفضــة المســتوى، نحو ُخمســة المحيطات شــبه 
االســتوائية، وتظلل ســطح األرض من ضوء الشمس عبر عكسه إلى 

الفضاء.

ويصل الكربون الجوي حاليا إلى زهاء 410 أجزاء في المليون،  «
وما يزال في ارتفاع. وإذا استمرت االنبعاثات بالمعدالت 

الحالية، فإن ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي يمكن 
أن يصل إلى 1200 جزء في المليون في القرن المقبل.

عثــر عمــال نظافــة فــي مصــر علــى 
تمســاح يتجــّول فــي شــارع بمنطقة 
المهندســين بالجيــزة جنــوب مصــر، 
وأثــار ذعر المواطنين. وتداول رواد 
فــي  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
مصر، أمس األربعاء، صوًرا التمساح 
الــذي ُعثر عليه بشــارع البطل أحمد 
عبدالعزيــز، في منطقة المهندســين، 
فــي  يتجــّول  كان  أنــه  مؤكديــن 

الشارع وأثار الذعر والهلع.
تمكــن  نظافــة  عامــل  أن  وأضافــوا 
مــن اإلمســاك بالتمســاح والســيطرة 
عليــه، فيمــا قام بعض المــارة بإباغ 

األجهزة األمنية بالواقعة.

وكشف األهالي عن أن  «
السلطات صادرت التمساح 

وقامت بتسليمه لألجهزة 
المختصة لبيان سبب 

تواجده في المنطقة 
ومعرفة مالبسات الواقعة.

تمساح يتجّول 
بشارع في مصر 

ويثير الذعر
كشفت دراسة بريطانية عن أن النساء اللواتي يعملن أكثر من 55 ساعة في األسبوع هن أكثر 

عرضة لإلصابة باالكتئاب، مقارنة بمن يعملن ما بين 35 و40 ساعة.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، لــم يظهــر الرجال 
الذين يعملون عدد الســاعات نفســه عامات 
لفريــق  وفقــا  بالمــرض،  لإلصابــة  مماثلــة 

البحث.
ويقتــرح الباحثــون أن هذا قــد يرجع إلى أن 
النســاء يواجهــن “عبئــا مضاعفــا” يجمــع بين 
عدد ســاعات العمل الطويلة والساعات التي 

يقضينهــا فــي األعمال المنزليــة، والتي غالبا 
ما يقمن بها دون مساعدة من الشركاء.

كما وجد الباحثون أن الرجال والنساء،  «
على حد سواء، الذين يعملون معظم 

أو كل عطالت نهاية األسبوع، هم 
أكثر عرضة لالكتئاب من أولئك الذين 
يعملون فقط في أيام العمل العادية.

أثار خبر زواج أستاذة بتلميذها الذي تّدرسه ويصغرها بـ10 سنوات جدالً في المغرب، 
بين من اعتبر أن هذا األمر عادي ومن انتقد هذا الزواج.

ووفًقا لما تناقلته وســائل إعام محلية، عقدت 
أســتاذة )29 ســنة( قرانها على تلميذ )19 ســنة( 
يــدرس عندها بأحــد المعاهــد التأهيلية بمدينة 
اليوســفية بمســتوى الثانيــة باكالوريــا، بحضور 
أسرتيهما، وذلك بعد قصة حب جمعت الثنائي.

وأصبحت هذه القصة حديث منصات التواصل 
بيــن  الناشــطون  انقســم  حيــث  االجتماعــي، 
مؤيــد لهــذا الــزواج، باعتبــار مراعاتــه للضوابط 

الشــرعية والقانونيــة، ومعــارض رأى فــي هــذه 
الزيجــة تجــاوًزا للرســالة التربويــة التعليميــة، 

وتمّرًدا عن المألوف.

وقال ناشط يدعى مروان مفتاح في  «
تعليقه على الموضوع، إنه “مثلما 

يتقّبل المجتمع فكرة زواج األستاذ من 
تلميذته، عليه أن ينظر بإيجابية لزواج 

األستاذة من تلميذها”.

ساعات العمل الطويلة تهّدد النساء

معلمة تتزوج تلميًذا يصغرها بـ10 سنوات

روبوت XR-1 5G يؤدي التحية لسيدة خال المؤتمر 
العالمي للموبايل 2019 في برشلونة، إسبانيا.

تداول مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي، أمس األربعاء، مقاطع 
فيديو، ومجموعة من الصور التي تظهر تســاقط أســماك في الشوارع 
بمالطــا. وقــام المــارة فــي الشــوارع بجمــع األســماك التي لفظهــا البحر 
بســبب عاصفة شديدة ضربت الساحل الشمالي الشرقي لمالطا برياح 

سرعتها وصلت لمئة كيلومتر في الساعة.

وتســببت الريــاح القويــة التــي صاحبتهــا أمطار غزيــرة بارتفــاع األمواج، 
وتحليق األسماك قبالة البحر وسقوطها على الطرقات.

وبدأ السكان المحليون باستقبال الضيوف غير المتوقعين الذين جلبتهم 
األمــواج، وهــي كميــات كبيــرة من األســماك. وذكــر موقع “يــورو نيوز” أن 
وسائل اإلعام المحلية قالت في أخبارها “إنها تمطر أسماًكا في مالطا!”.

وجاءت هذه األسماك من مزرعة سمكية في الخليج وطارت بسبب  «
األمواج العالية، وحّذرت خدمة مراقبة البيئة البحرية األوروبية 

كوبرنيكوس من أمواج يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار.

السماء تمطر أسماًكا في مالطا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

التخصصات النوعية
“خريجــو  بعنــوان  تقريــر  جــاء 
اإلعــام... مبدعــون بــا هويــة” بيــن 
علــى  تفاعــاً  األعلــى  المنشــورات 
اليوميــن  فــي  “البــاد”  إنســتغرام 
المســتخدمة  ودعــت  الماضييــن. 
إلــى  التربيــة  وزارة   @lail_layla
إعــادة النظر فــي التخصصــات التي 
اكتفــى منهــا الســوق مثــل الخدمــة 
واالجتمــاع  واإلعــام  االجتماعيــة 
والتاريخ والتركيز على التخصصات 

النوعية والمهنية األخرى.

ابنتهــا،  بمســاعدة  أميركيــة  امــرأة  أقدمــت 
علــى قتــل ولديهــا وأختهــا وطفلتــي أختهــا 

التوأمين لسبب غريب ال يخطر على بال.
البريطانيــة  “متــرو”  صحيفــة   وأوضحــت 
مدينــة  فــي  وقعــت  البشــعة  الجريمــة  أن 
حيــث  بنســلفيانيا،  بواليــة  موريســفيل 
وابنتهــا  عاًمــا،   45 ديكــري،  شــانا  أقدمــت 
دومينيك ديكري، 19 عاًما على قتل 5 أفراد 
من عائلتهما. ونقلت الصحيفة عن الشــرطة 
قولهــا إن القتلــى الخمســة هــم ولــدي شــانا 
ويبلغــان مــن العمــر 25 و13 عاًما، وشــقيقة 
شــانا البالغــة مــن العمــر 42 عاًمــا وطفلتاهــا 

التوأمان وعمرهما 9 سنوات.

وفي البداية أنكرت شانا وابنتها  «
عالقتهما بالجريمة البشعة، لكن 

الحًقا زعمتا أنهما اقترفتا فعلتهما 
المخيفة بزعم أن جميع الضحايا 

بمن فيه الطفلتين كانوا يتحدثون 
دائًما عن رغبتهم في االنتحار، 

مما دفع الجانية وابنتها إلى 
“مساعدتهم على الموت”.

قــّرر مســؤولون فــي شــركات لتنظيــم 
جنــوب  فــي  الموتــى  ودفــن  الجنائــز 
إفريقيــا، رفع دعــوى قضائية ضد قس 
ادعــى مؤخــًرا أنــه أعــاد شــخًصا إلــى 

الحياة وأثار جدالً واسًعا في الباد.
اإلفريقــي  البلــد  فــي  مؤخــًرا  وانتشــر 
لــوكاو،  ألفــا  للراهــب  فيديــو  مقطــع 
ويظهــر رجــل الديــن واقًفــا علــى نعش 
قبــل أن ينهــض منــه شــخص قيــل إنــه 
الحاضريــن.  تصفيــق  وســط  ميــت، 
وقالت ثاث شركات إنها شاركت فيما 
قــام بــه القــس ألفا لــوكاو ألنهــا لم تكن 
على دراية بأنه سيدعي إحياء الموت، 
وأضافت أن سمعتها تضررت من جراء 

ما حصل في مدينة جوهانسبورغ.

وتعرض الحادث النتقادات  «
واسعة وأبدى معلقون 

استغرابهم إزاء قدرة الناس على 
تصديق معجزات من قبيل إحياء 

الموتى في عصرنا الحالي.

مذبحة عائلية 
سببها ال يخطر

 على بال

“معجزة إحياء 
ميت” أمام 

القضاء
قــّرر أطبــاء فــي مستشــفى طوكيو، التابع لجامعة كيو، إرســال أصغــر مولود خرج إلى 

النور بوزن 268 غراًما إلى المنزل، بعد عدة أشهر من العناية المشددة في الحضانة.

وذكــرت وكالــة أنبــاء كيــودو اليابانيــة، أن 
الطفــل ولــد فــي أغســطس 2018، بعمليــة 
قيصريــة في األســبوع 24 من الحمل. ولم 
ينم الجنين داخل رحم أمه بسبب إصابتها 

بحالة مرضية مفاجئة.
ووضــع الطبيــب الوليــد األصغر فــي العالم 
علــى راحــة يــده لصغر حجمــه ووزنه الذي 

بلغ حينها 268 غراًما فقط.

والدة أصغر طفل في العالم بـ 268 غراًما

صورة بعنوان “شروق أشعث” للمصور األلماني إنريكو سوموجيي، الفائز 
بجائزة فئة “مدمج” في مسابقة التصوير “تحت الماء” 2019. وتمكن األطباء من العناية بالطفل بشكل جيد لعدة أشهر، وصل وزنه في نهايتها إلى أكثر من 3 

كيلوغرامات، وأصبح يستطيع الرضاعة بشكل مستقل من ثدي أمه. والدة أصغر طفل في العالم!

السنة الحادية عشرة - العدد 3789

الخميس
28 فبراير 2019 

23 جمادى اآلخرة 1440

السحب تظلل سطح األرض من أشعة الشمس 

@albiladpress
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