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جاللة العاهل 
لدى  زيارته 

صادق محمد 
البحارنة

المنامة - بنا

قــام عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة أمــس بزيــارة 
إلــى صادق محمد البحارنة بمنزله بمنطقة 

سار. 
وخــالل الزيارة نــوه عاهل البالد بما يتميز 
بــه المجتمــع البحرينــي من قيــم نبيلة في 
ال  جــزءا  باعتبارهــا  والترابــط  التواصــل 
والتاريخــي،  الحضــاري  إرثــه  مــن  يتجــزأ 
متمنيــا جاللتــه لصــادق البحارنــة موفــور 

الصحة والعافية.

تحــت رعاية وكيل وزارة الداخلية الشــيخ 
ناصــر بــن عبدالرحمــن آل خليفــة، انطلقت 
المــرور،  أســبوع  فعاليــات  أمــس  صبــاح 
بحضــور عــدد مــن كبــار الضبــاط والجهات 

المشاركة والراعية.
وأعــرب وكيــل وزارة الداخليــة عن شــكره 
وتقديــره للفريــق أول ركن وزيــر الداخلية 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة علــى 

الدعم والرعايــة التي تلقاها اإلدارة العامة 
للمــرور مما ســاهم فــي تحقيــق اإلنجازات 
فــي مجــال الحفاظ على الســالمة وتطوير 

الخدمات المرورية.

الشراكة الحكومية البرلمانية لخدمة الوطن
ســمو رئيس الــوزراء: ما يطرحــه النواب له محله مــن االهتمام
أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
لــدى  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
مجلــس  أعضــاء  مــن  عــددا  ســموه  اســتقبال 
النــواب، أن ما يطرحــه أعضاء مجلس النواب 
بشــأن احتياجــات المواطنيــن لهــا محلهــا مــن 
االهتمــام والعنايــة لــدى الحكومــة، فتطلعاتنــا 
مشــتركة فــي أن يحصــل المواطــن علــى مــا 
يالئمــه ويســد احتياجاتــه مــن الخدمات كافة 
ومنها اإلسكانية والصحية والتعليمية وفرص 
التوظيــف لنوفــر لــه الحيــاة الكريمة فــي بيئة 
آمنــة ومســتقرة، ونعتــز بالشــراكة الحكوميــة 
البرلمانيــة الموجهــة لخدمــة الوطــن وشــعبه، 
ويقيًنــا هــذه الشــراكة ماضية نحــو المزيد من 
التطويــر، فــي حين أكد النــواب الذين التقاهم 
سموه، أن أهالي قرى البحرين كما باقي شعب 
البحرين يكنون لصاحب السمو الملكي رئيس 

الوزراء كل المحبة والتقدير سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من النواب

www.kanoo.com 

المجلــس  رئيــس  نائــب  عــن  صــدر 
محكمــة  رئيــس  للقضــاء  األعلــى 
التمييز المستشــار عبــدهللا البوعينين 
بإنشــاء   2019 لســنة   )4( رقــم  القــرار 
وتحديــد  بالمحاكــم  تجاريــة  دوائــر 
اختصاصاتهــا، والــذي ورد فــي مادتــه 
األولى أنه “تقرر إنشــاء دوائر تجارية 
تختــص  درجاتهــا،  بجميــع  بالمحاكــم 
بنظــر المنازعــات التجارية المنصوص 
هــذا  مــن  الثانيــة  المــادة  فــي  عليهــا 
لتنفيــذ  محكمــة  وتخصــص  القــرار، 

األحكام الصادرة عنها”.

تشكيل 
دوائر تجارية 

بالمحاكم

تكريم السواق المثاليين وأصحاب الهمم

المحرق والمنامة يتواجهانترانزيت شهر العسلفاجعة الطائرة اإلثيوبية“إدامة” تنضم لـ“فواتير”تكريم سامية حسين
 كرم ملتقى المبدعات العربیات  «

األول للعام 2019 مستشارة االتحاد 
العربي التطوعي وخبيرة االتصاالت 

التسويقية والعالقات العامة سامية 
حسين، ضمن عدد من السيدات 
العربيات المبدعات، وذلك خالل 

االحتفالية التي أقيمت في بيروت.

أبرم الرئيس التنفيذي لشركة  «
“بنفت” عبدالواحد الجناحي، 

اتفاقية مع الرئيس التنفيذي 
لشركة البحرين لالستثمار 

العقاري “إدامة” أمين العريِّض، 
تهدف إلى ضم “إدامة” إلى خدمة 

.”Fawateer“ -  ”فواتير“

تحطمت طائرة حديثة الصنع  «
تابعة للخطوط اإلثيوبية من 

طراز “بوينغ 737” األحد بعد 
إقالعها بدقائق من أديس أبابا 

متجهة إلى نيروبي، ما أسفر عن 
مقتل جميع ركابها الـ149 وأفراد 

طاقمها الثمانية.

عرضت نجمة السوشال ميديا المهرة  «
البحرينية في السعودية عملها 

المسرحي الجديد “ترانزيت شهر 
العسل” بمشاركة الفنان الكويتي 

الكوميدي مبارك المانع. العمل 
اجتماعي كوميدي خفيف وسيعرض 

في مناطق عدة بالمملكة.

يتواجه فريقا المحرق والمنامة على  «
صالة زين بأم الحصم، عند السابعة 
من مساء اليوم اإلثنين في المباراة 

النهائية لدوري زين السالوي لفئة 
الشباب في مباراة قوية ومرتقبة 
سيتحدد إثرها الفائز بلقب دوري 

الشباب هذا الموسم.
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المنامة - بنا

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة أن تنفيــذ الخطــط والبرامــج 
التطويرية للقطاع النفطي ســيعود أثره 
فــي  التنمويــة  العمليــة  علــى  اإليجابــي 
ظــل المســيرة المباركــة الشــاملة بقيــادة 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة جاللتــه الدائمــة 
بجعــل المواطــن محور التنميــة وهدفها 

األسمى.

ونوه سموه بما سيحققه القطاع النفطي 
المرحلــة  خــالل  نوعيــة  منجــزات  مــن 
المقبلــة مرتكًزا على االكتشــاف النفطي 
الكبير ومشروع تحديث مصفاة “بابكو” 

والمشاريع التطويرية األخرى للقطاع.
 جاء ذلك لدى لقاء ســموه بقصر الرفاع 
أمس مجلس إدارة شركة نفط البحرين 
“بابكو” برئاسة وزير النفط الشيخ محمد 
بــن خليفــة بن أحمــد آل خليفــة بحضور 
وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ 

سلمان بن خليفة آل خليفة.

آثار تنموية لتطوير الخطط النفطية

ذوي  إعفــاء  الشــورى  مجلــس  رفــض 
العزيمة من مبلغ التصالح في المخالفات 
المروريــة المرتكبة، إذا ثبت عدم وجود 
مواقــف مخصصــة لهم أو شــاغرة وقت 
تحريــر المخالفــة، والــذي أوصــت لجنــة 
واألمــن  والدفــاع  الخارجيــة  الشــؤون 
التعديــل  أن  مبينــة  برفضــه،  الوطنــي 
المــراد بموجب مشــروع القانــون الماثل 
بحجــة  القانــون  مخالفــة  علــى  يشــجع 

عدم توافر مواقف مخصصة أو شــاغرة 
لألشخاص المعاقين.

وبينت اللجنة أن رفضها المشروع يعود 
المســاواة  مبــدأ  مــع  يتعــارض  أنــه  إلــى 
 )4( المادتيــن  فــي  عليــه  المنصــوص 
و)18( مــن الدســتور، وهــذا المبدأ ركيزة 
أســاس فــي اكتســاب الحقــوق وتحمــل 
االلتزامــات، فالــكل أمــام القانون ســواء 

دون تمييز.

رفض شوري إلعفاء مخالفات المعاقين

)٠٢()07(

مروة خميس
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“البحرين اإلسالمي” يطلق فرعه الرقمي

 أطلــق بنــك البحريــن اإلســالمي 
فــي  للبنــك  رقمــي  فــرع  أول 
مؤشــر على تنامي اتجــاه القطاع 

المصرفــي فــي البــالد إلــى تبنــي 
التكنولوجيا المالية في الخدمات 

المصرفية.

علي الفردان من المنامة | تصوير: خليل إبراهيم
سعيد محمد

عباس ابراهيم
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المجتمــع البحريني يتميز بقيم نبيلة فــي التواصل والترابط

جاللة الملك يشيد بجهود البحارنة في المسيرة التجارية

قــام عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة أمس بزيارة 
إلى صادق محمد البحارنة بمنزله بمنطقة سار. 

وخــالل الزيارة تبادل جاللتــه األحاديث 
وأشــاد  البحارنــة،  صــادق  مــع  الوديــة 
بجهوده الطيبة في المسيرة االقتصادية 
والتجاريــة فــي المملكة. وأعــرب جاللته 
واإلســهامات  لإلنجــازات  تقديــره  عــن 
القيمــة لصــادق البحارنــة وزمالئــه رجال 

األعمــال البحرينييــن الــذي أخــذوا علــى 
عاتقهــم تعزيــز الســمعة الطيبــة للمملكــة 
واالقتصــادي  التجــاري  القطــاع  فــي 
واالستثماري منذ بدايات القرن الماضي، 
األعمــال  رجــل  بــه  يتميــز  بمــا  منوهــا 
ونزاهــة  وصــدق  أمانــة  مــن  البحرينــي 

علــى  نجاحــه  فــي  كبيــر  دور  لهــم  كان 
المستويين اإلقليمي والعالمي. 

كما نوه عاهل البالد بما يتميز به المجتمع 
البحرينــي مــن قيــم نبيلــة فــي التواصــل 
يتجــزأ  ال  جــزءا  باعتبارهــا  والترابــط 
مــن إرثــه الحضــاري والتاريخــي، متمنيا 
جاللتــه لصــادق البحارنــة موفور الصحة 

والعافية ودوام التوفيق والسداد.
ومــن جانبــه، أعــرب البحارنة عــن جزيل 

والتقديــر  االمتنــان  وعظيــم  الشــكر 
الزيــارة  هــذه  علــى  الجاللــة  لصاحــب 
الكريمــة والتــي تعكــس حــرص جاللتــه 
رجــاالت  مــع  التواصــل  علــى  الدائــم 
المملكــة. وأشــاد بمــا تشــهده المملكة في 
عهــد جاللته مــن تقدم ونهضــة وازدهار، 
ســائالً هللا عــز وجــل أن يحفــظ جاللتــه 
للبحريــن  وفخــرا  وعــزا  ذخــرا  ويديمــه 

وشعبها العزيز.
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بعــث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ببرقية تعزية 
إلى رئيســة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية 
الديمقراطيــة ســهلي ورق زودي، أعــرب 
فيها جاللته عــن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايــا حــادث تحطم طائرة 
مــن طــراز بوينــغ 737 فــي رحلتهــا إلــى 

نيروبي وعلى متنها 157 راكبا.
وعّبــر ملك البــالد في برقيته عن أصدق 
للرئيســة  والمواســاة  التعزيــة  مشــاعر 
األثيوبيــة بهذا المصاب األليم، وتمنيات 
جاللتــه ألهالــي وذوي الضحايــا الصبــر 
والسلوان، وان يجنب جمهورية أثيوبيا 
كل  وشــعبها  الديمقراطيــة  الفدراليــة 

مكروه.
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  بعــث  كمــا 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
إلــى  تعزيــة  ببرقيــة  آل خليفــة  ســلمان 
الفيدراليــة  أثيوبيــا  جمهوريــة  رئيســة 
فــي  زودي  ورق  ســهلي  الديمقراطيــة 
ضحايــا حــادث تحطــم طائرة مــن طراز 
نيروبــي  إلــى  رحلتهــا  فــي   737 بوينــغ 

وعلى متنها 157 راكبا.
وأعرب ســمو رئيس الوزراء في برقيته 

عــن خالــص تعازيــه ومواســاته لفخامــة 
المصــاب  هــذا  فــي  األثيوبيــة  الرئيســة 
األليــم، وتمنيــات ســموه ألهالــي وذوي 
الضحايــا الصبــر والســلوان، وأن يجنــب 
جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية 

الصديقة وشعبها كل مكروه.
كمــا بعث صاحــب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء برقية تعزيــة مماثلة إلى رئيس 
الفيدراليــة  أثيوبيــا  جمهوريــة  وزراء 
الديمقراطيــة آبــي أحمــد علــي، ضمنهــا 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته.

وبعــث ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس  النائــب األول 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ببرقيــة تعزيــة إلــى 
الفيدراليــة  أثيوبيــا  جمهوريــة  رئيســة 
الديمقراطيــة في ضحايــا حادث تحطم 
الطائــرة، أعــرب ســموه فــي برقيتــه عن 
والمواســاة  التعزيــة  مشــاعر  أصــدق 
للرئيســة األثيوبية بهــذا المصاب األليم، 
وتمنيات ســموه ألهالــي وذوي الضحايا 
الصبــر والســلوان، وأن يجنب جمهورية 
أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية الصديقة 

وشعبها كل مكروه.

البحرين تعزي بضحايا الطائرة األثيوبية

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
مرســوم رقــم )22( لســنة 2019 بإنشــاء مركــز الطاقــة المســتدامة، هذا 

نصه:

المادة األولى:

فــي تطبيــق أحــكام هذا المرســوم، 
تكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة 
المعانــي المبينة قريــن كل منها، ما 
لم يقتِض سياُق النص خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.
الكهربــاء  شــؤون  وزيــر  الوزيــر: 

والماء.
المركــز: مركــز الطاقــة المســتدامة 
هــذا  أحــكام  بموجــب  المنشــأ 

المرسوم.
المجلس: مجلس الوزراء.

الرئيــس  التنفيــذي:  الرئيــس 
طبًقــا  المعيــن  للمركــز  التنفيــذي 
للمادة السادسة من هذا المرسوم.

الطاقة المستدامة: الطاقة الناتجة 
من مصادر الطاقة المستدامة.

المســتدامة:  الطاقــة  مصــادر 
الريــاح،  الشمســية، طاقــة  الطاقــة 
الحــرارة  الحيويــة، طاقــة  الطاقــة 
الجوفيــة، الطاقــة المائيــة وغيرها 
مــن المصادر الطبيعية للطاقة ذات 

الطابع الدائم والمستمر.

المادة الثانية:

ُينشــأ مركــز يســمى “مركــز الطاقــة 
مجلــس  ويتبــع  المســتدامة”، 

الوزراء، ويخضع إلشراف الوزير.

المادة الثالثة:

القيــام بكافــة  إلــى  المركــز  يهــدف 
المتعلقــة  والمســؤوليات  المهــام 
للجهــات  الفنــي  الدعــم  بتقديــم 
المعنية في مجــال المحافظة على 
مصــادر الطاقة المســتدامة بشــتى 
كفــاءة  رفــع  عــن  فضــاًل  أنواعهــا، 

اســتخداماتها وتطويرها وتحقيق 
التزويد اآلمن منها والتشجيع على 
االســتثمار فيهــا، وذلــك بالتنســيق 

مع الجهات األخرى ذات العالقة.

المادة الرابعة:

المهــام  كافــة  المركــز  يباشــر 
لتحقيــق  الالزمــة  والصالحيــات 

أهدافه، وله على األخص ما يلي:
1. التقييــم الشــامل لمصــادر إنتاج 
الطاقــة المســتدامة ووســائل رفــع 
كفاءتهــا واقتراح السياســة العامة 
فــي هذا الشــأن، وتقديم المشــورة 
المنتجــة  الجهــات  لجميــع  الفنيــة 
للطاقــة  والمســتهلكة  والموزعــة 
بمختلف أنواعها ســواء الحكومية 
إلدارة  والمشــتركة  الخاصــة  أو 
تلــك المصــادر والمحافظــة عليهــا 
بأعلــى درجــات الكفــاءة والفاعلية 
لالقتصــاد  منتظــم  لنمــو  المحفــزة 

الوطني.
2. تقديــم الدعــم الفني والتنســيق 
وغيــر  الحكوميــة  الجهــات  بيــن 
األهــداف  القتــراح  الحكوميــة 
الطاقــة  مجالــي  فــي  الوطنيــة 

المستدامة وكفاءتها وتنفيذها.
اســتراتيجيات  اقتــراح   .3
وسياســات وإجــراءات التخطيــط 
لجميــع  والمســتدام  المتكامــل 
مصادر الطاقة المستدامة وترشيد 
والمحافظــة  مصادرهــا  اســتخدام 
اســتخدامها  كفــاءة  ورفــع  عليهــا 
مــع المحافظــة علــى البيئــة، ورفــع 
التوصيــات إلــى الوزيــر الذي يقوم 
المجلــس.  إلــى  برفعهــا  بــدوره 
هــذه  تنفيــذ  متابعــة  وللمركــز 
التوصيــات وخاصــة فيمــا يتعلــق 

بتنفيــذ وتطبيــق االســتراتيجيات 
ذات  الجهــات  مــع  والسياســات 

العالقة.
4. اقتــراح خطــة العمــل الوطنيــة 
لكفاءة الطاقة المستدامة وتحديد 
األهــداف والنســب الوطنيــة لرفــع 
كفــاءة الطاقة المســتدامة ونســبة 
الكلــي  الخليــط  فــي  مشــاركتها 

للطاقة.
والمشــاريع  المبــادرات  اقتــراح   .5
تحديــث  يتــم  خاللهــا  مــن  التــي 
وتطوير مصادر الطاقة المستدامة 
فــي  مســاهمتها  نســبة  لزيــادة 
الكلــي وتحقيــق  مجمــوع الطاقــة 
اســتراتيجيات المملكة لالستدامة 
تنفيــذ  وكيفيــة  اآلمــن،  والتزويــد 
هذه المبادرات والمشاريع وتقديم 

الدعم الالزم لها.
التشــريعات واألنظمــة  اقتــراح   .6
الالزمــة فــي شــأن المحافظة على 
وتســهيل  المســتدامة  الطاقــة 
وتيسير االســتفادة منها بالتنسيق 

مع الجهات المعنية.
والتدريــب  القــدرات  بنــاء   .7
والتعــاون مع المؤسســات البحثية 
والمعاهــد والجامعــات فــي مجــال 
بحــث وتطوير الطاقة المســتدامة 
والمحافظــة  كفاءتهــا  ومجــال 

عليها.
مــن  التــي  الحوافــز  اقتــراح   .8
شــأنها تشــجيع مبادرات ومشاريع 
وبنــاء  المســتدامة  الطاقــة 
القــدرات والتدريــب والتعــاون مع 
والمعاهــد  البحثيــة  المؤسســات 
والجامعــات والتفاعل مع المجتمع 
ذات  والمؤسســات  والهيئــات 
الصلــة، بالتعاون مع مركز البحرين 
للدراسات اإلستراتيجية والدولية 

والطاقة.
توعيــة  برامــج  ونشــر  إعــداد   .9
اســتخدام  مجــال  فــي  وتثقيــف 
المســتدامة  الطاقــة  مصــادر 

والمحافظــة عليهــا ورفــع كفاءتها، 
المعــارض  تنظيــم  عــن  فضــاًل 
دورات  وإعــداد  والمؤتمــرات 
تدريبيــة فــي مجــال الحفــاظ على 
الطاقة المســتدامة لسائر الجهات، 
البحريــن  مركــز  مــع  بالتعــاون 
للدراسات اإلستراتيجية والدولية 

والطاقة.
الطاقــة  قطــاع  أداء  رصــد   .10
المؤشــرات  ووضــع  المســتدامة 
مــدى  الفنيــة واالقتصاديــة حــول 
اإلســتراتيجية  األهــداف  تحقيــق 
ومبــادرات  المســتدامة  للطاقــة 
عليهــا  والمحافظــة  كفاءتهــا 
إلــى اقتصــاد منخفــض  والتحــول 

الكربون.
11. توجيه القطاع الخاص وتفعيل 
الطاقــة  علــى  الحفــاظ  فــي  دوره 
المستدامة وتحفيزه على تأسيس 
مــع  مشــتركة  أو  خاصــة  شــركات 
الجهــات األخرى التــي تهدف لرفع 
كفــاءة الطاقة واســتخدام مصادر 
الطاقــة المســتدامة لتوليــد الطاقة 
للقواعــد  وفًقــا  وذلــك  الكهربائيــة 

المعمول بها في هذا الشأن.
االستشــارات  تقديــم   .12
والدراســات للقطاع الخاص بشــأن 
مصــادر الطاقة المســتدامة وســبل 
واالســتغالل  عليهــا  المحافظــة 
األمثــل لهــا، علــى أن يحــدد المركز 
مقابــل لتقديــم هــذه االستشــارات 

والدراسات.
وفــي جميــع األحوال يرفــع المركز 
والتوصيــات  االقتراحــات  كافــة 
والتقاريــر إلــى الوزيــر الــذي يقــوم 
بــدوره برفعها إلــى المجلس بصفة 

دورية.

المادة الخامسة:

علــى  اإلشــراف  الوزيــر  يتولــى 
الصالحيــات  جميــع  ولــه  المركــز، 

الالزمــة لتحقيــق أهدافه، وله على 
وجه الخصوص القيام باآلتي:

1. اعتمــاد السياســة العامــة للمركز 
ومراقبة تنفيذها.

التــي  العامــة  الخطــط  اعتمــاد   .2
تكفل تحقيق أهداف المركز.

والقــرارات  اللوائــح  اعتمــاد   .3
الالزمة لسير العمل في المركز.

4. اعتمــاد التقاريــر الدورية بشــأن 
تحقيقــه  ومــدى  المركــز  أنشــطة 
إلــى  ورفعهــا  وغاياتــه  ألهدافــه 

المجلس.

المادة السادسة:

تنفيــذي  رئيــس  للمركــز  يكــون 
ُيعيــن  مســاعد،  وكيــل  بدرجــة 
بمرســوم بناًء على اقتــراح الوزير، 
لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديد 

لمدد مماثلة.

المادة السابعة:

يكــون الرئيــس التنفيــذي مســؤواًل 
أمام الوزير عن ســير أعمال المركز 
فنًيــا وإدارًيــا ومالًيــا طبًقــا ألحكام 
بوجــه  ويتولــى  المرســوم،  هــذا 

خاص ما يلي:
1. إدارة المركــز وتصريف شــؤونه، 
واإلشــراف علــى ســير العمــل وفًقا 
قــرارات  مــن  الوزيــر  يصــدره  لمــا 

وتوصيات.
2. متابعة نظام العمل بالمركز.

3. اقتــراح تطويــر خطــط وبرامــج 
المركز.

دوريــة  تقاريــر  وعــرض  إعــداد   .4
علــى الوزيــر كل ثالثــة أشــهر، عــن 
نشــاط المركز وســير العمــل به وما 
تــم إنجازه وفًقــا للخطط والبرامج 
معوقــات  وتحديــد  الموضوعــة، 
األداء والحلول المقترحة لتفاديها، 
ذلــك مــا لــم يقــرر الوزيــر مــدة أقل 

لتقديم هذه التقارير.

عــن  الســنوي  التقريــر  إعــداد   .5
نشــاطات المركز في ضوء الخطط 
الموضوعــة  الســنوية  واألهــداف 
وعرضــه على الوزيــر في نهاية كل 

سنة.
االستشــارات  مقابــل  اقتــراح   .6
للقطــاع  المقدمــة  والدراســات 
علــى  وعرضــه  وفئاتهــا،  الخــاص، 

الوزير لمناقشته واعتماده.
الميزانيــة  مشــروع  إعــداد   .7
الختامــي  والحســاب  الســنوية 
بشــأنهما  تقريــر  وإعــداد  للمركــز، 
الماليــة  وزارة  مــع  بالتنســيق 
واالقتصــاد الوطنــي وعرضــه على 

الوزير العتماده.
الهيــكل  مشــروع  اقتــراح   .8
علــى  وعرضــه  للمركــز  التنظيمــي 
ورفعــه  عليــه  للموافقــة  الوزيــر 

لديوان الخدمة المدنية العتماده.

المادة الثامنة:

الماليــة  المــوارد  للمركــز  يكــون 
الكافيــة التــي تمكنــه مــن النهوض 
بأعبائه والمهام المســندة إليه على 
أكمــل وجــه، وتتكون هــذه الموارد 

من:
1. االعتمــاد المالــي الــذي تخصصه 

له الدولة.
2. مقابل االستشــارات والدراسات 

والندوات التي يقوم بها المركز.
3. التبرعــات والمعونات التطوعية 
التــي يقــرر المركــز قبولهــا، وذلــك 
وفًقــا للقوانيــن واألنظمــة المعمول 

بها في المملكة.

المادة التاسعة:

الــوزراء  مجلــس  رئيــس  علــى 
والوزراء - ُكل فيما يخصه - تنفيذ 
هذا المرســوم، وُيعمل به من اليوم 
التالــي لتاريخ نشــره فــي الجريدة 

الرسمية.

الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  صــادق 
حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر قانونا رقم 
)2( لسنة 2019 بالتصديق على البروتوكول 
المعدل والمكمل التفاقية الخدمات الجوية 
بــيــن حــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن وحــكــومــة 
في  البلدين  بين  الموقع  الفلبين  جمهورية 
األولــى  الــمــادة  أبريل 2017. وجــاء في   13
البروتوكول  على  ُصــودق  أنــه:  القانون  من 
المعدل والمكمل التفاقية الخدمات الجوية 
بــيــن حــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن وحــكــومــة 
جــمــهــوريــة الــفــلــبــيــن، الــمــوقــع فـــي مــديــنــة 
والمرافق   ،2017 أبريل   13 بتاريخ  المنامة 
أن  الثانية  المادة  في  وجــاء  القانون.  لهذا 
على رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء - كل 
القانون  هــذا  أحــكــام  تنفيذ   - يخصه  فيما 
وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

التخطيط وإجــــــــراءات  ــات  ــي ــج ــي ــرات ــت إس ــرح  ــت ــق وي الـــــــوزراء  مــجــلــس  يــتــبــع 

مرســوم بإنشـــاء مركــــز الطاقـــــة المستدامـــــة

التصديق على اتفاقية 
02الخدمات الجوية مع الفلبين

جاللة الملك لدى زيارته صادق محمد البحارنة
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أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
لــدى  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
أعضــاء مجلــس  مــن  عــددا  اســتقبال ســموه 
النــواب، أن مــا يطرحه أعضاء مجلس النواب 
بشــأن احتياجــات المواطنيــن لهــا محلهــا مــن 
االهتمــام والعنايــة لــدى الحكومــة، فتطلعاتنا 
مشــتركة فــي أن يحصــل المواطــن علــى مــا 
الخدمــات  مــن  احتياجاتــه  ويســد  يالئمــه 
كافــة ومنها اإلســكانية والصحيــة والتعليمية 
وفــرص التوظيــف لنوفــر لــه الحيــاة الكريمــة 
بالشــراكة  آمنــة ومســتقرة، ونعتــز  بيئــة  فــي 
الحكوميــة البرلمانيــة الموجهة لخدمة الوطن 
وشــعبه، ويقيًنــا هــذه الشــراكة ماضيــة نحــو 
المزيــد مــن التطويــر فــي ظــل رغبة مشــتركة 
والمواطــن،  للوطــن  األفضــل  تحقيــق  نحــو 
فــي حيــن أكــد النــواب الذيــن التقاهم ســموه، 
شــعب  باقــي  كمــا  البحريــن  قــرى  أهالــي  أن 
البحرين يكنون لصاحب السمو الملكي رئيس 
الــوزراء كل المحبــة والتقديــر علــى مــا ُيوالي 
ســموه بذلــه فــي ســبيل تحقيــق متطلباتهــم 
فــي المجــاالت كافة والتي يشــهد بها القاصي 
والدانــي، وبفضــل توجيهات ســموه لم يعد ما 
يفــرق فــي البحرين بيــن القريــة والمدينة من 

حيث التنمية والتطوير.
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء، 
قد استقبل بقصر القضيبية صباح أمس عددا 
مــن أعضــاء مجلــس النــواب، إذ تطرق ســموه 
معهــم إلــى عــدد مــن القضايــا والموضوعــات 

التي تهم المواطنين.
وخــالل اللقــاء، أكــد صاحــب الســمو الملكــي 
الــوزراء أن التعــاون والتواصــل بيــن  رئيــس 
السلطتين التنفيذية والتشريعية يشكل نهجا 
راســًخا لــدى الحكومــة، وأنهــا حريصــة علــى 
توطيــد وتعزيــز هذا التعاون في كل ما يخدم 
نهــوض المملكــة علــى صعيــد التنميــة، ويلبــي 

تطلعات المواطنين في الحاضر والمستقبل.
وشــدد ســموه على أن مســيرة العمل الوطني 
فــي هــذه المرحلــة تحتاج إلى جهــود الجميع، 
وأن تكــون المصلحــة العليا للوطن هي اإلطار 
الــذي تنطلــق منــه كل المبــادرات، وأن يكــون 
غايــة كل عمــل هــو الحفــاظ علــى مــا تحقــق 

للوطن وشعبه من مكتسبات والبناء عليها.
وأشاد سموه بما يوليه أعضاء مجلس النواب 
مــن اهتمــام بكل ما يهم المواطنين من قضايا 
تمس أمورهم المعيشــية ومــا يحرصون عليه 
من تعاون كبير مع السلطة التنفيذية من أجل 
تذليــل المعوقــات كافــة التــي قد تعيــق جهود 

التنمية.
وأكد سموه أن األبواب دائما مفتوحة لممثلي 
الشــعب للتواصل والنقاش بشــأن المقترحات 
تعزيــز  فــي صالــح  تصــب  التــي  والمبــادرات 
الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن فــي مختلــف 

مناطق المملكة.
رؤيتكــم  “يســعدني  للنــواب  ســموه  وقــال 
والتشاور معكم في كل ما يخدم رفعة الوطن 
وازدهــاره فــي إطــار مــن الشــراكة التــي تعود 

بالخير على الوطن وشعبه”.

وشد سموه على أن جهود الحكومة متواصلة 
لتنفيــذ المزيــد مــن المشــروعات التنموية في 
واإلســكانية  الصحيــة  القطاعــات  مختلــف 
والتعليميــة بمــا يســهم فــي تعزيــز مســتويات 

الخدمة التي يحصل عليها المواطن.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس النواب عن 
خالــص شــكرهم وتقديرهــم لصاحــب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء علــى ما يوليه ســموه 
مــن اهتمــام بتعزيــز التعــاون بيــن الســلطتين 
التنفيذية والتشريعية، مؤكدين أن توجيهات 
ســموه الســديدة دائمــا مــا تركــز علــى مصالح 
فــي  ســموه  بنهــج  مشــيدين  المواطنيــن، 
التواصــل مــع مختلــف فئــات الشــعب والــذي 
يشــكل نهجا أصيال يجســد ما يتمتع به سموه 
المســؤولية  تحمــل  فــي  وخبــرة  حكمــة  مــن 

الوطنية.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أعضاء مجلس النواب

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء: احتياجات المواطنين محل اهتمامنا وعنايتنا
والتقديــر المحبــة  كل  ســلمان  بــن  خليفــة  لألميــر  يكــّن  البحريــن  شــعب  النــواب: 

المنامة - بنا

أثنــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة على جهود 
أبنــاء البحريــن ووعيهم وتطلعهــم إلى خدمة 
وطنهــم، مؤكــدا ســموه أننا جميعــا نتطلع إلى 
لبلــوغ  بيــد  يــدا  ونعمــل  المشــرق  المســتقبل 
األهــداف الوطنية الطموحــة لالرتقاء بوطننا 
وخدمــة شــعبنا، الفتا ســموه إلــى أن البحرين 
رغــم صغرها غنيــة بتنوعها وإرثهــا الحضاري 
والثقافــي، الذي يعكس عراقة شــعبها وتميزه 

عبر الســنين، مشــيدا ســموه بالحضور الدولي 
الفاعل للمملكة في مختلف المجاالت. 

جــاء ذلــك، خــالل اســتقبال صاحــب الســمو 
الملكــي رئيــس الوزراء لعدد مــن أفراد العائلة 
اســتذكر  إذ  والمســؤولين،  الكريمــة  المالكــة 
رجــاالت  إســهامات  التقديــر  بــكل  ســموه 
البحريــن األوائــل ومــا قدمــوه من جهــود في 
خدمــة وطنهــم وعطائهــم الوفير الذي أســهم 
في بناء نهضة تنموية راســخة، كان لها أثرها 

الملموس فيما وصلت البحرين إليه من تقدم 
ونماء في شتى القطاعات. 

الملكــي  الســمو  أكــد صاحــب  اللقــاء  وخــالل 
كل  تولــي  الحكومــة  أن  الــوزراء،  رئيــس 
مــن  المناطــق  احتياجــات  بتلبيــة  االهتمــام 
متطلبــات  يحقــق  بمــا  الخدمــي  التطويــر 
لخدمــة  المــوارد  جميــع  وتوجيــه  ســاكنيها 
أغــراض التنمية التي تخدم المواطن وتحقق 

له تطلعاته.

سمو رئيس الوزراء لدى استقباله عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين 

سمو رئيس الوزراء: تلبية احتياجات المناطق من التطوير الخدمي

نتطلع للمستقبل ونعمل لالرتقاء بوطننا وشعبنا
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أكــد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
بــن حمــد آل خليفــة أن تنفيــذ  األميــر ســلمان 
الخطــط والبرامــج التطويريــة للقطــاع النفطي 
ســيعود أثــره اإليجابــي علــى العمليــة التنمويــة 
في ظل المسيرة المباركة الشاملة بقيادة عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفــة جاللتــه الدائمــة بجعــل المواطــن محور 
بمــا  ســموه  ونــوه  األســمى.  وهدفهــا  التنميــة 
ســيحققه القطــاع النفطــي من منجــزات نوعية 
خــالل المرحلــة المقبلة مرتكًزا على االكتشــاف 
مصفــاة  تحديــث  ومشــروع  الكبيــر  النفطــي 

“بابكو” والمشاريع التطويرية األخرى للقطاع.
 جــاء ذلــك لدى لقاء ســموه بقصــر الرفاع أمس 
“بابكــو”  البحريــن  نفــط  شــركة  إدارة  مجلــس 
برئاســة وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفة 
الماليــة  وزيــر  بحضــور  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 

واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفة.  وأكد سموه أن قطاع النفط والغاز يعد 
من القطاعات ذات األولوية لالقتصاد الوطني، 
منوًهــا بضــرورة االنتقــال بالقطــاع النفطي إلى 
مراحــل جديــدة فــي عالــم الصناعــات النفطيــة 
الوصــول  نحــو  للســعي  خطــوة  فــي  الحديثــة 
القتصاد نفطي ذكي ومستدام. وأشار سمو ولي 

العهــد إلــى جهود منتســبي قطاع النفــط والغاز 
وما يقومون به من أجل تطوير القطاع النفطي 
األهــداف  تحقيــق  فــي  ليســهم  المملكــة؛  فــي 
المنشــودة وتعزيــز إســهامات الكــوادر الوطنيــة 
فــي تنمية هــذا القطــاع الحيوي ومــردوده بين 
وأكــد  الوطنــي.  االقتصــاد  قطاعــات  مختلــف 
سموه أن مشروع تحديث مصفاة “بابكو” الذي 

تفضــل رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بوضع حجر 
األســاس لــه خــالل األســبوع الماضــي، يعكــس 
مواصلــة  نحــو  المملكــة  توجهــات  مــن  جانًبــا 
يحقــق  بمــا  النفطــي  القطــاع  فــي  االســتثمار 
اســتدامة مختلــف القطاعات التنموية ويســهم 
فــي تنويــع مصادر الدخــل، الفًتا ســموه إلى أن 

هــذا المشــروع سيســهم أيضــا بشــكل فعال في 
تعزيــز قدرات الشــركة التنافســية ووضعها في 
مصاف مشــاريع التكرير الكبرى. وأشــار ســموه 
إلــى اإلســهامات الكبيــرة التــي حققتهــا شــركة 
“بابكو” منذ تأسيسها قبل 90 عاًما على مختلف 
األصعــدة فــي المملكــة والتــي كان لهــا عظيــم 
األثــر فــي دعــم مســيرة التنميــة االقتصاديــة. 

مــن جانبــه، أعــرب وزيــر النفــط رئيــس مجلس 
إدارة شــركة نفــط البحريــن “بابكــو” عــن شــكر 
البحريــن  نفــط  شــركة  إدارة  مجلــس  وتقديــر 
لصاحــب الســمو الملكي ولي العهــد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
علــى مــا يوليــه ســموه مــن اهتمــام فــي تطويــر 
مختلــف القطاعــات االقتصاديــة بشــكل عــام و 
القطــاع النفطي خصوصا عبر دعمه الالمحدود 
لهــذا  التطويــر  لخطــط  المســتمرة  ومتابعتــه 
القطــاع الحيــوي، مقدًمــا لســموه جزيــل الشــكر 
علــى تشــريفه االحتفــال لوضــع حجر األســاس 
لمشــروع تحديث مصفاة شــركة نفــط البحرين 
“بابكو”، مؤكًدا الحرص على تنفيذ رؤية ســموه 
نحــو تحقيــق التطويــر المســتدام لهــذا القطــاع 
من خالل مضاعفة الجهود المبذولة في ســبيل 
االرتقــاء بقطــاع النفــط لمراحــل جديــدة تعــود 

على الوطن بالنماء واالزدهار.
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أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن مملكة 
البحريــن عريقــة فــي صناعــة النفــط وال تزال هــذه الصناعــة الواعدة تحظــى باهتمام 
الحكومــة فــي تطويرهــا وتعزيــز االســتثمار فيهــا، فهــي رافــد مهــم لالقتصــاد الوطنــي 

ومورد حيوي وإستراتيجي لالرتقاء بمختلف جوانب التنمية. 

بأبنــاء  الفخــر واالعتــزاز  وأعــرب ســموه عــن 
البحريــن وكفاءتهــم المشــهودة فــي كل قطاع 
ومنهــا قطــاع النفط الذي قام التطوير فيه في 
محطــات عدة بفضــل كفاءة الكــوادر الوطنية 
العاملــة فيــه وقدرتها على تحمل المســؤولية، 
منوها سموه بأن مملكة البحرين في ظل العهد 
الزاهــر لملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، ماضيــة بــكل عــزم في 
برامجها الرامية إلى تنمية اإليرادات والموارد 
وتعزيــز النشــاط فــي القطاعــات الفاعلــة فــي 
المنظومة االقتصادية، مثنيا سموه على الدور 
الذي يضطلع به ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

في هذا الجانب. 
علــى  الحكومــة  حــرص  علــى  ســموه  وشــدد 
تطويــع المنحــى التصاعدي للتطــور في قطاع 
التنمويــة  القطاعــات  النفــط لخدمــة مختلــف 
بمــا  االقتصــادي،  للبنيــان  المكونــة  األخــرى 
يســهم في تنويع مصادر الدخــل وتعزيز قدرة 
التحديــات  مختلــف  مواجهــة  علــى  البحريــن 

االقتصادية العالمية. 
وكان رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة قد استقبل 

بقصــر القضيبيــة أمــس مجلــس إدارة شــركة 
النفــط  وزيــر  برئاســة  “بابكــو”  البحريــن  نفــط 
الشــيخ محمــد بن خليفــة آل خليفــة، إذ رفعوا 
إلى سموه أسمى آيات الشكر والتقدير لسموه 
على تفضله بالرعاية الكريمة لالحتفال بوضع 
حجر األساس لمشروع تحديث مصفاة شركة 

المشــروع  يعــد  الــذي  “بابكــو”  البحريــن  نفــط 
الصناعــي األكبــر واألضخــم في تاريــخ مملكة 

البحرين. 
الملكــي  الســمو  أكــد صاحــب  اللقــاء،  وخــالل 
رئيــس الــوزراء، أن صناعــة النفــط فــي مملكة 
ضــوء  فــي  واعــد  مســتقبل  أمامهــا  البحريــن 
مــا تشــهده مــن مشــروعات تحديــث وتطويــر 
تقــوم علــى اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، 
فــي اإلنتــاج والتنقيــب، مشــيدا ســموه بجهود 
وزارة النفــط وشــركة نفــط البحريــن “بابكــو” 
فــي تطوير صناعة النفط فــي المملكة وتنمية 

كوادر وطنية متميزة في هذا المجال. 
تحديــث  مشــروع  أهميــة  إلــى  ســموه  ونــوه 
فــي  “بابكــو”،  البحريــن  نفــط  شــركة  مصفــاة 
ومضاعفــة  النفطيــة،  التحتيــة  البنــى  تطويــر 
الطاقة االستيعابية للمصفاة من خالل مواكبة 
اإلنتــاج  كفــاءة  لدعــم  الحديثــة  التكنولوجيــا 
العالميــة،  البيئيــة  المعاييــر  وفــق  والتصديــر 
وجعلها قادرة على االرتقاء بالصناعة النفطية 

إلى مصاف الدول المتقدمة. 
وأشــار ســموه إلــى أن الحكومــة عملــت علــى 
اســتثمار الثــروات النفطيــة رغــم محدوديتهــا 
فــي تأســيس صناعــة نفطية شــاملة، أصبحت 
اآلن واحــدة مــن كبريــات الصناعــات الحديثة 
عــن  ســموه  معربــا  المنطقــة،  مســتوى  علــى 
اعتــزازه بمــا وصلــت إليــه الصناعــة النفطيــة 

البحرينية من تقدم وسمعة عالمية. 
مــن جانبــه، عبــر وزيــر النفــط رئيــس مجلــس 
إدارة شــركة نفط البحرين “بابكو”، عن خالص 

الشــكر والتقديــر إلــى صاحــب الســمو الملكــي 
رئيس الوزراء، على ما يوليه سموه من رعاية 
واهتمــام بقطــاع النفــط، منوهــا بجهــود ودور 
ســموه في تأسيس الصناعات النفطية الكبرى 
لتحديثهــا  الخطــى  ومواصلــة  المملكــة  فــي 
وتطويرها بصفة مستمرة، كما عبر عن خالص 
الشــكر واالمتنــان علــى رعايــة ســموه الكريمة 
بمناســبة وضــع حجــر  أقيــم  الــذي  لالحتفــال 
األساس لمشــروع تحديث مصفاة شركة نفط 

البحرين “بابكو”.

المنامة - بنا

مستقبل واعد أمام صناعة النفط في البحرين
ســمو رئيس الوزراء يؤكد أهمية مشــروع تحديث مصفــاة “بابكو” في تطويــر البنى التحتية

ماضون بكل عزم في 
البرامج الرامية لتنمية 
اإليرادات وتعزيز نشاط 

القطاعات الفاعلة

تنويع مصادر الدخل 
وتعزيز القدرة على 

مواجهة مختلف التحديات 
االقتصادية العالمية

المنامة - بنا

المقبلة ــة  ــمــرحــل ال خـــال  ــة  ــوعــي ن ــزات  ــج ــن م ــداث  ــ إحـ ــد  ــؤك ي ــعــهــد  ال ولـــي  ســمــو 

آثـــــار إيجابيــــة تنمويــــة لتطويــــر الخطــــط النفطيــــة

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحريــن المشــير الركن الشــيخ 
خليفــة بن أحمــد آل خليفة في 
أمــس  العامــة  بالقيــادة  مكتبــه 
ســمو النقيــب الشــيخ محمد بن 

سلمان بن حمد آل خليفة.
القائــد  رحــب  اللقــاء  وخــالل 

العام لقوة دفاع البحرين بسمو 
النقيب الشيخ محمد بن سلمان 
مشــيدا  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
الشــيخ  النقيــب  ســمو  بجهــود 
محمــد بــن ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة، لــكل ما من شــأنه رفعة 

وتقدم قوة دفاع البحرين.

مي بنت محمد تبذل مساعي حثيثة للمحافظة على التراثالقائد العام يشيد بجهود محمد بن سلمان
قرينـــة العاهـــل: إســـهاماتها نوعيـــة فـــي الحفـــاظ علـــى المكونـــات الثقافيـــة

بعثــت قرينــة عاهــل البــالد صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة برقيــة تهنئــة إلــى رئيســة هيئــة البحريــن 
للثقافة واآلثار الشــيخة مي بنت محمد آل خليفة بمناســبة تسميتها 
“شــخصية التــراث العربــي” للعــام 2019 مــن المركــز العربــي لإلعالم 
الســياحي نظيــر إســهاماتها المتواصلــة والنوعيــة فــي الحفاظ على 
المكونــات الثقافيــة فــي مملكــة البحريــن وفــي كل أرجــاء الوطــن 

العربي بشكل عام.

وأعربــت قرينــة عاهــل البــالد فــي 
هــذا الصدد عــن تقديرها من خالل 
رئاســة الشــيخة مي لهيئة البحرين 
للثقافة واآلثار، لما تبذله من مساع 
حثيثة لها بالــغ األثر في المحافظة 
مــن  البحريــن  تملكــه  مــا  علــى 

مقومــات ثقافيــة وتراثيــة، ولتبقى 
شــاهدة علــى عراقــة هــذه المملكــة 
الثرية بكنوزها الحضارية التي هي 
مصدر فخر واعتزاز للجميع. سائلة 
جهــود  يبــارك  أن  القديــر  المولــى 

الشيخة مي بنت محمدسمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم الشيخة مي في خدمة وطنها.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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القضيبية - مجلس النواب

التحقيــق  لجنــة  رئيــس  نائــب  أكــد 
الوظائــف  بحرنــة  فــي  البرلمانيــة 
اللجنــة  أن  الدوســري،  عبــدهللا 
ســتتعامل بشــفافية تامة مع الجميع؛ 
مكامــن  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن 
وإيجــاد  عندهــا  والوقــوف  الخلــل 
فــي  تســهم  التــي  العاجلــة  الحلــول 
خــال  مــن  البحرينييــن  توظيــف 
الســبل  إيجــاد  أو  القوانيــن  تعديــل 
الباحثيــن  إعــداد  المناســبة لتخفيــف 
إطــاق  بعــد  خصوصــا  عمــل  عــن 
الحكومة للبرنامج الوطني للتوظيف 
ومصادقــة جالــة الملــك أخيــرا علــى 
قانــون أولويــة توظيــف البحرينييــن 

في القطاع الصحي الخاص.
لجنــة  أن  إلــى  الدوســري  وأشــار 
التحقيــق في بحرنة الوظائف ســوف 
التفاصيــل  علــى  العــام  الــرأي  تطلــع 
عليهــا؛  الحصــول  حــال  فــي  كافــة 
حتــى يكون عملهــا متصا مــع الواقع 
فــي ســبيل إيجــاد الحلــول المناســبة 
التــي تســهم في دفــع عجلــة توظيف 
هــذا  فــي  خصوصــا  البحرينييــن، 

التوقيــت بعــد األعــداد الكبيــرة التــي 
وصلــت للباحثيــن عــن عمــل، ونحــن 
ســتتعامل بكل شفافية مع هذا األمر، 
مؤكــدا أن اللجنــة ســتعمل علــى قــدم 
وســاق؛ من أجــل االجتماع وللتباحث 
مــع الجهات الحكومية المســؤولة عن 
الدوســري  وبيــن  التوظيــف.  عمليــة 
بجميــع  باألخــذ  ســتقوم  اللجنــة  أن 
االقتراحــات التــي وضعــت مــن قبــل 
في عين االعتبار؛ لتقديمها في أسرع 
وقــت ممكــن ودراســتها واالنتهاء من 
عمل اللجنة خال فترة األربعة شهور 
وتقديم تقرير شــامل لمجلس النواب 
التــي  والحلــول  المشــاكل  أبــرز  عــن 

وصلت لها اللجنة.

نائب رئيس لجنة التحقيق في البحرنة: 
سنطلع الرأي العام على التفاصيل أوال باول

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

تــرأس وزيــر الكهربــاء والماء عبدالحســين ميــرزا االجتماع 
الحادي عشــر للجنة متابعة وتنفيــذ الخطة الوطنية للطاقة 
المتجددة، والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة الذي عقد أمس 

بمشاركة أعضاء اللجنة.
وخــال االجتمــاع، تمــت اإلشــادة بقــرار اللجنــة التنســيقية 
برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء، والذي جاء بالموافقة 
محطــة  وتشــغيل  إنشــاء  مشــروع  مناقصــة  ترســية  علــى 
الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 100 ميغاوات على ائتاف 

.ACWA Power شركات
هــذا  لتنفيــذ  األولــى  بالخطــوات  البــدء  إن  ميــرزا  وقــال 
المشــروع ســوف يرفع القــدرة اإلنتاجية للطاقــة الكهربائية 
بمملكــة البحرين عن طريق اســتغال الطاقة الشمســية مما 
سيسهم با شك في تحقيق األهداف الوطنية للوصول إلى 
نســبة 5 % مــن اســتخدام الطاقــة المتجــددة بحلــول العــام 

2025 بما يعادل 250 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
كمــا تــم أيًضا اســتعراض قرار اللجنــة التنســيقية الذي جاء 
بالموافقــة علــى تضميــن إجــراءات تركيــب أنظمــة الطاقــة 

الشمسية في نظام “بنايات”، وذلك لتسريع الموافقة عليها.
ثــم بعــد ذلك، تم مناقشــة عدد من المواضيــع المدرجة على 
جدول األعمال، وكذلك آخر مســتجدات مشروع االستفادة 
مــن أســطح المباني الحكومية التي تبلــغ حوالي 550 مبنى 
لتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية عليهــا، إذ ســيتم طــرح 
مناقصة لمجموعة مباني لمدارس حكومية وعددها 8 مباٍن 

في النصف الثاني من العام الجاري.
بعدهــا وبتكليــف مــن الوزيــر رئيــس اللجنــة، قــام كل عضــو 
الزمنيــة  المســتجدات للخطــة  مــن األعضــاء بتقديــم آخــر 
والخطــة التفصيليــة لتنفيــذ المبــادرات والبرامــج الموكلــة 
اليهــم والــواردة فــي كل مــن الخطــة الوطنيــة لرفــع كفــاءة 
المتجــددة  للطاقــة  الوطنيــة  والخطــة   )NEEAP( الطاقــة 
تحويــل  مبــادرة  المبــادرات  تلــك  ضمــن  ومــن   ،)NREAP(
المشــتريات الحكومية إلى مشــتريات خضراء متوافقة مع 
البيئــة والطاقــة النظيفــة، وكذلــك مبــادرة تحويــل النفايات 
وزارة  ممثــل  قــام  حيــث   ،Waste to Energy طاقــة  إلــى 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باستعراض 
مستجدات مشروع خليج توبلي الذي سوف يتم من خاله 
تطبيق هذه المبادرة بتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.

تحويل المشتريات الحكومية إلى خضراء متوافقة مع البيئة

ميرزا: تركيب الطاقة الشمسية في 8 مدارس حكومية

عبدالله الدوسري 
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راشد الغائب

تيار

Û .”رؤية العين.. رؤية، ورؤية القلب.. لقاء“
جالل الدين الرومي

Û  مبــررات الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي إغــاق فرعهــا بمجمــع
ســترة التجــاري غيــر مقنعــة، ألنــه فــرع مطــروق مــن المســتفيدين 
ومخلصــي المعامــات، ويخالــف توجــه “التأمينــات” رفــع مســتوى 
مــن  القريبــة  للفــروع  المســتفيدين  وصــول  وتســهيل  الخدمــات 

مناطقهم إلتمام المعامات.
Û  ،اكتفت الهيئة بمبرر إغاق الفرع بجملة با لون وال طعم وال رائحة

إذ قالــت إن اإلغــاق فــي إطــار التقييــم المســتمر لخدمــات الهيئــة 
وقيــاس مدى ماءمة الطاقة التشــغيلية للفــروع مقابل احتياجات 

المستفيدين.
Û  وتأسيســا علــى مبــرر الهيئــة أعاه، فكــم يبلغ عــدد األمتــار المربعة

بالمســاحة المكتبيــة للــزوار بفــرع مجمــع ســيف المحــرق، وإيجــاره 
الشــهري، وعــدد مرتاديــه خــال أشــهر نوفمبــر وديســمبر وينايــر 

الماضية، مقارنة بفرع مجمع سترة؟
Û  تتراكم االستفسارات بعهدة الهيئة، ولكنها مازالت تصم اآلذان عن

الرد على مؤاخذات الصحافة. كتبت   استفسارات   للرئيس التنفيذي 
للهيئــة إيمــان المرباطــي  ،  بمقــال   نشــرته   صحيفــة   البــاد   بعــدد   يوم  
 اإلثنيــن   الموافــق   14   يناير 2019، والمؤســف أنهــا  لم   تجب   عن   هذه  
 الشــواغل منذ أكثر من شــهر ونصف الشــهر. وبما يخالف توجيهات 
الحقيقــة  الســتجاء  الصحافــة،  مــع  باالنفتــاح  الحكيمــة  القيــادة 

والمعلومة األمينة.
Û :وأكرر استفساراتي منتظرا اإلجابة الشافية
Û   كــم   عــدد   القضايا   المرفوعة   من   الهيئة   أو   عليها   أمام   المحاكم   على -

 اختاف   أنواعها   ودرجاتها   خال   األعوام   الثاثة   األخيرة؟
Û كم   عدد   القضايا   التي   كسبتها   وخسرتها؟ -
Û   مــا   قيمــة   المبالــغ   التــي   عــادت   لخزينــة   الهيئة   مــن   أحــكام   قضائية -

 كسبتها  ، واألخرى   التي   تكّبدت   الهيئة   سدادها   لمن   كسب   حكًما   ضد  
 الهيئة؟ 

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكــد وزيــر المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة 
اإلسهام المتميز لقطاع الخدمات واالستشارات المالية وأهمية الدور الذي 
تضطلع به هذه المؤسســات في اإلســهام بتعزيز وتيرة أنشــطة القطاعات 

االقتصادية والمالية المختلفة في مملكة البحرين.

لقــاء الوزيــر أمــس  لــدى  جــاء ذلــك 
بمكتبــه بالشــريك المســؤول بشــركة 
الجــودر،  عيســى  ويونــغ  ايرنســت 
والشــريك بالشــركة نــادر رحيمي، إذ 
تم اســتعراض عدد من الموضوعات 
ذات الصلــة بأنشــطة الشــركة وســبل 
المشــترك  التعــاون  وتطويــر  دعــم 

بيــن القطاعين الخــاص والعام؛ لرفد 
وتبــادل  التنميــة  مســارات  مختلــف 
الخبــرات بمــا ينعكــس إيجابــا علــى 
كمــا  عمومــا،  الوطنــي  االقتصــاد 
التطــورات  أحــدث  اســتعراض  تــم 
المتعلقة بأفضل الممارســات الدولية 

الرائدة في المجال المالي.

وزير المالية يبحث أفضل 
الممارسات مع “ايرنست ويونغ”

“مهرجان الروبوت”ُيبرز قدرات الشباب
التعليم مستوى  تعكس  العلمية  الفعاليات   : حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو 

تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ، أقيم على صالة االتحاد 
البحرينــي #لذوي_العزيمــة، حفــل ختــام مهرجــان البحرين للروبوت 2019، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم على مدى يومين ، والذي شــارك فيه عدد كبير من طلبة 

وطالبات المدارس الحكومية والخاصة.

وبهذه المناســبة، قال سمو الشيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفة: “إن هــذا المهرجان 
يعــزز من ثقافة وفكــر االبداع واالبتكار 
فــي الحركة التعليمية، بما ينعكس على 
التعليــم،  مخرجــات  وارتقــاء  تطويــر 
وذلــك عبــر تشــجيع الشــباب البحرينــي 
علــى إظهــار قدراتهــم وإمكانياتهــم في 
فــي  يســهم  والــذي  الروبوتــات،  عالــم 
تطويــر المهــارات التعليميــة، ويمنحهــم 
الفرصــة لتوســيع مداركهــم مــن خــال 
المرتبطــة  التعليميــة  األنشــطة  هــذه 
مــن  ويطــور  والتكنولوجيــا،  بالعلــوم 
وبنــاء  والتعــاون،  االتصــال  مهــارات 
القدرات الكتســاب معارف جديدة ذات 

صلة بتطوير التعليم”.
وتابع ســموه قائــا: “إن إقامة مثل هذه 
الفعاليــات العلميــة في مملكــة البحرين 
له دالالت واضحة وانعكاسات إيجابية، 
علــى ما وصلــت إليه الحركــة التعليمية 
من مســتوى متطــور، أســهمت بتحقيق 
منجزات حضارية انعكســت على نهضة 
وازدهار وطننا العزيز، والذي يشهد في 
عــام 2019 مئويــة التعليم ببدء التعليم 
النظامــي فــي البحريــن، وذلــك بافتتاح 
وهــي   1919 عــام  فــي  مدرســة  أول 

مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق”.
وأشــاد ســموه بالجهــود الكبيرة لــوزارة 
البرامــج  تنفيــذ  فــي  التربيــة والتعليــم 
والفعاليــات الهادفة لارتقاء بمخرجات 
التعليــم، بمــا يســهم فــي إعــداد أجيــال 
قــادرة علــى االبتــكار واالبــداع، والــذي 
التعليمــي،  الحــراك  نمــو  علــى  ينعكــس 
والــذي سيســهم بــدوره فــي دفــع عجلة 
التقــدم فــي مختلــف المجــاالت، مهنئــا 
ســموه الفرق الفائزة فــي هذا المهرجان 
لبقيــة  أوفــر  حظــا  ســموه  ومتمنيــا 

المشاركين في المشاركات القادمة.
وقــد شــهد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد 
آل خليفة حفل ختام مهرجان البحرين 
الــوزارة  وكيــل  بحضــور  للروبــوت، 
بــوزارة  والمناهــج  التعليــم  لشــؤون 
التربيــة والتعليــم د. فــوزي عبدالرحمن 
الجــودر وممثليــن عن الجهــات الداعمة 
الجهــات  عــن  وممثليــن  والمســاهمة 

المشاركة وعدد من المدعوين.
الملكــي،  الســام  بعــزف  الحفــل  وبــدأ 
القــرآن  مــن  عطــره  آيــات  تــاوة  ثــم 
الكريــم، ثم ألقى وكيل الوزارة لشــؤون 
التربيــة  بــوزارة  والمناهــج  التعليــم 
رحــب  كلمــة  الجــودر  فــوزي  والتعليــم 
فيهــا بســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
عــن  فيهــا  وأعــرب  والحضــور،  خليفــة 
فخــره واعتــزازه بما يحظى به الشــباب 
البحرينــي مــن رعايــة ودعــم مــن ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة فــي 
الســيما  والمياديــن  المجــاالت  كافــة 
التكنولوجيــا،  وعلــوم  االبتــكار  مجــال 
مؤكــدا أن ذلــك يعكس حــرص واهتمام 
ســموه علــى ترجمــة توجيهــات حضــرة 
صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظه 
هللا ورعــاه لمواصلــة النهــوض بالقطــاع 

التعليمي في الباد.

الــذي  الروبــوت  مهرجــان  “إن  وقــال: 
 WROو  VEX يشــمل علــى مســابقتين
لمختلــف الفئات، يأتي فــي عام تحتفل 
عامــة  بصــورة  البحريــن  مملكــة  فيــه 
ووزارة التربيــة والتعليــم بصفة خاصة 
بمئويــة التعليم النظامــي، لتعكس مدى 
تطــور التعليــم بالمملكــة في ظــل قيادة 
حمــد  الملــك  الجالــة  حضــرة صاحــب 
البــاد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
المفــدى حفظــه هللا ورعاه، حيــث يعزز 
الطلبــة  قــدرات  مــن  المهرجــان  هــذا 
ومهاراتهم وتكســبهم خبــرات ومهارات 
علميــة وعمليــة تصقلهــم عــن تخرجهم 
والتحاقهــم بالجامعــات أو ســوق العمل 
مباشرة. كما وأنها تواكب مهارات القرن 
العلمــي  والتطــور  والعشــرين  الواحــد 

والتكنولوجي المتســارع. وتعمل وزارة 
التربيــة والتعليم بالتنســيق مع الجهات 
المعنيــة لتنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات 
بصــورة دوريــة لمــا لها مــن أثــر إيجابي 
علــى جميــع منتســبي القطــاع التعليمي 

الحكومي والخاص”.
وختــم حديثــه قائــا: “ال يســعني فــي 
الشــكر  بجزيــل  أتقــدم  ان  إال  الختــام، 
وعظيم االمتنان إلى ســمو الشيخ خالد 
بــن حمد آل خليفة علــى تفضله برعاية 
وأتقــدم  تنظيمــه.  ودعــم  المهرجــان 
وزيــر  الــى  والتقديــر  الشــكر  بخالــص 
التربيــة والتعليــم ماجــد  النعيمي، على 
توجيهاته السديدة ودعمه لتنظيم مثل 
هذه الفعاليات التي تحظى باهتمام من 
سعادته، لما لها أهمية في تنمية قدرات 

والتقديــر  والشــكر  والطالبــات.  الطلبــة 
العمــل  صنــدوق  الــى  أيضــا  موصــول 
“تمكيــن” علــى دعمهــم للمهرجــان. كمــا 
أتقدم بوافر الشكر إلى جميع من ساهم 

وشارك في تنظيم المهرجان”.
بعدها، كرم سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة الشريك االستراتيجي للمهرجان 
“تمكيــن” على دعمه ومســاهمته إلقامة 
هــذا المهرجــان. ثــم كــرم ســموه الفــرق 

الفائزة بالمراكز األولى.
وكيــل  قــدم  المهرجــان،  ختــام  وفــي 
والمناهــج  التعليــم  لشــؤون  الــوزارة 
بوزارة التربيــة والتعليم هدية تذكارية 
لســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة 
بهــذه المناســبة، وقــد التقطــت الصــور 

التذكارية لسموه مع المكرمين.

المنامة - بنا

سمو الشيخ  خالد بن حمد لدى رعايته ختام مهرجان البحرين للروبوت 2019



ملتقى المبدعات العربيات األول يكرم سامية حسين
ــاالت ــج ــم ــي مــخــتــلــف ال ــيــة فـ ــبــحــريــن ــد قـــــدرات الـــمـــرأة ال ــي ــأك ت

 كرم ملتقى المبدعات العربیات األول للعام 2019 مستشارة االتحاد العربي التطوعي 
وخبيــرة االتصــاالت التســويقية والعالقــات العامــة ســامية حســين، ضمــن عــدد مــن 
الســيدات العربيــات المبدعــات فــي مختلــف المجــاالت، وذلــك خــالل االحتفاليــة التي 
أقيمــت فــي بيــروت بمناســبة يوم المــرأة العالمي برعایــة رئیس الوزراء اللبناني ســعد 
الحریــري ممثــال بوزیــرة تمكین المرأة والشــباب فیولیــت الصفدي، وبحضــور عدد من 

الوزراء والسفراء العرب في لبنان ورئيس االتحاد العربي للتطوع حسن بوهزاع.

 وأعربــت حســين عــن ســعادتها بهــذا التكريــم 
الذي يؤكد نجاح المرأة البحرينية في مختلف 
المجاالت في ظل المشروع اإلصالحي لجاللة 
الملك ودعم الحكومة برئاســة صاحب الســمو 
المجلــس  ومســاندة  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
األعلــى للمرأة برئاســة صاحبة الســمو األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
فــي  البحرينيــة  المــرأة  حضــور  أن   وأكــدت 
ملتقى المبدعات العربيات األول هو تأكيد لما 
تتميــز بــه نســاء البحرين من قــدرات إبداعية 
وفاعليــة علــى مختلف األصعدة، مشــيرة إلى 
أن االحتفــاء بالمــرأة العربية فــي هذا الملتقى 

يعكس نظرة إيجابية للمرأة في عالمنا العربي 
إيمانا بدورها في بناء المجتمعات العربية.

 ووجهــت حســين الشــكر إلــى لبنــان ورئيــس 
المبدعــات  ملتقــى  رعايــة  علــى  وزرائهــا 
العربيــات، مؤكــدة أن هــذه المبــادرة الطيبــة 
ســتنعكس إيجابــا فــي المســتقبل علــى زيــادة 
مختلــف  علــى  العربيــات  المبدعــات  عــدد 

األصعدة.
 من جانبــه، هنأ رئيس االتحاد العربي للتطوع 
حســين بهذا التكريم الــذي يؤكد مدى التطور 
الــذي حققتــه المــرأة البحرينيــة والتــي تحتل 

مكانة كبيرة في المجتمع.

المنامة - وزارة الداخلية

تفعيال لجهود اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة 
وحرصــا مــن شــؤون الجمارك على مواصلــة الجهود مع الجهــات ذات العالقة، وقع 
رئيس الجمارك الشــيخ أحمد بن حمد آل خليفة والقائم بأعمال المدير العام لهيئة 
تنظيم االتصاالت الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة، اتفاقية مستوى أداء الخدمة.

هــذه  أن  الجمــارك  رئيــس  وأكــد 
منطلــق  مــن  جــاءت  االتفاقيــة 
الحــرص علــى تثبيت ما تــم الوصول 
إليــه مــن تطــور فــي العمــل المشــترك 
للهــدف  وتطبيقــا  الجهتيــن،  بيــن 
للخطــة  الثالــث  االســتراتيجي 
الجمــارك  لشــؤون  االســتراتيجية 
2017 - 2020 وهــو تعزيــز الشــراكة 
مع الشــركاء والعمالء؛ من أجل زيادة 

اإليــرادات وتقليــل المخاطر وســرعة 
اإلجــراء وتقليــص الوقت المســتغرق 
فــي إنهــاء المعامــالت، مشــددا علــى 
ضــرورة زيــادة التعــاون بيــن شــؤون 
ذات  الجهــات  ومختلــف  الجمــارك 
العالقــة؛ لمــا لذلك من تطــور وارتقاء 
مــن  واألمنــي  الجمركــي  العمــل  فــي 
المؤسســي  بالعمــل  وارتقــاء  جانــب 

الحكومي من جانب آخر.

توقيع اتفاقية أداء الخدمة

الصخير - الحرس الوطني

الشــيخ  الركــن  اللــواء  الوطنــي  الحــرس  أركان  مديــر  تفقــد 
عبدالعزيــز بــن ســعود آل خليفــة، الجهوزيــة القتاليــة لوحــدات 

الحرس، أمس، في ميدان المشاة بمعسكر الصخير.

كمــا اطلــع مديــر األركان علــى 
العمليــات  وحــدة  جهوزيــة 
الخاصــة، حيــث اســتمع مديــر 
عســكري  إيجــاز  إلــى  األركان 
مــن قائــد الوحدة الرائــد الركن 
ســمو الشيخ ســلمان بن محمد 
عــن  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
والبرامــج  والواجبــات  المهــام 
والعملياتيــة  التدريبيــة 
وخطــط  تنفذهــا،  التــي 
القائمــة  والتنظيــم  التدريــب 
والمراحــل  جهوزيتهــا  لرفــع 
بهــا  مــرت  التــي  التطويريــة 
الوحــدة، إضافــة إلــى الخطــط 
المســتقبلية التــي تتطلــع إلــى 
تطبيقهــا للوصــول بهــا ألعلــى 

درجات الجاهزية.
الحــرس  أركان  مديــر  وأكــد 

قــدرات  رفــع  أن  الوطنــي 
وحدات الحرس الوطني يأتي 
ضمن توجيهات رئيس الحرس 
الوطني الفريق أول ركن ســمو 
الشــيخ محمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، والمتمثلة فــي الخطة 
اإلستراتيجية 2020 المرتكزة 
على تطويــر العناصر البشــرية 
المتطلبــات  جميــع  وتوفيــر 
واللوجســتية  العملياتيــة 
للوصــول بالحــرس إلــى أعلــى 
القتاليــة  الجهوزيــة  درجــات 
واإلداريــة؛ ليكــون علــى أهبــة 
مــع  اإلســهام  فــي  االســتعداد 
عــن  للــذود  األمنيــة  األجهــزة 
الوطن وحماية أمنه ومسيرته 
في ظل الرعاية الدائمة لعاهل 

البالد القائد األعلى.

رفع قدرات وحدات الحرس الوطني

البحرين تعول على التوقف الكامل للتدخالت ورعاية اإلرهاب
اللجنـــة الوطنيـــة تتابـــع التـــزام المملكـــة بقـــرارات مجلـــس األمـــن الدولـــي

عقــدت “اللجنــة الوطنيــة لمتابعــة التــزام مملكــة البحرين بكافــة القرارات الصادرة عــن مجلس األمن الدولــي”، اجتماعها الثالث برئاســة وكيل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات، والجهات الحكومية المعنية.

واســتعرض االجتماع اإلجراءات المتخذة 
عــن  الصــادرة  القــرارات  تنفيــذ  لمتابعــة 
مجلــس األمــن، وفًقــا اللتزامــات البحريــن، 
وكذلــك أهــم النتائــج التــي تمخضــت عــن 
اجتماعــات فرق العمل المنبثقة عن اللجنة 
خطــة  تطبيــق  فــي  وجهودهــا  الوطنيــة، 
عملهــا للعــام الجــاري؛ بهــدف تعزيــز آليــات 
التعاون الدولي، واســتدامة التنســيق على 
المستوى الوطني؛ لضمان التطبيق الدقيق 

للقرارات األممية.
وخــالل االجتمــاع، أشــاد الشــيخ عبــدهللا 
الكبيــر  بالتجــاوب  خليفــة،  آل  أحمــد  بــن 
والتعــاون البنــاء مــن قبل الجهــات المعنية 
مع أنشــطة اللجنة؛ من أجل تحقيق المهام 
والمســؤوليات المنوطــة بها، مؤكــًدا أهمية 
مراعــاة عنصــر الوقت في تطبيــق قرارات 
مجلــس األمــن، بمــا يتوافــق مــع المعاييــر 

الدولية.
وأكــد وكيــل الخارجيــة للشــؤون الدوليــة، 
البحريــن  أن السياســة الخارجيــة لمملكــة 
للمشــاركة  ومهمــة  عريقــة  تقاليــد  تمتلــك 
األمــم  مــع  المثمــر  والتعــاون  اإليجابيــة 
المتحــدة وهيئاتهــا ومنظماتهــا وبرامجهــا 
المتخصصــة، وتهتم ببناء عالقات شــراكة 
الدوليــة،  المنظمــة  مــع  ومســتمرة  قويــة 
إســهامات  إلــى  الصــدد،  هــذا  فــي  مشــيًرا 
المملكــة المتميــزة فــي تعزيــز الحــوار بيــن 
األديــان، ودعــم تحالــف الحضــارات التابــع 
لألمــم المتحــدة، وإطــالق مبــادرات دولية 
فــي مجــاالت التعليــم والشــباب وغيرهــا، 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  وتحقيــق 
كعضــو  والحريــات،  الحقــوق  وحمايــة 

نشــط فــي مجلــس حقــوق اإلنســان، إلــى 
جانــب الــدور الفاعل والمؤثــر في مكافحة 

اإلرهاب.
وقــال: إن البحريــن حرصــت دائًمــا ومنــذ 
االنضمام لعضوية المنظمة الدولية على أن 
تكــون فــي طليعة دول العالــم في التفاعل 
مع أهداف ومقاصد ومبادئ األمم المتحدة 
والهيئــات التابعة لها، واالحتــكام للقرارات 

الصادرة عنها، وعملت على االلتزام بصون 
الســلم واألمن الدولييــن، وتنمية العالقات 
للســالم،  المحبــة  العالــم  دول  مــع  الوديــة 
انطالقا من قناعة تامة، بأن سيادة السالم 
على المســتويين اإلقليمــي والعالمي، غاية 
رئيســة، ينبغي العمل على تحقيقها بشــتى 

الوسائل الممكنة.
وأفــاد بأن البحرين تعول على الدور المهم 

الــذي يضطلــع به مجلس األمــن في حماية 
أن  خصوصــا  الدولييــن،  واألمــن  الســلم 
منطقــة الشــرق األوســط تواجــه تحديــات 
أمنيــة متفاقمة، ونزاعــات متنوعة معقدة، 
الكامــل  التنفيــذ  أهميــة  علــى  مشــدًدا 
للقــرارات الدوليــة، لوقــف أيــة ممارســات 
وانتهاكات، تقوم بها أطراف غير مسؤولة، 
تحــاول زعزعــة االســتقرار اإلقليمــي، مــن 
خــالل التدخل في شــؤون الــدول األخرى، 

ورعاية اإلرهاب.
أن تطبــق  الــدول  علــى  ينبغــي  أنــه  يذكــر 
أنظمــة العقوبات المالية المســتهدفة، وفًقا 
لقــرارات مجلس األمن، والصادرة بموجب 
الفصل الســابع مــن ميثاق األمــم المتحدة، 

خالل ساعات من اعتمادها. 
وتلزم تلك القرارات الدول بأن تجمد دون 
تأخير جميع أموال وأصول أي شــخص أو 
كيــان، وأن تتأكد من عدم إتاحتها، بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة، لالنتفاع بها.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن 
حمــود آل خليفــة، فــي مكتبه يوم الخميس الماضي الســفير الفلســطيني لدى 

مملكة البحرين طه عبدالقادر.

وأعــرب الشــيخ خالــد بن حمــود خالل 
لتعزيــز  الهيئــة  رغبــة  عــن  االجتمــاع 
والعمــل  الثنائيــة،  العالقــات  وتقويــة 
تحقيــق  أجــل  مــن  جنــب؛  إلــى  جنًبــا 
أهــداف البلديــن الشــقيقين المشــتركة 
قطــاع  وتنميــة  تطويــر  مجــال  فــي 
الســياحة. وتــم خــالل اللقــاء، مناقشــة 
إســتراتيجيات هيئة البحرين للسياحة 
والمعــارض والوقــوف علــى مســاعيها 
وجهودها في سبيل استقطاب السياح 

العالــم  أنحــاء  وجميــع  اإلقليــم  مــن 
القطــاع  إســهام  مضاعفــة  عــن  فضــالً 
الســياحي في الناتج المحلي اإلجمالي 
واالقتصــاد الوطنــي. مــن جانبه، أشــاد 
الفلســطيني بحســن الضيافــة  الســفير 
والترحيــب الــذي حصــل عليهمــا خالل 
اللقاء كما أكد التزامه بتعزيز العالقات 
التعــاون  فــرص  مــن  المزيــد  وبحــث 
وإطــالق المبــادرات الثنائية التي تعود 

بالنفع على البلدين الشقيقين.

تطوير وتنمية قطاع السياحة

06local@albiladpress.com

االثنين
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تطوير المشاريع التنموية في الرفاع الغربي4 رجب 1440
المنطقة ــي  ــال أه احــتــيــاجــات  يتفقد  الــجــنــوبــيــة  مــحــافــظ  ســمــو 

زار محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة منطقة الرفاع الغربي، ضمن إطار سلسلة زيارات سموه لمناطق المحافظة وذلك بحضور المدير العام لمديرية بلدية 
المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف، والوكيل المســاعد للصرف الصحي بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني أســماء جاســم مراد ورئيس مركز شرطة الرفاع الغربي 
المقدم الشــيخ ســلمان بن أحمد آل خليفة، ومدير إدارة المتاحف واآلثار بهيئة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ونائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية 

عبداللطيف سليمان وعضو المجلس البلدي عبدهللا البوبشيت، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية.

وتفقــد ســمو المحافــظ، المشــاريع الخدميــة 
التــي  المراحــل  أبــرز  لمتابعــة  والتاريخيــة؛ 
واقتراحــات  لــرؤى  تنفيــذا  وذلــك  تشــهدها، 
األهالــي فــي منطقــة الرفاع الغربــي ومتابعة 
تطلعــات  مــع  تتماشــى  التــي  احتياجاتهــم 
المحافظــة المســتقبلية مــن الناحيــة األمنيــة 

والخدمية واالجتماعية.
وعلــى صعيــد البنيــة التحتيــة اطلــع ســموه 
وزارة  بــه  قامــت  مــا  علــى  الزيــارة،  خــالل 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
الصــرف  مشــروع  ترســية  مــن  العمرانــي 
الــوزارة فــي شــأن  بــه  الصحــي ومــا قامــت 
حــل تجمع مياه األمطار في الطرق الرئيســة 
فــي المنطقــة إضافــة لوضــع أعمــدة المرايــا 
مســتخدمي  وســالمة  ألمــن  والمرتفعــات 
الطــرق، كما بحث ســموه مع مديرية شــرطة 
حــل  إيجــاد  ضــرورة  الجنوبيــة  المحافظــة 
لمشــكلة االزدحامــات المروريــة فــي الطــرق 

الرئيسة في المنطقة.
بــن علــي آل  الشــيخ خليفــة  واختتــم ســمو 
المرافــق  بزيــارة  التفقديــة  الجولــة  خليفــة 
االجتماعيــة والتاريخيــة، مؤكــًدا ســموه أن 

المشــاريع كافــة فــي منطقــة الرفــاع الغربــي 
شــرائح  جميــع  تطلعــات  لتحقيــق  تســعى 
وفئات المجتمع، منوًها ســموه لبحث مقترح 
إنشــاء قاعــة تلبــي احتياجــات النســاء فــي 
علــى  نفســه  الوقــت  فــي  مشــدًدا  المنطقــة، 
ضرورة اإلســراع في وتيرة تطوير المشاريع 

التنمويــة بمنطقة الرفاع الغربي التي تعكس 
صورتها التنموية والحضارية.

مــن جهتهــم، أعــرب ممثلــو الجهــات المعنيــة 
عــن شــكرهم وتقديرهم لمحافــظ المحافظة 
الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن 
خليفــة آل خليفــة علــى اهتمامــه ومتابعتــه 

الحتياجــات المواطنيــن الخدميــة واألمنيــة 
عــن قــرب بزيــارات ســموه الميدانيــة وتفقــد 
احتياجــات األهالي، والعمــل الحثيث إلقامة 
المشــاريع التنمويــة الرائــدة، وذلــك بتنســيق 
الجهــات  مختلــف  مــع  مشــترك  وتعــاون 

الحكومية.

المنامة - وزارة الداخلية



أشــاد أعضاء الشــورى باإلنجازات التي تحققهــا المرأة البحرينية 
فــي ظــل المشــروع اإلصالحــي لصاحب الجاللــة العاهــل، مبدين 
عالــي التقديــر للــدور الــذي تقــوم بــه قرينــة عاهــل البــالد رئيســة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة في رعاية شؤون المرأة وقضاياها.
جــاء ذلــك فــي بنــد ما يســتجد مــن أعمال، تقــدم 3 مــن األعضاء 

بطلب فتح النقاش بشأن يوم المرأة العالمي.
وقــال رئيــس مجلس الشــورى علــي الصالح إن المــرأة في مملكة 
البحريــن مقــّدرة وتحظــى بدعــم القيــادة الحكيمــة ونتمنــى لهــا 

مزيًدا من التقدم.
وأثنت الشــورية فاطمة الكوهجي بالشــكر للقيادة الرشــيدة على 

الدعم الذي تحصل عليه المرأة البحرينية.
وأردفت الشورية هالة رمزي أن شعار اليوم العالمي للمرأى يؤكد 

أن المرأة البحرينية اعتلت مناصب عليا.

ومــن جهتــه، أقترح الشــوري أحمد العريض تســمية أحد شــوارع 
المملكــة باســم قرينة عاهــل البالد صاحبة الســمو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

المعتذرون عن الجلســة الثالثة عشرة 
الفصــل  مــن  األول  األنعقــاد  دور  مــن 

التشريعي الخامس: 

المعتذرون:
local
@albiladpress.com 07 ال لرفع مدد التصالح المرورية إلى 45 يوًما

الـــــــــــــــنـــــــــــــــص يــــــــــحــــــــــقــــــــــق الــــــــــــــــــــــــردع
رفض أعضاء مجلس الشورى في جلسته يوم أمس تعديل مشروع قانون يهدف 
إلــى إعــادة تنظيــم مدد التصالح في بعــض الجرائم المنصــوص عليها في قانون 
المــرور، وذلــك بإتاحــة مــدة أطــول للتصالــح لتشــجيع المخالفيــن علــى المبــادرة 
بالســداد فــي ميعــاد أقصاه 45 يوًما، وبالتالي يخفض مبلــغ التصالح إلى النصف 
فــي حــال مبــادرة المخالــف بالســداد خــال الخمســة عشــر يوًمــا التاليــة لعــرض 
التصالح، إضافة إلى مراعاة البعد االقتصادي لدخول المواطنين، ما يسمح برفع 

القدرة المالية على سداد هذه المخالفات دون تحملهم ألية ضغوطات مادية.

وأكدت اللجنة أن الواقع العملي باإلدارة 
العامــة للمــرور يســمح بمنــح المخالــف 
فرصة ســداد جزء مــن المخالفة وليس 
يســدد  أن  علــى  بالكامــل،  المخالفــة 
باقــي مبلــغ المخالفــة فــي وقــت الحق، 
وهــو مــا يعــد تخفيًفــا عــن المخالفيــن، 
كمــا أن التعديــل المقتــرح يتنافــى مــع 
السياســة  ألن  العقوبــة؛  مــن  الغــرض 
الجنائيــة  العقوبــات  بشــأن  العقابيــة 
ومنهــا العقوبــات الماليــة، والتــي تكون 
بتقريــر مبالــغ ماليــة، ال تعنــي أن تكون 

هــذه المبالــغ هي ســداد مقابــل مخالفة 
عقوبــة  هــي  الغرامــة  وإنمــا  مروريــة، 
مقررة ضمن نظــام العقوبات البحريني 
وعقوبة أصلية لبعض الجرائم بمفردها 
ومنها جرائم المرور، ومن ثم يتعين أن 
تنطــوي هــذه الغرامــة علــى مــا للعقوبة 
مــن ســمات وصفــات وأركان مــن إيالم 
لديــه  نفســي  وتأثيــر  للمخالــف  وردع 
بعدم تكرار ذلك الفعل أو تلك المخالفة 
مــرة أخرى، مبينــة أن التعديل المقترح 
مضمونــه  مــن  العقابــي  النــص  يفــرغ 

وهدفــه فــي ضبــط الحركــة للمجتمــع، 
ومــن ثــم فإن البقــاء على النــص النافذ 
تحقيــق  فــي  المنشــود  بالهــدف  يفــي 
تكــرار  ومنــع  والخــاص،  العــام  الــردع 

الفعــل المجّرم مرة أخرى، فضالً عن أن 
المــدد المحددة للتصالــح المذكورة في 
النــص النافــذ تعــد كافية وتفــي بالغاية 

التي وضعت من أجلها.

نوار المحمود  جواد بوحسين

عادل المعاودة سميرالبحارنة

رفض شوري إلعفاء مخالفات المعاقين
ــى “بـــــــــــارك” ــ ــلـ ــ فـــــــي حـــــــــال عـــــــــدم حــــصــــولــــهــــم عـ

ذوي  إعفــاء  الشــورى  مجلــس  رفــض 
العزيمــة من مبلغ التصالح في المخالفات 
المروريــة المرتكبــة، إذا ثبــت عــدم وجود 
مواقــف مخصصــة لهــم أو شــاغرة وقــت 
لجنــة  أوصــت  والــذي  المخالفــة،  تحريــر 
واألمــن  والدفــاع  الخارجيــة  الشــؤون 
الوطنــي برفضه، مبينة أن التعديل المراد 
بموجــب مشــروع القانــون الماثل يشــجع 
علــى مخالفــة القانــون بحجة عــدم توافر 
مواقــف مخصصة أو شــاغرة لألشــخاص 
المعاقيــن، كمــا ال يحقــق الهدف المنشــود 
منــه إذا انتهــت مــدة التصالــح، ومــن ثــم 
ذوي  حــق  فــي  قائمــة  الجريمــة  تبقــى 

اإلعاقة.
عــن  فضــاًل  القانــون،  مشــروع  ويتألــف 
الديباجــة، مــن مادتيــن، تضمنــت المــادة 
األولى منه إضافة فقرة سابعة إلى المادة 
)56( مــن قانــون المــرور الصــادر بالقانــون 
رقم )23( لسنة 2014 نصها اآلتي “ويعفى 

األشخاص ذوو اإلعاقة من مبلغ التصالح 
بالنســبة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 
البند )12( من المادة )47( من هذا القانون، 
متــى ثبــت عدم وجــود مواقف مخصصة 

لهــم أو شــاغرة وقــت تحريــر المخالفــة”، 
بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

وبينــت اللجنة أن رفضها المشــروع يعود 
المســاواة  مبــدأ  مــع  يتعــارض  أنــه  إلــى 

المنصــوص عليه فــي المادتيــن )4( و)18( 
مــن الدســتور، وهــذا المبدأ ركيزة أســاس 
في اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات، 

فالكل أمام القانون سواء دون تمييز.
رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح
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الشوريون يهنئون المرأة في عيدها

تغطية: مروة خميس 
تصوير: رسول الحجيري

أشــار الشــوري أحمــد الحداد إلــى أن المجلس األعلــى للبيئة لديه 
أدى  الرمــال  اســتخراج  أن  مبيًنــا  البيئــة،  علــى  للحفــاظ  مســاع 

النقراض بعض أنواع السمك.
وقال “أتقدم بالشكر لوزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني؛ إلحالة بعض شــركات اســتخراج الرمال المخالفين إلى 

النيابة”.
وتســاءل الشــوري خميس الرميحي عن إعطــاء المادة الحق في 

منح الوزير تراخيص ورفع تقرير عنها.
وقــال “أســتغرب كيــف للجنــة أن تعطــي الوزيــر الحــق وأن تتخذ 

الجهة القرار نفسه وتراقب نفسها بنفسها؟”.
وأضــاف “كيــف يمكــن أن يرفــع الوزير تقريرا ســنويا عــن المواقع 
التي يســمح بنقــل الرمال البحرية والمواقــع المتضررة فيها، وأن 
يرفعــه للمجلس؟ إذ يجــب أن يعد التقرير المجلس األعلى للبيئة 
وليس الوزير، وأن يقوم برفعه، فذلك اختصاص أصيل للمجلس 

األعلى للبيئة”.
وعقــب الشــوري محمــد علي بــأن التقرير يقدم من خــالل الوزير، 
وأن وزير شؤون البلديات هو المعني برفع التقرير عن المجلس.

إحالة شركات استخراج الرمال المخالفة للنيابة

تمريــر  عــدم  الحــداد  أحمــد  العضــو  انتقــد 
المشــروع، وذلك بالســماح للمعاقيــن بالوقوف 
في أماكن دون تحرير مخالفة لهم، مشيًرا إلى 
أن هناك سيارات كبيرة تركن على الشوارع وال 
تعطــي مخالفــات لها، داعًيا إلى مســاعدة ذوي 

العزيمة وإعانتهم بكل اإلمكانات ودعمهم.
عــدم  أن  ســرحان  منصــور  الشــوري  وبيــن 
تخصيص مواقف لهم ســوف يشــعرهم بالثقة، 
وأنــه فــي حــال وجــود أحــد يعطــف عليهــم لن 

يشعروا بالسعادة.
مــع  يتعــارض  القانــون  مشــروع  أن  وأوضــح 
القاعــدة القانونيــة؛ كونــه يســري علــى الجميع 

والكل سواء أمام القانون.
وأثنــت الشــورية جميلــة ســلمان علــى توصية 
اللجنــة برفضــه، مشــيرة إلى أنه يجــب إعطاء 
ذوي العزيمــة تمييــز إيجابــي بأن تخصص في 

بعــض الــوزارات الخدميــة أماكــن تســهل لهــم 
الوقوف، الفتة إلى أن تعديل المادة من قانون 

المرور لن يضيف ميزة إلى المعاقين.

ونوهــت بــأن الوقــوف الخاطــئ للمعاقيــن في 
حــال عــدم حصولهــم علــى موقــف خــاص بــه 

سيشكل خطًرا عليهم وعلى المارة.

سيارات تركن في الشوارع وال تسجل مخالفات عليها
أشــار الشــوري خميــس الرميحــي إلى 
أن قانــون المــرور صــدر بعــد ســنوات 
ســنوات   8 لحوالــي  واســتمر  عســيرة 
بمجلــس الشــورى والنــواب، ومازالــت 
كافيــة  غيــر  وهــي  ســنوات   4 هنــاك 
خصوصــا  التعديــل،  عليهــا  ليجــرى 
بالعقوبــات،  تتعلــق  المــواد  تلــك  أن 
علــى  تــدل  اليــوم  نســبة  هنــاك  وأن 
أن الحــوادث انخفضــت بعــد تطبيــق 
علــى  يبقــى  أن  إلــى  داعيــا  القانــون، 
النص الحالي؛ ألن قانون المرور جديد 

وال يستدعي التعديل.
وبــدوره أشــاد الشــوري حمــد النعيمي 
بجهــود وزارة الداخليــة وإدارة المرور 
خصوصــا على مــا تقوم به من حفظها 

لألمن والنظام في الطرق.

انخفاض الحوادث بعد قانون “المرور” الجديد



تحــت رعايــة وكيــل وزارة الداخلية الشــيخ ناصــر بن عبدالرحمن آل خليفــة، انطلقت صباح أمس فعاليات أســبوع المرور، 
بحضور عدد من كبار الضباط والجهات المشاركة والراعية.

عــن  الداخليــة  وزارة  وكيــل  وأعــرب 
شــكره وتقديــره للفريــق أول ركن وزير 
الداخليــة الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل 
خليفة على الدعم والرعاية التي تلقاها 
اإلدارة العامــة للمــرور ممــا ســاهم فــي 

تحقيــق اإلنجــازات فــي مجــال الحفاظ 
الخدمــات  وتطويــر  الســامة  علــى 
المروريــة وهــو مــا أثبتتــه اإلحصــاءات 
التــي أكــدت انخفــاض نســبة الحــوادث 

والمخالفات مقارنة باألعوام الماضية.

التــي  بالجهــود  الــوزارة  وكيــل  وأشــاد 
يبذلهــا منســوبو اإلدارة العامــة للمــرور 
مــن ضباط وأفــراد ومدنين في االلتزام 
باألنظمة والقوانين التي تهدف إلى رفع 
مســتوى الســامة المروريــة مــن خــال 

التخطيــط الســليم والمتابعة المســتمرة 
المروريــة  والبرامــج  المشــاريع  لجميــع 
للتكنولوجيــا  األمثــل  واالســتخدام 
والتواصــل مــع مختلــف فئــات المجتمع 
فــي كل مــا يحقــق ســامة مســتخدمي 

الطريق.
وكــرم وكيــل وزارة الداخليــة والمديــر 
العميــد  للمــرور  العامــة  لــإدارة  العــام 
عبدالوهــاب  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ 

مــن  المثالييــن  الســواق  خليفــة،  آل 
العــام  األمــن  وســائقي  المواطنيــن 
الدراجــات  وســائقي  الهمــم  وأصحــاب 
الناريــة والجهــات الداعمــة والمتعاونــة، 
العامــة  لــإدارة  العــام  المديــر  أكــد  إذ 
للمــرور أنه ضمــن إســتراتيجية اإلدارة، 
فإنهــا تســعى دائمــا إلــى تحقيــق أفضل 
النتائــج التــي تســهم فــي خلــق مجتمــع 
آمن خال من الحوادث، ملتزم باألنظمة 

بتعــاون  مشــيدا  المروريــة،  والقوانيــن 
وتواصــل مختلــف فئــات المجتمــع مــع 
اإلدارة العامــة للمــرور لتحقيــق رؤيتهــا 
ورسالتها وبالتالي رفع مستوى السامة 

المرورية.
وتضمــن حفــل افتتــاح أســبوع المــرور، 
التــي  اإلنجــازات  آلخــر  عــرض  تقديــم 
حققتهــا اإلدارة العامــة للمرور، وتوجيه 

كلمة شكر للسواق المكرمين.

المنامة - وزارة الداخلية

تكريم السواق المثاليين وأصحاب الهمم
ــرور ــ ــم ــ ــات أســــبــــوع ال ــيـ ــالـ ــعـ ــى انــــطــــاق فـ ــ ــرع ــ ــل الـــداخـــلـــيـــة ي ــ ــي ــ وك

تحركت أنامــل الفنانة زهرة الناصر بإبداع 
وهي ترسم بالرمل على الطاولة الزجاجية 
لإرشــادات  ولوحــات  ثيمــات  المضيئــة 
المرورية وأخرى احتفالية؛ بمناسبة تكريم 
الســواق المثاليين صبــاح األحد 10 مارس 
2019 تحــت رعايــة وكيــل وزارة الداخلية 
الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة في 

نادي ضباط األمن العام بالقضيبية.
وبــدا االحتفــاء بالمكرميــن مميــًزا بحضور 
وزارة  فــي  والضبــاط  المســؤولين  كبــار 
احتفــااًل  الداعمــة  والجهــات  الداخليــة 
بأســبوع المرور، إذ لفــت وكيل الوزارة في 
حديثــه مــع اإلعاميين إلى أنــه “منذ العام 
1972 يأتي تكريم الســواق المثاليين وفق 
معاييــر محــددة كعدم وجــود مخالفات أو 
حوادث في السجل المروري للمكرم، ولكن 
على مر الســنين تحولت هــذه الفعالية إلى 
ملتقــى بيننا وبين الســواق المكرمين؛ لكي 
نقدرهــم ونشــكرهم علــى التزامهــم، وفــي 
بالقوانيــن هــم  الملتزميــن  إثبــات أن  هــذا 
الغالبيــة وأن المخالفين هم األقلية، ونحن 
ندعو دائًما كل السواق االلتزام بأخاقيات 

السياقة وقواعد المرور”.

دليل الرقي والتحضر

وكان الفًتا مرور الشــاب سيد محمد حيدر 
الموســوي على كرســيه المتحــرك، فهو من 
فئة “ذوي الهمم” الذين احتفى بهم الحفل؛ 
ليعبر عن ســعادته بهذه المكانــة، فالتكريم 
بالنســبة لــه هــو دليــل اهتمــام المســؤولين 
فــي وزارة الداخلية واإلدارة العامة للمرور 
بتشــجيع كل الفئات وتأكيد أهمية االلتزام 
بالقوانين واألنظمة، مشيرا في هذا الصدد 
“بالنســبة لي أود أن أقول لكل مســتخدمي 
الطريق أن حرصهم على االلتزام بالقوانين 
المروريــة هــو دليل على الرقــي والتحضر، 
وأيًضا يؤكد حرص السواق على سامتهم 

وسامة اآلخرين”.

حرصت على أن أكون “مثالية”

وتعبــر المواطنة أمينة عبدهللا معتوق، 
عاًمــا،   20 فئــة  بتكريــم  التــي حظيــت 

عــن ســعادتها الغامــرة، موجهــة الشــكر 
إلــى وزيــر الداخليــة الفريــق الركن أول 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، 
وإلى جميع المســؤولين باإلدارة العامة 
للمرور ولكل من منحهم شرف التكريم 
مــن  تتمنــى  وهــي  الحفــل،  هــذا  فــي 
الجميــع أن ينظــروا للقوانيــن المرورية 
والســامة  لألمــن  مصــدر  أنهــا  علــى 
وانضبــاط الشــارع المــروري فــي بادنا 
الغاليــة، مضيفة “حرصت منذ حصولي 
علــى رخصــة الســياقة علــى أن أكــون 
)مثاليــة( حًقــا لكن هذا التكريم هو ثمار 

التزامي”.

دور أولياء األمور

ومــع أنــه تحــدث فــي كلمتــه نيابــة عن 
الســواق المكرمين عما تعلمه من والده 
)رحمه الل(، فإن المواطن طال سلطان 
المالود شدد على أهمية مساهمة ودور 
أوليــاء األمور في تعليم أبنائهم أســس 
التعامــل مع الطريق ومع شــركائهم في 

ذلــك الطريق، وإكســاب األبنــاء المهارة 
والمعرفة والسياقة بأخاقيات والتزام 

باألنظمة يحميهم من المخاطر.

الشباب والدراجات النارية 

عاشــور  جمعــة  عبدعلــي  مــن  كل  ولــدى 
المكرميــن  الحلواجــي،  باقــر  ومحمــد 

ضمــن فئــة ســواق الدراجــات النارية، فما 
الدراجــات  لســواق  فقــط  ليــس  يقوالنــه 
الناريــة، بــل لجميــع مســتخدمي الطريق، 
فااللتــزام بالقوانين المرورية ليس مجرد 
كام يقــال، بــل تطبيــق وســلوك يعكــس 
بالنســبة  أمــا  وتقدمــه،  المجتمــع  وعــي 
وشــريحة  الناريــة  الدراجــات  لســواق 
الشــباب تحديًدا، فمن المهــم، مع االلتزام 

بالقوانين والســرعات المحــددة واالبتعاد 
عن الســياقة المتهــورة، أن يحرصوا على 
متطلبات السامة السيما األلبسة الواقية 
ســياقة  فــي  فالمهــارة  والركبــة،  للكــوع 
باالســتعراض  ليســت  الناريــة  الدراجــات 
والتهــور، بــل باحتــرام القوانيــن واحترام 

حقوق الجميع في سياقة آمنة.

تهمنا جميًعا سالمة الكل

وارتباًطــا بالحديــث عــن الســياقة اآلمنة، 
غانــم  عــوض  غانــم  المواطــن  يلفــت 
)فئــة 20 ســنة(، إلــى جانــب مهــم للغايــة، 
التكنولوجيــا  اســتغال  ضــرورة  وهــو 
والهواتــف النقالــة واألجهــزة الذكية فيما 
يحقــق المنفعــة، فتلــك األجهــزة لم تصنع 
لكــي ينشــغل النــاس بهــا أثنــاء الســياقة 
للخطــر،  واآلخريــن  أنفســهم  ويعرضــوا 
جميًعــا  نكــون  أن  أهميــة  نــدرك  وكلنــا 
علــى قدر المســؤولية من ناحيــة االلتزام 
والحــرص  المحــددة  الســرعة  بلوائــح 

ترســخ  وكلمــا  الحــوادث  تفــادي  علــى 
أكثــر  شــوارعنا  أصبحــت  كلمــا  االلتــزام، 
أمًنــا وهــذا هــدف الجميــع، ويشــاركه في 
الــرأي المواطــن غانــم عــوض غانــم )فئــة 
هــذا  شــعار  فــي  يــرى  الــذي  ســنوات(،   6
العام “شــكًرا اللتزامكم” رســالة راقية من 
اإلدارة العامــة للمــرور إلــى الجميــع، قائا 
“فمــا يهمنــي ويهمــك ويهــم الجميــع هــو 
السامة. من جهة أخرى، أود اإلشارة إلى 
قانــون المــرور الجديد واإلجــراءات التي 
اســتحدثتها اإلدارة العامــة للمــرور، فهــي 
كلها أسهمت في زيادة االلتزام والحد من 
الحــوادث المرورية ورفع مســتوى الحذر 

بين مستخدمي الطريق”.

قدوة لآلخرين في االلتزام

مــن  الداخليــة  وزارة  لمنتســبي  وكان 
التكريــم،  مــن  نصيًبــا  اإلدارات  مختلــف 
والذي عبر عنه عبده مســعد شــاجرة )فئة 
20 ســنة(، بــأن “الجميــع يلــزم أن يكــون 
بالقوانيــن  التقيــد  فــي  لآلخريــن  قــدوة 
المتعلــم  الشــباب  وأخــص  المروريــة 
والواعــي فهــم مــن يجــب أن يكــون أول 
مــن يلتــزم بالقواعــد المروريــة”، أمــا نبــي 
محمــود  وعبدالواحــد  إبراهيــم  بخــش 
وزارة  فــي  خدمتهمــا  تجــاوزت  اللذيــن 
الداخليــة 30 عاًمــا فهمــا يعتبران أن “هذا 
التكريم من أرفع مستويات التقدير التي 
نحظــى بهــا من لــدن وزيــر الداخلية وكل 
المســؤولين فــي الــوزارة واإلدارة العامــة 
للمــرور، ونحــن كباقــي المكرميــن، نعجــز 
عن تقديم الشكر واالمتنان لهذه المبادرة 

الكريمة”.
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اختفاء 4 آالف عاطل عن تعويضات برنامج التوظيف
لــلــشــروط ــا  مــســتــوفــًي ــل  ــم ع عـــن  ــا  ــًث ــاح ب  8399 ــي  ــال ــم إج مـــن 

إن صحــت األرقــام التــي أوردها وكيل وزارة العمل صباح الدوســري فــي تصريحه لصحيفة 
محليــة أن “عــدد مــن سيســتفيدون مــن النظــام الجديــد لصرف إعانــات التعطل التــي أقرها 
مجلس الوزراء مؤخًرا هم 4 آالف عاطل”، فإن ما ال يقل عن 4 آالف باحث عن عمل سيحرم 

من هذه اإلعانة وفًقا إلجمالي العاطلين الذي أفصح عنه الوزير جميل حميدان مؤخًرا.

“حــول  األخيــرة  فــي مقالتــه  الوزيــر  وذكــر 
إجمالــي  أن  البطالــة”  معــدالت  احتســاب 
عــدد العاطلين خالل العــام 2018 بلغ 8399 
باحًثــا عن عمل وفًقا للمعايير التي تعتمدها 

الوزارة الحتساب العاطلين.
وأشــار الوزيــر فــي مقالتــه إلــى أن حســاب 
عــدد  أســاس  علــى  يتــم  البطالــة  نســبة 
العاطلين المستوفين للشروط ومن ضمنهم 
التعطــل،  وتعويــض  لإلعانــة  المســتحقين 
وأهــم تلــك الضوابط هي عــدم رفض فرص 
العمــل المناســبة وااللتــزام بمراجعة مكاتب 
التوظيــف وعدم رفــض التدريب المقرر، مع 

تزويــد العاطــل بمبــادئ وأخالقيــات العمــل 
كالحــرص علــى المظهر الالئق فــي مقابالت 
العمــل وإعــداد الســيرة الذاتيــة وغيرها من 

ضوابط إثبات الجدية.
ووفًقــا للوزيــر فإن مــن ينهي المــدة المقررة 
لصــرف إعانــة أو تعويض التعطــل، ولم يتم 
توظيفــه بعــد، فال يتم اســتبعاده مــن قائمة 
العاطليــن عــن العمــل، حيــث يظــل مدرًجــا 
كرقــم عنــد حســاب مؤشــرات البطالــة، وال 
التوظيــف  فــي  الــوزارة  خدمــات  تتوقــف 
والتدريــب حتــى إن أصبــح غيــر مســتحق 
لإلعانــة أو تعويــض التعطــل ألي ســبب مــن 

األسباب. 
وأمــا الفئــة التــي ال تحتســب ضمــن قوائــم 
العاطليــن ونســب البطالــة فتتمثــل فــي من 
ال يقــوم بالتســجيل كباحــث عــن عمــل لــدى 
التــي  االمتيــازات  عــن  ويتخلــى  الــوزارة 

تقدمها الوزارة للباحثين عن عمل.
ويســتهدف   البرنامــج   الوطنــي   للتوظيــف  
 نحــو   8400   عاطــل   مــن   الجنســين،   تمهيــًدا  
 إلخضاعهــم   إلــى   برامــج   تدريــب،   تؤهلهــم  
 للحصــول   علــى   وظائــف   تتــراوح   بيــن 350    

 و  450 ديناًرا   حسب   المؤهالت   العلمية . 
وشكلت   الوزارة   لجنة   خاصة   لإلشراف   على  
 البرنامــج   برئاســة   وكيــل   وزارة   العمــل،   على  
 أن   تتم   عملية   التســجيل   في   المبنى   الرئيس  

 للوزارة . 
وتضمــن   البرنامــج   الوطنــي   للتوظيــف   الذي  
 أطلقــه   ســمو   رئيــس   مجلــس   الــوزراء 4    
 مبادرات،   شملت   رفع   إعانة   التعطل   من 150    
  دينــاًرا   للجامعــي   إلى   200   دينــار،   ومن 120    

 ديناًرا   لغير   الجامعي   إلى   150   ديناًرا . 

الناسخ والمنسوخ في أرقام مسؤولي “العمل”

قضــت محكمــة االســتئناف العليا الجنائيــة األولى بتأييد العقوبــات الصادرة بحق 5 
مســتأنفين من أصل 6 مدانين بتفجير أســطوانة غاز موضوعة بداخل إطار ســيارة 
بجانــب البوابــة الرئيســة لفــرع بنك البحرين الوطنــي الواقع بمنطقة ســترة، والذين 
تراوحــت عقوباتهــم بيــن الســجن 10 ســنوات والحبــس 3 ســنوات، فيما لم يســتأنف 

المتهم الخامس المحكوم بالسجن 10 سنوات.

مــن  كل  تغريــم  المحكمــة  أيــدت  كمــا 
المدانيــن مبلــغ 500 دينــار، وألزمتهــم بأن 
 11 مبلــغ  عليــه  المجنــي  للبنــك  يدفعــوا 
ألف دينــار قيمة األضــرار والتلفيات التي 

تسببوا بها.
يذكــر أن رئيــس نيابــة الجرائــم اإلرهابية 
المحامــي العام المستشــار أحمد الحمادي 
كان قــد صرح فــي يوم الخميس الموافق 
15 نوفمبــر 2018 بــأن المحكمــة الكبــرى 
علــى  حكمــا  أصــدرت  الرابعــة  الجنائيــة 
تفجيــر  إحــداث  تهــم  عــن  متهميــن   6
إرهابــي  لغــرض  تنفيــذا  وإشــعال حريــق 
وإحــراز  وحيــازة  والشــغب  والتجمهــر 
لغــرض  تنفيــذا  ترخيــص  بغيــر  ذخيــرة 
إرهابــي، بمعاقبــة المتهــم الثالــث والرابــع 
والخامس بالسجن 10 سنوات وتغريمهم 

األول  المتهميــن  وبمعاقبــة  دينــار   500
 3 لمــدة  بحبســهم  والســادس  والثانــي 
ســنوات وغرامــة 500 دينــار، وبإلزامهــم 
ألــف   11 جميعــا متضامنيــن بدفــع مبلــغ 
دينــار بحريني قيمــة التلفيات وبمصادرة 

المضبوطات.
وأوضــح أن الواقعــة تتحصــل فــي قيــام 
لعمليــة  المســبق  بالتخطيــط  المتهميــن 
تفجيــر اســطوانة غــاز بالقــرب مــن بوابــة 
 17 وبتاريــخ  الوطنــي،  البحريــن  بنــك 
ينايــر 2017 توجهــوا إلــى مــكان الواقعــة 
إطــار  بداخــل  الغــاز  أســطوانة  ووضعــوا 
وسكبوا مادة البنزين وأضرموا النار فيها، 
ونتــج عن ذلك انفجار أســطوانة الغاز، ما 

سبب أضرارا في واجهة البنك.
وأشــار إلــى أن قصــد المدانيــن مــن ذلــك 

كان بــث الرعــب فــي نفــوس المواطنيــن 
اســتقرار  أمــن  وزعزعــة  والمقيميــن 
المملكــة، كما ضبــط بحــوزة المتهم األول 

ذخائر سالح ناري.
واستندت النيابة العامة في التدليل على 
ثبوت التهم في حقهم إلى األدلة القولية، 
المتهميــن  إثبــات واعتــراف  منهــا شــهود 
المتهميــن  إحالــة  فتــم  الفنيــة،  واألدلــة 
إلــى المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة، 
وتــم تــداول القضيــة بجلســات المحكمــة 
بحضــور محامــي المتهميــن ومكنتهم من 
الدفــاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت 
لهــم جميــع الضمانــات القانونيــة، وقضت 

بحكمها سالف البيان.
الطعــن  للمتهميــن حــق  الحمــادي:  وتابــع 
محكمــة  أمــام  الصــادر  الحكــم  علــى 
االســتئناف فــي المواعيــد المقــررة قانونا 
إذا قامــت أســباب قانونيــة تحملــه لذلــك، 
كما يســمح النظام القضائي البحريني من 
بعد مرحلة الطعن أمام االستئناف الطعن 
أمــام محكمــة التمييز وهي من الضمانات 

القانونية المكفولة ألي متهم.

صــدر عــن نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء رئيــس محكمــة التمييــز المستشــار عبــدهللا 
البوعينيــن القرار رقم )4( لســنة 2019 بإنشــاء دوائر تجارية بالمحاكــم وتحديد اختصاصاتها، 
والذي ورد في مادته األولى أنه “تقرر إنشاء دوائر تجارية بالمحاكم بجميع درجاتها، تختص 
بنظــر المنازعــات التجاريــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثانيــة مــن هــذا القــرار، وتخصــص 

محكمة لتنفيذ األحكام الصادرة عنها”.

وجــاء فــي المــادة الثانيــة من القــرار: أن هذه 
الدوائــر مختصــة بنظــر المنازعــات التجاريــة 

اآلتية:
أ. الدعــاوى التي يكون طرفاها من الشــركات 

التجارية.
ب. الدعــاوى التــي يكــون أحــد طرفيهــا مــن 

الشركات األجنبية.
ج. الدعــاوى التــي يكــون أحد طرفيها شــركة 
تأميــن أو بنــك تجــاري أو مؤسســة أو شــركة 
مالية أو مصرفية مرخص لها بموجب أحكام 
قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات 
المالية، الصادر بالقانون رقم )64( لسنة 2006 
مــن  ترفــع  التــي  الدعــاوى  عــدا  وتعديالتــه، 
المضــرور وفقــا ألحكام المرســوم بقانون رقم 
)3( لســنة 1987 فــي شــأن التأميــن اإلجبــاري 
عــن المســؤولية المدنية الناشــئة عن حوادث 

المركبات.
التنظيــم  بإعــادة  المتعلقــة  الدعــاوى  د. 

واإلفالس.
هـ. الدعاوى المتعلقة بجل وتصفية الشــركات 

التجارية.
التجاريــة  بالعقــود  المتعلقــة  الدعــاوى  و. 
بيــن الشــركات التجاريــة بشــأن بيــع وتوريــد 

البضائع.
والســندات  باألســهم  المتعلقــة  الدعــاوى  ز. 

وغيرهما من األوراق المالية.
ح . الدعاوى المتعلقة باألوراق التجارية.

ط. الدعــاوى المتعلقــة بالعالمــات والــوكاالت 
التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

ي. الدعــاوى المتعلقــة بالتحكيم أو الوســاطة 
في العقود التجارية.

ك. الدعاوى المتعلقة بعقود النقل والمنازعات 

البحرية والجوية.
ل. الدعاوى المتعلقة بتعثر أو توقف مشروع 
البيــع علــى الخريطة طبقا ألحكام المادة )33( 
مــن قانــون تنظيــم القطــاع العقــاري، الصــادر 

بالقانون رقم ) 27( لسنة 2017.
كمــا ورد بالقــرار في مادته الثالثــة، والذي بدأ 
العمــل بــه مــن اليــوم التالــي لنشــره بالجريدة 
 7 الموافــق  الخميــس  يــوم  وهــو  الرســمية، 
المــادة  أحــكام  تخــل  ال  أنــه   ،2019 مــارس 
لغرفــة  المعقــودة  باالختصاصــات  الســابقة 
المنازعــات طبقــا ألحــكام  لتســوية  البحريــن 
المرسوم بقانون رقم )30( لسنة 2009 المشار 
للجنــة  المعقــودة  باالختصاصــات  أو  إليــه، 
قانــون  اإليجاريــة طبقــا ألحــكام  المنازعــات 
إيجــار العقــارات، الصــادر بالقانــون رقــم )27( 
المعقــودة  باالختصاصــات  أو   2014 لســنة 
طبقــا  المدنيــة  بالمحكمــة  اإلداريــة  للدائــرة 
الصــادر  القضائيــة  الســلطة  قانــون  ألحــكام 
بالمرســوم بقانــون رقــم )42( لســنة 2002، أو 
بغيرهــا مــن االختصاصات المعقــودة بموجب 
نــص قانونــي خــاص لدائــرة أو جهــة أو هيئــة 

ذات اختصاص قضائي.

السجن 3 و 10 سنوات لمفجري “سلندر” بسترة البوعينين يقرر تشكيل دوائر تجارية بالمحاكم

رفضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى اســتئناف مدان بالتدرب على اســتعمال األســلحة والمتفجرات 
فــي الجمهوريــة اإليرانيــة بقصــد تنفيــذ جرائــم إرهابيــة فــي مملكــة البحريــن، بمســاعدة متهَمين آخريــن - هاربان 
وأحدهمــا معــروف عنــه أنــه مقيم في إيران - وأيدت معاقبته بالســجن لمدة 5 ســنوات، فيما لم يســتأنف الهاربان 

المحكوم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات، عما أسند إليهما من اتهامات.

وقالت محكمة أول درجة في أسباب 
حكمهــا إنهــا اطمأنــت إلــى اعترافات 
المتهم األول، إذ إنها جاءت صريحة 
وواضحــة ال لبــس فيهــا وال غمــوض 
فــي اقترافــه للجريمة المســندة إليه، 
ممــا ينــم على أنه قد صــدر عن إرادة 
حــرة وواعيــة خاليــة مــن أي شــبهة 
إكــراه ماديــة أو معنويــة كانت، ومن 
المحامــي  يكــون دفــع وكيلــه  ثــم ال 

قائما على أي أساس يعتد به.
وأوضحــت أن الواقعــة تتحصــل في 
قيــام المتهم الثالث )35 عاما - مقيم 

خــارج مملكة البحرين( بالتواصل مع 
المتهــم الثانــي )32 عامــا( وتجنيــده 
لتنفيــذ مخططاتــه اإلرهابيــة داخــل 
البــالد عــن طريــق التدريب عســكريا 
على صناعة واســتخدام المتفجرات 
فــي  الناريــة  األســلحة  واســتخدام 
والعبــوات  المــواد  وإخفــاء  إيــران 
التــي  الناريــة  واألســلحة  المتفجــرة 
يقــوم بتهريبهــا داخل البالد وإنشــاء 
مخــازن إلخفائها لحين توزيعها على 
عناصــره األخــرى لتنفيــذ مخططاتــه 
مركبــات  الســتهداف  اإلرهابيــة؛ 

رجــال  األمنيــة واســتهداف  القــوات 
مــن  الســلطات  منــع  بهــدف  األمــن 
ممارســة أعمالهــا وإشــاعة الفوضــى 

في البالد.
قــام  الثالــث  المتهــم  أن  وأضافــت 
بتكليف المتهم الثاني بتجنيد العديد 
مــن العناصــر لمعاونتــه لتنفيــذ ذلــك 
المخطــط اإلرهابــي وأيضــا لتلقيهــم 
إذ  إيــران،  فــي  عســكرية  تدريبــات 
تجنيــد  مــن  الثانــي  المتهــم  تمكــن 
المتهــم األول )46 عامــا - المســتأنف( 
حيــث قامــا بالســفر إلــى إيــران فــي 

ومســاعدة  بتنســيق   ،2015 العــام 
خــارج  اإلرهابيــة  للقيــادات  ودعــم 
للتدريبــات  خضعــا  كمــا  البحريــن، 
اســتخدام  كيفيــة  علــى  العســكرية 
األسلحة النارية وتصنيع واستخدام 
المتفجــرات، وكان ذلــك فــي غضون 
العام 2015، في المعســكرات التابعة 

بهــدف  اإليرانــي؛  الثــوري  للحــرس 
تجهيــز المتهميــن األول )المســتأنف( 
إرهابيــة  بعمليــات  للقيــام  والثانــي 
البحريــن،  مملكــة  فــي  مســتقبلية 
وبســؤال المتهــم األول عــن الواقعــة 

اعترف تفصيال بها.
وحسب حكم المحكمة فإنه قد ثبت 
الثالثــة فــي  المدانيــن  لهــا يقينــا أن 

غضون العام 2015، ارتكبوا اآلتي:
“المســتأنف”:  األول  المتهــم  أوال: 
األســلحة  اســتعمال  علــى  تــدرب 
والمفرقعــات بقصــد ارتــكاب جرائــم 
إرهابيــة فــي مملكة البحريــن، وذلك 
بــأن تلقــى تدريبــات عســكرية علــى 
فكهــا  وكيفيــة  األســلحة  اســتعمال 
وتركيبها وطرق الرماية عليها وعلى 
وكيفيــة  المفرقعــة  العبــوات  أنــواع 

جمهوريــة  فــي  وتفجيرهــا  زراعتهــا 
إيــران بقصد ارتــكاب جرائم إرهابية 

في مملكة البحرين.
والثالــث:  الثانــي  المتهميــن  ثانيــا: 
اشتركا مع آخرين مجهولين بطريقي 
جريمــة  فــي  والمســاعدة  االتفــاق 
تدريــب المتهم األول على اســتعمال 
فــي  المبينــة  والمفرقعــات  األســلحة 
البنــد أوال وذلــك بــأن اتفقــا معه على 
إيــران علــى  فــي جمهوريــة  تدريبــه 
استعمال تلك األســلحة والمفرقعات 
إرهابيــة  جرائــم  ارتــكاب  بقصــد 
المتهــم  لــه  ووفــر  البحريــن  بمملكــة 
الثالــث تكاليــف تذاكــر الســفر وتمت 
االتفــاق  ذلــك  علــى  بنــاء  الجريمــة 
وتلك المساعدة، وذلك تنفيذا لغرض 

إرهابي.

رفض استئناف متدرب على األسلحة

معدل البطالة في البحرين 3.7 في 2016 وليس 16 %
ــة األرقـــــــــام ــ ــح ــ ــد والــــبــــنــــك الــــــدولــــــي يــــــؤكــــــدان ص ــ ــق ــ ــن ــ ــدوق ال ــ ــ ــن ــ ــ ص

تابعــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ما تناقلته عدد من وســائل التواصــل االجتماعي وبعض المنصــات اإلعالمية مؤخًرا من 
معلومــات مفادهــا أن صنــدوق النقد الدولي قد أشــار إلى أن نســبة البطالة في مملكة البحريــن بلغت 16 % منذ 2016، وحرًصا منها 
على التحري من دقة المعلومة ومدى صحتها، فقد تم مراجعة التقارير الموثقة الصادرة عن الصندوق، حيث تبين أن تلك التقارير 
لــم تشــر إطالًقــا فــي مختلــف مواقع الصندوق الرســمية والمعلنة أية إشــارة إلى تلك النســبة المغلوطة، بل أن تقاريــر الصندوق قد 

أشارت إلى أن نسبة البطالة في مملكة البحرين ال تتجاوز 4 % خالل السنوات الثالث الماضية.

الدولــي  النقــد  صنــدوق  لبيانــات  فوفًقــا 
مملكــة  فــي  البطالــة  نســبة  فــإن  المعلنــة، 
وفًقــا  احتســابها  يتــم  والتــي  البحريــن، 
لألســس والمعاييــر الدوليــة التــي يعتمدها 
الصنــدوق الحتســاب معــدالت البطالة في 
كافــة دول العالــم، لــم تتجــاوز 4 % خــالل 
الفتــرة من العــام 2014 حتى 2016، حيث 
كانــت معــدالت البطالة فــي البحرين العام 
2016 هــي 3.7 %، وفًقــا آلخــر قيــاس تــم 
الصنــدوق،  قبــل  مــن  احتســابه وإصــداره 
فــي حيــن تشــير توقعــات الصنــدوق وفًقــا 

للمعطيــات التي تــم قراءتها من قبلهم بأن 
نســبة البطالــة ســتنخفض إلــى 3.6 % في 
العــام 2017، فــي حيــن ســتبلغ 3.8 % في 
العــام 2018. وقد توقع الصندوق أن تبقى 
نســبة البطالــة خــالل العــام الجــاري 2019 
التوقــع  هــذا  ويأتــي   ،% 3.8 حــدود  فــي 
اإليجابــي لصندوق النقــد الدولي لمعدالت 
ومؤشــرات  معطيــات  علــى  بنــاء  البطالــة 
مرتكــزة علــى المعاييــر الدوليــة، ومتابعــة 
الصندوق المســتمرة لقراءات ســوق العمل 
فــي مختلف دول العالم، ويوضح الجدول 

اآلتــي المنشــور علــى موقع صنــدوق النقد 
الدولــي تفاصيــل قراءاتــه لنســبة البطالــة 

في مملكة البحرين. 
كمــا لفتــت الــوزارة إلــى أن البنــك الدولــي، 
والــذي يمثــل أحد أهــم المنظمــات الدولية 
المعنيــة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية 
فــي دول العالــم قــد ذكــر أيًضــا فــي تقريــر 
حقائــق  “كتــاب  عنــوان  تحــت  أصــدره 
معــدل  أن   ،”2016 والتحويــالت  الهجــرة 
البطالــة فــي مملكــة البحريــن قــد بلــغ 3.9 
% فــي العــام 2014”، وهــي نســبة تتوافق 

مــع تقاريــر صنــدوق النقد الدولــي، وكذلك 
مــع المنظمات المتخصصــة كمنظمة العمل 
أصدرتهــا  التــي  واإلحصائيــات  الدوليــة 
مملكــة البحرين في حينها حول مؤشــرات 
ســوق العمــل، خاصــة وأن المملكــة تعتمــد 
احتساب آليات نسب البطالة وفقًا لمعايير 
منظمة العمل الدولية والمعتمدة والمطبقة 

في مختلف دول العالم. 
وحظيت مملكة البحرين بإشادات متتالية 
مــن المنظمــات الدوليــة المتخصصة، وفي 
التــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة  مقدمتهــا 
بتدنــي  مختلفــة  مناســبات  فــي  أشــادت 
البحريــن  فــي  البطالــة  نســب  مســتويات 
التأميــن ضــد التعطــل، وجهودهــا  ونظــام 
الدؤوبــة في مكافحــة البطالــة وتداعياتها 
فــي  عليهــا  والمحافظــة  االجتماعيــة، 
معدالتها اآلمنة والمستقرة بفضل تطبيقها 

ألعلى المعايير الدولية في هذا الجانب. 
ا  واحتلت مملكة البحرين المركز )19( عالميًّ
ضمــن الدول المتقدمة في معالجة البطالة 
بيــن صفــوف الباحثيــن عــن عمل، كمــا أنها 
حققــت المركز الثاني بين األقل بطالة بين 
الــدول العربيــة، وذلك وفــق تقارير صادرة 
عن مجالت عالمية متخصصة، ومنها على 

سبيل المثال مجلة )غلوبال فاينانس(.
معــدالت  علــى  المملكــة  محافظــة  وتأتــي 
بفضــل  اآلمنــة  حدودهــا  فــي  البطالــة 
توجيهــات وإصرار القيادة الحكيمة لعاهل 
البالد المفدى حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس مجلس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، وولــي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  مجلــس 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وحرصهم 
على توفير المناخات االستثمارية الجاذبة 
لالســتثمار والبنيــة التشــريعية المتطــورة 
والسياســات االقتصادية المحفزة وتطوير 
منظومــة التعليــم والتدريــب واســتقطاب 
االســتثمارات العالميــة المولــدة للوظائــف، 
إضافــة إلــى الجهــود الحثيثــة التــي تقــوم 
بهــا وزارة العمل والتنميــة االجتماعية في 
تنويــع آليــات توظيــف الباحثيــن عن عمل، 
واســتمرار إطــالق المبــادرات تلــو األخــرى 
وتحســين  التوظيــف  مشــاريع  وتنفيــذ 
للمواطنيــن  التوظيــف  وحوافــز  األجــور 
العمــل  وأصحــاب  عمــل  عــن  الباحثيــن 
)تمكيــن(،  العمــل  صنــدوق  مــع  بالتعــاون 
إدمــاج  بهــدف  الشــركاء،  مــن  وغيــره 
الكفــاءات الوطنية واســتثمار طاقاتها في 
مختلف القطاعات اإلنتاجية بسوق العمل.

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - وزارة الداخلية

تعقيبــا علــى مــا تداولتــه بعــض مواقــع التواصــل االجتماعــي بشــأن قيــام امــرأة تحمــل 
جنســية عربيــة بالتســول عبر طــرق أبواب المنــازل، صــرح المدير العام لمديرية شــرطة 
محافظة المحرق بأن شرطة المديرية تمكنت من القبض على المذكورة )39 عاما( وهي 
تطرق باب منزل في منطقة الحد، مدعية معرفتها بأهله وطالبة منهم مبلغا من المال.

وأوضح أن المديرية، وفور تلقي بالغ 
في هذا الشــأن، باشرت أعمال البحث 
والتحــري والتــي أســفرت عــن تحديد 
هوية المذكورة والقبض عليها، منوها 
إلى أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمــة؛ تمهيــًدا إلحالــة القضيــة إلــى 
النيابة العامة. وتفعياًل لمبدأ الشــراكة 
المجتمعيــة، دعا المدير العام لمديرية 

شــرطة محافظــة المحــرق المواطنين 
والمقيميــن إلــى القيــام بمســؤولياتهم 
االجتماعيــة بالمســاهمة فــي التصدي 
لتلــك الظواهر الســلبية، وعــدم التردد 
فــي اإلبــالغ عــن هــذه الظواهــر عبــر 
التواصل المباشــر على أرقام الهواتف 
و17309185   17337022 التاليــة: 

و17390184.

القبض على امرأة عربية متسولة في الحد

09 local@albiladpress.com
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المــال رأس  لزيــادة  “المركــزي”  موافقــة  علــى  حصــل 

“البحرين اإلسالمي” يطلق فرعه الرقمي

أطلق بنك البحرين اإلسالمي أول فرع رقمي للبنك في مؤشر على تنامي اتجاه القطاع المصرفي في البالد إلى تبني التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية. 
وســيقدم الفــرع الجديــد الكائــن في مجمــع “غاليريا” التجاري، مختلف الخدمات المصرفيــة بما فيها إصدار البطاقات المصرفية البالســتيكية والحصول على دفاتر 

الشيكات واإلفادات وغيرها بصورة آلية دون الحاجة إلى وجود موظفين، إال أن البنك سيخصص موظفين لتقديم المساعدة للزبائن.

وقــال رئيــس مجلــس إدارة البنــك عصــام 
فخرو إن المستقبل اآلن في القطاع المالي 
والمصرفــي يتمحــور حول أتمتــة العمليات 
مــن أجــل رفــع كفــاءة الخدمــة، مؤكــًدا أن 
اســتراتيجية البنك المســتقبلية تســير وفق 

هذا التوجه.
وأوضــح أن البنــك الفــرع الجديد سيشــكل 
الرقميــة  المنتجــات  فــي  اختبــار  حقــل 
وقنــوات الخدمــة الذاتية، األمــر الذي يتيح 
للبنك التوســع في هذا المجال والريادة في 

السوق.
وبيــن فخرو أن “العديــد من عمليات البنوك 
تتجه نحو الرقمنة، ما يعني أن توقيتنا في 
وقته، )...( ستكون لهذه التجربة انعكاساتها 

اإليجابية على البنك”.
وبخصــوص التحديــات التــي تواجه البنوك 
الرقابيــة  بالمعاييــر  يتعلــق  بمــا  المحليــة 
المســتحدثة، أشاد فخرو بتوجهات مصرف 
األنظمــة  تعزيــز  فــي  المركــزي  البحريــن 
الرقابية، الفًتــا إلى أن المتطلبات اإلضافية 
الشــفافية  المصــرف بشــأن  التــي يصدرهــا 
أصبحــت  وغيرهــا  والحوكمــة  واإلفصــاح 

ضرورة للبنوك والشركات عموًما.
وحول كفاية رأس المال قال فخرو “حصلنا 
المركــزي  البحريــن  مصــرف  موافقــة  علــى 
علــى زيــادة رأس المــال وهــذا مــن األمــور 
المطروحــة خــال 2019، )...( بنك البحرين 
اإلسامي وقع في مطّبات على مر السنين، 
وحاولنــا اآلن تفاديها، ولكــن توجد ضرورة 
إليجاد مصادر تمويل إضافية حتى يتمكن 
البنــك مــن الســير قدمــا فــي عملياتــه، وال 
أســتبعد عــودة نيــة بنــك البحريــن الوطنــي 
لتقديم عرض لاستحواذ على أسهم البنك، 

كل ذلك وارد”.
وبخصوص نســبة زيادة رأس المال قال “ال 
أســتطيع إعطاء أرقام محددة لكنني أعتقد 
أنها ستكون في حدود 50 % من رأس مال 
البنك المدفوع، وهذا يعتمد على السوق”. 

وتابــع “أمــا اآلليــة فهنــاك أكثر من ســيناريو 

إلــى اآلن لــم يتخــذ القــرار النهائــي، عمليــة 
االســتعانة  تتطلــب  المــال  رأس  زيــادة 

باستشاري خارجي”.
وسئل فخرو عن خطط البنك في التخلص 
مــن بعــض األصــول غيــر األساســية بعملــه 
فــي  المحــرز  التقــدم  ومــدى  المصرفــي 
هــذا الســياق فأجــاب “بعــض االســتثمارات 
تتطلــب وقــت أكثــر، خصوًصا مــع األوضاع 
االقتصاديــة فــي المنطقــة، لكننــا نســير في 

االتجاه الصحيح”.
 وأشار الرئيس التنفيذي للبنك حسان جرار 
أن الفــرع الجديــد يمكــن تســميته “مهجــن” 
بمعنــى أن بعــض الخدمــات تقــدم بطريقــة 
يمكــن  الخدمــات  معظــم  لكــن  تقليديــة 
تقديمهــا بطريقة رقميــة، مؤكًدا أن التحول 

الكامــل للخدمات الرقمية قد يتطلب بعض 
الوقت.

وأضــاف “ســيوفر الفــرع موظفيــن أو ثاثة 
لمســاعدة الزبائــن فــي الحصــول والتعــرف 
علــى الخدمات، الكثير مــن الخدمات يمكن 

االستفادة منها عن طريق تطبيق البنك”.
وبخصــوص الكفــاءة فــي خفــض التكاليف 
والتــي تحققهــا البنوك مــن التحول الرقمي، 
أشــار جــرار إلــى أن عمليــة التحــول تحتاج 
يمكــن  وعليــه  ســنوات  لعــدة  االســتثمار 
الحصــول علــى إجابــات بشــأن ذلــك، لكنــه 
رأى أن نســبة 10 % إلــى 15 % فــي خفض 
بدايــة  مــع  النفقــات ســتكون نســبة جيــدة 

التجربة.
علــى خطــط  ذلــك  شــأن  مــن  جــرار  وقلــل 

التوظيــف فــي البنك، مؤكًدا أنه على المدى 
بعيــد أن التكنولوجيــا ســتخلق تخصصــات 
البنــك طلبنــا  فــي  )...( نحــن اآلن  جديــدة، 
مــن الموظفيــن تعلــم مهــارات تتوافــق مــع 

المستقبل”.
2017 تطبيــق  فــي  البنــك أطلــق  يذكــر أن 
“اإلســامي اإللكتروني” والذي اشتمل على 
مجموعــة متنوعة مــن الخدمات المصرفية 
عبــر  وقــت  كل  فــي  المتوفــرة  الرقميــة 
اإلنترنــت والهواتف الذكيــة والفيديو. ومن 
أعلــى  التطبيــق أن يســتمر بتحقيــق  شــأن 
مســتويات االبتــكار التكنولوجــي وُيســاعد 
معاماتهــم  جميــع  إجــراء  فــي  الزبائــن 
المصرفيــة بطريقــة آمنــة ومضمونة في أي 

وقت ومكان.

من حفل تدشين الفرع الجديد )تصوير: خليل إبراهيم(

الشحن الجوي 
العالمي يتراجع 

% 1.8

أظهــرت بيانات االتحــاد الدولي للنقل 
الجوي “إياتا” انخفاضا بمعدل الشحن 
العالــم، حيــث  الجــوي علــى مســتوى 
تراجعــت مســتويات الطلب )الُمقاســة 
 )FTKs كيلومتــر  لــكل  الشــحن  بطــن 
ينايــر  شــهر  خــال   %  1.8 بنســبة 
2019، وذلــك قياًســا بالفترة ذاتها من 
العــام الماضي. وُيعتبر هذا أســوأ أداء 

ُمسجل في األعوام الثاثة الماضية.
)والتــي  الشــحن  ســعة  ســجلت  كمــا   
فــي  المتــاح  الشــحن  بطــن  تقــاس 
الكيلومتر( ارتفاًعا بنسبة 4.0 % على 
أساس سنوي خال شهر يناير 2019.

إياتا - جنيف

المنامة - صاحبات األعمال

لصاحبــات  العالمــي  االتحــاد  افتتــح 
األعمال والمهن البحرينية الســبت مقره 
الجديــد فــي حديقــة األندلــس بالمنامة، 
برعايــة محافظ العاصمة الشــيخ هشــام 
وحضــور  خليفــة،  آل  عبدالرحمــن  بــن 
ومؤسســات  االتحــاد  شــركاء  ممثلــي 

المجتمع المدني.
ويضــم المقر الجديد 18 حاضنة أعمال، 
ومقهــى  للتدريــب  قاعــة  جانــب  إلــى 
لألنترنــت وصالــة للعــرض، فيمــا بلغــت 
التكلفــة اإلجمالية لتأثيث وتجهيز المقر 

الجديد حوالي 120 ألف دينار.
 ويأتي افتتاح المقر لتعزيز دور االتحاد 
الذي تأسس في العام 2012 في تمكين 
مــن خــال  ــا  اقتصاديًّ المــرأة والشــباب 

التدريــب والتأهيــل، وتوفيــر حاضنــات 
األعمال للمشروعات الناشئة.

العالمــي  االتحــاد  رئيــس  وقالــت   
البحرينيــة  لصاحبــات األعمــال والمهــن 
خليفــة  آل  ســلمان  بنــت  هنــد  الشــيخة 
 3 بمعــدل  الحاضنــات  عــدد  “تضاعــف 
مرات لتصل إلى 18 حاضنة تنشــط في 
مجــاالت عديــدة، بهــدف دعــم الراغبين 

في تأسيس مشروعات خاصة”.
 وأضافــت “لــوال دعــم جهــات عــدة مــن 
بينهــا صنــدوق العمل )تمكيــن(، ومنظمة 
الصناعيــة  للتنميــة  المتحــدة  األمــم 
للســياحة  البحريــن  وهيئــة  )اليونيــدو(، 
والمعــارض، مــا كان لنا أن نصل إلى هذا 

المستوى وتحقيق هذه اإلنجازات”.

مقر جديد لـ “صاحبات األعمال”

المنامة - بنفت BIBF - المنامة

أبــرم الرئيــس التنفيــذي لشــركة “بنفــت” عبدالواحــد الجناحــي، اتفاقية مــع الرئيــس التنفيذي لشــركة البحرين لالســتثمار العقاري 
.”Fawateer“ -  ”إدامة” أمين العريِّض، تهدف إلى ضم “إدامة” إلى خدمة “فواتير“

مــن  “إدامــة”،  شــركة  الخدمــة  وســتمكن   
االستفادة من تقديم خدمة الخصم المباشر 
عميلــة  وتيســير  لتســهيل  “فواتيــر”  مــن 

تحصيل اإليجارات.
وقــال الجناحي إن “بنفــت تتطلع إلى إقامة 
عاقــة طويلــة األمــد مــع “إدامــة” مــن خال 

عمليات الدفع اإللكترونية”. 
خدمــات  باقــة  تقــدم  “بنفــت”  أن  وأوضــح 
إلكترونية متميزة تدعم التحول للمدفوعات 
والتحويات المالية اإللكترونية، األمر الذي 
يســاهم فــي خدمــة قطــاع األعمــال ويوفــر 

الكثير من الجهد والوقت والمال.
مــن جهته، أكــد العريِّض، أن شــركة “إدامة”، 
قــّررت التوجــه بتحويــل الدفــع إلــى خدمــة 
الخصم المباشر إيماًنا من الشركة بمتغيرات 
العصــر، ممــا يســهل بالتالــي عمليــات الدفــع 
بكل ســهولة، موضًحا أن الشــركة تطمح إلى 

تقديم األفضل لعمائها.
بموجــب  تعمــل  “بنفــت”،  أن  إلــى  يشــار 
الترخيص الممنوح من قبل مصرف البحرين 
المســاندة  الخدمــات  لتقديــم  المركــزي 
متخصصــة  شــركة  وهــي  المالــي،  بالقطــاع 

لعمليــات  المبتكــرة  الحلــول  تطويــر  فــي 
الدفــع اإللكترونــي، وتوفيــر وإدارة قنــوات 
إلكترونيــة متعــددة لعمليــات دفــع وتســوية 
المســتحقات والفواتير والتحويات المالية 

بصورة إلكترونية.

للدراســات  البحريــن  معهــد  طــاب  حصــد 
الثانــي  المركــز   )BIBF( والماليــة  المصرفيــة 
بمســابقة معهــد المحلليــن المالييــن المعتمدين 
منافســة  فــي  العــام،  لهــذا  البحــوث  لتحــدي 
قويــة اســتضافتها جمعيــة المحلييــن الماليين 
البحريــن، الجمعيــة المحليــة  المعتمديــن فــي 

الممثلة لخبراء االستثمار في المملكة. 
ــا عــن  وقدمــت الفــرق المشــاركة تقريــًرا بحثيًّ
لاتصــاالت  البحريــن  لشــركة  المالــي  األداء 
السلكية والاسلكية )بتلكو(، والذي تم تقييمه 
مــن قبل جمعية المحلليــن الماليين المعتمدين 
في البحرين وممثلي بنك »سيكو« االستثماري 
وبنــك البحريــن والكويت، اســتناًدا على الدقة 

والتحليل.
إصبعــي  نــور   ،»BIBF« معهــد  فريــق  وتنافــس 
وفــراس البنــا وجنات الفــردوس، في مســابقة 
جامعــة  وهــّن:  أخــرى  جامعــات  ثــاث  ضــد 
وكليــة  البحريــن  وبوليتكنــك  البحريــن 

ستراثكايد لألعمال. 

كمــا ســيتنافس مع الفــرق المتأهلة األخرى من 
جامعــات حــول العالــم، وذلــك ضمــن نهائيــات 
فــي  األردن  فــي  المقامــة  اإلقليميــة  النســخة 
الفتــرة بيــن 10 و11 أبريل 2019. ثم ســيتأهل 
الفريق الفائز للمشاركة في التصفيات العالمية 
التــي ســتقام فــي مدينــة نيويــورك، الواليــات 

المتحدة، في 25 أبريل المقبل.
 ومــن جانبه، هنأ المديــر العام للمعهد، الدكتور 
أحمد الشيخ الفريق الفائز. وقال “يدل اإلنجاز 

المتميز على جودة التعليم والتدريب المقدمة 
فــي المعهــد. ونود أن نشــكر جمعيــة المحليين 
المالييــن المعتمديــن فــي البحريــن علــى هــذه 
المســابقة التي تعد منبًرا للكشف عن المواهب 
الشــابة في المجال المالي في مملكة البحرين، 
خبــراء  إعــداد  فــي  الموجهيــن  جهــود  وعلــى 
وتســليحهم  المملكــة  فــي  واعديــن  اســتثمار 
فــي  الممارســات  وأفضــل  الازمــة  بالمعرفــة 

مجال أبحاث األسهم”.

أمين العريض  عبدالواحد الجناحي

ــارات ــجـ تــســهــيــل وتــيــســيــر عــمــيــلــة تــحــصــيــل اإليـ المعتمدين” الماليين  “المحليين  استضافتها  المسابقة 
“إدامة” تنضم إلى خدمة “Fawateer بنفت”“BIBF” ثانًيا في “تحدي البحوث”

الفريق الفائز
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نّظمــت “فــالت 6 البــز” البحريــن النســخة الثانيــة مــن يــوم العــرض “Demo Day”، وذلــك على مســرح البحريــن الوطني، حيث 
عرضت 8 مؤسسات ناشئة نماذج أعمالها أمام جمهور ضم العديد من كبار الشخصيات، والمستثمرين والمسؤولين.

 8 طلبــات  البحريــن  فات6البــز  واختــارت 
شــركات ناشــئة محليــة ومن خــارج البحرين 
ضمــن برنامــج العــرض، وذلــك مــن إجمالــي 
200 طلــب مــن أكثــر مــن 40 دولــة. وشــمل 
ذلــك مؤسســات مــن مجموعــة مختلفــة مــن 
والتكنولوجيــا   ،”SAAS“ منهــا  القطاعــات 
واألغذيــة  التعليــم،  وتكنولوجيــا  الماليــة، 
والمشــروبات، والتجــارة اإللكترونية وغيرها 

من القطاعات. 
وشــاركت المؤسســات المرشــحة في برنامج 
تطويــري مكثــف، اســتمر 4 شــهور متواصلة، 
حيث شمل عددًا من ورش العمل التخصصية 
علــى أيــدي مدربين وخبــراء دوليين، إضافة 
إلدارة  االمتيــازات  مــن  العديــد  تقديــم  إلــى 
األعمال، والمســاحة المكتبية، وتقديم الدعم 

القانوني وتسجيل الشركة بالمملكة. 
ونــّوه المديــر التنفيــذي لفات6البــز البحرين 
ريــان شــريف بالدعــم المســتمر الــذي يقدمــه 
الشــركاء، بمــا فيهم صنــدوق العمــل “تمكين” 
ومجلــس التنميــة االقتصاديــة، مؤكــًدا علــى 
دورهــم البــارز في دعم تنمية ريــادة األعمال 
والبيئــة االقتصاديــة للشــركات الناشــئة فــي 

المملكة.
مــن جهته، أشــاد الرئيس التنفيــذي لصندوق 
جناحــي  إبراهيــم  الدكتــور  “تمكيــن”  العمــل 
دعــم  فــي  البرنامــج  يؤديــه  الــذي  بالــدور 
المؤسســات الناشــئة وتوســع أنشــطتها فيمــا 
يعزز من استدامة نموها في القطاع الخاص. 
ولفــت إلــى أن توفيــر البيئــة المناســبة التــي 
تســهم فــي تعزيــز التواصــل بين المؤسســات 

الناشــئة والمســتثمرين المحتملين يسهم في 
الخــاص، موضًحــا  القطــاع  نمــو  أداء  تعزيــز 
أن دعــم فــرص االســتثمار مــن خــال دعــم 
المؤسســات البحرينيــة الناشــئة يقدم نموذج 
فــي  المســتدام  النمــو  لفــرص  ناجــح  محلــي 

السوق. 
ويأتــي تنظيــم البرنامج بالتزامــن مع الذكرى 
فــي  فات6البــز  إلطــاق  األولــى  الســنوية 
البحريــن، حيــث نجحــت خــال تلــك الفتــرة 
مــن   16 فــي  االســتثمار  فــي  تأسيســها  منــذ 
الشركات الناشئة، 8 منها بحرينية. كما وصل 
عــدد الطلبات فــي برامجها إلى أكثر من 500 
طلــب تمثــل شــركات ناشــئة من أكثــر من 45 

بلًدا حول العالم. 
يقــوم عمــل فات6البــز فــي دعــم الشــركات 

الخبــرات  مــن  قاعــدة  علــى  بنــاًء  الناشــئة 
والشــبكات اإلقليميــة الواســعة مــن الشــركاء 
والمدربيــن والمســتثمرين، حيــث تمثــل أحد 
أبرز مســرعات األعمال على مســتوى الشــرق 
تســتثمر  والتــي  أفريقيــا،  وشــمال  األوســط 
فــي رواد األعمــال وأفكارهــم اإلبداعيــة فــي 
6البــز  فــات  وتقــوم  الصاعــدة.  القطاعــات 

بتوفير االســتثمار األولي للشــركات الناشــئة، 
اإلرشــاد  خدمــات  تقديــم  إلــى  باإلضافــة 
االستراتيجي مع التركيز على ريادة األعمال 
مــن  والعديــد  اإلبداعــي  العمــل  ومســاحات 

االمتيازات األخرى.
األعمــال  برنامــج تســريع  وتشــمل قطاعــات 
للشــركات الناشــئة جميــع قطاعــات األعمــال، 

الدعــم  توفيــر  تســتهدف فات6البــز  حيــث 
شــركة  أربعيــن  مــن  أكثــر  فــي  واالســتثمار 
محليــة ودوليــة عــن طريــق إقامــة دورتيــن 
ا، حيــث مــن المقــرر أن  مــن البرنامــج ســنويًّ
تبــدأ الــدورة الثالثــة فــي شــهر يونيــو القادم، 
فــي حيــن ســيكون الموعــد النهائــي لتقديــم 
الطلبات يوم العاشر من شهر مارس الجاري.

المنامة - فالت6البز

“فالت 6 البز” تطلق النسخة الثانية من يوم العرض

المشاركون في النسخة الثانية من يوم العرض

علي الفردان من المنامة |تصوير: خليل إبراهيم

فخرو: ال أستبعد تجديد نية 
“البحرين الوطني” لالستحواذ

جرار: التحول الرقمي يوفر 
15 % من النفقات 
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قّدر وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، نسبة اإلنجاز في مشروع مجمع مستودعات وقود الطائرات الواقع بمطار 
البحرين الدولي، بنحو 80 %.

للصحافييــن  الوزيــر  وأوضــح   
علــى هامــش وضــع حجــر األســاس 
لمشروع تحديث مصفاة شركة نفط 
البحريــن “بابكــو” منذ أيام، أن ســعة 
مســتودعات  مجمــع  فــي  التخزيــن 
وفًقــا  الجديــد  الطائــرات  وقــود 
الحتياجات مطــار البحرين الدولي، 
مبيًنــا أن المجمــع سيســتوعب أكثر 
من 10 ماليين جالون، أي ما يعادل 

3 أضعاف خزانات الوقود الحالية.
لمقــاوالت  أمانــة  شــركة  وكانــت   
خطوط األنابيب، المقاول الرئيســي 
فــي  بنائــه  فــي  شــرعت  للمشــروع، 
منتصــف العــام 2017. وبلغــت كلفة 

المشروع 80 مليون دوالر.

ا  ولفــت الوزير إلــى أن المقاول حاليًّ
يعمــل علــى تنفيــذ المشــروع حيــث 
المخطــط،  بحســب  األعمــال  تســير 
متوقًعا تســليم الموقــع بنهاية العام 
ــا  تدريجيًّ ليتــم   ،2019 الجــاري 
الوقــود  إلــى مســتودعات  االنتقــال 
الجديــدة بالمطار، وإزالــة الخزانات 

من المناطق السكنية في عراد.
البحريــن  مطــار  شــركة  وتأسســت 

لوقــود الطائــرات فــي أبريــل 2016 
كشــركة ذات ملكيــة مشــتركة بيــن 
والشــركة  البحريــن  مطــار  شــركة 
القابضة للنفــط والغاز، بهدف إعادة 
هيكلــة قطــاع وقــود الطائــرات فــي 
البحرين وإنشاء مجمع مستودعات 
داخــل  وإدارتــه  الطائــرات  وقــود 
الدولــي  البحريــن  مطــار  محيــط 

بأكمله.

 ويضم الجمع ثالثة خزانات لوقود الطائرات بسعة 10 آالف متر مكعب لكل منها  «
ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 77 ألف قدم مربع، إضافة إلى المباني اإلدارية 
الخاصة بالمشروع. وتم تصميمه حسب المعايير العالمية ليكون منشأة آلية 

متكاملة تتولى تزويد الطائرات عبر خطوط أنابيب 20 و18 بوصة تمتد أسفل 
مدرج المطار، كما أنه مزود بأحدث معدات األمان والسالمة والتحكم اآللي 

وغيرها من التقنيات ليكون مركًزا رائًدا إلمدادات الوقود في المنطقة.

80 % نسبة اإلنجاز بمستودعات وقود الطائرات
نـــهـــايـــة 2019 عــــــراد  ــن  ــ م الــــوقــــود  إزالـــــــة خــــزانــــات  ــط:  ــفـ ــنـ الـ وزيــــــر 

الشيخ محمد بن خليفة متحدثا للصحافيين )تصوير: خليل إبراهيم(

أعلنــت شــركة جنــوب الــوادي المصريــة القابضــة للبترول عــن مزايدة عالميــة للبحث والتنقيب عــن النفط والغاز في عشــرة 
قطاعات بالبحر األحمر.

وأضافــت الشــركة فــي إعالن ُنشــر بالصحف 
المحلية أن آخر موعد الســتالم العروض هو 

أول أغسطس 2019.
وكان اكتشــاف إينــي اإليطاليــة للحقــل ُظهر 
فــي 2015، والــذي يحــوى احتياطــات تقــدر 
بثالثيــن تريليون قــدم مكعبة من الغاز، فتح 

الشهية لطرح مزايدات جديدة في مصر.
وانتهــت مصــر خــالل األعــوام الماضيــة مــن 

ترســيم حدودهــا البحرية مع عدد من الدول 
دون  والنفــط  الغــاز  عــن  والتنقيــب  للبحــث 

نزاعات.
علــى صعيــد منفصــل، قــال الجهــاز المركــزي 
المصــري للتعبئــة العامــة واإلحصاء أمس إن 
التضخم السنوي ألسعار المستهلكين بالمدن 
قفــز إلــى 14.4 % فــي فبرايــر مــن 12.7 % 

في يناير.

أســعار  زادت  الســابق،  الشــهر  مــع  ومقارنــة 
المســتهلكين في المدن المصرية 1.7 % في 

فبراير من 0.6 % في يناير.
بنــك  فــي  البحــوث  قســم  رئيســة  وقالــت 
االســتثمار فاروس رضوى السويفي ”األرقام 
أعلى من التوقعات سواء على أساس شهري 
الخضــراوات  أســعار  أن  يبــدو  ســنوي...  أو 
النخفــاض  التحــدي  هــي  ســتظل  والفاكهــة 

أرقام التضخم”.
وتابعــت ”نتوقــع أن تصــل معــدالت التضخم 
إلى 13.5 - 14.5 % من اآلن وحتى ســبتمبر 

المقبل“.
فــي  والفاكهــة  الخضــراوات  أســعار  وتشــهد 
مصر زيادات متواصلة خالل الفترة األخيرة 
وهــو ما دفــع وزارة الداخلية والجيش لطرح 
بأســعار  للمواطنيــن  الغذائيــة  الســلع  بعــض 
أقــل من ســعر الســوق فــي محاولــة لتخفيف 

المعاناة عن كاهلهم.
وعزا البيان الصحفي للجهاز المركزي للتعبئة 

االرتفاعــات إلــى زيــادة أســعار الخضــراوات 
والدواجن واأللبان.

وفــي العــام الماضي، رفعت الحكومة أســعار 
األنفــاق  متــرو  وتذاكــر  البتروليــة  المــواد 

والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات.

ويشــكو المصريــون، الذيــن يعيــش الماليين 
منهــم تحــت خــط الفقــر، مــن صعوبــات فــي 
تلبية الحاجات األساسية بعد قفزات متتالية 
في أســعار الوقود والدواء والمواصالت منذ 
تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

مصر: التضخم يقفز إلى 14.4 % في فبراير

“بابكو”: فرص لتجارة النفط مع توسعة المصفاة
ــر بـــــقـــــرارات “أوبــــــك” ــأثـ ــتـ ــة لــــن تـ ــوديـ ــعـ ــسـ ــات الـــمـــتـــدفـــقـــة مــــن الـ ــيـ ــمـ ــكـ الـ

قال الرئيس التنفيذي لشــركة نفط البحرين )بابكو( إن البحرين تنوي بدء تشــغيل مصفاتها النفطية بعد توســعتها في مطلع 2023 
مما سيتيح لها بيع المزيد من المنتجات والتجارة فيها في الشرق األوسط وآسيا.

التوســع  إن  لرويتــرز  بارتليــت  بيــت  وقــال   
ألــف   360 إلــى  ســيرفع طاقــة مصفــاة ســترة 

برميل يوميا من 267 ألف برميل حاليا.
ا بين 220 و230  وأضاف أن بابكو تتسلم حاليًّ
ا من الخام من شــركة النفط  ألــف برميــل يوميًّ
وستســتورد  “أرامكــو”  الســعودية  الوطنيــة 
المصفــاة، علــى  الكميــة ذاتهــا خــالل توســعة 
أن يبــدأ التشــغيل فــي أواخــر 2022 أو مطلــع 

.2023
وبابكــو  أرامكــو  أعلنــت   ،2018 أكتوبــر  وفــي 
تدشــين مرحلة جديــدة من خط أنابيب الخام 
الســعودي البحرينــي ”ايه.بــي4-“ بوســعها نقل 
يخــدم خطــط  بمــا  يوميــا،  برميــل  ألــف   350
بارتليــت  وقــال  المصفــاة.  لتوســعة  البحريــن 

”نمضي قدًما“.

وتحصــل البحريــن، التــي تصــل احتياطياتهــا 
المؤكــدة حوالــي 124.6 مليــون برميــل، علــى 
إيراداتهــا من الخام من حقلين: حقل البحرين 
البري وحقل أبو ســعفة البحري الذي تتقاسمه 
مــع الســعودية. وينتــج حقل البحريــن 50 ألف 

ا. برميل يوميًّ
وتتقاسم البحرين والسعودية، أكبر بلد مصدر 
للنفــط فــي العالــم، إيــرادات حقــل أبــو ســعفة 
البالــغ إنتاجــه 300 ألف برميل يوميا وتشــرف 

أرامكو عليه.
كانــت  إذا  عمــا  ســئل  حيــن  بارتليــت  وقــال 
ســتتأثر  للبحريــن  الســعودية  الصــادرات 
بالتخفيضــات التي تقودها أوبك ”ثمة شــراكة 
قويــة بيــن أرامكو وبابكــو، لذا فإن مشــتريات 
اللقيــم لــم تتأثــر بمــا تفعلــه أوبــك علــى صعيد 

إدارة مبيعاتها“.
وقــد تشــجع توســعة المصفــاة وزيــادة اإلنتاج 
التــي ستســفر عنهــا بابكــو للتركيــز أكثــر علــى 
التجارة الفورية، لكن من المســتبعد أن تنشــئ 
ــا بهــا للتجارة  الشــركة مشــروًعا مشــترًكا خاصًّ
علــى غــرار شــركات نفــط وطنيــة أخــرى فــي 

الشرق األوسط، حسبما ذكر بارتليت.
وقــال ”سنشــتري المزيــد مــن اللقيم وســنتاجر 
فــي المزيــد مــن المنتجات“ مضيًفا أن الشــركة 
الشــحنات  تجــارة  دراســة  أيًضــا  ســتواصل 

الفورية.
وتابــع ”ســندرس تطويــر ترتيبات المشــتريات 
أســواقنا  ســتظل  لكــن  المبيعــات  وترتيبــات 
الرئيســية فــي منطقة الخليج وبشــكل متزايد 

سنجد أنفسنا ننافس على الفرص في آسيا“.

يأتــي نحــو 88 % من الخــام الذي تكرره بابكو 
من السعودية والبقية من حقل البحرين.

توســعه  مشــروع  تمويــل  إن  بارتليــت  وقــال 

مليــارات  األربعــة  يتجــاوز  -الــذي  المصفــاة 
دوالر- سيجري االنتهاء منه في مارس.

وتابــع ”نعمــل بجد مع عدد مــن وكاالت ائتمان 

علــى  نشــرف  التجاريــة..  والبنــوك  التصديــر 
االنتهاء من ترتيبات التمويل“.

ومنحت بابكو عقود المشــروع لكونســورتيوم 
وسامســونج  إف.إم.ســي  تكنيــب  يضــم 

الهندسية وتكنيكاس ريونيداس اإلسبانية.
وأعلنــت البحريــن فــي العام الماضــي عن أكبر 
قبالــة  اإلطــالق  علــى  النفطيــة  اكتشــافاتها 
ســواحلها، وتشير التقديرات إلى أنه يحوي ما 
ال يقل عن 80 مليار برميل من النفط الصخري 
الحقــل  فــي  الغــاز  احتياطيــات  تــدور  بينمــا 
الجديــد بيــن عشــرة تريليونــات و20 تريليون 

قدم مكعبة.
وقــال وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفــة 
آل خليفــة لرويترز الشــهر الماضــي إن المملكة 
ُتجــري محادثــات مــع شــركات نفــط أميركيــة 
ذات خبــرة فــي قطاع النفــط الصخري، وتأمل 
أن ُتبدي إحداها اهتماًما بنهاية العام الجاري.

المنامة - رويترز

بدء تشغيل توسعة المصفاة مطلع 2023

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الصين والواليات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على النفط هذا العام، 
ولكن سيكون من السابق ألوانه تغيير سياسة إنتاج “أوبك” وحلفائها خالل االجتماع المقبل للمنظمة في أبريل.

وأضاف “مــن المتوقع أن يزيد الطلب 
العالمــي علــى النفــط نحــو 15 مليــون 

ا”. برميل يوميًّ
نظرتــم  ”لــو  لرويتــرز  الفالــح  وقــال 
لفنزويال وحدها ستشعرون بفزع وإذا 
نظرتــم للواليــات المتحــدة ســتقولون 
إن العالــم يعــج بالنفــط. عليكــم النظر 
إلى السوق ككل. نعتقد أن الطلب في 

2019 قوي تماًما بشكل فعلي“.
سياســية  أزمــة  فنزويــال  وتشــهد 
واقتصاديــة وقــد تراجعــت صادراتها 
مــن النفــط 40 % إلــى نحــو 920 ألف 

برميل يوميا.
وعلــى الجانــب اآلخــر وصــل اإلنتــاج 

فــي الواليــات المتحــدة إلــى مســتوى 
برميــل  مليــون   12 تجــاوز  قياســي 

يوميا في فبراير.
فــي  الدوليــة  الطاقــة  وكالــة  وتركــت 
تقريــر الشــهر الماضــي توقعتهــا لنمــو 
عــن  تغييــر  دون   2019 فــي  الطلــب 
ينايــر عند مســتوى 1.4 مليون برميل 

يوميا.
وقــال الفالــح إن طلــب الصين يحطم 
األرقام القياسية شهًرا بعد شهر وقدر 
أن الصين ستتجاوز 11 مليون برميل 

يوميا في 2019.
وأضــاف أنــه بالنســبة للســعودية فمن 
فــي  النفــط  إنتــاج  المتوقــع أن يظــل 

أبريــل عنــد مســتوى هــذا الشــهر وهو 
9.8 مليون برميل يوميا.

المصــدرة  البلــدان  منظمــة  وتجتمــع 
للبترول “أوبك” وحلفاؤها مثل روسيا 
فــي فيينا يومــي 17 و18 أبريل، ومن 
المقــرر عقــد اجتمــاع آخــر يومــي 25 

و26 يونيو.
إنــه مــن غيــر المرجــح  الفالــح  وقــال 
أن تغيــر المجموعــة سياســتها بشــأن 
اإلنتــاج فــي أبريــل وإذا تطلــب األمــر 

ستجري تعديالت في يونيو.
خفــض  علــى  المجموعــة  واتفقــت 
برميــل  مليــون   1.2 بمقــدار  اإلنتــاج 

يوميا لمدة ستة أشهر.

وقالــت مصــادر فــي اآلونــة األخيــرة 
اآلن  حتــى  المرجــح  الســيناريو  إن 
لسياســة اإلنتــاج ألوبــك وحلفائها هو 
أن يتــم إقــرار تمديــد االتفــاق الحالي 
فــي يونيــو ولكــن قــدًرا كبيــًرا يعتمــد 
علــى حجــم العقوبــات األميركية على 

كل من إيــران وفنزويال العضوين في 
أوبك.

وتصــل حصــة أوبــك فــي تخفيضــات 
اإلنتــاج إلــى 800 ألــف برميــل يوميــا 
يطبقهــا 11 مــن أعضــاء المنظمــة بعد 
اســتثناء إيــران وليبيــا وفنزويــال مــن 

الخفض.
الــرأي  صحيفــة  نقلــت  ذلــك،  إلــى 
الكويتيــة عــن وزيــر النفــط الكويتــي 
خالد الفاضل قوله إن األسعار الحالية 
للنفط جيدة للمنتجين والمستهلكين.

جيــدة  الحاليــة  ”األســعار  وتالــع 
إن  حيــث  والمســتهلكين،  للمنتجيــن 
تــرى أن ســعر مــا  المســتهلكة  الــدول 

بين 60 و70 دوالًرا يعتبر ســعًرا جيًدا 
ومناسًبا للجميع“.

المزروعــي  ســهيل  قــال  جهتــه،  مــن 
دولــة  إن  اإلماراتــي  الطاقــة  وزيــر 
اإلمــارات ســتواصل تخفيــض إنتــاج 
بيــن  اتفــاق  بموجــب  الخــام  النفــط 
منتجــي النفــط إلــى أن تصل الســوق 

العالمية إلى التوازن.
تويتــر  علــى  تغريــدة  فــي  وأضــاف 
”اإلمــارات ستســتمر فــي دعــم اتفــاق 
خفض اإلنتاج التطوعي لدول منظمة 
عــن  خارجهــا  مــن  والتحالــف  أوبــك 
طريــق االلتــزام التــام بحصتها إلى أن 

تصل بالسوق إلى التوازن المنشود“.

وقال في تغريدة أخرى “التزاًما باتفاق خفض اإلنتاج بين دول منظمة أوبك  «
وتحالف الدول من خارجها، أتى التزام دولة اإلمارات بحصتها في الخفض لشهر 

فبراير بنسبة قد تتجاوز حصتها لحرصها على الوصول إلى اتزان واستقرار 
سوق النفط العالمية بأسرع وقت ممكن“.

عواصم - وكاالت

الفالح: “أوبك” لن تغّير سياسة اإلنتاج

وزير الطاقة السعودي 

القاهرة - رويترز

أمل الحامد
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عرض وطلب

17/2/2019
)CR2019-22746( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه: ايمان كاظم علي العريبي بطلب تحويل المحل التجاري 

التالي: الى السيد/ كوثر عبدالرضا حمزة علي 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
73690-4

االسم التجاري
صالون اوكسجين للحالقة الرجالية

القيد: 123596  -  تاريخ: 4/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )00(لسنة 2019
اعالن بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه تقدم 
إليه���ا الس���ادة الش���ركاء ف���ي ش���ركة مج���رى المس���تقبل التجاري���ة ذ.م.م 
والمسجلة بموجب القيد رقم 123596، طالبين تحويل  الشكل القانوني 
للش���ركة المذكورة إلى شركة الش���خص الواحد برأسمال وقدره 10٫000 

دينار، لتصبح مملوكة من السيد مازن بن ناصر بن ابراهيم الحقيل
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

3/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -29435( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2018 -149309( 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: عاصم حسن محمد يوسف

االسم التجاري الحالي: امتياز للتنظيفات
االسم التجاري المطلوب: امتياز فايب

األنشطة التجارية المطلوبة: تجارة عامه - تشمل تجارة/ بيع منتجات التبغ

تقدمت إلينا السيدة المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى 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: ابراهيم حسن ابراهيم حسن 

االسم التجاري الحالي: مشارق لتخليص المعامالت
االسم التجاري الجديد: مؤسسة الريادة لتخليص الجمركي والخدمات

قيد رقم: 78623-7

قيد رقم: 87767-1

بناء على قرار المساهمين في بي ام اي بنك 
ش.م.ب. (مقفلة) ("البنك") المسجلة على قيد 

رقم 55436، بتصفية البنك اختياريا وتعيين 
السادة / شركة كيبوينت ل�دارة ذ.م.م. مصفيا 

للبنك.

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 
البنك إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 
هذا اªعالن، وذلك على العنوان التالي:

شركة كيبوينت ل�دارة ذ.م.م.
(+973) 36350010

kbic@keypoint.com

إعالن بحل و تصفية
بي ام اي بنك ش.م.ب. (مقفلة)

سجل تجاري رقم 55436 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركةمركز فائزة لفن الموزيك ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ جاس���م حس���ن يوس���ف عبدالعال باعتب���اره المصف���ي القانوني لش���ركةمركز فائزة 
لفن الموزيك ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة بموجب القيد رقم 
87837، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من 
الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 97394   -  تاريخ: 10/3/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم شركة باي بوينت للعقارات ذ.م.م

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

اصحاب ش���ركة باي بوينت للعقارات ذ.م.م، المس���جلة بموجب القيد رقم 97394، 

طالبين تغيير االس���م التجاري من  ش���ركة باي بوينت للعقارات ذ.م.م إلى ش���ركة 

باي بوينت ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

7/3/2019
)CR2019-32681( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه: الس���يد جواد ش���بر حسين علوي تحويل المحل التجاري 

التالي: الى السيدة/ نضال عبدالواحد جاسم النوخذة 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
25470-3

االسم التجاري
الشجرة الذهبية للديكور

القيد: 121841-1  -  تاريخ: 6/3/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى مؤسسة فردية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 

تقدم  إليها مالك ش���ركة ايفوري بريدال كوتوري ش.ش.و ولمالكتها 

نج���اة عل���ي احمد الم���ال والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 1-121841 

بطل���ب تحوي���ل الش���ركة إلى مؤسس���ة فردي���ة لتصبح باس���م ايفوري 

بريدال كوتوري
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تعل���ن محكمة التنفيذ الرابعة عن وضعها بيع أرض إس���تثمارية في 

منطقة ضاحية الس���يف بالمزاد العلن���ي وذلك بموجب ملف التنفيذ 

رق���م  3/6450/2011/04، مس���احة األرض 862 مت���ر مربع، تصنيف 

األرض B-B تقع على ش���ارعين وزاوية، الس���عر األساسي 617,000 

دين���ار بحرين���ي، موعد جلس���ة المزاي���دة في يوم األربع���اء الموافق 

2019/03/20، في تمام الس���اعة التاس���عة صباحًا )9:00am(، موقع 

المزاي���دة في قاعة محكمة التنفي���ذ الرابعة بمبنى وزارة العدل في 

المنطقة الدبلوماسية.

مالحظة هامة:
فعلى الراغبين بالدخول في المزايدة مراجعة الس���يد/ إيهاب فريد 

م���ن ش���ركة عق���ارات كارلتون )مكت���ب الوس���اطة العق���اري المكلف( 

بالبي���ع على نقال رق���م 4499-3650 أو رقم مكتب 2827-1729، أو 

مراجعة إدارة التنفيذ بوزارة العدل والش���ئون اإلسالمية واألوقاف 

ف���ي أوق���ات ال���دوام الرس���مي وذل���ك بموج���ب مل���ف التنفي���ذ رق���م 

3/6450/2011/04، أو بالحضور الشخصي لقاعة المحكمة المذكور 

أعاله في التاريخ والساعة المحددة أعاله.

تعلن محكمة التنفيذ الرابعة عن بيع فلل سكنية في منطقة الرفاع 
في���وز، ووضعه���ا بالم���زاد العلن���ي وذل���ك بموجب مل���ف التنفيذ رقم  

0/42017/0134/85
1.  فيال س���كنية تتكون من  5 غرف، مس���احة األرض 2,127.0 متر 

مربع، السعر األساسي 710,000 دينار بحريني.
2.  فيال س���كنية تتكون من 5 غرف، مس���احة األرض 2,707.0 متر 

مربع، السعر األساسي 830,000 دينار بحريني.
3.  فيال س���كنية تتكون من 5 غرف، مس���احة األرض 3,045.0 متر 

مربع، السعر  األساسي 950,000 دينار بحريني.
4.  فيال س���كنية تتكون من 5 غرف، مس���احة األرض 4,416.0 متر 

مربع، السعر األساسي 1,000,000 دينار  بحريني.
5.  فيال س���كنية تتكون من 5 غرف، مس���احة األرض 5,295.0 متر 

مربع، السعر  األساسي 1,100,000 دينار بحريني.
6.  فيال س���كنية تتكون من 5 غرف، مس���احة األرض 5,586,0 متر 

مربع، السعر األساسي 1,140,000 دينار بحريني.
موعد جلسة المزايدة في يوم األربعاء الموافق  20/03/2019، في 

 ،)9:00am( تمام الساعة التاسعة صباحًا
موق���ع المزايدة في قاع���ة محكمة التنفيذ الرابع���ة في مبنى وزارة 

العدل في المنطقة البلوماسية.
مالحظة هامة:

فعلى الراغبين بالدخول في المزايدة مراجعة الس���يد/ إيهاب فريد 
م���ن ش���ركة عق���ارات كارلتون )مكت���ب الوس���اطة العق���اري المكلف( 
بالبي���ع عل���ى نق���ال رق���م 4499-3650 أو رقم مكت���ب 1729-2827، 
اإلس���المية  والش���ئون  الع���دل  ب���وزارة  التنفي���ذ  إدارة  مراجع���ة  أو 
واألوقاف في أوقات الدوام الرس���مي وذل���ك بموجب ملف التنفيذ 
رق���م 0/42017/0134/85، أو بالحضور الش���خصي لقاعة المحكمة 

المذكور أعاله في التاريخ والساعة المحددة أعاله.

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني               إعالن بيع عقار بالمزاد العلني
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روحاني يلتقي 
السيستاني اليوم

أفادت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية 
“إرنا”، نقاًل عن السفير اإليراني في العراق، 
إيرج مسجدي، أن الرئيس اإليراني، حسن 

روحاني، سيلتقي خالل زيارته، اليوم 
االثنين، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس 

الوزراء عادل عبدالمهدي، كما سيلتقي 
المرجع الشيعي السيد علي السيستاني. 

وكان السيستاني شدد في وقت سابق على 
“العالقات المتوازنة لبالده مع جميع دول 

الجوار من دون التدخل في شؤونه الداخلية 
أو المساس بسيادته”، رافضًا “أن يكون 

محطة لتوجيه األذى ألي بلد آخر”، بحسب 
بيان أصدره مكتبه لدى استقباله ممثلة 

األمم المتحدة في العراق جينين هينيس 
بالسخارت، في فبراير الماضي.

“صعوبات واجهة المنكوبة” أدت إلى مقتل 157 راكبا من 32 بلدا

ال ناجين في فاجعة الطائرة اإلثيوبية

تحطمــت طائــرة حديثــة الصنــع تابعــة للخطــوط اإلثيوبيــة من طراز “بوينــغ 737” األحد بعد إقالعها بدقائق مــن أديس أبابا متجهة إلى نيروبي، ما أســفر عن مقتل 
جميع ركابها الـ149 وأفراد طاقمها الثمانية. وجاء في بيان لشــركة الطيران اإلثيوبية “يأســف الرئيس التنفيذي للمجموعة الذي يتفقد موقع الحادث اآلن التأكيد 

أن ال ناجين” من حادثة تحطم الطائرة. 

وأرفق البيان بصورة للرئيس التنفيذي 
تناثــرت  بينمــا  ضخمــة  حفــرة  وســط 

حوله أمتعة الركاب وحطام الطائرة. 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
الطيــران اإلثيوبية تيولــدي غيبرمريام 
للصحافييــن في أديس أبابــا إن الطيار 
“حصــل على إذن” للعــودة إلى العاصمة 
اإلثيوبيــة بعدما واجــه “صعوبات” قبل 

تحطم الطائرة.
بــرس  فرانــس  وكالــة  فريــق  والحــظ 
المتواجــد فــي الموقــع انتشــار عناصــر 
الجيــش والشــرطة إلــى جانــب وجــود 
الطيــران  لهيئــة  تابــع  تحقيــق  فريــق 

المدني اإلثيوبية. 
ومنع عناصر أمن بلباس مدني مصوري 

فرانس برس من التقاط صور للموقع. 
أن  للشــركة  العــام  المديــر  واوضــح 
الضحايــا مــن 32 بلــدا، وهــم مــن كينيــا 
 )9( واثيوبيــا   )18( وكنــدا  قتيــال(   32(
وايطاليــا والصيــن والواليــات المتحدة 
 )7( لــكل دولــة( وبريطانيــا وفرنســا   8(
 .)4( والهنــد   )5( وهولنــدا   )6( ومصــر 
كمــا أن هنــاك اربعــة اشــخاص يحملون 

جوازات سفر االمم المتحدة.
ووقعت الحادثة عشية انطالق اجتماع 
ســنوي كبير فــي نيروبي لجمعية األمم 

المتحدة للبيئة. 
الجويــة  الخطــوط  شــركة  وأفــادت 
اإلثيوبيــة المملوكــة من الدولــة، والتي 
تعــد أكبــر ناقــل جــوي فــي إفريقيــا، أن 

الطائــرة أقلعت من مطــار بولي الدولي 
و”فقــد االتصال” بهــا بعد 6 دقائق قرب 
بلــدة بيشــوفتو، الواقعــة علــى بعــد 60 

كلم جنوب شرق أديس أبابا.
وأفــاد مراســل وكالــة فرانــس بــرس أن 
الطقــس فــي العاصمــة كان صحوا لدى 
إقــالع الطائــرة الحديثــة التــي ذكــرت 
تقاريــر أن إثيوبيا تســلمتها في نوفمبر 

الماضي. 
بدورها، أعربت شركة “بوينغ” العمالقة 
“حزنهــا  عــن  أمــس  الطيــران  لصناعــة 
الطائــرة  ركاب  مقتــل  جــراء  العميــق” 
مؤكدة أنها ستقدم المساعدات التقنية 

الالزمة للكشف عن أسباب تحطمها. 
وأفادت الشركة أن “بوينغ تشعر بحزن 

وأفــراد  ركاب  بمقتــل  لعلمهــا  عميــق 
التابعــة للخطــوط   302 طاقــم الرحلــة 

اإلثيوبية”.  
وتعــد طائــرة “بوينــغ 737 ماكــس” مــن 
العالــم  فــي  الــركاب  طائــرات  أحــدث 
وأكثرهــا تطــورا. لكن الشــركة تعرضت 
وجــود  الحتمــال  عــدة  انتقــادات  إلــى 
دخلــت  التــي  الطائــرة  فــي  أعطــال 

الخدمة عام 2017. 

وطائرة “بوينغ 800-737 ماكس”  «
هي نفس نوع طائرة  شركة “اليون 
إير” االندونيسية التي تحطمت في 

أكتوبر الماضي بعد 13 دقيقة من 
إقالعها من جاكرتا مما أدى إلى 

مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.

أديس أبابا - أ ف ب

دبي ـ العربية نت

جمع جثث الضحايا في أكياس بموقع تحطم الطائرة المنكوبة بالقرب من بيشوفتو )أ ف ب(

أنقرة - أ ف بالخرطوم ـ وكاالتالقدس المحتلة ـ وكاالت

اعتبــر رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، بــأن “)إســرائيل( هــي دولة 
للشعب اليهودي فقط، وهي الدولة القومية لشعبه .

وقــال نتنياهــو امــس األحد إن “إســرائيل 
ليســت دولــة لــكل مواطنيهــا بــل الدولــة 
القوميــة للشــعب اليهــودي فقــط”. وزعــم 
نتنياهو على حســابه في موقع انســتغرام 
أنــه “ما من مشــكلة مــع المواطنين العرب 
فهــم متســاوون فــي الحقــوق”، مدعيًا أن 
حكومــة الليكود اهتمت بالمجتمع العربي 

أكثر من أي حكومة أخرى.
رّدًا علــى  نتنياهــو هــذه  أقــوال  وجــاءت 
مقدمــات  إحــدى  وجهتهــا  انتقــادات 
البرامــج التلفزيونيــة الشــهيرة لسياســات 

المواطنيــن  حيــال  الحكومــة 
نتنياهــو  وتطــرق  العــرب. 
فــي افتتــاح جلســة الحكومــة 

فــي  التوتــر  إلــى  األســبوعية 
الجنــوب مــع قطــاع غــزة. وقال 
إنه “رغم أن الحديث يدور عن 

إرهــاب ينفــذ من قبل مارقيــن لكن ذلك ال 
يعفــي حمــاس”. وأضــاف رئيــس الــوزراء 
اإلســرائيلي “تناهى إلى ســمعي أن عملية 
واســعة ليســت فــي الحســبان وأنــا أقول: 
ال تختبــروا صبرنــا”. وقــال نفتالي بينيت، 
شــريك نتنياهــو فــي الحكومــة اليمينيــة 
الحاليــة، زعيــم حــزب “اليميــن الجديــد” : 
الــرد اإلســرائيلي يجــب أن يهــدف لتركيع 

حماس وليس الحتوائها.

وأعلن الجيش اإلسرائيلي أن طائراته  «
شنت غارات على مواقع لحركة 

حماس في غزة في ساعة مبكرة 
من  األحد ردا على إطالق 

صاروخ من القطاع سقط في 
االراضي االسرائيلية. وأفاد مصدر 

أمني في حماس أنان الضربات 
االسرائيلية لم توقع اصابات.

قضت محكمة الطوارئ السودانية، أمس األحد، بسجن نائب رئيس حزب األمة 
القومي المعارض، مريم الصادق المهدي، أسبوعا، وفقا لمسؤولين في الحزب.

زعيــم  ابنــه  بحــق  الحبــس  حكــم  ويأتــي 
المعارضة السودانية بعد أن جرى اعتقالها 
مــع أعضــاء آخريــن، وذلــك بالتزامــن مــع 
انطالق مظاهرة من دار األمة إلى البرلمان 

احتجاجا على قانون الطوارئ.
وفي وقت سابق، قال األمين العام لحزب 
األمــة، إبراهيــم األميــن، إن قــوات األمــن 
الســودانية اعتقلــت نائــب رئيــس الحزب، 
مريــم المهدي وعــددا من أعضــاء الحزب، 
درمــان،  بــأم  األمــة  حــزب  دار  أمــام  مــن 
البرلمــان،  نحــو  تظاهــرة  انطلقــت  حيــث 

احتجاجا على قانون الطوارئ الذي 
أصدره الرئيس البشير في فبراير 
الماضــي. وتزامنــت  االعتقــاالت 

تظاهــرة  انطــالق  مــع 
حاشــدة باتجــاه مقــر 
الوطنــي  المجلــس 

أطلقهــا  لدعــوة  تلبيــة  وذلــك  “البرلمــان”، 
“تجمــع المهنييــن الســودانيين”، احتجاجــا 
على فرض حالة الطوارئ في البالد. وكان 
الرئيــس البشــير قــد أعلــن فــي 22 فبرايــر 
الماضــي، فــرض حالة الطــوارئ لمدة عام، 
ثــم أتبــع ذلــك بقــرارات أخــرى منهــا حــل 
الحكومة الســودانية بمستوييها االتحادي 
وعلى مســتوى الــوالة، وتعييــن 18 حاكما 

للواليات من العسكريين. 

كما أصدر أوامر طوارئ أخرى، تتعلق  «
بحظر التجمهر والتجمع والمواكب، 

وتفويض سلطات ومنح حصانات، 
إلى جانب تنظيم التعامل 

بالنقد األجنبي، وتحديد 
ضوابط خروج النقد 

والذهب عبر الموانئ 
والمعابر.

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس األحد المتظاهرين الذين شاركوا 
في مسيرة في اسطنبول يوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بأنهم أساؤوا 

إلى الدين اإلسالمي بعد أن واصلوا تأدية أغاٍن خالل موعد الصالة. 

الغــاز  الجمعــة  أطلقــت  الشــرطة  وكانــت 
األشــخاص  آالف  علــى  للدمــوع  المســيل 
الــذي نزلــوا إلى الشــارع رغم المنــع المطلق 
ألي تظاهرة في جادة االســتقالل التجارية 
في اســطنبول التي شــهدت مســيرة سلمية 
مماثلــة العــام الماضــي. وظهــر فــي فيديــو 
انتشــر علــى اإلنترنــت، لــم يتــم التأكــد مــن 
صحتــه، رجال ونســاء يســيرون فــي جادة 
االســتقالل وهــم يواصلون ترديد شــعارات 
خــالل  أردوغــان،  وقــال  اآلذان.  خــالل 

عــرض  أضنــه،  فــي  انتخابــي  تجّمــع 
ذلــك  مــن  صغيــرا  مقطعــا  خاللــه 
تقســيم  فــي  “تجمعــًا  إن  الفيديــو 
)ساحة في اسطنبول( يقوده حزب 

وحــزب  الجمهــوري  الشــعب 
الديموقراطــي  الشــعوب 

العالمــي،  المــرأة  يــوم  بمناســبة  أنــه  ُيزعــم 
تصــّرف المشــاركون بــه بوقاحة مــع غنائهم 
وتصفيرهــم خــالل موعد اآلذان”. ويشــارك 
الرئيــس اإلســالمي المحافظ فــي تجمعات 
انتخابيــة بشــكل يومــي تقريبــا فــي كافــة 
أنحاء البالد اســتعدادا لالنتخابات المحلية 

في 31 مارس. 

ويؤكد أردوغان مرارًا أن الحزب  «
اإلسالمي الذي يقوده أعطى المزيد 
من الحريات إلى المسلمين، لكن 

منتقديه يتهمونه بأنه يهّدد 
علمانية الدولة التي جعلها 

مؤسس تركيا الحديثة مصطفى 
كمال أتاتورك الذي حكم البالد 
بين عامي 1923 و1938 مبدأ 

أساسيًا للجمهورية التركية.

أردوغان يتهم متظاهرين بعدم احترام اآلذاناعتقال ابنة رئيس حزب األمة السودانينتنياهو: إسرائيل دولة اليهود فقط
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طالب عضو البرلمان البريطاني ورئيس 
الديموقراطييــن  الليبرالييــن  حــزب 
الــوزراء  رئيســة  فــارون  تيــم  الســابق 
جيانــي  مــع  باالجتمــاع  مــاي  تيريــزا 
إنفانتينــو رئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة 
حــول  عاجــل  تحقيــق  إلجــراء  القــدم 
فضيحــة تقديم قطــر 880 مليون دوالر 
كأس  تنظيــم  علــى  للحصــول  أميركــي 

العالم 2022 في ديسمبر 2010.
تايمــز”  “صنــداي  صحيفــة  وكشــفت 

تتعلــق  جديــدة  فضيحــة  البريطانيــة 
بملف تنظيم قطر لمونديال 2022، ومن 
ضمنهــا أن قنــاة الجزيــرة قدمــت عرضًا 
ماليًا لشــراء حقوق بث مونديالي 2018 
و2022 باإلضافــة إلــى مبالــغ أخــرى إذا 

فازت قطر بالتنظيم.
ودعــا فارون رئيســة الــوزراء باالجتماع 
مــع فيفــا علــى وجــه الســرعة للموافقــة 
علــى إجــراء تحقيق عاجل للكشــف عن 

التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة.

محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  كلــف 
عبــاس أمــس األحــد القيادي فــي حركة 
حكومــة  تشــكيل  اشــتية  محمــد  فتــح 
فلسطينية جديدة، حسب ما أفاد عضو 
اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح حســين 
الشــيخ. وقال الشــيخ “لقد سلم الرئيس 
بعــد  التكليــف”  كتــاب  اشــتية  عبــاس 
اســتقباله فــي مكتبــه فــي رام هللا ظهــر 

األحد.
للمكلــف  األساســي  النظــام  ويمنــح 

اســبوعين  مــدة  الحكومــة  بتشــكيل 
لإلعــالن عــن حكومتــه، وان تعــذر ذلــك 
يتم تمديد الفترة ثالثة أسابيع إضافية.

لرئيــس  خلفــا  اشــتية  تعييــن  ويأتــي 
الحكومة الســابق رامي الحمد هللا الذي 
كان شــكل حكومتــه عــام 2014، وغلــب 
علــى تلك الحكومة الطابــع المهني األمر 
إلــى اطــالق إســم “حكومــة  الــذي دفــع 
التوافــق الوطنــي” عليهــا كونهــا حظيت 

بموافقة كافة الفصائل الفلسطينية.

سياسي بريطاني يطالب بالتدخل في فضيحة قطر

تكليف محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية

عواصم ـ وكاالت القاهرة ـ وكاالت

قالــت قنــاة تلفزيــون النهــار إن طائرة تقل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة هبطت أمس األحد في مطار بوفاريك العســكري 
جنوب غربي العاصمة الجزائر.

وأفــادت مصــادر فــي وقــت ســابق بــأن طائــرة 
بوتفليقــة غــادرت مطــار جنيــف، بعيــد خــروج 
سيارات من مستشفى جنيف يرجح أن تكون 
موكبــا لبوتفليقــة، فيمــا انتشــر األمن الرئاســي 
العســكري  بوفاريــك  مطــار  بجــوار  الجزائــري 
الرئيــس  حملــة  مديــر  واجتمــع  بالجزائــر. 
وقــت  فــي  بوتفليقــة  العزيــز  عبــد  الجزائــري 
اإلقليمييــن  بمســؤوليها  األحــد،  أمــس  ســابق، 

تزامنًا مع الحديث عن عودة الرئيس.
وكانــت تقاريــر صحافية سويســرية نقلت عن 
للرئيــس  الصحيــة  الحالــة  أن  طبيــة  مصــادر 
الجزائــري دقيقــة جــدا وتفــرض تهديــدا دائمــا 
أمــس  الجزائــري،  الجيــش  وأصــدر  لحياتــه. 
األحــد، بيانــا جديــدا، تزامنا مع عــودة الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة للبالد.
وقــال الفريــق أحمــد قايــد صالــح نائــب وزيــر 

الدفاع الوطني قائد أركان الجيش، إن “هنالك 
الشــعب  بيــن  بالحيــاة  نابضــة  قويــة  رابطــة 
والجيــش”، وذلــك بحســب مــا نقــل تلفزيــون 

“النهار” الجزائري.
الوطنيــة  للمدرســة  زيارتــه  خــالل  وأشــار، 

التحضيريــة بالرويبــة، أن الرابطــة يشــهد على 
قوتهــا ومتناتها ذلــك التفاعل والتعاطف، الذي 
مــا فتئ يعبر عن نفســه بــكل عفوية من خالل 
صور التضامن والتالحم بين الشــعب وجيشــه 

في كل الظروف وفي كل األحوال.

حــذر الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي أمس األحد من مخاطر التظاهر على مصر مشــيرا الى خســائر كبيــرة منيت بها البالد بعد 
الثورة التي أسقطت حسني مبارك، فيما تشهد الجزائر تظاهرات عارمة تعيد الى االذهان صور ميدان التحرير في القاهرة عام 2011.

وتحدث السيسي في ندوة عقدت في اطار 
احتفــال الجيــش المصري بـ “يوم الشــهيد”، 
عــن مــا يجــري فــي “دول أخــرى مجــاورة”، 
معتبــرا ان “الناس” في هذه الدول، التي لم 
يسمها، “تضّيع في بلدها ألن كل هذا الكالم 
)االحتجاجــات والتظاهــرات( لــه ثمــن ومن 
سيدفع الثمن هو الشعب واألوالد الصغار”. 
وشــدد علــى أن “األجيــال المقبلــة هي التي 

ستدفع ثمن عدم االستقرار”.
وكان السيســي يقصد على األرجح الجزائر 
احتجاجــات  يشــهدان  اللذيــن  والســودان 
بتغييــرات  تطالــب  شــعبية  وتظاهــرات 

سياسية منذ أسابيع عدة.
مــن جانب آخــر، أعلن الرئيــس المصري أنه 
ســيكلف رئيــس الهيئــة الهندســية بالقــوات 
المســلحة كامــل الوزيــر مهــام وزارة قطــاع 

اســتقالة  بعــد  وذلــك  والمواصــالت،  النقــل 
النقــل والمواصــالت هشــام عرفــات  وزيــر 
عقــب حــادث قطــار محطــة رمســيس فــي 

القاهرة الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا.
وهــي المــرة األولــى فــي مصــر التــي يتــم 

تكليف رجل عسكري بوزارة النقل.

طائرة الرئيس بوتفليقة تهبط في الجزائر قادمة من جنيف

السيسي خالل مراسم ترقية اللواء كامل الوزير )إرشيفية(

تزامنــا مــع عودة الرئيــس.. الجيــش يصدر بيانــا جديدا كلــف ضابطــا رفيعــا فــي الجيــش بتولــي وزارة النقــل
طائرة بوتفليقة تحط في الجزائر السيسي يحذر من “تظاهرات الدول المجاورة”
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مدينة عيسى... 50 عاما 
وليس بها سوق مركزي

ال نعــرف مــا الــذي يمنــع مــن بناء ســوق مركزي بكامــل التجهيــزات والخدمات 
بمدينــة عيســى أســوة بباقي مناطــق البحريــن، خصوصا أن الكثافة الســكانية 
بمدينة عيســى مرتفعة جدا وهي المنطقة األكثر ازدحاما بالســكان، ومن حق 
أهالــي المدينــة امتــاك هــذا المشــروع، وإذا كان العــذر كمــا قــال عضو مجلس 
بلــدي الجنوبيــة “الدائــرة الثانية” مال هللا شــاهين صاحب المقترح، حســب ما 
جاء في الرد الرسمي على مقترح إنشاء السوق “بأنه توجد وفرة في المحال 
التجارية التي تقدم الســلع والبضائع المتوافرة ضمن األســواق”، نقول للجهات 
الرســمية إن المحال التجارية موجودة بكثرة في منطقة الرفاع الشــرقي ومع 

ذلك هناك سوق مركزي بالمنطقة.
المحــال التجاريــة موجودة في جميــع المحافظات، ودائما الســلع التي تقدمها 
هــذه المحــال غيــر طازجــة، خصوصــا الخضــروات والفواكــه واألســماك، فهــي 
تعتمــد علــى التخزيــن وأغلبهــا مجمــدة، ناهيــك عــن أن مخــزون هــذه المحــال 
التجارية ال يكفي الكثافة الســكانية في مدينة عيســى وجودة المعروض دون 
المســتوى المطلــوب، فالفواكــه والخضار ليســت بجــودة عالية كما أن األســعار 
ال يمكــن التحكــم فيهــا، لذلــك يضطــر الكثيــر مــن األهالــي للذهاب إلى الســوق 

المركــزي بالمنامــة أو الرفــاع الشــرقي للشــراء وطيــور اليأس واألحــزان تحلق 
فوق رؤوسهم ال لشيء.. إال لمرض االزدحام المروري الذي يجثم على الصدور 

وينغرس مثل الخنجر.
من غير المعقول أن تبقى مدينة عيسى خالية من سوق مركزي وعمرها تعدى 
خمســين عامــا، وأذكــر أننــي قــرأت عنوانــا في صحافتنــا في عــام 2017 يقول 

“سوق مركزي للحوم والخضروات قريبا في مدينة عيسى”.
هنــاك فــرق كبيــر بيــن المجمــع التجــاري والمحــال التي تتحــدث عنهــا الجهات 
الرســمية وبيــن الســوق المركــزي المختــص بالفواكــه والخضــروات واألســماك 
واللحــوم وبأســعار تناســب كل الميزانيات، وهناك عدة نقــاط إيجابية لها أبعاد 
إنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة ســيحققها الســوق المركــزي بمدينــة عيســى 
إذا مــا كتــب له الخــروج إلى النور، أوال دعم األســر المنتجة والمتعففة كمصدر 
للــرزق، ثانيــا التنوع التجاري وانتعاش ســوق المزارعين وتقديم المكان الائق 
بــدل البســطات الخارجيــة، وثالثــا انتعاش أصحــاب الحظائر في بيــع لحومهم 
الطازجــة، ورابعــا الحــد مــن الباعــة اآلســيويين الجائليــن، فإلــى متى ســينتظر 

أهالي مدينة عيسى قطار األمل.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

sm.adnan56
@hotmail.com

صدمة تقارير الجودة
كانت نتائج تقرير هيئة ضمان الجودة السنوي الذي يقّيم المستوى 
التعليمــي للمــدارس الحكوميــة والخاصــة مخيبــة لآلمــال للهيئــات 
اإلدارية والتعليمية وجميع أولياء األمور ومؤسسات المجتمع، فقد 
جاءت النتائج بأقل ما كان يتوقعه اإلداريون والمعلمون. المدارس 
التي كانت مســتوياتها متدنية مظلومة، والســر ببســاطة يكمن في 
المعاييــر التــي علــى ضوئها تجــري عمليــات التقويــم، وإالّ ما عاقة 
المعلمين بالمبنى المدرسي الذي يعد من المعايير المعتمدة كمثال؟ 
لــذا فإنــه مهمــا كان حجــم األداء التعليمي من قبــل المعلمين فليس 

بوسعهم اجتراح المعجزة.
النتائــج تدعــو إلــى القلق، فهناك مدرســة واحدة فقــط كان تقديرها 
امتياز، وواحدة فقط نالت جيد، وبالمقارنة مع نتائج األعوام الفائتة 
فــإّن هــذا يمثل تراجعا وانخفاضــا ملحوظا، ثم هناك ثماني مدارس 
يقل تقديرها عن مستوى “مرضي” بنسبة 50 %. أّما المفاجأة التي 
تدعــو إلــى قرع ناقوس الخطــر أّنه فيما يخص القدرة االســتيعابية 
علــى التحســن والتخطيــط لتطويــر وتحســين األداء خــال العــام 
للمدرسة، فإّن مدرسة واحدة امتلكت قدرة على التحسن، أما بقية 

المــدارس فكانــت فــي درجــات أقــل، والجميــع يــدرك أّن التخطيــط 
للتطويــر عنصــر بالــغ األهميــة فــي االرتقــاء بالعمليــة التعليميــة وال 

يجب التقليل من أهميته. 
“عــدم توافــر الهيئــات اإلداريــة المناســبة” هو ما توصلــت إليه لجان 
هيئــة ضمــان الجــودة فــي ضعــف عمليــات التخطيط، وقلــة فاعلية 
برامج رفع الكفاءة المهنية، وهنا ليســمح لنا أعضاء الجودة بالقول 
إّن المعلمين ال يتحملون إال جزءا من المسؤولية والجزء األكبر يقع 
علــى عاتق المســؤولين عــن التعليم، فالحقيقــة أّن المعلمين غائبون 
تماما عن المشاركة في بناء المناهج المدرسية، وإذا كان هذا واقعا 

يشهده التعليم فلماذا نلقي المسؤولية على المعلم وحده؟

ال نختلف في ضرورة اختيار أكفأ العناصر للتدريس، خصوصا ممن يتصفون  «
باإلبداع في التعليم بوصفه عنصرا بالغ األهمية لتحقيق تعليم فعال 

وناجح، لكن في ذات الوقت البّد من إشراك المعلم في جميع عمليات تطوير 
التعليم وخصوصا بناء المناهج. بقي أخيرا التذكير بمقولة اّن المعلم ركيزة 

أية عملية تستهدف التنمية والبناء.

محمد المحفوظ

في اليوم العالمي للمرأة تظهر المرأة الســعودية في المشــهد ظهورا يدعو للفخر والســرور 
بعــد أن بــدأت انطاقتهــا بقــوة على طريق التمكين والمشــاركة في صنــع التقدم والتنمية 

في بادها.
وأبــرز لقطة في هذا المشــهد المشــرف للمرأة الســعودية تعيين األميــرة ريما بنت بندر بن 
ســلطان آل ســعود ســفيرا للمملكة العربية الســعودية في واشــنطن، فألول مرة في تاريخ 

الباد يتم تعيين امرأة في هذا المنصب الرفيع.
وفــي المشــهد لقطــات أخرى مشــرفة تبيــن أن المرأة الســعودية نالت ما نالتــه من احترام 
عــن اســتحقاق وجــدارة مثــل لقطــة البروفيســور ســمر الحمــود، الســعودية التــي حصلت 
علــى وســام الملــك عبدالعزيــز مــن الطبقة األولــى لتميزهــا وإنجازاتها في المجــال الطبي 

واألبحاث على مستوى العالم. 
البروفيسور سمر الحمود استشارية جراحة القولون والمستقيم بمستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز األبحاث، وهي أول جراحة سعودية تتولى هذه الوظيفة. وتم اختيار 
الحمود لتكون رئيسة للجنة العالمية لتحكيم األبحاث العلمية في الوكالة الدولية ألبحاث 
الســرطان التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة لتصبــح أول رئيــس يشــغل هــذا المنصب من 
منطقــة الشــرق األوســط. وكان العــام المنصرم قد شــهد انطاقــة كبيرة للمرأة الســعودية 
في مجال المشاركة في التنمية وصنع التقدم، خصوصا بعد اتخاذ العديد من اإلجراءات 
التــي تســاعدها حتمــا علــى العمل واإلبــداع مثل مدونة األحــكام القضائية وصــدور األمر 
الســامي الــذي وجــه جميــع الجهــات المعنية بعــدم مطالبة المــرأة بالحصول علــى موافقة 
ولي األمر عند تقديم الخدمة لها وإنهاء أية إجراءات خاصة بها وتقلدها مناصب مهمة، 
ويمكنهــا الوصــول إلــى مواضع صنــع القرار فــي القطاعين العام والخــاص وحصولها على 
رخصــة قيــادة الســيارة، هذا إلى جانب تعديل قانون األحــوال المدنية الذي أعطى المرأة 

الحق في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية.

وفي إطار احتفائنا بالمرأة السعودية وانطالقتها المبشرة البد أن نؤكد  «
أهمية التشريعات واإلجراءات التي تتبناها الشقيقة الكبرى في مجال 

دعم المرأة وتقدمها، لكننا في الوقت ذاته البد أن نهمس في أذن المرأة 
السعودية ونقول لها إن تفوقك وإصرارك وقدرتك على اإلبداع هي التي 

ستصنع المستقبل المنشود وتشجع على سن القوانين التي تأخذك 
إلى األمام.

ارفعوا يد التحية للمرأة السعودية

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

فــي لهجــة مغايــرة تمامــا لحالــة النشــوة والفرحــة التي ســادت األوســاط 
الرسمية والشعبية اإليرانية في يوليو 2015م بعد أن تم التوصل التفاق 
نووي بين طهران ودول )1+5(، قال المرشد اإليراني، علي خامنئي، خال 
لقائه أعضاء الحكومة مؤخرا إن هذا االتفاق النووي فشــل في مســاعدة 
إيــران علــى حل مشــاكلها االقتصادية، داعًيا إلى عــدم ربط اقتصاد باده 
بالحزمــة األوروبيــة، متهما أوروبا بأنها تتعامــل بخبث مع إيران وال تريد 
لهــا الخيــر، مؤكًدا أن تحســين الوضــع االقتصادي لن يكون بشــيء خارج 

عن نطاق سيطرة إيران.
مثــل هــذه التصريحــات تحمل أكثر من رســالة ألكثر مــن جهة، فقد تكون 
موجهــة ألميــركا لتهدئة الرئيس ترامــب والحيلولة دون اتخاذ المزيد من 
اإلجراءات والعقوبات ضد باده، بالحديث عن تأثر إيران وسوء الوضع 

االقتصادي الراهن كي يتوقف ترامب عند هذا الحد من التصعيد.
كمــا أنهــا قــد تكــون ألوروبــا لحثهــم علــى المزيد مــن التســهيات والدعم 
المقدم منهم إليران ورفضهم االنصياع واالنسجام مع السياسة األميركية 
تجــاه إيــران، ومحاولــة البحــث عــن المزيد مــن الحلول التــي تضمن بقاء 

االتفاق النووي دون تغييرات جوهرية ومؤثرة.
تصريحات خامنئي تحمل أيضا رســالة مباشــرة للحكومة اإليرانية لبذل 
المزيــد مــن الجهــود لتحســين الوضــع المتردي فــي الباد وعــدم االعتماد 
علــى بقــاء االتفــاق النــووي قائمــا أو علــى الموقــف األوروبي الــذي مازال 
مســاندا إليــران، قائــا لهــم: “ربطنــا في يــوم من األيــام حل مشــاكل البلد 
االقتصاديــة باالتفــاق النــووي، لكــن االتفاق النووي عجز عن حل مشــاكل 
بلدنــا االقتصاديــة، أو تقديــم المســاعدة، وكانــت النتيجــة أن الّناس باتوا 

ُمعلقين، ومعلِّقين أمورهم كّلها على االّتفاق النووي”.

أما الشعب اإليراني فقد يتقبل مثل هذه التصريحات على أساس أنها  «
تشير إلى أن هناك إحساسا على أعلى المستويات بمعاناته وسوء 

أحواله. وإذا كان خامنئي قد أقر بفشل االتفاق النووي في مساعدة إيران 
على حّل مشاكلها االقتصاديّة، فإنه لم ولن يعترف بأن السبب هو إعالء 
إيران دعم اإلرهاب أينما كان في المنطقة على مصلحة الشعب اإليراني.

فشل االتفاق النووي

عطا الشعراوي

Ata2928
@gmail.com

مالذ الباحثين والمفكرين
المكتبــة رافــد أساســي من روافــد الثقافــة العامة 
والعلــوم،  المعــارف  مختلــف  علــى  الحتوائهــا 
ويعكس وجود المكتبات مستوى تقدم المجتمع، 
فالمكتبــة بجانــب كونهــا مكاًنا للقــراءة واالطاع 
فهي أيًضا ماذ للباحثين والمفكرين وطلبة الِعلم. 
وقــد ازدهــرت المجتمعــات فــي العصــور القديمــة 
بالمكتبات كمكتبة )لكش( في العراق التي وجدت 
في معبد لكش ســنة )3200 ــ 2700 ق.م( ومكتبة 
)الــوركاء،  وخزانــة  ق.م(   2100 ــــ   2700 )نيبــور، 
200 ــــ 300 ق.م(، وفــي مصر مكتبــة معهد )طيبة 
فــي 1200 ق.م( وكانــت تســمى بـــ “مخــزن طــب 
العقــول”، وفــي عصرنا توجد الكثير من المكتبات 
في األقطار العربية والدول اإلسامية واألجنبية 
والمعرفيــة  الثقافيــة  مؤسســاتها  فــي  المنتشــرة 

والِعلمية والدينية.
إن االحتفــاء باليــوم العربي للمكتبــة يؤكد أهمية 
كمصــدر  الِكتــاب  وأهميــة  حياتنــا،  فــي  المكتبــة 
ُمهــم للثقافة وســند للتربيــة والتعليــم، واهتمامنا 
بالمكتبــة تأكيــد علــى اهتمامنــا بالكتــاب وإحيــاء 
لفكرنا العربــي وتراثنا التاريخي، فالكتاب يربطنا 
فعلــى  لمســتقبلنا،  وانطــاق  وحاضرنــا  بماضينــا 
والُمفكريــن  الُعلمــاء  منجــزات  أرَخــت  صفحاتــه 
الُمتميزيــن بمــا كتبوه وأضافوا إليــه من ثقافتهم، 
وهــو اليــوم حلقة من حلقات الحضارة اإلنســانية 

الُكبرى التي نعيشها.
وتوجد في البحرين الكثير من المكتبات الثقافية 
والتجاريــة والخاصــة، ويذكــر د. منصــور محمــد 
لــه بجريــدة أخبــار الخليــج  ســرحان فــي مقالــة 
)أن المكتبــات الخاصــة تشــكلت فــي البحرين في 
عصفــور،  آل  مكتبــة  ومنهــا  و19م،   18 القرنيــن 
ومكتبــة الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة، 
مكتبــة  زويمــر  صموئيــل  أســس  1894م  وفــي 
اإلرســالية، وفــي 1913م أســس األهالــي مكتبــة 
عامــة لقــراءة الكتب والمجــات العربية بالمنامة، 
وأســس محمــد علــي التاجــر أول مكتبــة تجاريــة 
فــي البحرين فــي 1920م بالمنامــة، وفي 1921م 
والمكتبــة  بالمنامــة،  الكماليــة  المكتبــة  تأسســت 
1946م  وفــي  1929م.  فــي  بالمحــرق  الوطنيــة 
أسست دائرة المعارف أول مكتبة عامة بالمنامة، 
والمكتبــة الخليفيــة بالمحــرق فــي 1954م(، كمــا 
أن مكتبــة نادي العروبة مليئــة بالنفائس الثقافية 
واألدبية والسياســية والتاريخية، وتمثل المكتبة 
الوطنيــة بمركــز عيســى الثقافــي صرًحــا ثقافًيــا 

عالًيا في البحرين.
المدنيــة  ومؤسســاته  المجتمــع  أفــراد  وعلــى 
والمكتبــات،  بالكتــاب  االهتمــام  والتعليميــة 
فالمكتبــة ومــا تحويــه مــن معــارف دليــٌل صــادق 

على نضج العقول وتقدم الدول ونمائها.

عبدعلي الغسرة

إن االحتفاء باليوم العربي  «
للمكتبة يؤكد أهمية المكتبة 

في حياتنا، وأهمية الِكتاب 
كمصدر ُمهم للثقافة وسند 
للتربية والتعليم، واهتمامنا 

بالمكتبة تأكيد على اهتمامنا 
بالكتاب وإحياء لفكرنا العربي 

وتراثنا التاريخي
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الفوز التاريخي لسلة 
الرفاع على المنامة له 

دالالت ودروس وِعبر لألندية األخرى 
التي تريد المنافسة وإسقاط زعيم 

السلة البحرينية، مدرب كفء، 
انتدابات محلية قوية ومميزة، 

أجانب لها شأن وتصنع الفارق.. 
واألهم إدارة محنكة باقتدار.

ما حدث من “فوضى” إدارية 
وجماهيرية لنادي المنامة لكرة 

السلة تجاه طاقم التحكيم 
لمباراة الرفاع، أمر مرفوض تماًما 

ويدل على غياب ثقافة الفوز 
والخسارة رغم أننا نتحدث عن 

“زعيم” الكرة السالوية البحرينية.

يواصل نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل االســتعدادات التنظيمية لمهرجان ســباق 
الخيل الكبير على كأس حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى والذي سيقام يوم الجمعة 
15 مــارس الجــاري، وسيشــتمل علــى ســباق بطولــة العالــم للســيدات “إفهــار” علــى كأس 
ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك للجياد العربية األصيلة والذي ســيقام للعام الرابع على 

التوالي في مملكة البحرين وذلك بمقر النادي في منطقة الرفة بالصخير.

ويــنــتــظــر أن تــرتــفــع درجــــة االســتــعــدادات 
في  الـــجـــاري  األســـبـــوع  خـــال  التنظيمية 
والتنسيق  بالتعاون  للفروسية  راشد  نادي 
الترتيبات  الجهات في إجراء  مع عدد من 
ألظهاره  سعًيا  الكبير  للمهرجان  التنظيمية 
بــالــصــورة الــمــشــرفــة، حــيــث قــامــت وزارة 
على  بالعمل  الــبــلــديــات  وشـــؤون  األشــغــال 
بالنادي  الداخلية  الشوارع  وتطوير  صيانة 
على أن يتم خال األسبوع الجاري تزيين 
فيما  المملكة،  بــأعــام  وشـــوارعـــه  الــنــادي 
سيتم تهيئة المنطقة المخصصة للفعاليات 
سيشتمل  ــي  ــتـ والـ لـــأطـــفـــال  الــتــرفــيــهــيــة 
ستكون  التي  للجماهير  المهرجان  عليها 
ومتابعة  للحضور  أمامها  مفتوحة  الدعوة 
منافسات السباق الكبير، كما حرصت إدارة 
لجمهور  خاصة  جوائز  تقديم  على  النادي 
ــادة في  ــعـ ــك كــمــا جـــرت الـ ــ الــمــهــرجــان وذل
المناسبة  بهذه  احتفاالً  األخــيــرة  المواسم 

الكبيرة.

للفروسية  راشــد  نــادي  عــام  وأعـــرب مدير 
توفيق شــرف الــعــلــوي عــن اعــتــزاز الــنــادي 
الملك  لــكــأس  السنوي  المهرجان  بتنظيم 
ــرعــايــة  ــذي يــجــســد ال ــ ــ ــخــيــل وال ــســبــاق ال ل
جالة  لــدن  من  الكريم  والدعم  واالهتمام 
الملك لنادي راشد للفروسية ورياضة سباق 
 ،1982 عــام  السباق  أنطاقة  منذ  الخيل 
ــنـــادي عــلــى إنـــجـــاح هــذا  ــًدا حـــرص الـ مـــؤكـ
الحدث الكبير وإظهاره بالصورة المشرفة. 

وقال العلوي إن مهرجان سباق كأس الملك 
شــهــد تــغــيــيــرات خـــال الــســنــوات األخــيــرة 
وفــنــيــة حيث  تنظيمية  نــواحــي  عـــدة  مــن 
ــواط إلــى 6 أشــواط  تمت زيـــادة عــدد األشـ
أشواط   4 على  يشتمل  السباق  كان  بعدما 
التوجيهات  إلــى  باإلضافة  انطاقته،  منذ 
السامية برفع قيمة الجوائز المالية للسباق 
ــا وتــحــفــيــًزا مــن جــالــتــه إلـــى ريــاضــة  دعــًم
في  المشاركة  واإلسطبات  الخيل  سباق 
مستوى  رفــع  في  ماساهم  وهــو  السباقات 

السباق بصورة مميزة في المواسم األخيرة 
من حيث مستوى ونوعية الجياد المشاركة 
وعالميين  محترفين  فرسان  جلب  وكذلك 

للمشاركة في هذا السباق الكبير.
للحدث من  نادي راشد استعداداته  وباشر 
حيث  والفنية  التنظيمية  النواحي  جميع 
الذي  الخارجي  المضمار  وإعــداد  تهيئة  تم 
ستقام عليه أشواط السباق من خال العمل 
الــنــادي،  فــي  الصيانة  قسم  بــه  يقوم  الــذي 
بالنادي  الــعــامــة  الــعــاقــات  قسم  قــام  فيما 
إلى  للمهرجان  الرسمية  الدعوات  بتوجيه 
والمسؤولين  ــوزراء  ــ وال الشخصيات  كبار 
والــمــدعــويــن وذلـــك جــرًيــا على الــعــادة في 
على  العمل  إلى  باإلضافة  المناسبات،  هذه 
بهذه  الخاصة  الترحيبية  اللوحات  وضــع 
يتم  كما  ــنــادي،  ال مناطق  داخـــل  المناسبة 
بكتيب  الخاص  الكتيب  إعــداد  على  العمل 
ــــذي ســيــكــون مــتــمــيــًزا كــالــعــادة  الــســبــاق وال
ويشتمل على معلومات متنوعة عن الجياد 

المشاركة.

ترقب وتسجيل جياد السباق
عملية  األول  أمــس  بــدأت  ثانية،  جهة  من 
المبدئية  الــتــداخــيــل  فــي  الــجــيــاد  تسجيل 
المختلفة  اإلســطــبــات  قــبــل  مــن  األولـــيـــة 

شهدت  والتي  بالنادي  السباق  مكتب  في 
تسجيل 61 جواًدا من أقوى ونخبة الجياد 
في  والمستوردة  المحلي  والنتاج  العربية 
اليوم  تجرى  أن  على  البحريني،  المضمار 
تمهيًدا  وذلــك  الثانية  المبدئية  التداخيل 
ألجراء قرعة التداخيل النهائية للجياد يوم 
غٍد الثاثاء، حيث بدأت إدارة النادي العمل 
بعملية  الخاصة  التنظيمية  الترتيبات  على 
القرعة وإخراجها بالصورة المناسبة والتي 
مباشرة  الــهــواء  على  مراسمها  نقل  سيتم 

عبر قناة البحرين الرياضية.
ويـــتـــرقـــب جــمــهــور الـــســـبـــاق الــمــنــافــســات 
ــجــيــاد والـــتـــي تم  الــمــرتــقــبــة بــيــن نــخــبــة ال
المختلفة  اإلســطــبــات  قــبــل  مــن  إعـــدادهـــا 
خصوًصا  الستة  السباق  ــواط  أشـ لــخــوض 
بــعــدمــا حــــرص الــمــضــمــريــن عــلــى اخــتــبــار 
مشاركاتها  بعض  في  الجياد  هذه  جاهزية 
فـــي ســـبـــاقـــات هــــذا الـــمـــوســـم وإراحـــتـــهـــا 
والوقوف على جاهزيتها الصحية والبدنية 
لتكون قادرة على خوض السباق بالصورة 
عن  غـــًدا  ستكشف  كما  المطلوبة،  القوية 
والمحترفين  العالميين  الــفــرســان  هــويــة 
الذين سيتم االستعانة بهم من قبل بعض 
الـــمـــاك والــمــضــمــريــن لــخــوض مــنــافــســات 

أشواط كأس جالة الملك.

جالل الملك خالل رعايته سباق الخيل

نادي راشد للفروسية يواصل الترتيبات التنظيمية للسباق الكبير

استعدادات مكثفة وجوائز لجمهور مهرجان كأس الملك
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أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب، رئيــس المجلس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة أهميــة البحوث واألطروحــات العلمية في 
النهــوض بالحركــة الرياضيــة، معرًبــا عــن فخــره واعتــزازه بالقيــادات الرياضيــة والكــوادر اإلداريــة الوطنيــة 

األكاديمية المتسلحة بالعلم والمعرفة بما يعّزز من مخرجات العمل الرياضي في المملكة.

لــــدى تــســلــمــه نسخة  جــــاء ذلـــــك، 
ــة الـــدكـــتـــوراه لــلــدكــتــور  ــالـ ــن رسـ مـ
األمين  عسكر  صــادق  عبدالرحمن 
األعــلــى  للمجلس  الــمــســاعــد  ــعــام  ال
للشباب والرياضة أمين عام اللجنة 
حملت  التي  البحرينية  األولمبية 
عنوان )الضغوط النفسية وعاقتها 
ــقــدرة عــلــى اتــخــاذ الـــقـــرار لــدى  ــال ب
الرياضية(  االتحادات  العاملين في 
والحاصل عليها من جامعة محمد 
الــخــامــس الــمــغــربــيــة، حــيــث أهــدى 
الرسالة  مــن  نسخة  ســمــوه  عسكر 

التي كانت عبارة عن تطبيق عملي 
ــبــاحــث عــلــى االتـــحـــادات  ــراه ال ــ أجـ
الرياضية لقياس الضغوط النفسية 

وعاقتها باتخاذ القرار.
ناصر بن حمد  الشيخ  وأشــاد سمو 
آل خــلــيــفــة بــالــجــهــد الــبــحــثــي ومــا 
ــدكــتــور عــســكــر فـــي سبيل  ــه ال بــذل
التي ستزيد  الدكتوراه  نيل شهادة 
ــه الــعــمــلــيــة  ــاربـ ــجـ مـــن خـــبـــراتـــه وتـ
واألكاديمية في آن واحد، خصوًصا 
ــقــيــادات  وأنــــه يــعــد واحــــــًدا مـــن ال
الــريــاضــيــة الــتــي يــحــتــذى بــهــا في 

العمل اإلداري الرياضي بعدما حقق 
المواقع  بمختلف  متميزة  نجاحات 
أطروحته  على  مثنيا  شغلها،  التي 
ونتائج  وما تضمنته من معلومات 
قيمة هي خاصة لتجارب واقعية 
من  الــمــزيــد  ــه  ل ا  متمنيًّ تطبيقية، 
الـــتـــوفـــيـــق والـــنـــجـــاح فــــي خــدمــة 

الحركة الرياضية.
ومــــن جــهــتــه، أعـــــرب عــســكــر عن 
الشيخ  لسمو  وتقديره  شكره  بالغ 
ما  على  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر 
لجميع  ومساندة  دعــم  مــن  يقدمه 

الرياضيين وهو ما ساهم في بروز 
العديد من القيادات الرياضية التي 
داخــل وخارج  عامة  مواقع  شغلت 
الرعاية  ومــقــدًرا  شــاكــًرا  البحرين، 
التي يقدمها سموه للحركة الشبابية 
مــعــاهــًدا  المملكة  فــي  والــريــاضــيــة 
سموه المضي قدًما نحو كل ما من 
شأنه أن يعلي مكانة البحرين على 

خارطة الرياضة العالمية.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

عسكر يهدي ناصر بن حمد نسخة من رسالة الدكتوراه

سمو الشيخ ناصر بن حمد يتسلم نسخة من رسالة الدكتوراه

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ســّلم االتحــاد البحريني لكرة القدم، المكافــآت المالية المخصصة 
لألنديــة األعضــاء باالتحــاد المشــاركة فــي مســابقة كأس جاللــة 

الملك المفدى للموسم الرياضي 2018-2019.

رئيس  أعرب  الصدد،  هذا  وفي 
مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لــكــرة الـــقـــدم الــشــيــخ عــلــي بن 
عن  آل خليفة  أحمد  بن  خليفة 
بالغ شكره وتقديره إلى حضرة 
الملك حمد بن  الجالة  صاحب 
الباد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
لما  ورعـــاه؛  هللا  حفظه  المفدى 
خاص  دعــم  مــن  جالته  يوليه 
ــاضــة الــبــحــريــنــيــة   ــري ــل ــر ل ــي ــب وك
وجه  على  الــقــدم  وكــرة  عموما 
مسابقة  أن  مؤكًدا  الخصوص، 
كــــأس جـــالـــة الــمــلــك الــمــفــدى 
)أغلى الكؤوس( تعد أهم بطولة 
لكرة  البحريني  االتحاد  ينظمها 

القدم ويفخر ويعتز بتنظيمها.
شكره  االتحاد  رئيس  قــّدم  كما 
الجزيل إلى ممثل جالة الملك 
ــؤون  ــ ــال الـــخـــيـــريـــة وشـ ــمـ لـــأعـ
المجلس األعلى  الشباب رئيس 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

ــيــة ســمــو  ــبــحــريــن األولـــمـــبـــيـــة ال
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
أساسي  داعم  سموه  أن  مؤكًدا 
على  مثنًيا  البحرينية،  لــلــكــرة 
المنظمة  للجنة  سموه  تـــرؤس  
الكؤوس  أغلى  لمسابقة  العليا 

للموسم الحالي.
المالية  المكافآت  أن  إلــى  يشار 
كأس  فــي  لــأنــديــة  المخصصة 
على   2019 للعام  الملك  جالة 
ــطــل )نــــادي  ــب ــحــو اآلتــــــي: ال ــن ال
دوالر  ألــــــف   200 الــــــرفــــــاع(: 
ــادي  ــ ــ ــيــــف )ن ــــوصــ ــي، ال ــركــ ــ ــي أمــ
أميركي،  دوالر  ألــف   80 الحد(: 
األندية التي خرجت من المربع 
الذهبي: 30 ألف دوالر أميركي، 
دور  مــن  خرجت  التي  األنــديــة 
ألـــف دوالر   20 الــنــهــائــي:  ــع   ــ رب
خرجت  التي  األندية  أميركي، 
آالف   10 النهائي:  ثمن  من دور 

دوالر أميركي.

تسليم مكافآت كأس الملك لألندية

ناصر بن حمد يتفّرغ لرئاسة المجلس األعلى للشباب والرياضة
ــح لــلــرئــاســة ــرش ــت ــح بـــاب ال ــت ــا عـــاًمـــا وف ــًن ــي ــف أم ــص ــن ــة وال ــي ــب ــم ــاألول عــســكــر عـــضـــًوا ب

أعلن ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشــيخ ناصر بن حمد ال خليفة رغبته الجادة في التفرغ لرئاســة المجلس األعلى للشــباب والرياضة في المرحلة المقبلة التي وصفها ســموه بأنها 
تمثــل النقلــة النوعيــة الجديــدة لقطاع الشــباب والرياضة في مملكة البحرين، األمر الذي يســتوجب معه توســيع صالحيــات وآليات عمل المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة لتجســيد سياســات المجلس على أرض الواقع، معرًبا ســموه عن فخره واعتزازه بما حققته اللجنة األولمبية البحرينية 
في الســنوات العشــر الماضية التي كان لســموه شــرف رئاســتها، مؤكًدا ســموه بان الرياضة البحرينية لن تتوقف عند تلك اإلنجازات المشــرفة بل 

ستواصل مسيرتها لتحقيق المزيد من اإلنجازات وعلى مختلف المستويات.

ألقاها  التي  االفتتاحية  الكلمة  في  ذلــك،  جاء 
لمجلس  الــرابــعــة  الجلسة  مستهل  فــي  ســمــوه 
عقدت  التي  البحرينية  األولمبية  اللجنة  إدارة 
يوم أمس بمقر اللجنة بضاحية السيف بحضور 
الشعور  سموه  بــادلــوا  الذين  المجلس  أعضاء 
بــالــفــخــر واالعـــتـــزاز بــالــعــمــل مــع ســمــوه طيلة 
السنوات العشر الماضية والتي تعتبر من أكثر 

ا. ا وميدانيًّ المراحل نضوًجا إداريًّ
الــمــدرجــة على  الــبــنــود  المجلس  نــاقــش   وقـــد 
على  بالمصادقة  استهلها  التي  أعماله  جــدول 

محضر االجتماع الثالث وتحديد يوم الخميس 
المقبل  أبريل  شهر  من  عشر  الحادي  الموافق 
موعًدا النعقاد الجمعية العمومية العادية للجنة 
لمنصب  الترشح  بــاب  فتح  ــرار  وإقـ األولمبية 

الرئاسة.
ــادق  ــرحــمــن صـ ــرار تــعــيــيــن عــبــدال ــ ــ ــم إق كــمــا تـ
األعلى  للمجلس  المساعد  العام  األمين  عسكر 
إدارة  بــمــجــلــس  ــًوا  لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة عـــضـ
النصف  اللجنة األولمبية وتعيين محمد حسن 
إدارة  مجلس  عمل  فترة  وتمديد  ا،  عامًّ أميًنا 

القدرة  وسباقات  للفروسية  البحريني  االتحاد 
ــاســة ســمــو الــشــيــخ فــيــصــل بـــن راشــــد ال  ــرئ ب
خليفة، وتعيين مجلس إدارة االتحاد الرياضي 
الشيخ  الدكتور  برئاسة  للجامعات  البحريني 
تشكيل  ــادة  وإعــ خليفة،  ال  سلمان  بــن  صقر 
عبدهللا  برئاسة  للتراياثلون  البحريني  االتحاد 

عبدالسام.
ــامــج  ــرن ــال االجـــتـــمـــاع تـــدشـــيـــن ب ــ ــم خـ ــ وتـ
الــربــط اإللكتروني  إلــى  الــرامــي  “مــعــامــات” 
األولمبية  واللجنة  الرياضية  االتحادات  بين 

وإلغاء التعامل الورقي باإلضافة إلى تدشين 
تطبيق “الشعلة” المختص في رصد مختلف 
تمت  كما  المملكة  في  الرياضية  الفعاليات 

ورعاية  دعم  صندوق  إنشاء  على  الموافقة 
ــادات  ــحــ ــ الـــاعـــبـــيـــن، ووّجــــــه الــمــجــلــس االت
ــــى ضـــــرورة تفعيل  إل الــمــحــلــيــة  ــريــاضــيــة  ال

رسمية  دوريـــات  وإقــامــة  النسائي  النشاط 
لاعبة  السماح  عــدم  مــراعــاة  مــع  للسيدات 

بممارسة أكثر من لعبة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية

جانب من اجتماع مجلس إدارة اللجنة األولمبية 

سموه: ستزيد من 
خبراته وتجاربه 

العملية واألكاديمية 
في آن واحد

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق لخيل



أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة بقمة الرياضة 
التــي نظمتهــا وزارة شــؤون الشــباب والرياضة تحت شــعار “رؤية وتنفيــذ” كونها إحدى 
المبــادرات النوعيــة التــي يقدمهــا ممثل جاللة الملــك المفدى لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبيــة البحرينية 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك لالرتقاء بالحركة الرياضية والشــبابية في 

المملكة. 

خليفــة  آل  خالــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  وأكــد 
هــذه  لمثــل  تحتــاج  البحرينيــة  الرياضــة  أن 
المبادرات الرائدة التي يجتمع فيها الرياضيين 

لتبــادل األفــكار والــرؤى فيمــا يخــص الشــأن 
الرياضي، مشــيًرا إلى أن قمة الرياضة شهدت 
عدًدا من األفكار والمقترحات التي من شــأنها 

تطوير قطاع الشباب والرياضة. 
الرفــاع  نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس  وشــّدد 
الشــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة على أهمية 
تطبيــق توصيــات هــذه القمــة وتفعيلهــا وذلك 
لــدى  العالقــة  المشــاكل  مــن  الكثيــر  لحلحلــة 
االتحــادات واألنديــة الرياضية والتــي تجعلها 
تقــدم عمــا أفضل لخدمــة اإلنســان البحريني 

في المقام األول.
خليفــة  آل  خالــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  ونــّوه 
بدور وزارة شــؤون الشــباب والرياضة برئاسة 

أيمــن المؤيد الذي يقــوم بجهود حثيثة وعمل 
مضنــي لترجمــة رؤى ســمو الشــيخ ناصــر بــن 

حمد آل خليفة. 
وأكد الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة حرص 
نــادي الرفــاع علــى المشــاركة بفعاليــة إلنجاح 
لألنديــة  البــارز  الــدور  مثمًنــا  الرياضــة،  قمــة 

الوطنية التي شهدت الجلسات النقاشية.
كمــا أكــد الشــيخ عبــدهللا بــن خالــد آل خليفــة 
أنهــم يضعــون كافــة اإلمكانــات تحــت تصرف 
ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة، وذلك 

قطــاع  لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج  إلنجــاح 
دّشــنه  الــذي  “اســتجابة”  والرياضــة  الشــباب 

سموه في وقت سابق من العام الماضي.

عبداهلل بن خالد يشيد بقمة الرياضة

أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفة أهمية تطوير منظومة العمل في وزارة شــؤون الشــباب والرياضة بما يتوافق 
مــع المرحلــة المقبلــة مــن العمــل المؤسســي والرامــي إلــى االرتقــاء بالحركــة الشــبابية 
والرياضيــة علــى أن يكــون العمل المؤسســي الجديد للــوزارة قائمة على مبــادئ البيئة 
التنافســية العادلــة المفتوحــة وتطبيقــه علــى الجميع دون اســتثناء وذلــك بهدف بناء 

منظومة رياضية أساسها العدالة بين جميع مكونات الحركة الشبابية والرياضية. 

  جاء ذلك، خال ترأس ســمو الشــيخ ناصر 
مــن  األول  لاجتمــاع  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
نوعــه مــع وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
أعضــاء  لســموه  قــّدم  الــذي  المؤيــد  أيمــن 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة  فريــق 

والمسؤولين بالوزارة. 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  أكــد  اللقــاء  وأثنــاء    
الجــاد  العمــل  أهميــة  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
البحريــن  والمخلــص فــي ســبيل أن تكــون 
عاصمة الشــباب والرياضة من خال تقديم 
ورفعهــا  للــوزارة  متكاملــة  اســتراتيجية 
للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة وقــال 
ا في تاريخ  سموه “المرحلة المقبلة مهمة جدًّ
الرياضــة البحرينيــة فهي تمثــل نقلة نوعية 
في مســيرتها باعتبارها تتجه إلى اإليجابية 
فــي العمــل وإعطــاء كل ذي حــق حقــه وفقا 
لمبــادئ مهمــة هي البيئــة التنافســية العادلة 
المفتوحــة وصــوالً إلــى أن تكــون البحريــن 
عاصمة الشباب والرياضة األمر الذي يسلط 
الضــوء علــى منجــزات البحريــن وحضارتها 
لحضــرة  الزاهــر  العهــد  ظــل  فــي  التنمويــة 
صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل 

خليفة عاهل الباد المفدى”.   
وتابع ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة  “فريــق 
بيــن  بــه  يحتــذى  مثــاالً  يكــون  أن  يجــب 
المملكــة مــن  مختلــف وزارات ومؤسســات 
خــال العمــل الجــاد والمخلــص فــي ســبيل 
االرتقــاء بالرياضة البحرينية وتنفيذ الرؤية 
الجديــدة للرياضــة البحرينيــة والتــي نعتزم 
أن تكــون الرياضــة صناعــة، وال بــد لنــا مــن 
أن نشــكر القطــاع الرياضــي والجماهيــر في 
مختلــف الخطوات التي نقــوم بها باإلضافة 
للتركيــز علــى الفــرص المقبلــة والتــي تتيــح 
لنــا المســير بــكل ثقــة نحو ما نصبــو إليه من 

تطور للرياضة البحرينية”. 
الرياضــة  قمــة  شــأن  فــي   وأضــاف ســموه 
“ندرك أهمية الحراك الرياضي الذي شــهدته 
مــدار  علــى  البحرينيــة  الرياضــة  الحركــة 
خمســة أيــام مــن العمل والنقاشــات في قمة 
واســًعا  حضــوًرا  شــهدت  والتــي  الرياضــة 
مــن قبــل األســرة الرياضيــة التــي انتصــرت 
الوطنيــة  بمهامهــا  والتزمــت  لمســؤولياتها 
تجاه المشــاركة الحقيقية في صناعة القرار 
وصياغة مســتقبل واعد للرياضة البحرينية 
وتوصيــات  واقعيــة  حقائــق  علــى  مبنيــة 

يوصــل  حقيقيــة ستشــكل خارطــة طريــق 
الرياضــة فــي المملكة إلــى التطور المنشــود 

من قبل الجميع”.
 وقال ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“رؤيتنــا واضحــة تجــاه الرياضــة البحرينية 
مــن خال إشــراك القطــاع الرياضي إشــراًكا 
ــا في صناعة القرار باعتبارهم األقدر  حقيقيًّ
على توصيف المرحلة الحالية والمســتقبلية 
للعمــل الرياضــي فــي المملكــة باإلضافة إلى 
التــي  والتحديــات  الهمــوم  إلــى  االســتماع 
تواجــه العمــل الرياضــي وتقديــم مبــادرات 
وأفــكار جديدة، تســهم في تطويــر الرياضة 
وتعزيــز مكانــة القطاع الرياضــي البحريني، 
وتنفيــذ رؤية حضــرة صاحب الجالة الملك 
البــاد  آل خليفــة عاهــل  بــن عيســى  حمــد 
االرتقــاء  فــي  ورعــاه  هللا  حفظــه  المفــدى 
بالرياضة البحرينية وبما يتوافق مع برنامج 
صاحــب  برئاســة  الموقــرة  الحكومــة  عمــل 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفــة رئيس الــوزراء الموقر وفكر صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 

األول لرئيس مجلس الوزراء”. 
بــن حمــد آل     وتابــع ســمو الشــيخ ناصــر 
خليفــة “نســعى دائًما إلــى تقديــم المبادرات 
النوعيــة والمبنيــة علــى حقائــق الواقع الذي 
والمرتكــزة  البحرينيــة  الرياضــة  تعيشــه 
علــى األســس التــي وضعناهــا فــي البرنامج 
الوطني لتطوير القطاع الشــبابي والرياضي 
“اســتجابة” والذي نعتبره المحرك األساســي 
واالســتراتيجية والمقبلــة للحركة الرياضية 
فــي المملكــة ودائًمــا مــا نعمــل علــى تحقيق 
بقلــب  “اســتجابة”  حددتهــا  التــي  المبــادئ 
الــذي  المتحــد  الفريــق  وروح  واحــد  رجــل 
يــرى أن تطويــر الرياضــة البحرينية ضرورة 
ملحــة إلبــراز الوجه الحضاري عــن البحرين 
وشــبابها المتعطش لتحقيق اإلنجازات على 

مختلف األصعدة. 

  دراسة وتطبيق 

آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وقــال   
خليفــة “عندمــا وجهنــا بإقامة قمــة الرياضة 
كنــا نبتغــي من ورائها تشــكيل حــراك وطني 
مناســب يكــون األســاس لطــرح المشــكات 
والتحديات التي تواجه الرياضة البحرينية 
مــن  العديــد  تطــرح  الوقــت  ذات  وفــي 

التوصيات من قبل األســرة الرياضية للعمل 
شــؤون  وزيــر  وجهنــا  وقــد  تطبيقهــا  علــى 
الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد مــن أجــل 
تشــكيل فــرق عمــل لدراســة التوصيــات من 
واإلداري  والتشــريعي  القانونــي  الجانــب 
والتنظيمــي للعمــل علــى تطبيقهــا، كمــا أننــا 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  منحنــا 
الضــوء األخضر في اتخاذ الازم بخصوص 
تشــكيل لجــان وفــرق عمــل للوقــوف علــى 

تنفيذ كافة التوصيات. 

التنفيذ قول وفعل

 وبين ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“انطاًقــا مــن مبــدأ الشــفافية فــي التعامــل 
مــع الــرأي العام وخاصــة الرياضــي منه فقد 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وجهنــا 
للكشــف عــن التوصيــات التــي خرجــت بهــا 
القمة للرأي العام واآللية المتبعة التي سيتم 
مــن خالهــا تطبيــق التوصيــات كا بحســب 
اختصاصــه والمــدة الزمنيــة للتنفيــذ وعلــى 
مبدأ “قول وفعل فقط” وإننا نأمل أن يشكل 
تنفيــذ التوصيــات خطــوة كبيــرة مــن اجــل 

بناء العهد الجديد للرياضة البحرينية”. 

 نجاح القمة

ســمو  أشــار  الرياضــة،  قمــة  شــأن  وفــي   
الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفــة “لقد تابعنا 
أقيمــت  التــي  الرياضــة  قمــة  بالــغ  باهتمــام 
علــى مــدار خمســة أيــام التــي كانــت مليئــة 
بالمناقشــات المســتفيضة مــن قبــل األســرة 
ذات  فــي  ونؤمــن  البحرينيــة  الرياضيــة 
الوقــت أن النجــاح كان حليًفــا للقمــة خاصة 
مــع المشــاركة الحقيقية والواســعة للوســط 
الرياضي والذي قدم على مدار خمســة أيام 
التحديــات التــي كانــت تواجــه الرياضة في 
المملكــة والصعوبــات التــي كانــت تعتــرض 
مســيرتها وطرحــوا خــال تلــك المناقشــات 
العديد من األفكار والمقترحات التي يرونها 
مناســبة لتجــاوز تلــك التحديــات ويؤمنــون 
بهــا ويعتقــدون أنهــا الطريقة األمثل لتشــهد 
الرياضــة البحرينيــة عهدا جديــدا من العمل 
الرياضــي المنظــم القائــم علــى االحترافيــة 
فــي اإلدارة والتنظيــم واالســتثمار األفضــل 

لجميع الموارد المتاحة من أجل بناء رياضة 
بحرينية عصرية تتوافق مع التطور”. 

 وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الرياضيــة  باألســرة  ا  جــدًّ فخــورون  “إننــا 
التــي أنتمــي إليهــا هــي بالفعل أســرة تمتلك 
المســؤولية وتــدرك تماًمــا التزاماتهــا الملقاة 
أفضــل  مســتقبل  رســم  فــي  عاتقهــا  علــى 
للحركــة الرياضــة البحرينيــة والطريــق أمام 
شــباب البحريــن المحــب للرياضــة مــن أجل 
المضــي قدًمــا في ممارســتها بصــورة أفضل 
ويضمن له ســبل االرتقاء بمســتوياته الفنية 
وضمــان مواصلة تحقيــق اإلنجازات الرائعة 
التــي كان عــام الذهــب االنطاقــة الواقعيــة 

لتلك اإلنجازات”. 

 مشاركة وحس بالمسؤولية 

 وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الحركــة  منتســبي  برؤيــة  ا  جــدًّ معتــزٌّ  “أنــا 
الرياضية البحرينية يتصدون لمسؤولياتهم 
الكبيرة للمشــاركة في صناعة مجد الرياضة 
خــال  مــن  اتضــح  مــا  وهــو  البحرينيــة 
المشاركة الكبيرة والواسعة من قبل أعضاء 
مجالــس إدارات األنديــة الوطنيــة والمراكــز 
الذيــن  الرياضيــة  واالتحــادات  الشــبابية 
ضربوا أروع األمثلة في اإلخاص والتفاني 
العميــق  إيمانهــم  وأثبتــوا  الرياضــي  للعمــل 
بأهمية المشــاركة في بناء منظومة رياضية 
الطــرح  فــي  الواقعيــة  علــى  قائمــة  مثاليــة 
والعمــل  والتحديــات  المشــكات  وتحديــد 
على تقديم الحلول المناسبة لانطاق نحو 
تشــكيل كيانــات رياضيــة تعمل فــي أوضاع 
متميزة وتحتضن الشباب البحريني المبدع 
فــي الرياضة وتصنع منهم أبطال ينافســون 
أقرانهــم من دول العالم ويحققون إنجازات 
ترفع اسم البحرين وعلمها عالًيا في مختلف 

المحافل اإلقليمية والقارية والعالمية”. 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأكــد   
خليفــة “لقــد كان لحضــور الجســم اإلعامي 
الرياضــة  قمــة  جلســات  فــي  والصحفــي 
الحــوارات  مســيرة  إثــراء  فــي  بــارز  دور 
الرياضــة  بتنميــة  تهتــم  التــي  والمناقشــات 
اإلعــام  أن  تماًمــا  نؤمــن  وإننــا  البحرينيــة 
بشــتى أنواعه هــو جزء أصيل مــن الرياضة 

للحقيقــة  العاكســة  المــرآة  فهــو  البحرينيــة 
اإلنجــازات  حجــم  وتبيــان  البنــاء  والنقــد 
التــي تحققــت للرياضــة البحرينيــة، لذا كان 
ا من  تواجدهــم فــي قمــة الرياضــة مهم جــدًّ
القائــم  البنــاء  الموضوعــي  خــال طرحهــم 
للرياضــة  والحقيقــة  الواقــع  أســاس  علــى 

البحرينية”. 

عهد جديد لصناعة الرياضة 

بــن حمــد آل  وأوضــح ســمو الشــيخ ناصــر 
 2019 العــام  مــع  الرياضــة  “تدخــل  خليفــة 
عهــد جديــد فــي مرحلــة البنــاء والتحديــث 
يمكــن  التــي  الحقيقيــة  القاعــدة  وتشــكيل 
مــن خالهــا االنطاقــة نحــو العهــد الجديــد 
القائــم على تنميــة الرياضة بجميــع جوانبها 
واالتجاه نحو صناعتها وســياحتها باعتباره 
العالمــي  المســتوى  علــى  ــا  حاليًّ الســائدة 
وأكثــر الصناعــات العالمية التي تســاهم في 
تقويــة وتعزيــز دور ومكانــة الــدول وتســهم 
ا  ا واجتماعًّ ــا وســياحيًّ فــي تنميتهــا اقتصاديًّ

ا”.  وصحيًّ
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وتابــع    
خليفة “نســير باستراتيجية واضحة المعالم 
لبنــاء عهــد جديــد للرياضــة البحرينيــة قائم 
أساًســا علــى المحاور التــي طرحت في قمة 
الرياضــة باعتبارهــا شــملت جميــع جوانــب 
الرياضــة والنقاط األساســية التي نؤمن أنها 
تحتاج إلى شــراكة متكاملة لتقديم الحلول 
المناسبة لها وإننا على يقين تام بأن األسرة 
الرياضية تتقاطر معنا في الرأي بأهمية بناء 
عهد جديد للرياضة البحرينية لتكون جزًءا 
مــن التنميــة التــي تعيشــها المملكــة ولتبــرز 
اسم البحرين في مختلف المحافل ولتكون 

البحرين عاصمة الشباب والرياضة”. 

 أرقام تدعو للتفاؤل 

بــن حمــد آل   وكشــف ســمو الشــيخ ناصــر 
خليفــة “أن األرقــام والحقائــق التي خرجت 

بهــا قمــة الرياضــة تدعــو إلــى التفــاؤل وتنم 
عــن حــس عــال بالمســؤولية من قبــل جميع 
فــي  شــارك  فقــد  القمــة  فــي  المشــاركين 
القمــة وبحســب اللجنــة المنظمة فــي وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضة 985 مشــارًكا من 
أبنــاء األنديــة الوطنيــة والمراكــز الشــبابية 
واالتحــادات الرياضيــة واإلعــام بمختلــف 
توجيهاتــه باإلضافة إلى منتســبي الوزارات 
الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة  والهيئــات 
والقطاع األهلي، كما شــارك في المناقشــات 
307 مناقشــين فيمــا خلصــت قمــة الرياضة 
جــّدًا  مهمــة  أنهــا  نؤمــن  توصيــة   212 إلــى 
األســرة  تطلعــات  مصــب  فــي  وســتصب 
الرياضيــة نحــو إصــاح وتطويــر المنظومة 

الرياضية”. 

البيئة التنافسية العادلة المفتوحة

 وبّين ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“دائًمــا مــا نحــرص علــى االنطــاق بالرياضة 
التنافســية  البيئــة  منطلــق  مــن  البحرينيــة 
بالتعــاون  وسنســعى  المفتوحــة  العادلــة 
الرياضــة  منتســبي  جميــع  مــع  والتكاتــف 
البحرينيــة إلــى ترســيخ هذا المبــدئ العادل 
منظومــة  بنــاء  الــى  الطريــق  يمهــد  الــذي 
متســاوًيا  فيهــا  الجميــع  يكــون  رياضيــة 
خالهــا  مــن  ويتــم  والواجبــات  بالحقــوق 
مكافئة المنجز وتقديم كافة الدعم من اجل 

مواصلة تحقيق اإلنجازات”. 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأشــار   
خليفة “عندما أطلقنا شعار البيئة التنافسية 
العادلــة المفتوحــة لــم نطلقــه بمجــرد شــعار 
فقط لاستهاك وإنما نعي تماًما أننا سنصل 
بالرياضــة البحرينيــة إلــى مبــادئ وأهــداف 
التنافس العادل المفتوح بين الجميع ونحن 
ماضــون فــي هــذه المســيرة حتــى تحقيــق 
أهدافنــا نحــو ترســيخ المبــادئ العادلــة فــي 

الرياضة البحرينية”.

اللجنة اإلعالمية

ــوزارة ــالـ بـ ــن  ــي ــؤول ــس ــم وال ــد  ــؤي ــم ال ــن  ــم أي مـــع  بـــن حــمــد  ــاصــر  ــن ل األول  ــاع  ــم ــت االج

تطوير منظومة العمل المؤسسي في “الشباب والرياضة” دون استثناء

سمو الشيخ ناصر بن حمد أثناء االجتماع بفريق وزارة الشباب والرياضة
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استقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الطفل “األهالوي” 
رضــا علــي عبدالرضــا مــع عائلتــه، إذ قام ســموه وبلفتــة رائعة منــه بتكريم الطفل رضــا بعد أن ظهر 
يبكــي فــي فيديو انتشــر على وســائل التواصــل االجتماعي وهــو جالس في مدرجــات صالة مدينة 

خليفة الرياضية ومتأثًرا بخسارة فريقه أمام المحرق في المربع الذهبي لدوري زين السالوي.
نظــًرا  التكريــم  هــذا  ويأتــي 
الهتمام ســموه بكافــة الجماهير 
الشــديد  وحرصــه  الســاوية 

دائًمــا على متابعــة كل ما يتعلق 
باألمور الجماهيرية لدورينا.

ورد  باقــة  رضــا  الطفــل  وقــّدم 

لســمو الشــيخ عيســى بــن علي 
ميــاد  عيــد  ذكــرى  بمناســبة 
ســموه. وعبــرت والــدة الطفــل 

التكريــم  بهــذا  ســعادتها  عــن 
باألمــر  ليــس  ذلــك  أن  مؤكــدة 
كونــه  ســموه  علــى  الغريــب 
متفاعــاً دائًمــا مع كل األحداث 
وقدمــت  المحليــة،  الســاوية 
علــى  لســموه  الجزيــل  شــكرها 
هــذا التكريــم الــذي ســيكون له 
أبلــغ األثــر علــى ابنهــا والعائلــة 

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقباًل الطفل رضاككل.

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل الطفل األهالوي رضا
إثر بكائه لخسارة فريقه في المربع الذهبي لدوري زين السالوي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

أعلن مجلــس إدارة االتحاد البحريني 
لكــرة القدم، عــن تزكية رئيس االتحاد 
الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل 
المنتخبــات  لجنــة  لرئاســة  خليفــة؛ 

الوطنية للفترة المقبلة.
خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  وســيكون 
للجنــة  رئيًســا  خليفــة  آل  أحمــد  بــن 
المنتخبــات الوطنية بعضوية كل من: 
الشــيخ خالــد بــن ســلمان آل خليفــة، 
محمــد  البلوشــي،  عبــدهللا  صالــح 
عبداللطيــف جــال، جاســم عبدالعــال 

ومحمد جمعة بشير.
ألعضــاء  المناصــب  توزيــع  وســيتم 
خــال  الوطنيــة  المنتخبــات  لجنــة 
االجتمــاع األول الــذي ســيعقد خــال 
الفتــرة المقبلة برئاســة رئيس االتحاد 
لجنــة  رئيــس  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
المنتخبــات الوطنيــة الشــيخ علــي بن 

خليفة بن أحمد آل خليفة.

اللجنة اإلعالمية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

ســاهم متســابقا فريق البحرين للتحمل 13 أشــليغ جينتيل وبين كانوتيه 
بمنــح كل من أســتراليا والواليات المتحدة األميركيــة الميدالية الذهبية 
والفضيــة فــي بطولــة أبوظبــي للترايثلــون ضمــن سلســلة بطولــة العالــم 

للترايثلون. 

وبهاتيــن النتيجتين أصبح جينتيل 
التأهــل  أعتــاب  علــى  وكانوتيــه 
ألولمبيــاد طوكيــو 2020، والذي هو 

بمثابة حلم لكل منهما. 
وفــي هــذا الصــدد، قالــت جينتيــل 
“أنــا ســعيدة بأدائــي خــال جولتي، 
وشعرت أنني مهدت الطريق بشكل 
كاف لزميلــي لــوك الــذي قــدم أداء 

مذها”. 
وشــاركت فــي نفــس الســباق أيًضــا 
زميلتهــا فــي الفريق فيكــي هوالند، 
والتــي مثلت بريطانيا في الســباق. 
وأنهــت األخيــرة البطولة في المركز 

السابع. 
المركــز  احتلــت  هوالنــد  أن  يذكــر 
الثامن في الســباقات الفردية. وفي 
ختام الســباق، علقت بالقول “أشــعر 
ولكننــي  حالــة،  أفضــل  فــي  بأننــي 

يجب أن أعكس ذلك على نتائجي”.
مشــاركته  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
المنتخــب  مــع  التتابــع  ســباق  فــي 
الفرنســي، فقد حقق متسابق فريق 
فينشــينت   13 للتحمــل  البحريــن 
لويــس أفضــل نتيجة على مســتوى 
الفريق في السباقات الفردية. وقال 
في هذا الصدد “حاولت في اللفتين 
األولتيــن زيادة اإليقــاع مع كانوتيه 
المركــز  فــي  الســباق  أنهــى  )الــذي 
لحقــت  النهايــة  فــي  ولكــن  الـــ29(، 
المجموعــة الثانيــة بنــا. لقد شــعرت 
بالتعــب، ولكننــي أردت أن أتســابق. 
أردت أن أضغــط مــن البداية، ولكن 
فــي  الســباق  أنهيــت  النهايــة  فــي 
المركــز الـ5. لم يكن ذلك ســيًئا نظًرا 

لما حدث خال فترة السباق”.

جينتيل وكانوتيه يتقلدان الذهب والفضة تزكية 
رئيس لجنة 

المنتخبات

يخــوض ممثــل المملكة فريق النجمــة عند 6.15 من 
مساء اليوم بتوقيت البحرين )7.15 مساء بتوقيت 
اإلمــارات(، لقــاًء أمام  االتحاد الســوري، على اســتاد 
الثانيــة  الجولــة  بأبوظبــي، ضمــن  زايــد  بــن  محمــد 
للمجموعــة الثانيــة لــكأس االتحــاد اآلســيوي لكــرة 

القدم. 
وضمــن ذات المجموعــة، يلتقي الجزيرة األردني مع 

الكويت الكويتي.
وكان النجمة دّشــن مشــواره في البطولة اآلســيوية 
بالتعــادل مــع الجزيــرة األردنــي بهــدف لكليهمــا، في 
لقــاء أقيــم الشــهر الماضــي علــى االســتاد الوطنــي، 
وسجل يومها للنجمة الاعب إبراهيم أحمد حبيب.

اليــوم لتحقيــق فــوزه األول فــي  النجمــة  ويســعى 
المجموعــة، نحــو مشــوار الوصول إلى الــدور التالي 

من االستحقاق اآلسيوي.
ويعــد االتحــاد الســوري مــن الفــرق القويــة، ومهمــة 
ممثــل المملكــة لــن تكون ســهلة نحــو الظفــر بالنقاط 

الثاث.
ويقــود النجمــة المــدرب التونســي فتحــي العبيــدي 
الــذي يعول على مجموعة محليــة بارزة أمثال علي 

مــدن، إبراهيــم أحمــد حبيــب، عبدالرحمــن يوســف، 
وجــود  علــى  عــاوة  مــدن،  وعلــي  عبــدهللا  أحمــد 

المحترفين ممادو وإسدراس سيلفا.
وتملــك جميع فرق المجموعــة الثانية نقطة وحيدة 

بعد انتهاء أول لقاءين من المجموعة بالتعادل.

المالكية يختتم التحضيرات

فريــق  الثانــي  المملكــة  ممثــل  يختتــم  ذلــك،  إلــى 
العهــد  لمواجهــة  اإلعداديــة؛  تحضيراتــه  المالكيــة، 
اللبنانــي، غــًدا علــى اســتاد مدينة خليفــة الرياضية، 

ضمن
إطــار منافســات الجولــة الثانيــة للمجموعــة الثالثــة 
والقادســية  العمانــي  الســويق  أيًضــا  تضــم  التــي 

الكويتي.
وســيخوض المالكيــة تدريبــه األخيــر مســاء اليــوم 
تحــت قيــادة المدرب الوطني أحمــد صالح الدخيل، 
كما ستشهد الفترة الصباحية إقامة االجتماع الفني 
بحضــور ممثلــي الفريقيــن ومراقب المبــاراة ومقيم 
الحكام والجهات المعنية، كما تشهد الفترة المسائية 

إقامة المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة.

فريق النجمة

فــي الجولــة الثانية لــكأس االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم
النجمة يواجه االتحاد السوري

تواصل حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” استعداداتها 
الســتضافة ســباق الـــ FORMULA 1 - جائــزة البحرين الكبرى لطيــران الخليج 2019 في 

الفترة من 28 وحتى 31 مارس الجاري، والذي يفصلنا عنه 16 يوًما فقط. 

واإلثــارة  بالمتعــة  الحلبــة  أجــواء  وســتمتلئ 
للحضــور مــن خــال الفعاليــات العديــدة التي 
ســتقام على هامش منافســات الســباق حيث 
اإلثــارة علــى المضمــار ال تقتصــر علــى ســباق 
الجائــزة الكبــرى للفورمــوال 1 بــل مــن خــال 
العديــد مــن الســباقات المســاندة والفعاليــات 

الترفيهية والحفات الغنائية. 
1الترفيهيــة  الفورمــوال  قريــة  وســتمتلئ 
العديــد  الرئيســي  المــدرج  خلــف  الواقعــة 
مــن الفــرق المتجولــة التــي ســتتجول وتبهــر 
الجماهير بأجمل العروض المســلية والمنوعة 

القادمة من مختلف دول العالم.
الــذي ترجــع أصولــه  الفنــان  المهــرج  ذا دانــز 
ألسبانيا واألرجنتين وإيطاليا، مهرج كوميدي 
مفعــم بالحيويــة، قــام بجولة يســتعرض فيها 
مهاراتــه في جميــع أنحاء أوروبا وشــارك في 
العديد من المهرجانات والبرامج التلفزيونية، 
ال تفوتــوا عروضــه المذهلــة فســوف يتجــول 

في قرية الفورموال 1.
طــوال القامــة المهرجيــن قادمين مــن ألمانيا، 

يســتعرضون مهاراتهم في السيرك بمابسهم 
الملونــة وكبيــرة الحجــم جعلهــم مــن الفــرق 
الترفيهيــة المفضلــة فــي جميع أنحــاء أوروبا 
والشــرق األوســط، بالطبــع ســيكونون محــط 
األنظــار فــي قريــة الفورمــوال 1، فــا تفوتــوا 

فرصة التقاط الصور التذكارية معهم.

وتقــدم فرقــة رينبو باليه عروض متميزة منذ 
عام 2003، وكل عرض يكون مصحوبًا بأزياء 
براقــة وملونــة. تتألــف الفرقــة مــن محترفين 
ومتخصصيــن فــي فنــون األداء. قادميــن من 
برلين، ألمانيا، وقاموا بأداء عروضهم الملونة 
مهرجانــات  فــي  أوروبــا  أنحــاء  جميــع  فــي 

األحــداث الدولية، وبالتأكيد ســتكون عروض 
فرقتهم فرصة مثالية اللتقاط الصور.

إلــى جانــب مشــاركة الفرقــة الفضائيــة تتميز 
ــا حيــث يرتــدون أزياء  بعروضهــا الغريبــة كليًّ
غريبــة ومميزة ولديهم أربعــة رؤوس وأربعة 
أرجــل! ال تفوتــوا عروضهم الغريبــة الفضائية 

التي ستجوب قرية الفورموال 1.
باإلضافــة إلــى عــروض الســيرك الكاســيكي 
مذهــل  ســيرك  فهــو  بــرادا”  “ســيرك  والملــون 
للصــور  مثاليــة  فرصــة  وســيكون  وملــّون، 
التذكارية فهو سيتنقل في جميع أنحاء قرية 

الفورموال 1!

الصخير - حلبة البحرين الدولية

فرق متجولة ترفيهية في قرية الفورموال 1 2019

جانب من العروض الترفيهية

المحرق والمنامة وجًها لوجه اليوم
الــســلــة لــــكــــرة  ــاب  ــ ــب ــ ــش ــ ال ــة  ــئـ ــفـ لـ زيــــــن  دوري  نـــهـــائـــي 

يتواجه فريقا المحرق والمنامة على صالة زين بأم الحصم، عند الســابعة من مســاء اليوم اإلثنين في المباراة النهائية 
لدوري زين السالوي لفئة الشباب في مباراة قوية ومرتقبة سيتحدد إثرها الفائز بلقب دوري الشباب هذا الموسم وهو 
ثاني دوري سيتم تحديد لقبه بعد أن كان المنامة قد حقق دوري الناشئين الجمعة الماضي بالتغلب على المحرق أيًضا، 
وبالتالي فإن تواجه الناديان في أكثر من نهائي سالوي في الفئات العمرية يؤكد متانة وقوة القاعدة السالوية لديهما.

ومــن المؤكــد أن الفريقيــن ســيعمان بــكل قــوة علــى تقديم 
أفضــل مســتوى لهمــا مــن أجــل الظفــر باللقــب الغالــي كــون 
ذلك سيشــكل حصاد الموســم بعد أن تميزا ســابًقا في الدور 
التمهيدي والسداسي باإلضافة لنصف النهائي الذي تجاوزاه 
بامتياز، إذ تغلب المحرق على الحالة بنتيجة 90 مقابل 87، 

فيما انتصر المنامة على االتحاد بنتيجة 96 مقابل 74.
وســيعمل مــدرب المحرق حســين نبيل ومســاعده علي أكبر 
علــى تهيئــة الفريــق بأفضــل صــورة خصوًصــا مــن الناحيــة 
الذهنية كون أغلب الاعبين هم من مثلوا فئة الناشئين في 
نهائــي الــدوري الجمعة الماضي، وإمكانات الفريق تســمح له 
بتقديم أفضل مستوى اليوم بالذات في ظل وجود أكثر من 
العــب مميــز مثل القائد باقر عيســى وعبدهللا ربيعة وجمال 

جاسم ونواف نبيل القادم من األهلي بنظام اإلعارة.

نجــف  محمــد  المنامــة  مــدرب  فــإن  اآلخــر،  الجانــب  وفــي 
ومســاعده محمــود غلــوم يريــدان قيــادة الفريــق لتحقيــق 
االنتصــار والظفــر بلقــب الدوري مســتغلين االنتعــاش الكبير 
نجــوم  عــدة  لديــه  والفريــق  الناشــئين،  بــدوري  الفــوز  بعــد 
مميزيــن مثــل القائــد عمــار محمــد ومزمــل أميــر ومصطفــى 

حسين وعلي حسين ويوسف العنزور.
وُتقــام اليــوم كذلك وعند الســاعة الخامســة والنصف عصًرا 
مبــاراة تحديــد المركزيــن الثالــث والرابع في دوري الشــباب 
بيــن فريقــي الحالــة واالتحــاد فــي مواجهــة سيســعى فيهــا 
مــدرب الحالــة صالــح الحــداد ومــدرب االتحاد أحمــد حمزة 
لقيــادة فريقيهمــا لمنصــة التتويــج والحصــول علــى المركــز 
األمــر  هــذا  فــإن  وبالتأكيــد  البرونزيــة  والميداليــة  الثالــث 

من لقاء المنامة واالتحاد في نصف النهائيسيكون أفضل من الخروج خالي الوفاض.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي
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تأهــل منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم الشــاطئية إلــى ربــع نهائــي كأس 
آســيا 2019 للكرة الشــاطئية المقامة حاليا في تايلند، حينما فاز على 
منتخــب الكويــت بجــدارة بنتيجــة )2-5(، في المباراة التــي جمعتهما، 
أمس، في مدينة بتايا، لحســاب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة 

للنهائيات اآلسيوية.

وقــدم العبــو منتخبنا لكــرة القدم 
الشــاطئية أداًء مميًزا ظفروا على 
ليصبــح  الثــاث؛  بالنقــاط  إثــره 
فــي رصيــده 6 نقــاط مــن فوزيــن 
الجولــة  فــوزه  بعــد  متتالييــن 
الماضية على قطر بذات النتيجة.

 وسجل أهداف منتخبنا أمس كل 
من: راشــد جمال )هدفين(، عباس 
وعيســى  ســليم  ســلمان  فاضــل، 

الدوسري.
مهمــة  مبــاراة  منتخبنــا  وتنتظــر 
الثالثــة،  الجولــة  ضمــن  أخــرى 
أمــام  )الثاثــاء(  غــًدا  وســتكون 
منتخــب اليابــان؛ لتحديــد هويــة 

متصدر ووصيف المجموعة.
ويقــود منتخبنــا المــدرب الوطني 
محمــود الغــاوي، كمــا يضــم وفــد 
ياســر  المنتخــب  مديــر  منتخبنــا 
محمــد،  باســم  اإلداري  الــذوادي، 
عبــدهللا  العــاج  اختصاصــي 
عرفــة، عــاوة علــى 14 العًبــا هم: 
ســيد محمد حميد، خليفة صالح، 
محمد الســبر، جمال راشد، محمد 
عبــدهللا  نصيــب،  أيــوب  عاشــور، 
ســليم،  ســلمان   عبداللطيــف، 
عيسى الدوسري، محمد درويش، 
فاضــل،  عبــاس  صالــح،  يوســف 

إبراهيم محمد وهشام يوسف.

“الشواطئ” إلى ربع نهائي كأس آسيا

أحمد مهدي

استعدادات حلبة 
البحرين مستمرة 
الستضافة جائزة 

البحرين الكبرى



قــام محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة 
إلــى  بزيــارة  آل خليفــة  بــن خليفــة  علــي  بــن 
نــادي الرفاع وكان في اســتقبال ســموه رئيس 
مجلــس إدارة النــادي الشــيخ عبــدهللا بن خالد 
آل خليفة، ونائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس 
جهــاز الكــرة بنادي الرفاع ســمو الشــيخ خليفة 
بن علي بن عيسى آل خليفة وعدد من أعضاء 

مجلس إدارة النادي.

وأشاد سمو المحافظ باإلنجاز الرياضي الذي 
بــكأس صاحــب  بالفــوز  الرفــاع  نــادي  حققــه 
الجاللة عاهل البالد للعام 2019 في النســخة 
42، حيــث إن هــذا الفوز يعد نقلة نوعية على 
الصعيد الرياضي واالجتماعي، متمنيا إلدارة 
نــادي الرفــاع مزيــدا من اإلنجــازات الرياضية 
المحليــة  الرياضــة  صعيــد  علــى  المقبلــة 

سمو محافظ الجنوبية لدى زيارته نادي الرفاعوالدولية.

سمو محافظ الجنوبية يشيد بإنجاز الرفاع
2019 الـــــقـــــدم  ــرة  ــ ــكـ ــ لـ ــك  ــ ــل ــ ــم ــ ال ــة  ــ ــالـ ــ جـ ــأس  ــ ــكـ ــ بـ فـــــــــوزه  إثـــــــر 

اللجنة اإلعالمية

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية

ترأس مستشــار جاللة الملك لشــئون الشــباب والرياضة صالح بن هندي المناعي وفد توأمة 
التنس األرضي الذي غادر إلى تايلند ويضم في عضويته عدد من أعضاء التوأمة، وذلك في 

إطار التعاون البناء الرامي إلى تطوير رياضة التنس األرضي في مملكة البحرين وتايلند.

 وأكــد صالــح بــن عيســى بــن هنــدي أن هــذه 
التوأمــة حققــت العديد من األهــداف الرامية 
إلــى تطويــر رياضة التنــس األرضي، وجاءت 
االســتفادة كبيــرة فــي الســنوات الماضية من 
حيــث إقامــة العديــد مــن المباريــات الوديــة 
التي تســاهم برفع ســقف طموحات الالعبين 
التوأمــة  فريــق  أن  إلــى  مشــيًرا  المشــاركين، 
مــع  المباريــات  أداء  مــن  كثيــًرا  سيســتفيد 
الفرق التايلندية التي تمتلك إمكانيات عالية 
وتســاهم هذه التوأمة في تطوير مســتويات 
عيســى  بــن  وأوضــح صالــح  الفريــق.  أفــراد 
بــن هنــدي أن مملكــة البحرين ترتبــط بعالقة 

مميــزة مــع تايلنــد فــي العديــد مــن المجاالت 
الرســمية  الزيــارات  مــن  العديــد  هنــاك  وكان 
بيــن البلدين خالل الفتــرة الماضية، وأن هذه 
الزيــارة تؤكــد عمــق العالقــات الرابطــة بيــن 
البلديــن، مشــيًرا إلى أن هــذه التوأمة انتجت 

العديد من البرامج المشتركة بين الجانبين.
 وقــال صالــح بــن هنــدي إن فريــق التوأمــة 
البحرينــي ســيقوم بالعديــد من الزيــارات إلى 
األنديــة التايلنديــة الخاصة في مجال التنس 
وســيلعب  المعــد  الجــدول  ضمــن  األرضــي 
الفــرق  مــع  المباريــات  مــن  عــددا  الفريــق 

التايلندية.

بن هندي يترأس وفد توأمة التنس األرضي

المكتــب  بعضويــة  البحريــن  مملكــة  فــازت 
التنفيــذي لالتحاد العربي للمواي تاي، وذلك 
فــي االجتمــاع الطــارئ للجمعيــة العموميــة 
لالتحــاد والــذي عقــد يــوم الســبت الماضــي 

بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي.
إدارة  مجلــس  عضــو  االجتمــاع  وحضــر 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية رئيــس االتحاد 
خالــد  المختلطــة  القتــال  لفنــون  البحرينــي 
االتحــاد  إدارة  مجلــس  وعضــو  الخيــاط 
فــواز  المختلطــة  القتــال  لفنــون  البحرينــي 

شمسان.
وشــهد االجتمــاع تصويــت الــدول األعضــاء 
التنفيــذي  المكتــب  أعضــاء  اعتمــاد  علــى 
لالتحــاد العربــي للمــواي تــاي، إذ تــم اعتماد 
عضويــة مملكــة البحريــن، العــراق، ســوريا، 
ليبيــا وتونــس لعضويــة المكتــب التنفيــذي 

باالتحاد.
وبهــذه المناســبة، قــال عضــو مجلــس إدارة 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية رئيــس االتحاد 

خالــد  المختلطــة  القتــال  لفنــون  البحرينــي 
الخيــاط “إن فــوز مملكــة البحريــن بعضويــة 
المكتب التنفيذي لالتحاد العربي للمواي تاي 
يعد تأكيدا لما تحظى به البحرين من مكانة 
مرموقة على صعيد الرياضة، ما منحها ثقة 
الــدول األعضاء باالتحــاد العربي الختيارها 
عضوا في المكتب التنفيذي لالتحاد العربي 

لرياضــة المــواي تــاي. فالبحرين اســتطاعت 
أن تؤكــد نجاحاتهــا المتواصلــة فــي المجال 
الرياضــي، مــن خــالل الجهــود مــا يحظى به 
رعايــة  مــن  والمهــم  الحيــوي  المجــال  هــذا 
ودعــم مــن لدن عاهــل البالد المفدى ســيدي 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة 
عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه. وكذلك 

الجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا ممثــل جاللــة 
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة التي 

ساهمت في النهوض بهذا القطاع”.
األول  النائــب  ودعــم  رعايــة  أن  وأضــاف 
لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة 
الرئيــس الفخــري لالتحــاد البحرينــي لفنون 
القتال المختلطة سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة للرياضــات القتاليــة والرياضيين، 
ســاهم فــي تحقيــق العديد مــن اإلنجــازات، 
التــي عــززت مــن مكانــة البحريــن رياضيــا، 
مشــيرا إلى أن تواجــد البحرين في عضوية 
المكتــب التنفيــذي لالتحــاد العربــي للمــواي 
تاي، ســيمنحها مشــاركة حقيقية في تطوير 
هــذه الرياضــة علــى المســتوى العربــي، بمــا 
يشــكل الفرصــة لتكويــن فــرق عربيــة قادرة 
مختلــف  فــي  والمنافســة  المشــاركة  علــى 

البطوالت والمحافل القارية والدولية.

الخيــاط: التصويــت يؤكــد مكانــة المملكــة المرموقــة علــى صعيــد الرياضة
البحرين تفوز بعضوية التنفيذي العربي للمواي تاي

صورة الوفد المغادر

الخياط مع أعضاء الجمعية العمومية

مذلــة  خســارة  الديــر  فريــق  ألحــق 
 )19/34( هــدف   15 بفــارق  باألهلــي 
ضمــن مباريــات الرباعي لدوري أندية 
والتــي  اليــد  لكــرة  األولــى  الدرجــة 

جمعتهما امس األحد.
وكان الشــوط األول قــد انتهى بتقدم 
الديــر )9/18(، وبذلــك حقق الدير أول 
3 نقــاط لــه في هذه المرحلــة؛ ليرافق 
باربــار صــدارة الترتيــب فيمــا تحصل 
المركــز  ويحتــل  نقطــة  علــى  األهلــي 
الرابــع خلــف النجمــة الذي خســر يوم 

أمس األول أمام باربار.
وســيخوض الدير مباراته الثانية يوم 
فيمــا  النجمــة  أمــام  المقبــل  األربعــاء 
األهلي سيكون على موعد مع غريمه 

التقليدي النجمة يوم الخميس. 
تحقيــق  مــن  االتفــاق  فريــق  تمكــن 
نتيجــة الفــوز علــى االتحــاد بنتيجــة 
)25/27( فــي أولــى مبايــات مســابقة 

كأس الرئيــس لفــرق الدرجــة األولــى 
لكــرة اليــد التــي انطلقــت يــوم أمــس 
األحــد. وانتهــى الشــوط األول بتقدم 
وبذلــك   ،)13/14( بنتيجــة  االتفــاق 
صــار  فيمــا  نقــاط   4 رصيــده  أصبــح 
رصيــد االتحــاد بهــذه الخســارة نقطة 
واحــدة. ولحســاب المجموعــة األولى 
أيضــا، يلتقــي اليوم )االثنين( الشــباب 
تمــام  فــي  البحريــن  مــع  )نقطتــان( 
الســاعة 5:30 وتعقبهــا مبــاراة توبلــي 
 7 الســاعة  عنــد  وســماهيج  )نقطــة( 

مساًء على صالة أم الحصم.

كانه هاي: نقّدر ما تشهده الكرة اآلسيوية من عمل متميزالدير يذل األهلي في رباعي اليد
فيتنـام تخـتـار االستـقـرار والتـطـور وتـدعـم استمـرار سـلمـان رئيًسـا لآلسيـوي

أكــد )لــي كانــه هاي( رئيس االتحاد الفيتامي لكرة القدم دعمه الســتمرار رئيس االتحاد 
اآلســيوي لكــرة القــدم الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم ال خليفة علــى رأس االتحــاد ألربع 
ســنوات مقبلة في االنتخابات التي ســتجرى يوم الســادس من أبريل القادم بالعاصمة 

الماليزية كوااللمبور.

 ويتنافس على منصب الرئيس إلى جانب 
الشــيخ ســلمان بن إبراهيم للفتــرة “-2019

2023” اإلماراتــي محمــد خلفــان الرميثــي 
والقطري سعود المهندي.

وبحســب موقــع االتحــاد الفيتنامــي للعبــة 
علــى اإلنترنــت فقــد أكــد )لــي كانــه هــاي( 
تقديــره البالغ للتطور المتميز الذي يشــهده 
األخيــرة  الفتــرة  فــي  اآلســيوي  االتحــاد 
يدعــم  الفيتنامــي  االتحــاد  أن  موضًحــا 
القادمــة  االنتخابــات  فــي  ســلمان  الشــيخ 

لمواصلة قيادة الكرة اآلسيوية.
ويتولى الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم قيادة 
2013 حينمــا  العــام  منــذ  القــاري  االتحــاد 

فــاز باكتســاح انتخابــي “ 33 صوًتــا” علــى 
الســركال  يوســف  اإلماراتــي  منافســيه 
والتايلنــدي وراواري ماكــودي مكمال دورة 
المكتــب التنفيذي حتى العام 2015 والذي 
شــهد تزكيتــه باإلجمــاع حتــى 2019 فــي 
اآلســيوية  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع 

بالبحرين شهر أبريل 2015.
 وانضمــت فيتنــام إلــى اتحــادات البحرين 
وقيرغيســتان  وبوتــان  والهنــد  واليابــان 
وفلســطين والعــراق والفلبيــن وعمان التي 
أعلنت في وقت ســابع مســاندتها الرسمية 
الســتمرار الشــيخ ســلمان لواليــة ثالثة في 

االنتخابات اآلسيوية المقبلة.

كان رئيــس وعــدد مــن أعضــاء االتحــاد 
الجمعــة  التقــوا  قــد  للعبــة  الفيتامــي 
الماضية بالشــيخ ســلمان بن إبراهيم في 
مقــر االتحاد اآلســيوي للعبــة بكوااللمبور 

المتينــة  للعالقــات  امتنانــه  اكــد  حيــث 
التــي تجمــع بيــن االتحاديــن الفيتنامــي 
واآلســيوي فــي إطــار الحــرص المشــترك 

على النهوض باللعبة.

سلمان بن إبراهيم خالل استقباله رئيس االتحاد الفيتنامي 

اللجنة اإلعالمية
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يبدوا أن شــهر مارس ســيكون الشــاهد الوحيد على بداية المدرب الوطني عقيل ميالد بتوليه 
قيادة فريق المنامة وأيًضا لنهاية العالقة بينهما بعدما فشل الفريق في الوصول للدور النهائي 

لمسابقة زين وفقدانه فرصة الحافظ على اللقب الذي دام في عهدته لـ 6 مواسم متتالية.

بدأ عقيل ميالده مع المنامة في شــهر مارس 
2017 وتمكــن فــي تلــك الفتــرة مــن إرجــاع 
الفريق لصلب المنافســة وقلــب الطاولة على 
الحالــة الــذي كان متقدًمــا عليــه فــي المربــع 
الذهبــي؛ ليتأهــل للنهائــي ويكتســح المحــرق 

بثالثية نظيفة ويتوج بدرع الدوري.
الســلة  زعيــم  مــع  توهجــت  ميــالد  شــمعة 
البحرينيــة بالموســم الماضــي، بعدمــا تمكــن 
مــن حصــد البطــوالت الثــالث “الســوبر، كأس 
خليفــة بــن ســلمان، والــدوري”، وحــل وصيًفا 
لبطولــة الخليــج لألنديــة التــي أقيمــت فــي 
عمــان مــع اقتنــاع تــام باســتمرار المــدرب مع 

الفريق. 
“الســوبر”،  بحصــد  انطلــق  الجــاري  الموســم 
وفي مشــوار الدوري وصــل به األمر لتتوقف 

المحطــة عنــد “الوافــد الجديــد” الرفــاع فــي 
فــي  تذبــذب  وســط  النهائــي،  قبــل  الــدور 
المســتوى الفنــي بشــكل كبيــر رغــم التدعيــم 
المحلــي واألجنبــي فــي صفوفــه فضــاًل عــن 
األســماء الخبرة المميزة التي يمتلكها الفريق 

والتي تفوق أي فريق آخر.
خســارة لقــب الــدوري وخروجــه المبكــر قــد 
يعجــل برحيــل عقيل ميالد، وقد يكون شــهر 
مــارس 2019 هــو الشــاهد أيًضــا علــى نهايــة 
العالقــة بين الطرفين؛ خصوًصــا أن “الزعيم” 
أيًضــا وهمــا  مقبــل علــى بطولتيــن مهمتيــن 
كأس خليفــة بن ســلمان والبطولــة الخليجية 
شــهر أبريل في البحرين، والجميع يعلم مدى 
تلهــف المنامــة على تحقيــق البطولة األخيرة 
فــي ظــل الدعم المعنــوي والمالي الــذي يلقاه 

الفريــق، وظهــوره الفنــي المتذبــذب حالًيــا ال 
يبشــر بالخيــر أبدًا. فــي ظل هــذه المعطيات، 
إدارة نــادي المنامــة قــد تلجأ للمــدرب الخبير 
“ابــن النــادي” ســلمان رمضــان ليتولــى قيــادة 
الفريــق فــي المرحلــة المقبلــة؛ كونــه األقــرب 
واألجهز حالًيا لمباشرة عمله وهو على دراية 
تامــة بالالعبيــن كافــة خصوًصــا أنــه أشــرف 
عليهم مســبًقا في النــادي والمنتخب الوطني 
قبل أشهر بسيطة، ويمتلك وقتا كافيا لوضع 
الطبيعــي؛  لوضعــه  وإعادتــه  الفنيــة  بصمتــه 

كــون الفريــق ســيخضع للراحــة حتــى مطلــع 
أبريل لخوض كأس خليفة بن سلمان وبعدها 

مباشرة سيدخل البطولة الخليجية. 

ويعتبر رمضان المدرب التاريخي لسلة نادي 
المنامــة فــي عصرهــا الذهبــي، والــذي حقــق 
مــع الفريق الكثير من اإلنجــازات والبطوالت 

حاضــًرا  الســؤال  ويبقــى  وخارجًيــا.  محلًيــا 
لحيــن معرفــة جوابه: هل يكون شــهر مارس 

“البداية والنهاية” لميالد المنامة؟

هل يكون شهر مارس “البداية والنهاية” لميالد المنامة؟

عقيل ميالد سلمان رمضان

علي مجيد
رمضان هو األبرز 
لقيادة “الزعيم” 

في بطولتي 
“خليفة بن سلمان” 

والخليجية

سبورت
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ا إلى نهائي دوري زين الدرجة األولى لكرة الســلة،  حقق فريق الرفاع تأهالً تاريخيًّ
بعــد أن قهــر وأقصــى حامل اللقب فريــق المنامة في المبــاراة الفاصلة، متمكنا من 
الفــوز عليــه بنتيجــة 81/79، بعــد مباراة مثيرة ومتقاربة لم تحســم إال في الثواني 
األخيرة منها، ضمن منافســات الجولة الثالثة لحســاب الدور نصف النهائي لبطولة 

الدوري.

وشــهد المباراة نائــب رئيس الهيئة العليا 
لنــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل، 
ســمو الشــيخ عيسى بن ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، إلــى جانــب رئيــس االتحــاد 
الشــيخ  ســمو  الســلة  لكــرة  البحرينــي 
ورئيــس  خليفــة،  آل  علــي  بــن  عيســى 
نــادي الرفاع الشــيخ عبدهللا بن خالد آل 

خليفة.
فــي  المحــرق  بذلــك  الرفــاع  وســيالقي 
المواجهــات النهائيــة للبطولــة المقــرر أن 
تنطلــق يــوم األربعــاء المقبل علــى صالة 
خليفة، والتي ستقام بنظام السلسلة من 
خمــس لقــاءات ممكنة يتّوج فيهــا الفائز 

في 3 مواجهات بطال للبطولة.
وعلى رغم خسارة السماوي في المباراة 
األولــى في المربع الذهبــي بفارق خمس 
نقاط وبنتيجة )90/85(، إال أنه عاد بقوة 
فــي المبــاراة الثانية التي فاز فيها بفارق 
6 نقاط وبنتيجة )59/66(، ليجر الحســم 
للمواجهة الفاصلة التي تمكن خاللها من 

اإلطاحة بحامل اللقب خارج البطولة.
وكسر الرفاع احتكار فريق المنامة للقب 
الــدوري فــي المواســم الســتة الماضيــة، 
ا لمســيرة “الهيمنــة المنامية”  واضًعــا حــدًّ
علــى البطولــة، إذ بعد أن اســتعاد الفريق 
 2012/2013 اللقــب مــن جديــد موســم 
عقــب 6 مواســم عجــاف ابتعــد فيها عن 
تحقيــق اللقــب وتقاســمها فــرق األهلــي 
“الزعيــم”  بســط  والحالــة،  والمحــرق 
الموســم  الــدوري حتــى  علــى  ســيطرته 
الماضــي، قبــل أن يجــّرد مــن اللقــب هذا 

الموسم على أيدي “أصحاب السعادة”.
النهائــي  للمبــاراة  الرفــاع  بلــوغ  وجــاء 
تاريخيــا، وذلــك فــي الموســم الثانــي لــه 
بعد عودته لمسابقات السلة، حيث سبق 
لــه أن تأهل إلــى المربع الذهبي لبطولتي 
الــدوري والــكأس فــي الموســم األول لــه 
العــام الماضــي، قبــل أن يتــّوج جهــوده 
المتواصلــة هذا الموســم بالتأهــل لنهائي 

الدوري.

قمة جماهيرية

كمــا كان متوقًعــا، حظــي اللقــاء بحضور 
جماهيــري كبيــر للغايــة مــن ِقبــل أنصــار 
والمنامــي  الرفاعــي  الفريقيــن  ومحبــي 
الســلة  كــرة  لعبــة  عشــاق  مــن  وأيًضــا 
والعوائل. وبحســب مجريات اللقاء كان 
التفاعــل كبيــًرا مــن ِقبــل الجماهيــر قبــل 
انطالقهــا وحتــى نهايتهــا التــي شــهدت 
فرحــة كبيــرة للرفاعيين بالفــوز والتأهل 
التاريخــي، فيمــا كانت الحســرة حاضرة 
على المناميين للخروج المبكر وفقدانهم 
فرصــة المنافســة والحفــاظ علــى لقبهــم 

الذي تسيدوه لعدة سنوات.

خروج عن النص

لألســف الشــديد، لم تخــرج المبــاراة إلى 
بــر األمــان كمــا كان ينتظــر، بــل أســفرت 
نهايتهــا عــن أحــداث “غيــر رياضيــة” من 
المنامــة  نــادي  وإداريــي  جماهيــر  ِقبــل 
الصالــة  فــي  الحاضريــن  شــاهدها  كمــا 
كل  رصــدت  التــي  الكاميــرات  ووثقتهــا 
صغيرة وكبيرة. إذ شــوهد احتاج واســع 
وغيــر مقبول من منتســبي نــادي المنامة 
اتجاه طاقم التحكيم ومحاولة االندفاع 
واالعتــداء عليهــم رغــم وجــود الطاقــم 
فــي حمايــة رجــال األمن. كمــا هناك عدد 
فــي  أخــذ  واإلداري  الفنــي  الجهــاز  مــن 
المبــاراة  لمراقــب  والتهديــد  االحتجــاج 
فاضل كركدوش الذي كان يهم بالخروج 
خطواتــه  وأثنــاء  الملعــب،  أرضيــة  مــن 

األخيرة للخروج تم االعتداء عليه.

الحــد،  هــذا  عنــد  األمــر  يتوقــف  ولــم 
نــادي  فئــات  إداريــي  بأحــد  وصــل  بــل 
حمــد  اإلعالمــي  علــى  التهجــم  المنامــة 
الشــمالن الذي كان يقوم بدوره في أخذ 
التصريحــات اإلعالميــة مــع أحــد العبي 

المنامة.

20 “أسيست”

األداء  إلــى  بفــوزه  الرفــاع  ويديــن 

الجماعــي القــوي الــذي اعتمــد عليــه 
فينســنت،  ســام  األميركــي  المــدرب 
إذ حقــق العبــو الســماوي 20 تمريــرة 
حاســمة للتســجيل كان بطلهــا محمد 
بوعــالي بواقــع 7 تمريــرات حاســمة 
لزمالئــه، كما ســاهم األميركي شــون 
حاســمة،  تمريــرات  بأربــع  ويليامــز 
وقام محمد كويد بتهيئة ثالث كرات 

وشقيقه يونس بتمريرتين.

فــي المقابل، لــم يقدم العبــو المنامة 
عــن  المعــروف  الجماعــي  األداء 
الفريــق، إذ اكتفــى العبــوه بتحقيــق 

12 تمريرة حاسمة للتسجيل فقط.

نسب التسجيل سماوية

نســب  علــى  الرفــاع  فريــق  وســيطر 
ومعــدالت التســجيل خــالل المباراة، 
إذ حقق الفريق نســبة تســجيل بلغت 
ناجحــة  تصويبــة   30 بواقــع   %  44
تصويبــة   20 منهــا   ،67 أصــل  مــن 
ثنائيــة مــن أصــل 43 بنســبة 46 %، 
و10 تصويبــات ثالثيــة مــن أصل 24 
بمعــدل 41، و11 رميــة حــرة ناجحــة 

من أصل 19 بنسبة 57 %.
أّمــا المنامــة الــذي قــّدم واحــدة مــن 
فقــد حقــق  ــا  لقاءاتــه هجوميًّ أســوأ 
نســبة تســجيل منخفضــة بلغــت 39 
% بواقــع 29 تصويبــة ناجحــة مــن 
أصل 74، منها 19 تصويبة من داخل 
القــوس مــن أصل 47 بمعــدل 40 %، 
و10 تصويبــات ثالثيــة مــن أصل 27 

بنســبة بلغــت 37 %، و11 رمية حرة 
ناجحة من أصل 22 بنسبة 50 %.

األربعاء النهائي األول

ســتنطلق أولــى مواجهات الــدور النهائي 
لــدوري زيــن، يــوم األربعاء المقبــل، فيما 
ســتقام المبــاراة الثانيــة يــوم األحــد 17 
مــارس الجــاري، علــى أن تقــام المبــاراة 
الثالثــة بيــن الفريقيــن يــوم الخميس 21 
الشــهر نفســه، والتــي فيهــا يمكــن ألحــد 
الفريقيــن أن يحســم البطولــة إذا مــا فاز 

بجميع المباريات الثالث األولى.
 25 اإلثنيــن  يــوم  الســلة  اتحــاد  وحــدد 
مــن  الرابعــة  للجولــة  موعــًدا  مــارس 
الشــهر   28 الخميــس  ويــوم  النهائيــات، 

نفسه للجولة الخامسة واألخيرة.
ومــن المقــرر أن تحتضــن صالــة مدينــة 
عيســى  بمدينــة  الرياضيــة  خليفــة 

مواجهات الدور النهائي.
وســيقام نهائــي الــدوري بنظام السلســلة 
مــن 5 لقــاءات، يتــّوج فيهــا الفائــز مــن 3 

لقاءات بطال للبطولة.

تأهل تاريخي للرفاع إلى نهائي دوري زين لكرة السلة

جانب من اللقاء

جانب من الحضور الجماهيري 

أشــاد رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علي بن خليفــة آل خليفة، بحضور ســمو 
الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل 
للمباراة الفاصلة في المربع الذهبي لدوري زين لكرة السلة والتي جمعت بين فريقي المنامة والرفاع وانتهت 

بفوز الرفاع وتأهله إلى النهائيات التي تقام بنظام الفائز في ثالث مباريات من أصل خمس.

ونّوه ســمو الشــيخ عيســى بن علي 
آل خليفة بأن حضور ســمو الشــيخ 
عيســى بــن ســلمان آل خليفــة لهذه 
المبــاراة المثيــرة يعــد مكســًبا لكــرة 
لمســيرة  البحرينيــة وإثــراء  الســلة 

اللعبة في المملكة.
االتحــاد  رئيــس  ســمو  وقــال 
تواجــد  إن  الســلة  لكــرة  البحرينــي 
ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان آل 
المبــاراة شــّكل حافــًزا  خليفــة فــي 
ــا لفريقــي المنامــة والرفــاع من  قويًّ

أجــل تقديم مســتويات متميزة في 
المبــاراة تؤكــد التطــور الكبيــر الذي 
الســلة  كــرة  رياضــة  تعيشــه  باتــت 

البحرينية.
كــرة  أســرة  أن  ســموه  أكــد  كمــا 
الســلة البحرينيــة تشــرفت بحضور 
ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان آل 
ســموه  ومتابعــة  للمبــاراة  خليفــة 
لكافــة تفاصيلهــا فــي مشــهد متميز 
ســيمنح كرة السلة البحرينية زخًما 
ــا وســيعطي مبارياتهــا قــوة  إضافيًّ

نحو تحقيق المزيد من المستويات 
منافســات  فــي  واإلثــارة  الرائعــة 

مسابقات كرة السلة.
وأشــاد سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفــة بالمســتوى الراقــي الــذي 
ظهــر عليــه العبي الفريقيــن، منّوًها 
بالحضــور الجماهيــري الغفيــر الذي 
مــأل مدرجــات صالــة مدينــة خليفة 
الرياضيــة والــذي يعكــس الشــعبية 
الكبيرة التي تتمتع فيها هذه اللعبة 

في المملكة.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان
ــكــرة السلة ــدوري زيـــن ل ــ ــي الــمــربــع الــذهــبــي ل ــقــاء الــرفــاع والــمــنــامــة ف تــابــع ل

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي 

سمو الشيخ عيسى بن علي في حديث مع سمو الشيخ عيسى بن سلمان

محمد الدرازي

السماوي يكسر 
احتكار المنامة 

ويجّرده من اللقب 
بعد هيمنة دامت 

6 مواسم
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إعداد: هبة محسن

تشــهد عروض بداية العام من التســهيالت للســيارات الوكيل والموزع الحصري لعالمة GAC Motor  إقباالً كبيًرا من قبل 
الجمهور، وذلك ألســعارها التنافســية والمزايا المتعددة التي تطرحها الشــركة للزبائن والتي تشــمل تحمل ضريبة القيمة 

المضافة من قبل العمالء، تسليم فوري وأقساط مرنة بمعامالت سريعة وودية وغيرها الكثير.

للشركة  العام  المدير  جانبه، صرح  من 
ــا فــــي شــركــة  ــنـ ــعـــادتـ ــم “كـ ــاسـ ــر جـ ــريـ بـ
لتوفير  نسعى  للسيارات  التسهيالت 
أحـــدث الـــعـــروض الــتــي تــالقــي إقــبــاالً 
منقطع النظير من قبل العمالء الراغبين 
التي تناسب  اقتناء أحد طرازاتنا  في 
لنوفر  األســريــة،  ومتطلباتهم  أعمالهم 
لهم كل ما يحتاجونه من حيث الجودة 
المناسب،  والــســعــر  والــقــوة  والــمــتــانــة 
ندعو  ونحن  البيع،  بعد  مــا  وخــدمــات 
العروض  هــذه  من  لالستفادة  العمالء 

المتوفرة لفترة محدودة”.
وأضاف برير “يشمل العرض على خيار 
بأخرى  القديمة  ســيــاراتــهــم  اســتــبــدال 

ــًة تشمل  ــعـ ــاقــات رائـ ــب ــا ب جـــديـــدة كــلــيًّ
الــتــســجــيــل والــتــأمــيــن ومـــانـــع الــصــدأ، 

 3 لمدة  للمركبة  الصيانة  إلــى  إضــافــة 
والضمان  متر  كيلو   60.000  / سنوات 

الممتد لسبع سنوات والحلول  الذهبي 
تنافسية،  ــدة  فــائ بــأســعــار  الــتــمــويــلــيــة 

وتحمل ضريبة القيمة المضافة”.

أســــــعــــــار تـــنـــافـــســـيـــة ومـــــــزايـــــــا مـــتـــعـــددة

الـبـرنـامـج مخـصــص لـحـامـلـي البطـاقـات االئتـمانـيـة

إقبال كبير على عروض “البحرين للسيارات”

التمويل الكويتي يطلق “والء بيتك”

زار وفــد مــن مجموعــة يوســف بــن أحمــد كانــو، بزيــارة مركز جمعــة الماجــد للثقافة 
والتــراث، فــي إطــار جولــة علــى المؤسســات الخيريــة والثقافيــة فــي دول الخليــج 

العربي.

اإلدارة  مجلس  عضو  من  الوفد  وتكون 
نبيل كانو،، ومدير العالقات العامة حاكم 
الـــســـردي، ومـــديـــر لــجــنــة كــانــو لــأعــمــال 

الخيرية عبدالرحمن بوجيري. 

المركز  رئيس  الوفد  استقبال  في  وكــان 
رافــقــهــم فــي جولة  ــذي  الـ الــمــاجــد  جمعة 
تعرفيه بأقسام المركز، تعرفوا من خاللها 
إلى دور المركز في حفظ التراث اإلنساني 

من خالل قسم المخطوطات الذي يعمل 
على جمع صور المخطوطات من مكتبات 
للباحثين  وتــوفــيــرهــا  وفهرستها  الــعــالــم 
والمعالجة  الحفظ  وقــســم  ــدارســيــن،  وال
ــتــرمــيــم الــــذي يــعــد مـــن أبــــرز معامل  وال

الترميم على مستوى المنطقة.
 كما اطلع الوفد على نوادر الكتب العربية 

واألجنبية فيها.

ترّبعت شــركة مونتريال للســيارات بعرضها الســخي “اشــتر ســيارتك اآلن وادفع أول قســط في عام 2020” أقوى العروض لشــهر 
مارس الجاري، حيث لقى العرض اإلقبال الكبير من زبائن المعرض والجماهير المهتمة بشراء السيارات. 

ويــمــتــاز عــــرض “اشـــتـــر ســيــارتــك اآلن 
 -  ”2020 ــام  عـ فــي  قــســط  أول  وادفــــع 
الــمــتــوفــر فــي جــمــيــع مــعــارض الــشــركــة 
البحرين  مملكة  في  المنتشرة  الخمسة 
لجميع  يــتــيــح  بـــأنـــه  مــونــتــريــال  مـــن   -
عمالء الشركة الفرصة لشراء السيارات 

الجديدة والدفع الحًقا في 2020. 
شركة  ستتكفل  بــل  فــقــط،  ــذا  هـ لــيــس 
مونتريال للسيارات بدفع كافة األقساط 
سعر  وبنفس  الحالي  العام  نهاية  حتى 
الشراء األصلي للسيارة دون أي رسوم 
العميل.  على  تترتب  إضافية  مبالغ  أو 
الــعــرض أيــًضــا بــطــرح أفضل  كما تــفــرد 
ميسرة  وشــــروط  التنافسية  األســـعـــار 
فئات  وجميع  العمرية  الــفــئــات  لجميع 

المجتمع. 
واسعة  تشكيلة  المميز  الــعــرض  شمل   

والمستعملة  الــجــديــدة  الــســيــارات  مــن 
ــارات الــعــائــلــيــة  ــيـ الــمــخــتــارة مــنــهــا الـــسـ
والفخمة والسيارات االقتصادية والدفع 
الرباعي، إضافة إلى أنه بإمكان العمالء 

أيـــضـــًا اســـتـــبـــدال ســيــاراتــهــم الــقــديــمــة 
بــأفــضــل أســـعـــار الــتــثــمــيــن خـــالل وقــت 
قياسي إلنهاء كافة اإلجــراءات البنكية  

والتسجيل وتسليم السيارة الجديدة.

ــة تـــعـــريـــفـــيـــة بــــأقــــســــام الـــمـــركـــز ــ ــولـ ــ 2020جـ فــي  قسط  أول  وادفـــع  اآلن  ســيــارتــك  اشــتــر 
“مونتريال” تحقق نجاًحا في أقوى العروض“يوسف بن أحمد كانو” تزور “جمعة الماجد”
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ــيــــج  ــ ــل ــــخــ ــــت ســـــامـــــســـــونـــــج ال ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
لــإلــكــتــرونــيــات، الـــســـتـــار عـــن أحـــدث 
مع   Galaxy S سلسلة  فــي  ابتكاراتها 
Gal- 3 هواتف رائــدة ضمن مجموعة  
الجديدة  الــهــواتــف  وتتميز   .axy S10
بمواصفات فريدة من نوعها تم تصميمها 

ــيـــاجـــات الــمــســتــخــدمــيــن  ــتـ لــتــلــبــيــة احـ
الذكية.  الهواتف  ســوق  فــي  المختلفة 
ويقّدم كل جهاز في السلسلة الجديدة 
عبر  الــتــالــي  الجيل  مــن  مميزة  تجربة 
تهم  التي  والوظائف  الخصائص  فئات 
مثل  ذكــي  هــاتــف  أي  فــي  المستهلكين 

شاشة العرض والكاميرا واألداء، وذلك 
الــمــزيــد من  فــعــل  مــن  تمكينهم  بــهــدف 

األشياء التي يحبونها.
وقال رئيس قسم مجموعة المعلومات 
النقالة في شركة سامسونج  والهواتف 
الــخــلــيــج لــإلــكــتــرونــيــات طــــارق صباغ 

من  سنوات  بعشر  سامسونج  “تحتفل 
يضاف  جديد  فصل  كتابة  عبر  التميز 
ــتـــكـــارات.  إلــــى تــاريــخــهــا الــغــنــي بـــاالبـ
تقنية  الحديثة  الثالثة  الهواتف  توفر 
إلــى مزيد  عــرض جــديــدة كليًا إضــافــة 
وظائف  فــي  والــمــزايــا  المواصفات  مــن 

الكاميرات واألداء لتدشين عصر جديد 
الهواتف  تكنولوجيا  فــي  ــداع  ــ اإلب مــن 
في  للمستخدمين  يــوفــر  مــا  ــذكــيــة،  ال
الــبــحــريــن تــجــارب فــريــدة إضــافــة إلــى 
من  الــمــزيــد  لتحقيق  قــدراتــهــم  تــعــزيــز 

اإلنجازات”.

“سامسونج” تطلق 3 هواتف ذكية
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أعلــن بيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن عــن تدشــين برنامــج “والء بيتــك” 
الذي يتيح الفرصة لجميع حاملي البطاقات االئتمانية ومسبقة الدفع بجمع 
النقــاط عنــد اســتخدام البطاقــة ومــن ثم اســتبدالها بمجموعــة متنوعة من 

خيارات االسترداد المرنة.

وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــمــجــمــوعــة 
المصرفية لأفراد في بيت التمويل 
الزياني  الكويتي – البحرين صباح 
تجربة  بيتك،  والء  برنامج  “يوفر 
قيمة  وذات  ــوعــهــا  ن ــن  مـ ــدة  ــريـ فـ
مضافة لعمالئنا األعزاء، كونه يمنح 
نقاًطا مقابل مجموعة من المميزات 
سنقوم  منا  وحــرًصــا  والــمــكــافــآت. 
بطاقاتنا  حاملي  جميع  بتسجيل 
ا،  االئتمانية في هذا البرنامج تلقائيًّ
نصية  رسائل  إرســال  سيتم  حيث 

قصيرة لتفعيل الخدمة”.
“والء  برنامج  بمزايا  يتعلق  وفيما 
البطاقات  إدارة  مدير  علق  بيتك”، 
والــقــنــوات اإللــكــتــرونــيــة لــدى بيت 
الــتــمــويــل الــكــويــتــي – الــبــحــريــن 
عبدالرحمن الخان: “بإمكان عمالئنا 
جمعوها  ــتــي  ال ــنــقــاط  ال اســـتـــرداد 
عبر  للبطاقات  استخدامهم  خــالل 
ــذي  الـ بــيــتــك  ــز والء  ــوائـ مـــوقـــع جـ
ــيــه عـــن طــريــق  ُيــمــكــن الـــوصـــول إل
موقع بيتك اإللكتروني، أو تطبيق 

 KFHB االئتمانية  للبطاقات  بيتك 
عمالئنا  سيحصل  حيث   ،Cards
ــروض  ــلــك الـــبـــوابـــة عــلــى عـ ــر ت عــب

ترويجية خاصة، وخصومات على 
استردادها  يمكن  التي  المنتجات 

فوًرا”.

أعلنــت شــركة ســداد البحرين، قناة الدفــع الرائدة واألكثر ثقــة في مملكة 
البحرين، عن توقيع اتفاقية شراكة مؤخًرا مع المدرسة الهندية-البحرين، 
إحــدى أكبــر مدارس الجاليات األجنبية في المنطقة، وذلك لتمكين أولياء 
األمور والطلبة من دفع الرسوم المدرسية للطلبة بكل سهولة عبر الشبكة 
الواســعة مــن أجهــزة الخدمــة الذاتيــة الخاصــة بالشــركة المنتشــرة فــي 
جميع أنحاء المملكة، أو تطبيق ســداد للهواتف الذكية، أو خدمات ســداد 

أونالين عبر الموقع اإللكتروني. 

 وقد تم توقيع االتفاقية من قبل عضو مجلس اإلدارة بشركة سداد البحرين 
محمد رفعت الكاشف ورئيس المدرسة الهندية-البحرين برينس ناتاراجان.

وعلق الكاشف قائاًل: “نحن سعداء للغاية بتوسيع شراكاتنا مع المؤسسات 
التعليمية لتشمل المدرسة الهندية-البحرين. نقوم في سداد البحرين بتوفير 
الوقت والمجهود والموارد للطلبة وأولياء األمور على حد سواء، وذلك من 
للمدارس والجامعات والمعاهد، والتي  الرسوم  خالل تبسيط عمليات دفع 
تتم عبر ُسبٍل ميّسرة كأجهزة الدفع الذاتي والتطبيق والموقع اإللكترونيين”.

شراكة بين “سداد” و“المدرسة الهندية”

صباح الزياني

برير جاسم

عبدالرحمن الخان
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واقع تحت ضغوط نفسية مصدرها قضية 
عائلية.

ال تحسم أمرًا وتعامل مع العوامل الخارجية.

توجه اليك مالحظات باإلهمال أو عدم الكفاءة.

تصاب باإلرهاق والتعب وتقوم بزيارة الطبيب.

الوضع السيئ سببه الركود والفوضى.

حاول أن تعمل في الظل بعيدًا عن لفت األنظار.

يطرأ بعض التحسن على صحتك هذه االيام.

قم المبادرات المهنية أو المساعي الخيرة.

تبدو الوعود كثيرة، شرط أن تكون متحمسًا.

هدوء وتوازن صحي ينتظرانك هذا اليوم.

تعيش حالة من اإلثارة الفكرية والعصبية.

تجنب انخفاض مستوى السكر في جسمك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

11 مارس

 2009
الرئيس الفرنسي 

نيكوال ساركوزي 
يعلن عودة 

فرنسا إلى 
قيادة حلف 

شمال األطلسي/  
الناتو بعد أكثر من 4 

عقود من الغياب.

 Warner“ أعلنت شركة
Bros”، تأجيلها طرح الجزء 

الثالث من فيلم
 ”Sherlock Holmes“ 
من عام 2020 إلى 21 

ديسمبر 2021، وفقا لتقارير
 إعالمية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ناجحــة كوميديــة  مجموعــة  مــع  انقطــاع  بعــد  عــودة 

المهرة في “ترانزيت شهر العسل”

عرضت نجمة السوشال ميديا المهرة البحرينية في المملكة العربية السعودية عملها المسرحي الجديد والذي بعنوان “ترانزيت شهر العسل” بمشاركة الفنان الكويتي 
الكوميدي مبارك المانع. العمل اجتماعي كوميدي خفيف وسيعرض في مناطق عدة بالمملكة، وتدور أحداث العمل المسرحي حول مجموعة من المساجين الرجال 
يحاولــون الهــرب مــن الســجن، لكــن األقدار تســوقهم إلى ســجن النســاء وهناك يجــدون محاوالت مماثلة من بعض الســجينات الالتــي يحاولن الفرار من محبســهن، 

وتتصاعد األحداث عندما تنجح السجينات في مخططهن ويفشلون!

ســلطان  مــن  كل  بطولــة  مــن  المســرحية 
الفــرج، مبــارك المانــع، نورا العميــري، عبدهللا 
الفهيد، منال العيســى، صالح الخشرم، غالية 
المرشــد، قاســم التركــي وأســماء الشــافعي، 
وأخــراج:  الســهيل،  عبدالعزيــز  وتأليــف: 
سلطان المقبالي، اشراف: عام فهد الدوسري 
ومن مؤسسة النمر الوردي لتنظيم المعارض 
والمؤتمــرات وتعــرض فــي “الخبــر” بالمملكة 

العربية السعودية.
المهــرة  ميديــا  السوشــيال  نجمــة  وكانــت 
أنهــا  ســابق  وقــت  فــي  أكــدت  البحرينيــة 
قريبــا،  تلفزيونــي  برنامــج  تقديــم  بصــدد 
لتعــود إلــى الشاشــة الخليجيــة مجــددا بعــد 
انقطــاع دام أكثــر مــن عــام. وذكــرت المهــرة 
أن ســبب ابتعادهــا عن التمثيــل هو من أجل 
ضمــن  مــن  كان  الــذي  تميــم  ولدهــا  رعايــة 
أولوياتهــا فــي الفتــرة الســابقة، بعــد غيابهــا 
عــن التمثيــل المســرحي ألكثــر مــن عاميــن، 
وبعد آخر إطاللة درامية لها بمسلسل “لقيت 
البحرينيــة  المهــرة  الفنانــة  قــررت  روحــي”، 
مــن  الفنيــة  الســاحة  إلــى  مجــددًا  الرجــوع 
خالل مشــاركتها فــي المســرحية الكوميدية 
“ترانزيت شهر العسل”، من تأليف عبدالعزيز 
بوسهيل وإخراج مبارك المانع، والتي تجسد 
فيها دور البطولة إلى جانب الفنانين سلطان 
ونــورا  المانــع  مبــارك  العمــل،  منتــج  الفــرج 

العميري.
وقالــت المهــرة لموقع الــراي “مشــتاقة كثيرًا 
للتمثيــل الــذي افتقدتــه فــي فتــرة انقطاعي 
بسبب ظروف عملي الخاص الذي أخذ كثيرًا 
مــن وقتــي إلــى جانــب بقائــي طــوال الوقت 
إلــى جانــب ابنــي، لكننــي اليــوم ســعيدة بأن 
عودتــي إلــى أحضــان الفــن كانــت مــن خالل 
بوابة المســرح الكوميدي الذي لم يســبق لي 
تجربتــه باعتبــار أن جميــع تجاربي الســابقة 
كانــت محصــورة بمســرح الرعــب، والممتــع 
أكثــر أن هــذه التجربــة مع ممثليــن يمتلكون 
خبــرة كافيــة فــي مجــال الكوميديــا، وكنــت 

أشــاهدهم فــي اعمالهــم الســابقة )وأضحــك 
من قلب(”.

وأردفــت المهــرة: “فــي مســرحية )ترانزيــت 
شــهر العســل(، أطــّل علــى الجمهور مجســدة 
شــخصية الزوجــة البدويــة )زوجــة ســلطان 
الفرج( التي تســافر للمــرة األولى في حياتها 
إلــى لنــدن برفقــة أوالدها، وهناك ســتتعرض 
للعديــد مــن المواقــف المضحكــة )كوميديــا 
واالبتــذال،  اإلســفاف  عــن  بعيــدًا  الموقــف( 
وأتمنــى فعــالً أن ألقــى ردود فعــل إيجابيــة 
وإســعاد  الشــخصية  لهــذه  تجســيدي  علــى 

الجمهور السعودي”.
التلفزيونيــة  الدرامــا  صعيــد  علــى  أمــا 
لهــا،  مقبلــة  عــروض  وجــود  واحتماليــة 
أوضحــت المهــرة: “لــن أقــول إننــي ممتنعة 
أو رافضة فكرة مشــاركتي في المسلسالت 
للفــن  ومحبــة  عاشــقة  فأنــا  التلفزيونيــة، 
بــكل أنواعه وأشــكاله، لكــن عودتي للظهور 
النــص  بجــودة  مرتبطــة  الشاشــة  علــى 

وأيضــًا الشــخصية التــي أقدمها )الزم شــي 
يناســبني(، لهــذا في حال وجــدت ما أطمح 
إليــه لــن أتــردد فــي الموافقــة أبــدًا. وللعلم، 
فــي الفترة الماضية كنــت قد تلقيت عرضًا 
للمشــاركة فــي مسلســل مشــترك ســوري - 
لبنانــي، لكــن ارتباطي وانشــغالي بتجارتي 
الخاصــة حــال دون مقدرتي علــى التواجد 

معهــم رغــم محاولتــي التنســيق لألمر، لكن 
كمــا تعلــم أن التصويــر ســيكون فــي ربــوع 
لبنــان ويحتــاج منــي التواجــد هنــاك لمــدة 
قــد تصــل إلــى الشــهرين، وهــو األمــر الــذي 
لــم أســتطع تنســيقه فــي حينهــا، وهــذا ال 
يعنــي عدم تمكني من ترتيب المســائل في 

المرات المقبلة”.

تشــارك الفنانــة الشــابة فاطمــة كازرونــي فــي المسلســل التراثــي الفانتــازي 
الجديد “حكايات ابن الحداد” للمخرج يوسف الكوهجي والذي يتم تصويره 
حاليــا فــي القريــة التراثيــة التابعــة لمركز حــوار لإلنتــاج الفني، ويشــارك في 
العمل نخبة من نجوم البحرين، وقد أعربت كازروني عن سعادتها بالمشاركة 
في هذا المسلسل التراثي الضخم متمنيا أن تكون عند حسن ظن جمهورها، 
مضيفــة أن العمــل يفــرض علــى الفنــان المســؤولية خاصــة وانــه يضــم نخبة 
كبيــرة مــن النجوم واصحاب االبداع،وهــذا يعكينا دافعا للعمل بجد والظهور 

بأفضل صورة.

كازروني في “حكايات ابن الحداد”
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2004
 انفجار في قطار إسباني في مدريد يودي بحياة 190 شخصا وإصابة 1800.

2010
 تنصيب سبيستيان بينيرا رئيًسا لتشيلي خلًفا لميشال باشيلي.

2011
 زلزال قوي قبالة السواحل اليابانية بقوة 8.9 درجة على مقياس رختر.

2016
 اختتام مناورات رعد الشمال العسكرية في السعودية بحضور قادة 21 دولة إسالمية.

 1997
 انفجار خفيف في محطة نووية في اليابان يعرض 40 عاماًل إلشعاعات نووية خفيفة.

22

قــررت إدارة المركز الكاثوليكي للســينما تكريم الفنانة ســميرة 
ســعيد خالل احتفاليــة “يوم العطــاء” الحادية عشــر، والتي 

يقيمها في كل عام بالتزامن مع احتفاالت عيد األم.
حيث ستتســلم التكريم في الحفل الذي ســيقام بمقره يوم 
20 مــارس الجاري بلقاء النيل لآلباء الفرنسيســكان بوســط 

القاهرة، علمًا بأن التكريمات تشــمل رموز عديدة في مختلف 
المجــاالت، بينهم وزيرة الهجــرة المصرية نبيلة مكــرم، والفنانة 

هالة صدقي.

غابــت الفنانة مروة ناجي عن المشــاركة في عرضها المســرحي 
م على خشــبة مســرح البالون، فيما  “ســيرة الحب” الذي ُيقدَّ
تعذر إلغاء العرض بســبب وجود حجوزات مســبقة وأجندة 
محددة لمواعيده. علمًا أنها اعتذرت ألســباٍب عائلية تفهمها 

المخرج عادل عبده.
ويتنــاول العــرض جانبــًا من قصة حيــاة الفنــان الراحل بليغ 

حمدي الذي ُتجســد مروة دور البطولة أمامه في المسرحية. وهو 
ما ترتب عليه إسناد تفاصيل أكثر لباقي بطالت المسرحية لتعويض غيابها.

شــكت الفنانــة التونســية لطيفة مــن قيام إحــدى الجهات 
باســتغالل اســمها وصورتهــا لحفــٍل ليس لهــا عالقة به. 
وكتبت مغردة عبر “تويتــر”: “إلى كل جمهوري في تونس 
Billion�  أؤكد لكم عدم وجودي الليلة في ما يســمي بقاعة

aire وأوعدكم بأنه ســيتم اتخاذ كافة اإلجــراءات القانونية 
ضد هذا المكان والمســئولين عنه وكل من يستغل صورتي 

بهذا الشــكل بــدون علمــي.. ولنا لقــاء قريب إن شــاء الله في 
تونس”.

لطيفة تشتكيمروة تغيبتكريم سميرة

محرر مسافات



مسرح أوال يزور الفنان القدير محمد عواد

قدمت الفنانة غادة ابراهيم عبر محاميها أسامة عبد الرحمن بالغًا ضد  «
المحامي اسامة زهران الذي سبق أن رفع بالغًا للنائب العام يؤكد فيه 
امتالكه السطوانات موجود عليها فيديوهات إباحية مسربّة تجمعها 

مع المخرج خالد يوسف. وذلك بعدما كتب اسمها غ.أ وتحدث عن 
القضية المشابهة التي سبق أن اتهمت فيها.

قــام وفــد من مســرح اوال بزيارة إلى منزل الفنــان القدير محمد عواد وذلك لالطمئنان 
علــى صحتــه بعــد خروجــه مــن المستشــفى قبــل ايــام، حيــث تبــادل الوفــد مــع عــواد 
األحاديث الودية والفنية وإطالعه على أخر أنشــطة المســرح، وقد ثمن فنان البحرين 
الكبير محمد عواد هذه الزيارة وقال في كلمة بمناســبة الزيارة: “كلكم ابنائي واحبكم 
حــب المســرح واتشــرف كثيــرا بهذه الزيــارة الغالية، ونحــن كأهل الفن نقــف مع بعضنا 

البعض وليس بيننا كبير او صغير”.

وبــدوره تمنــى الفنــان عبدهللا ملك الشــفاء 
العاجــل ألحــد أعمــدة الفــن والمســرح فــي 
البحريــن محمد عــواد والعــودة إلى زمالئه 
وتالميــذه فــي المســرح، وشــاطره األمنيــة 
الفنــان حمــد عتيــق وأضــاف: نحــن جميعــا 
تعلمنا من أســتاذنا المربــي الفاضل والفنان 
الكبير محمد عواد، فهو بحق مدرســة فنية 
متميــزة تخــرج منهــا الكثيــر مــن الفنانيــن 
فــي البحريــن، ومــن الواجــب علينــا زيارته 
واالطمئنــان على صحته فهــو بمثابة الوالد 

والمعلم. 
عــواد  للفنــان  تمنــى  شــمس  عــادل  الفنــان 
الشفاء والرجوع إلى محبيه وتالميذه في 
مسرح أوال، مضيفا بأن الفنان محمد عواد 
قامــة فنيــة يفتخــر بهــا الوطــن وال يوجــد 

أي فنــان إال وتعلــم منــه الكثيــر ســواء على 
خشبة المسرح أو أمام الكاميرا.

يجــدر بالذكــر أن الفنــان محمــد عــواد ظــل 
طريــح الفــراش لفتــرة نظــرا لتعرضــه إلــى 
وعكة صحية ابعدته عن المسرح وعن أهل 
الفن، ولكن حب المســرح المزروع في قلبه 
جعلــه يذيب أعاصير آالمه كمــا تذيب النار 
الثلــوج، كيــف ال.. وهــو فنــان الزال يــروي 
المســرح بدمــه ووجدانــه ومعلقــا انجازاتــه 

على خيط السماء االزرق.
هذا وتكون وفد المسرح من الفنان إبراهيم 
الغانم والفنان عبدهللا ملك، والفنان حســن 
بوهلــول،  يوســف  والفنــان  الرحيــم،  عبــد 
والفنــان حمــد عتيــق، والكاتــب الصحافــي 

أسامة الماجد، والفنان مازن كمال.

االثنين
11 مارس 2019 
4 رجب 1440
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تنظــم الموجــة الســابعة لتعليــم الفنون ندوة حواريــة يتحدث فيها الفنان ســلمان 
زيمان عن مســيرته الفنية وأثر تجربته في فرقة أجراس وامتدادها في محيطها 
الغنائــي، وتأتــي هــذه النــدوة ضمن مبادرة الموجة الســابعة في االحتفــاء بالفنان 
البحريني الذي ســاهم في تأســيس معالم األغنية في البحرين حيث يعتبر الفنان 
سلمان زيمان واحدًا من أهم الفنانين الذين لهم بصمة في تاريخ العمل الغنائي إذ 
أسس مع أصدقائه وأخوته فرقة أجراس التي شغلت المحيط الخليجي بالتزامها 

الفني. 

يدير الندوة الباحث واإلعالمي في شــئون األغنية البحرينية يوســف محمد والمهتم 
بسير الفنانين والموثق لتاريخهم في البحرين 

تقام الندوة في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الثالثاء الموافق ١٢ مارس في 
مقر الموجة السابعة بسار، والدعوة عامة..

يعــرض نــادي البحريــن للســينما يــوم األربعــاء القــادم الفيلــم المجــري” عن 
الجسد والروح”، حيث تعود المخرجة المجرية »ألديكو إينيدي« بعد غياب 
18 عاًمــا عــن الســينما بفيلمها الحائز على الدب الذهبــي في مهرجان برلين 

لهذا العام.

تفتتــح ألديكــو فيلمهــا بمشــهد فاتن 
غابــة  فــي  وأيــل  غزالــة  وعــذب؛ 
مغطــاة بالجليــد يهيمــان مًعــا قــرب 
نبع، يقتربان ويتالمســان في وداعة 
مــن  مًعــا  يشــربان  ثــم  وحميميــة، 
نفــس النبــع، ثــم قطــع مونتاجي حاد 
إلــى مســلخ )مجــزر آلــي للحــوم( في 
بودابســت حيــث يعمــل بطــال الفيلم 
أنــدره )جيزا موريســاني( الذي يعمل 
)أليكســاندرا  وماريــا  مالــي،  كمديــر 
بوربيلــي( طبيبــة ومســؤولة الجودة 

في المكان.
الوحــدة  مــن  كالهمــا  يعانــي 
ناحــل  بجســد  أنــدره  واالغتــراب، 
يــده  فــي  وإعاقــة  شــاحب  ووجــه 
اليســرى ينجــذب تلقائًيــا لماريا التي 
تعانــي من درجة من درجات التوحد 
مــن  تحرمهــا  القهــري،  والوســواس 
القدرة على التواصل مع اآلخرين أو 

فهم مشاعرهم مما يجعلها دائًما في 
حالــة مــن االضطــراب والقلــق. فيلــم 

جميل مشوق يستحق المشاهدة.

يســتضيف بيــت الشــعر بيت إبراهيــم العريض، الشــاعر المغربي عبــد الرحيم الخصار، 
فــي أمســية عنوانهــا” قرعــت الطبــول ألغنــي فاندلعت الحرب”، إذ سيســرد مــن خاللها 
تجربتــه الشــعرية التي تعبر عن خاصية لغته المتفــردة بالكتابة والمتمركزة في الذات 
اإلنســانية، كمــا سيســبر عــن أدواته الشــعرية التي تنســاق نحو الحكي عــن حياته، إلى 
جانب قراءات لبعض قصائده، يكون ذلك، ضمن الموسم الثقافي “كل مكان ال يؤنث ال 
يعول عليه”، لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، تزامنًا مع فعاليات ربيع الثقافة، 

يوم االثنين 11 مارس 2019، عند الساعة الثامنة مساًء، في بيت الشعر.

الرحيــم  عبــد  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
الخصار شــاعر وكاتب مــن المغرب، تم 
اختيــاره ســنة 2010 مــن لــدن منظمــة 
ضمــن  البريطانيــة  فيســتفال  هــاي 
39 كاتبــا  تظاهــرة بيــروت39 ألفضــل 

عربيا دون سن األربعين.
بالعالــم  عديــدة  ملتقيــات  فــي  شــارك 
العربــي وأوروبــا وأمريــكا، حصــل على 
جائــزة بلنــد الحيــدري بمنتــدى أصيلــة 
الدولــي ســنة 2011. ونــال علــى ثــالث 
الواليــات  فــي  أدبيــة  إلقامــات  منــح 
)كاليفورنيــا-  األميركيــة  المتحــدة 
فرجينيــا- إلينــوي(. ترجمــت نصوصــه 
الفرنســية،  اللغــات:  مــن  عــدد  إلــى 
الســويدية،  األلمانيــة،  اإلنجليزيــة، 

االسبانية، البلغارية والفارسية.

“عن الجسد والروح” بنادي البحرين للسينماسلمان زيمان في ضيافة “الموجة السابعة” الشاعر الخصار في ضيافة بيت الشعر

سلمان زيمان يوسف محمد

أسامة الماجد

بخطــى  الحمــادي  زهــرة  الفنانــة  تســير   
االزيــاء  مجــال  فــي  باهــر  وبنحــاح  ثابتــة 
واالكسســوارات، فبعــد نيلهــا جائــزة أفضــل 
تحــت  مســرحية  عــن  واكسســوارات  أزيــاء 
األرض لنادي الحالة في مهرجان جائزة خالد 
بــن حمــد للمســرح الشــبابي واالنديــة وذوي 
العزيمــة فــي دورتــه الرابعــة، تشــارك زهــرة 
بلمساتها وخيالها الواسع حاليا في المسلسل 
ابــن  )حكايــات  الضخــم  الفانتــازي  التراثــي 
الحــداد( للمخرج يوســف الكوهجــي وتمثيل 
مجموعــة مــن نجــوم البحريــن، فزهــرة تقف 
علــى كل صغيــرة وكبيــرة في مســألة االزياء 
واالكسســوارات في هــذا العمل الذي يتطلب 
جهــدا كبيــرا ومضاعــف خاصة وانــه يحاكي 

االزمنة القديمة. 
للبــالد  خــاص  تصريــح  فــي  اعربــت  زهــرة 
عــن ســعادتها فــي المشــاركة فــي هــذا العمل 
التراثــي وتمنــت أن تكــون لمســاتها وازيائهــا 
واكسسواراتها سببا مضافا في نجاح العمل.

أزياء “حكايات ابن الحداد” بأنامل الحمادي

انطلقت مســاء الســبت الموافق 9 مارس 2019م 
عــروض ســينما الهــواء الطلــق فــي ســينما يتيــم، 
المقابــل لمجمــع يتيــم، بحضــور  المبنــى  بســاحة 
البحريــن  بهيئــة  واآلثــار  المتاحــف  إدارة  مديــر 
للثقافة واآلثار الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
وذلــك ضمن موســم ســينمائي جاء بعنــوان “120 
كــغ”. وتنظــم هيئــة الثقافــة فعاليــة ســينما الهواء 
الطلق بتعاون مع مبادرة “موانئ” وبالتنســيق مع 
عائلــة يتيــم، كل يــوم ســبت الســاعة 7:00 مســاء 

حتى 4 مايو القادم
فــي كلمته قبــل بدء العرض رحب الشــيخ خليفة 
بــن أحمد آل خليفة بالجميع في العاصمة المنامة 
الحيــاة  إعــادة  علــى  الثقافــة  هيئــة  تعمــل  التــي 
ألحيائها وبيوتها ومساحاتها. كما أكد على أهمية 
التعــاون مــا بيــن جميــع الجهــات لتحقيــق المنجز 
الثقافي، شــاكرًا عائلة يتيم على تعاونها ومبادرة 
موانــئ غيــر الربحيــة على مســاهمتها عبــر توفير 

مجموعة من األفالم

فيلــم  أول عروضهــا  فــي  يتيــم  وقدمــت ســينما 
“أســطورة بــروت – إيغــو: تاريــخ حضــري” لتشــاد 
وجيمــي فريدريكــس، والــذي يروي قصــة تحول 
للحــرب  التاليــة  العقــود  خــالل  أميركيــة  مدينــة 
العالميــة الثانيــة، عبر رصد مشــروع بــروت- إيغو 
وســكانه، مقدًمــا تحليالً لألثر الهائل الذي تســبب 
خــالل  الحضــري  التجديــد  إعــادة  برنامــج  بــه 
األمــر  الماضــي،  القــرن  وســتينيات  خمســينيات 

الــذي أدى إلــى انتشــار الضواحــي وإخــالء المدن 
التجاريــة  وأنشــطتها  ســكانها  مــن  األميركيــة 

والصناعية.
كــغ”   120“ الســينمائي  الموســم  عنــوان  ويشــير 
إلــى الفتــرة التــي منحــت فيهــا الخطــوط الجوية 
1945م  العــام  فــي  البحــار  وراء  لمــا  البريطانيــة 
لبابكــو شــهادة الســتيراد 120 كــغ مــن األفالم عن 
طريق الشحن الجوي في األسبوع من كراتشي.

كغ  ١٢٠ ــوان  ــن ــع ب ســيــنــمــائــي  مــوســم  ــن  ــم ض
“سينما يتيم” تقدم عروضا بالهواء الطلق

تعود فرقة مواويل الشــوق البحرينية 
ال  بعنــوان  جديــدة  أغنيــة  لتطــرح 
تطرينــي مــن كلمــات والحــان الفنــان 
عبــدهللا  وغنــاء  الســطيحي  عيســى 
القصــاب ميكــس وميســترنيغ الفنــان 

محمد القاسمي عضو فرقة دريم.
العازمــي  فهــد  المبــدع  بمشــاركة 
التصويــر  وتــم  الكيبــورد  بصولــوات 
دارك  أســتديو  فــي  الفوتوغرافــي 
بتنفيــذ  وقــام  ناصــر  محمــد  بعدســة 

وتوزيع األغنية عيسى السطيحي.
شــركة  وتوزيــع  إنتــاج  مــن  واالغنيــة 
مــع  بالتعــاون  الفنــي  لإلنتــاج  رحــال 
الرئيس التنفيذي أحمد المســافر، هذا 
اعجــاب جمهــور  االغنيــة  نالــت  وقــد 
الفرقــة  الفرقــة الســيما وأن  ومحبــي 
تحــرص علــى تقديــم العمــل المتميــز، 
وااللحــان  الكلمــات  تنتقــي  ودائمــا 
الشجية التي تبقى عالقة في االذهان.

“ ال تطريني”... جديد 
مواويل الشوق البحرينية

محرر مسافات
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أول بث مباشر من أعماق المحيط خالل أيام
من المتوقع أن تغطس غواصة بعمق 300 متر قبالة جزر سيشل في 
المحيط الهندي، أوائل األســبوع المقبل، وأن ترســل صورا إلى جهاز 
إرســال أقمار صناعية على ســطح الســفينة األم؛ ليتحقق بذلك أول 

بث مباشر من أعماق المحيط الهندي.
ويتمثــل التحــدي في بث فيديو مباشــر من األعمــاق من دون تقييد 

حرية حركة الغواصة، بحسبما ما ذكرت وكالة “اسوشييتد برس”.
وتســلط بعثــة “نيكتــون” التــي تقودهــا بريطانيــا الضــوء علــى حالــة 
المحيطــات مــع تزايد المخاوف بشــأن تغيــر المنــاخ، إذ يعد المحيط 
الهنــدي األقــل استكشــاًفا فــي العالــم، وليس هنــاك أي بيانــات تقريبا 

من أعماق سيشل. 
ويقــول داريــل نيوبــورو، الــذي تقــف شــركته وراء االبتــكار “الجــزء 
البارع حقا هو أننا نقوم اآلن بإرسال اثنين من تيارات البيانات ذات 
النطاق الترددي العالي من كلتا الغواصتين بالتزامن وهذا لم يحدث 
من قبل”. والحفاظ على غواصتين وجهاز فك الشــفرات في الوضع 
األمثــل هــو مهمــة حساســة، إذ وصفها رئيــس العمليــات البحرية في 

البعثة، لوك أنسيل بأنها أشبه بـ “رقصة باليه معقدة”.
ومجرد وصول اللقطات الحية إلى الســفينة األم، ســيتم إدخالها إلى 
غرفة التحكم بالفيديو، حيث ســيتم اختيار أفضل الصور وإرســالها 
إلــى جميــع أنحــاء العالــم. وفــي هذا الســياق، قالــت العالمة الرئيســة 
فــي بعثــة نيكتــون، لوســي وودال “أعتقــد أن البــث مــن تحــت الماء 

هو تجربة كبيرة، ويوفر أيضا اتصاال بين األشخاص والمحيطات”.
وأردفــت قائلــة “إذا اخترنا جميعا تحمل المســؤولية الجماعية، فإنه 

يمكننا حًقا التأكد من إدارتها على نحو مستدام في المستقبل”.
مــن المتوقــع أن يتــم بــث الفيديــو المباشــر األول فــي غضــون األيام 
القليلــة المقبــل، وهــو أمــر يتوقــف علــى أحــوال الطقس والتشــغيل، 
وســتكون “أسوشــيتد بــرس” وكالــة األنبــاء الوحيــدة التــي تعمل مع 
علمــاء بريطانييــن مــن فريق أبحاث نيكتون فــي مهمتهم في أعماق 

البحار، والتي تهدف إلى كشف أسرار المحيط الهندي.

وستشمل تغطية “أسوشيتد برس” استكشاف األعماق  «
التي تصل إلى 300 متر قبالة سواحل سيشل في 

غواصتين، والبحث عن سالسل الجبال المغمورة والحياة 
البحرية التي لم تكتشف بعد، وإلقاء نظرة من وراء الستار 

على الحياة على متن السفينة، وإجراء مقابالت مع 
الباحثين و لقطات جوية للبعثة. ومن المتوقع أن تستمر 

البعثة االستكشافية التي تستمر 7 أسابيع حتى 19 أبريل.

عائشــة  وزوجتــه  أفــكان  حســين  يعيــش 
أفكان، وهما في السبعينات من العمر، في 
جزيــرة تشــيكك النائية فــي تركيا منذ 15 
عاما، وفق ما ذكرت وسائل إعالم محلية، 

أمس األحد.
وتنتشــر في الجزيــرة، التي تقــع بمقاطعة 
أشــجار  الغربيــة،  باليكــس  فــي  أيفاليــك 
الزيتــون والصنوبــر وتشــتهر بوجود أزهار 
النرجــس، ويحافــظ الزوجــان علــى حيــاة 
بدائيــة تعتمــد علــى تربيــة الدواجــن ومــا 
الزوجــان  ويعيــش  الطبيعــة.  بــه  تجــود 
المعروفــان باســم “روبنســونز التركي” في 
مبنــى حجري قديم في الجزيرة التي تقع 
علــى بعــد 600 متر من البــر، وكان يقطنها 

سكان يونانيون قبل عقود.

ويقولون الزوجان إنهما يشعران  «
بالسعادة على الرغم من كل 

الصعوبات التي يالقيانها في 
الجزيرة، بحسب ما ذكرت 
صحيفة “حرييت” التركية.

تركي وزوجته 
يختاران “أغرب 

حياة”
يبدو أن الوزن الزائد ال يزيد من خطر اإلصابة بمرض السكري وأمراض القلب واألوعية 

الدموية وحسب، بل يمكن أن يحمي أصحابه من الموت بسبب الجلطة الدماغية.

ويقــول زوليو ليو من جامعة كاليفورنيا 
فــي لوس أنجلــوس “قبل بعــض الوقت، 
الحــظ زمالؤنا أن الــوزن الزائد يزيد من 
احتمــال بقــاء المصــاب بأمــراض القلــب 
والكلى الشــديدة على قيد الحياة. لذلك 
قررنــا التحقــق مــن وجــود عالقــة بيــن 

السمنة والجلطة الدماغية”.

ووجــد أطباء أوروبيون وأميركيون في 
الفترة األخيرة بعــض اإليجابيات للوزن 
الزائــد، فمثــال، يبقــى الذين يعانــون منه 
علــى قيد الحياة عنــد إصابتهم بأمراض 
معدية خطيرة. كما أنهم يعيشــون فترة 
أطــول بعــد تشــخيص إصابتهــم بقصور 

القلب مقارنة باآلخرين.

قالــت سلســلة متاجر “أســدا” البريطانية 
إنهــا  مــارت”،  “وول  لشــركة  المملوكــة 
التــي  المطبــخ  ســكاكين  كل  ستســحب 
كل  فــي  العــرض  مــن  منفــردة  تبــاع 

متاجرها، بنهاية شهر أبريل المقبل.
ويشهد معدل ارتكاب الجرائم باألسلحة 
البيضاء فــي بريطانيا ارتفاعا مضطردا، 
كمــا وقعــت موجــة مــن عمليــات الطعــن 
القاتلــة فــي اآلونــة األخيــرة، كثيــر منهــا 

نفذها مراهقون.

البريطانيــة  الــوزراء  رئيســة  وعقــدت 
وقــادة  للــوزراء  اجتماعــا  مــاي  تيريــزا 
مواجهــة  ســبل  لمناقشــة  المجتمــع؛ 
“أســدا”  رئيــس  نائــب  وقــال  المشــكلة. 
نيــك جونز في بيان “نعلم أن الســكاكين 
المنفــردة هــي المنتج األكثر شــيوعا في 
الســرقات، لهذا قررنا سحب هذا المنتج 

من العرض من متاجرنا”.
ويمنع القانون البريطاني بيع الســكاكين 

لمن هم دون الـ 18 من العمر.

فائدة غير متوقعة.. السمنة تحمي من الموت

متاجر بريطانية توقف بيع “األسلحة البيضاء”

موكب الكرنفال المسائي الكبير الذي يمثل 
بداية الصوم المسيحي األرثوذكس في 

شوارع ستروميكا، مقدونيا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قصص مقروءة

تفاعل متابعو إنستغرام “البالد” 
مع منشور بعنوان “فزعة لسيارة 
خليجيــة تصاعــد منهــا الدخــان 
الكثيــف بشــكل مفاجــئ”. ورأى 
 @h.a.m.janahi المســتخدم 
أنــه ليس من الغريب أن تســاعد 
وأكــد  البعــض،  بعضهــا  النــاس 
مديــر حســاب مجلــة “الشــرقية 
فيــوز” أن تصــرف النــاس ليــس 
هــذه  مثــل  أن  معتبــرا  غريبــا، 

القصص مقروءة قطعا.

مــن  فنيــا  عمــال   170 مــن  أكثــر  ُيعــرض 
البريطانــي  بالمغنــي  الخاصــة  المجموعــة 
جورج مايكل في مزاد على اإلنترنت اعتبارا 
مــن يوم الجمعة المقبــل لجمع أموال لقضايا 
خيرية كان يدعمها المغني الراحل. وتشــمل 
المجموعــة أعمــاال ألعضاء بارزين في حركة 
“الفنانين البريطانيين الشــباب” )يانغ بريتش 
وتريســي  هيرســت،  داميــان  ومنهــم  آرت( 
إيمن، وســارا لوكاس، ومايكل كريغ - مارتن 
الذين اشتهروا خالل عقد التسعينات. وكان 
كثير منهم أصدقاء مقربين لمايكل. وسوف 
يتــم عــرض المقتنيــات للبيــع علــى اإلنترنت 

حتى 15 مارس. 

وستعرض مجموعة من المقتنيات  «
المخصصة للبيع على الجمهور 

في دار كريستيز للمزادات خالل 
األسبوع. وتشير التقديرات إلى أن 

أسعار المعروضات ستتراوح بين 
400 جنيه إسترليني )522 دوالرا( 

و1.5 مليون جنية )1.96 مليون 
دوالر(.

العــام  ميتشــيغان  جامعــة  مــن  تخــرج 
تهنئــة  برقيــة  يتســلم  لــم  لكنــه   ،1969
بتخرجــه مــن أصدقاء أســرته إال بعد 50 
األميركــي  تســلم  إذ  إرســالها!  مــن  عامــا 
“ويســترن  مــن  البرقيــة  فينــك  روبــرت 
بحســب  فقــط،  العــام  هــذا  يونيــون” 
صحيفة “آن أربور نيوز”. وصلت البرقية 
أساسا في العام 1969 إلى شقة تقاسمها 
فينك مع 3 من زمالئه غداة تركه للشــقة 
للتحضير للدراســات العليا في نيويورك. 
وانتهى الحال بالبرقية في خزانة ملفات 
قديمــة تملكهــا شــركة تســويق إلكتروني 

مقرها في بلدة آن أربور.

وعثرت موظفة بالشركة تدعى  «
كريستينا زاسكي على البرقية 

صدفة بعدما أزالت قاع درج 
مكتب السترداد قطعة من الورق 

سقطت في الداخل. ولجأت 
زاسكي إلى اإلنترنت للعثور 
على فينك في جنوب شرق 

ميتشيغان إلعادة البرقية إليه.

مقتنيـات جـورج 
مـايكـل الفنيـة 

فـي مـزاد

بعد 50 عاما من 
التخرج وصلته 

“التهنئة”
توافــد مشــاهير مــن أنحــاء العالــم بينهــم نجــوم ســينما ومديــرو شــركات وسياســيون 
ورياضيــون علــى مدينــة مومبــاي الهندية الســبت؛ لحضور حفــل زفاف ابــن الملياردير 

الهندي موكيش أمباني أغنى رجل في الهند ورئيس مجموعة ريليانس للصناعات.

التنفيــذي  الرئيــس  الحضــور  بيــن  وكان 
ورئيــس  بيتشــاي،  ســاندر  غوغــل  لشــركة 
بليــر،  تونــي  األســبق  البريطانــي  الــوزراء 
وبريانــكا  راجينيكينــس  الســينما  ونجمــا 
شوبرا، والعبا الكريكيت ساشين تندولكار، 

وهارديك بانديا.
شــاروخان  الهنديــان  النجمــان  وشــوهد 

ورانبيــر كابور يرقصان مــع العريس أكاش 
أمبانــي )28 عامــا( ونشــرت مجموعــة مــن 

الصور على وسائل التواصل االجتماعي.

والعروس شلوكا ميهتا )28 عاما( ابنة  «
روسل ميهتا، وهو تاجر مجوهرات 

ثري ومدير شركة روزي بلو المملوكة 
للعائلة.

مشاهير في زفاف نجل أغنى رجل في الهند

أعلن أليكس رودريغيز، العب البيسبول السابق بفريق نيويورك يانكيز، ونجمة 
البوب والممثلة والمنتجة جنيفر لوبيز خطبتهما على وسائل التواصل االجتماعي، 

ونشرا صورة لخاتم مصنوع من األلماس، خطف األنظار. وقالت صحيفة “ديلي ميل” 
البريطانية إن أليكس رودريغيز )43 عاما( ولوبيز، البالغة من العمر 49 عاما، أعلنا 

رسميا خطوبتهما بعد عالقة دامت أكثر من سنتين. ونشر الحبيبان صورة يمسكان 
فيها بيد بعضهما البعض، فيما تضع لوبيز خاتما ضخما من ألماس، يزن حوالي 15 

قيراطا، رجحت “ديلي ميل” أن تكون قيمته تناهز مليون دوالر.
إمبراطوريتة أمباني التجارية تشمل استثمارات في النفط والغاز واالتصاالت وتجارة التجزئة، وهو 
أغنى رجل في آسيا وحل في المرتبة 13 في قائمة أغنى أغنياء العالم التي تنشرها مجلة فوربس 

بثروة تقدر بنحو 50 مليار دوالر.
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أحمد البحر

Û  يقــول أرنــوال جالســي “أحــد اختبــارات القيــادة هــو التعــرف علــى المشــكلة قبل أن
تتحول إلى حالة طارئة”. ما رأيك سيدي القارئ في قيادة هذه المؤسسة من خالل 
تعاملهــا مــع الموقف التالي والذي عشــته شــخصًيا: تفاجأت كمــا تفاجأ معي النزالء 
اآلخــرون بانقطــاع المياه عن كامل مرافق الفندق. وبــدأت الفوضى وبدا التذمر بل 

وبدأت المعاناة.
Û  فالوقــت هــو الثامنــة صباًحــا والجميــع يســتعدون للخــروج، فهنــاك رجــال األعمــال

وهنــاك المرضــى وهنــاك مــن لديه مهام أخــرى، الجميــع لديهم مواعيــد وارتباطات. 
والذي زاد من المعاناة واالرتباك هو إعالن اإلدارة بأن انقطاع المياه سيستمر حتى 
الثامنة مســاًء وهذا يعني أن شــاغلي 400 غرفة سيعيشــون من دون مياه لمدة 12 

ساعة! والسبب كما أعلنت اإلدارة هو خلل طارئ في الخزان الرئيس للمياه.
Û  الجميــع كان مذهــواًل، فالفنــدق يعتبر من الفنادق الكبيــرة والمعروفة ليس فقط هنا

في العاصمة البريطانية وإنما هو واحد من سلسلة فنادق موجودة في معظم دول 
العالم. نقلت استغرابي إلى المدير متسائاًل: هل يعقل أن مؤسسة سياحية معروفة 
مثــل هــذا الفنــدق تفتقــر إلــى خطــة طــوارئ؟ هــل يعقــل أنــه ال توجــد لديكــم خطة 
مساندة )plan B( للتعامل مع مثل هذه األزمات الطارئة؟ وجاءت اإلجابة صادمة.

Û  أخبرنــي المديــر المســؤول بأنهــم كانوا على علم بالخلل مســبًقا ولكنهــم لم يتوقعوا
بأنــه ســيتحول إلــى أزمــة أو حالــة طارئــة بهــذه الجســامة، فنحن اآلن نعيــش حالة 
طوارئ! الســبب كما يقول المســؤول التهاون مع المشــكلة وهي في أطوارها األولى 
ولم تتفاقم بهذه الدرجة. الخســائر كانت كبيرة جًدا، فقد اضطر الفندق إلى توزيع 
النزالء على فنادق أخرى إضافة إلى إلغاء عدد كبير من النزالء حجوزاتهم وتركهم 
الفندق، ولكن الخســارة األكبر كانت عندما قال أحدهم وبصوت عاٍل إنه فقد الثقة 

في إدارة هذا الفندق، أي بعبارة أخرى أن سمعة الفندق قد تأثرت سلًبا.
Û  كان يمكــن تفــادي هــذا لو كانت هناك إدارة أكثر كفاءة، فكما يقول جون ماكســويل

“عندمــا يكــون النــاس في مكان ال يجيدون فيه تأدية المهــام، ال تأتي األمور بنهاية 
جيدة”.

Û ما رأيك سيدي القارئ في هذه المقولة على ضوء ما حدث في ذلك الفندق؟

كان يمكن 
تفادي هذا 

لو...
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