
الــســمــو  ــوزراء صــاحــب  ــ ــ الـ  رأس رئــيــس 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  وبحضور 

الــــوزراء  لــرئــيــس مــجــلــس  الــنــائــب األول 
الــمــلــكــي األمـــيـــر سلمان  الــســمــو  صــاحــب 
االعتيادية  الجلسة  خليفة  آل  حمد  بــن 
بقصر  وذلــك  ــوزراء  ال لمجلس  األسبوعية 
الــقــضــيــبــيــة امـــــس، وقــــد وجــــه صــاحــب 

رصد  إلــى  الـــوزراء  رئيس  الملكي  السمو 
احتياجات القرى من الخدمات األساسية، 
بــزيــادة  اإلســـكـــان  وزارة  ســمــوه  وكــلــف 
حصص اإلسكان ألهالي سترة عبر تنفيذ 
مزيدًا من المشاريع اإلسكانية بما في ذلك 

اإلسراع في مدينة شرق سترة اإلسكانية، 
فيما أصدر سموه توجيهاته بتسليم فورًا 
إلى  جــاهــزة  سكنية  وحــدة   500 مفاتيح 
المنتفعين في مشروع مدينة شرق الحد 

اإلسكاني.

عاهل البالد وولي عهد أبوظبي يبحثان المستجدات
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يصل إلى 

أبوظبي

مجلس اإلدارة خالل االجتماع أمس

إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  ــ رئ ــف  ــشـ كـ
فــاروق  الخليج  فــنــادق  مجموعة 
المؤيد أن العمل جاٍر على تصميم 
المجموعة  اشترتها  أرض  قطعة 
السياحية؛  الــعــدلــيــة  منطقة  فــي 
مطاعم  مجمع  وبــنــاء  لتطويرها 
متعدد الوحدات، يضم 4 مطاعم، 
ــــى نــحــو 1.5  بــاســتــثــمــار يــصــل إل

مليون دينار.

وأوضح للصحافيين على هامش 
ــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الـــعـــاديـــة  ال
الــخــطــة  أن  أمـــــس  ــمــجــمــوعــة  ــل ل
ــيــة تــقــضــي بــــــإدارة اثــنــيــن  ــحــال ال
ــأجــيــر االثــنــيــن  مـــن الــمــطــاعــم وت
إلــى أن  المؤيد  ــار  اآلخــريــن. وأشـ
المجموعة في العام 2019 ستبدأ 
المرحلة الثانية من تجديد فندق 

كراون بالزا التابع لها.

“فنادق الخليج”: 4 مطاعم جديدة بالعدلية

أبوظبي - بنا

أعمال على هامش  حّذر تجار وأصحاب 
ندوة أقامتها الغرفة أمس األول وناقشت 
القطاع المالي والضرائب، من تشكل أزمة 
سيولة بدأت تتضح مالمحها في السوق 
المشكلة  تدحرج  من  محذرين  المحلية 

ككرة الثلج.
إنه  زينل  إبراهيم  األعــمــال  رجــل  وقــال   
ومن واقع خبرته للسوق يرى تشكل أزمة 
سيولة في السوق المحلية، إذ بدأ التجار 
المستحقات  ســداد  فترة  تمديد  يطلبون 
يوًما   60 فمن  االئتمانية  التسهيالت  أو 
إلى 90 يوًما ومن 90 يوًما إلى 120 يوًما 
 150 تطلب  بـــدأت  الــمــؤســســات  وبــعــض 
رئيس مجلس  نائب  بين  يوًما.من جهته 
البحرين  وصــنــاعــة  تــجــارة  غــرفــة  إدارة 
خــالــد نــجــيــبــي أن هــنــاك مــبــاحــثــات مع 
القيمة  مبلغ  خصم  لتفعيل  المالية  وزارة 
ا وتحصيل القيمة الفعلية  المضافة دفتريًّ
لحفظ  الــســوق،  فــي  المنتجات  بيع  بعد 

السيولة. 

ــبــالد صــاحــب الــجــاللــة  وصـــل عــاهــل ال
إلى  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
ولــي عهد  التقى  أمــس، حيث  أبوظبي 
أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد األعــلــى للقوات 
الشيخ  السمو  صاحب  أخيه  المسلحة 
فــي مجلس  نهيان  آل  زايــد  بــن  محمد 
ــبــحــر. وتـــطـــرق الــجــانــبــان إلــى  قــصــر ال
التي  والمستجدات  القضايا  تــطــورات 
تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها 

واستقرارها.

تجار ومصرفيون: 
بوادر أزمة سيولة

“الـــمـــضـــافـــة” ايـــــــــرادات  ــار  ــ ــن ــ دي مـــلـــيـــون   350
مليون دينار
اعتماد عالوة المتقاعدين116

رصـــــدت “الــــبــــالد” أبـــــرز أســـمـــاء الــجــهــات 
بمشروع  المدرجة  المتكررة  ومصروفاتها 
قانون الميزانية العامة الجديدة حيث تبين 
التشريع  لهيئة  العامة  المصروفات  خفض 
ألفا  و206  مليونين  مــن  القانوني  ــرأي  والـ
بالعام 2019 إلى مليونين و202 ألفا بالعام 
شؤون  وزارة  مصروفات  وارتــفــاع    2020
ــورى والـــنـــواب مـــن مليون  ــشـ الـ مــجــلــســي 
و321  مليون  إلى   2019 بالعام  ألفا  و319 
مــصــروفــات  ــفـــاع  وارتـ  ،2020 بــالــعــام  ألــفــا 
 7 مــن  الــوطــنــي  واالقــتــصــاد  المالية  وزارة 
و570  ماليين   7 إلــى  ألــفــا  و538  ماليين 
ــفــا، بــاالضــافــة الـــى  ارتـــفـــاع مــصــروفــات  أل
ماليين   4 مــن  ــاليــرادات  ل الوطني  الجهاز 
الى 5 ماليين، و  خفض مصروفات وزارة 
إلى  ألفا  و893  مليون   38 مــن  الخارجية 
38 مليون و849 ألفا،و  ارتفاع مصروفات 
ديوان الخدمة المدنية من 5 ماليين و519 

ألــفــا.وســجــلــت  5 مــاليــيــن و567  إلـــى  ألــفــا 
الميزانية الجديدة  ارتفاع مصروفات هيئة 
 11 من  االلكترونية  والحكومة  المعلومات 
و378  مليون   11 إلــى  آالف  و207  مليون 
المساحة  جهاز  مصروفات  خفض  و  ألفا، 
و690  ماليين   7 مــن  العقاري  والتسجيل 

ــا، وخفض  ــف أل مــاليــيــن و757   7 الـــى  ألــفــا 
مصروفات مجلس المناقصات والمزايدات 
من 941 ألفا الى 936 ألفا. الى ذلك فقد بلغ 
نصيب القيمة المضافة من اإليرادات 150 
و200   2019 المالية  للسنة  ديــنــار  مليون 

مليون دينار للعام 2020.

نيويورك - المجلس األعلى للمرأة 

رئيسة  البالد  عاهل  قرينة  أعربت 
ــلــمــرأة صاحبة  ل األعــلــى  الــمــجــلــس 
بنت  سبيكة  األميرة  الملكي  السمو 
سعادتها  عــن  خليفة  آل  ابــراهــيــم 
الــبــالــغــة بـــوصـــول أعـــمـــال جــائــزة 
في  المرأة  لتمكين  العالمية  سموها 
ــى، لــمــرحــلــة اإلعـــالن  ــ دورتـــهـــا األولـ

بها.وقالت  والفائزات  الفائزين  عن 
ــالن  ــ ســـمـــوهـــا فــــي فــــي حـــفـــل اإلعـ
بمقر  سموها  بجائزة  الفائزين  عن 
المتحدة بأن رسالة وأهداف  األمم 
ــة فــكــريــة  ــي خـــالصـ ــ ــــزة، “هـ ــائ ــــجــ ال
ومــعــرفــيــة لــخــبــرتــنــا الــوطــنــيــة في 

مجال تمكين المرأة”.

قرينة العاهل: “جائزة التمكين”خالصة معرفية تسليم مفاتيح 500 وحدة بـ“شرق الحد”
ســمو رئيــس الــوزراء يوجــه بزيــادة حصص اإلســكان لســترة

 المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد

ايقافات بـ”سلة المنامة”“آرت باب 2019”بوتفليقة ينحسببنك اثمار ينفيمركز ثقافي شامل
وافق مجلس بلدي الشمالي  «

على مقترح يقضي بإنشاء 
مركز ثقافي شامل بالمحافظة 

الشمالية، وذلك في موقع حجر 
أساس مدينة حمد المخصص 

كحديقة ومتنفس عام لدى وزارة 
اإلسكان.

نفى بنك اإلثمار، ما يتم تداوله  «
في وسائل التواصل االجتماعي 

من ادعاءات غير صحيحة في 
تسجيل صوتي.  وأكد البنك أنه 

بدأ في اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ضد الشخص الذي سجل هذه 

االدعاءات.

أعلن الرئيس الجزائري  «
عبدالعزيز بوتفليقة عدم 

ترشحه لوالية خامسة وأنه 
ينسحب من االنتخابات 

الرئاسية، كما أعلن تأجيل 
االنتخابات في الجزائر إلى ما 

بعد ندوة الحوار الوطني.

أجمعت فعاليات فنية من داخل  «
وخارج مملكة البحرين على ان 

معرض فن البحرين عبر الحدود 
“آرت باب 2019” في نسخته 

الرابعة يحمل الكثير من التميز 
واإلبداع في معروضاته وأفعاله 

الفنية.

خاطب االتحاد البحريني  «
لكرة السلة، نادي المنامة 

بخصوص األحداث المؤسفة 
التي أعقب مباراة فريق 

المنامة مع فريق الرفاع 
وتضمن الخطاب ايقاف 

العبين واداريين .
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سمو قرينة العاهل لدى القائها كلمة مسجلة تم بثها في حفل اإلعالن عن الفائزين بجائزة سموها 
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اســتــقــبــل الــقــائــد الــعــام لقوة 
الركن  المشير  البحرين  دفــاع 
بن  أحــمــد  بــن  الــشــيــخ خليفة 
سلمان آل خليفة في القيادة 
الــعــامــة صــبــاح أمـــس األمــيــر 
مــحــمــد آل شريم  ــن  ب فــيــصــل 

المري.

الرفاع - قوة الدفاع

القائد العام 

يلتقي فيصل 

آل شريم

02

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

اســتقبلت رئيــس هيئــة البحريــن للثقافــة 
واآلثار الشــيخة مي بنت محمد آل خليفة 
فــي مكتبهــا أمــس الســفير الكازاخســتاني 
شــايف؛  باخيــت  البحريــن  مملكــة  لــدى 
بمناســبة انتهــاء فتــرة عملــه فــي المملكة. 
وفــي بدايــة اللقــاء، رحبــت رئيــس هيئــة 
البحريــن للثقافــة واآلثــار بالســفير، معربًة 
عــن تقديرهــا واعتزازهــا بالعالقــات التــي 
تجمــع ما بيــن مملكة البحريــن وجمهورية 
كازاخســتان، الفتــًة إلــى مســتوى التعــاون 
الثقافــي المميــز والقائــم بيــن البلديــن، إذ 
الفاعــل  لــدوره  للســفير  بالشــكر  توّجهــت 

فــي تحقيــق ذلك. كمــا أكدت خــالل اللقاء 
الثقافــي يســاهم فــي االرتقــاء  العمــل  أن 
تحقيــق  فــي  ويســاعد  بالمجتمعــات، 
بنــاء  إلــى  إضافــًة  المســتدامة،  التنميــة 
جســور التواصــل الحضــاري مــع الشــعوب 

والحضارات حول العالم.
التــي  بالجهــود  شــايف  أشــاد  مــن جانبــه، 
تبذلها الشــيخة مي بنت محمد في ســبيل 
االرتقــاء باألجــواء الثقافيــة فــي البحرين 
والعمــل علــى توطيــد العالقــات الثقافيــة 
مــن خــالل الحضــور المتبادل في المشــهد 

الثقافي المحلي لكال البلدين.

مي بنت محمد تودع السفير الكازاخستاني

الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  وصــل 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة إلــى أبوظبي أمس 
فــي زيارة إلــى دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
الشــقيقة، حيــث التقى ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة أخيــه صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان فــي 

مجلس قصر البحر.
ورحــب صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 
آل نهيــان خــالل اللقــاء بزيارة عاهــل البالد إلى 
بلــده الثانــي دولــة اإلمارات، معربا عــن اعتزازه 
بعمــق العالقــات األخويــة التــي تجمــع البلديــن 

وشعبيهما الشقيقين.
وتبــادل جاللــة الملــك، وســمو محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان خــالل اللقــاء األحاديــث الوديــة التي 
عبــرت عن متانــة العالقات األخويــة التاريخية 
الراســخة بيــن مملكة البحرين ودولــة اإلمارات 
الشــقيقين  وشــعبيهما  المتحــدة  العربيــة 
والحــرص المشــترك على تعزيزهــا وتنميتها بما 
يخــدم مصالحهمــا المتبادلــة ويلبــي تطلعاتهمــا 
تطــورات  إلــى  الجانبــان  المســتقبلية. وتطــرق 
القضايــا والمســتجدات التــي تشــهدها المنطقة 
وتداعياتهــا على أمنها واســتقرارها إضافة إلى 
عــدد مــن الموضوعــات ذات االهتمام المشــترك 

وتبادال وجهات النظر بشأنها.

أبوظبي - بنا

جاللة الملك لدى لقائه بسمو الشيخ 
محمد بن زايد في أبوظبي أمس

المتبادلــة المصالــح  بمــا يخــدم  وتنميتهــا  العالقــات  حــرص مشــترك علــى تعزيــز 

عاهل البالد وولي عهد أبوظبي يبحثان التطورات

سنبقى جنوًدا مخلصين لجاللة الملك والوطن
جاللـــة العاهـــل يتلقـــى شـــكر ميـــرزا بإنشـــاء مركـــز الطاقـــة المســـتدامة

تلقــى عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة برقية تهنئة من 
وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا بمناسبة صدور المرسوم الملكي رقم 

)22( لسنة 2019 بإنشاء مركز الطاقة المستدامة.

وفيما يلي نص البرقية:
ســيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة ملــك البــالد المفدى 

حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد،،،

 إنه ليشــرفني يــا صاحب الجاللة باألصالة 
عــن نفســي وبالنيابــة عــن منتســبي قطــاع 
إلــى مقــام  بــأن نرفــع  الطاقــة المســتدامة 
والعرفــان  الشــكر  آيــات  أســمى  جاللتكــم 
واالمتنان بمناسبة صدور المرسوم الملكي 
مــن لدنكــم حفظكــم هللا رقــم )22( لســنة 
المســتدامة،  الطاقــة  بإنشــاء مركــز   2019
جاللتكــم  تكلفونــي  أن  لــي  لشــرف  وإنــه 

بمهمة اإلشراف على هذا المركز.

 إن إصــدار مرســوم إنشــاء مركــز الطاقــة 
ســتضع  كبيــرة  يمثــل خطــوة  المســتدامة 
مملكــة البحريــن علــى خارطة الــدول التي 
المتجــددة  الطاقــة  اســتخدامات  تطبــق 
وســتدعم  للبيئــة،  والصديقــة  والنظيفــة 
السبيل الى تحقيق األهداف الوطنية التي 
أقرهــا مجلس الوزراء الموقر للوصول إلى 
نسبة 5 % من استخدام الطاقة المتجددة 
 250 يعــادل  بمــا   2025 عــام  بحلــول 
ميغــاوات من الطاقة الكهربائية، ونســبة 6 
% من تحسين كفاءة الطاقة بحلول العام 
ذاتــه، األمــر الذي ســيلبي الطلــب المتنامي 
ويســهم  المملكــة  فــي  الكهربــاء  علــى 
الخدمــات  وكفــاءة  جــودة  تحســين  فــي 

إلــى  باإلضافــة  والمقيميــن  للمواطنيــن 
جذب االســتثمارات المحلية والعالمية إلى 
البحريــن لتنفيــذ المشــاريع والتقنيــات في 
اســتخدام الطاقــة المتجــددة من الشــمس 

والرياح وتنويع مصادر الطاقة.
 إن هذه المناســبة لهي فرصة طيبة لنجدد 

لجاللتكــم - حفظكــم هللا - العهــد والــوالء 
بــأن نبقــى جنــوًدا مخلصيــن أوفيــاء لهــذا 
الوطن الغالي مجيبين لندائه في كل وقت 
وحين، ونســير على نهجكم الســامي وبذل 
الغالــي والنفيــس من أجل مملكــة البحرين 
ورفعتهــا وازدهارهــا، حفــظ هللا البحريــن 
وأدام هللا جاللتكــم ذخــًرا وســنًدا للجميــع 
وســدد على طريق الخيــر خطاكم وأمدكم 
والســعادة  والعافيــة  الصحــة  بموفــور 
فــي  المباركــة  النهضــة  مســيرة  لمواصلــة 

وطننا العزيز.
ولجاللتكم منا كل المحبة والوالء.

آيــات  أســمى  بقبــول  جاللتكــم  وتفضلــوا 
التقدير واالحترام والوالء،،،

المخلص لجاللتكم
الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
 وزير الكهرباء والماء

 عبدالحسين ميرزا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تسّلم عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة رسالة خطية من أخيه عاهل المملكة العربية 
الســعودية خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبــد العزيــز آل ســعود، تضّمنــت دعــوة جاللتــه لحضــور 
الحفــل الختامــي لمهرجــان الملــك عبد العزيــز لإلبل في 
الســامية  الرعايــة  يقــام تحــت  والــذي  الثالثــة  نســخته 

الكريمة لخادم الحرمين الشريفين في مدينة الرياض.
 وســلم الرســالة إلى جاللة الملك ســفير المملكة العربية 
السعودية لدى مملكة البحرين عبد هللا بن عبد الملك آل 

الشيخ خالل استقبال جاللته له أمس.
 وأعــرب صاحــب الجاللــة عــن شــكره وتقديــره ألخيــه 
خــادم الحرميــن الشــريفين رعــاه هللا على هــذه الدعوة 
الكريمــة التــي تعكــس عمــق وتميــز العالقــات األخويــة 
الوثيقــة والروابــط التاريخية الراســخة التــي تجمع بين 
المملكتيــن الشــقيقتين، مؤكــًدا بالــغ اعتزازه بالمســتوى 
المتقــدم الــذي وصــل إليــه التعاون والتنســيق المشــترك 
علــى  والمنفعــة  بالخيــر  يعــود  بمــا  كافــة  الصعــد  علــى 

الشعبين الشقيقين.

 وأعــرب جاللتــه عــن تقديــره للمواقف المشــرفة لخادم 
وشــعبها،  البحريــن  مملكــة  تجــاه  الشــريفين  الحرميــن 
العالقــات  أواصــر  ترســيخ  فــي  المتواصلــة  وبجهــوده 
البحرينيــة الســعودية. كمــا نــّوه جاللتــه بالنجــاح الــذي 
حققــه مهرجــان الملــك عبــد العزيــز لإلبــل فــي النســخ 
الســابقة، مؤكــًدا علــى مــا يحظــى به مــن أهميــة ثقافية 
وتاريخيــة ومــا يتضمنــه مــن أنشــطة وفعاليات شــعبية 
الســعودي  المــوروث  لتعزيــز  جميعهــا  تهــدف  متنوعــة 

جاللة الملك مستقبال السفير السعوديوالعربي وترسيخ القيم الوطنية األصيلة.

جاللة الملك يتســّلم دعوة خــادم الحرمين لحضور مهرجان اإلبل

ــة تــجــاه الــبــحــريــن ــرف ــش ــة م ــودي ــع ــس مـــواقـــف ال



بعدهــا عبــر مجلــس الــوزراء عــن خالــص تعازيــه وصادق مواســاته إلــى جمهوريــة إثيوبيا 
الفيدرالية الديمقراطية الصديقة قيادة وحكومة وشعبًا وألسر ضحايا الحادث المؤسف 
لتحطــم طائــرة الركاب التابعة لشــركة الخطوط الجوية اإلثيوبيــة مؤخرًا، معربًا المجلس 
عــن تعاطــف مملكــة البحريــن مع إثيوبيا الصديقة فــي هذا الحادث المفجــع. بعد ذلك نظر 

المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

المجتمعيــة  الشــراكة  لمبــدأ  تجســيدًا  أوالً: 
أمــن  خدمــة  فــي  الفــرد  إســهامات  وتعزيــز 
مجتمعــه بتضافر جهوده مع ما تقدمه وزارة 
الداخلية، فقد بحث مجلس الوزراء مشروع 
قانون للتطوع لخدمة األمن العام رفعه وزير 
الداخليــة، والــذي يجيــز لــوزارة الداخليــة أن 
تقبل متطوعين للعمل في خدمة األمن العام 
وفق الشروط التي يحددها مشروع القانون، 
وقــرر المجلــس إحالة مشــروع القانون أعاله 
القانونيــة  للشــئون  الوزاريــة  اللجنــة  إلــى 

والتشريعية.
الــوزراء علــى تعديــل  ثانيــًا: وافــق مجلــس 

الالئحة النموذجية للنظام األساســي لألندية 
ويســتهدف  الشــبابية،  والمراكــز  وللهيئــات 
التعديــل دوريــة اجتماعــات مجالــس اإلدارة 
بحيــث تكــون 4 مــرات في الســنة على األقل 
والهيئــات  والمراكــز  األنديــة  مــن  كل  فــي 
شــئون  وزارة  إلشــراف  الخاضعــة  الشــبابية 
الشــباب والرياضة أو كلمــا اقتضت الضرورة 
لذلك، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي 
قراريــن وزارييــن يصــدران عــن وزير شــئون 
الشــباب والرياضــة، األول بتعديــل المادة 35 
األساســي  للنظــام  النموذجيــة  الالئحــة  مــن 
شــئون  وزارة  إلشــراف  الخاضعــة  لألنديــة 

الشــباب والرياضــة الصــادرة بالقــرار رقــم 1 
لســنة 1990، والثانــي بتعديل المــادة 50 من 
الالئحــة النموذجية للنظام األساســي للمراكز 
والهيئات الشــبابية الخاضعة إلشــراف وزارة 
شــئون الشــباب والرياضــة الصــادرة بالقــرار 
رقــم 2 لســنة 2018، وكلــف المجلــس الوزيــر 

المختص بإصدار القرارات الالزمة لذلك.

ثالثــًا: وافــق مجلــس الــوزراء علــى تســمية 
هيئــة تنظيــم االتصاالت لتتولــى كافة المهام 
المتعلقة بتســجيل أســماء النطــاق وتحصيل 
إشــراف  تحــت  وذلــك  المســتحقة  الرســوم 
ورقابــة الوزيــر المعني باالتصاالت، وتســمية 
اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات  هيئــة 
أســماء  بتســجيل  المتعلقــة  المهــام  بتولــي 
النطــاق gov.bh وmil.bh أو مــا يقابــل ذلــك 
باللغــة العربية، وقــرر المجلس الموافقة على 
مشــروع مرســوم بهــذا الخصــوص في ضوء 
التوصيــة المرفوعــة لهــذا الغرض مــن اللجنة 
والتشــريعية  القانونيــة  للشــؤون  الوزاريــة 
والتــي عرضهــا معالــي نائــب رئيــس مجلــس 

الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
رفــع  علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  رابعــًا: 
مــن  الغذائيــة  المــواد  اســتيراد  عــن  الحظــر 
اليابــان والتــي ســبق وأن صــدر قــرار وزاري 
بحظرهــا ســنة 2011 بســبب وقــوع حــادث 

مفاعــل فوكوشــيما وذلــك النتفــاء مبــررات 
هــذا الحظــر، وقــرر المجلــس الموافقــة علــى 
مشــروع قــرار وزاري بهذا الخصــوص يصدر 

عن وزيرة الصحة.
خامســًا: وافق مجلس الوزراء على مصادقة 
مملكــة البحريــن علــى تعديل ميثــاق منظمة 
التعــاون اإلســالمي والذي يســتهدف تكثيف 
القضايــا  لعــرض  اإلســالمية  القمــة  دورات 
األعضــاء  الــدول  قــادة  نظــر  علــى  الكبــرى 
ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها 
اإلجــراءات  اتخــاذ  المجلــس  وقــرر  العالــم، 
إلحالــة  الالزمــة  والقانونيــة  الدســتورية 
مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة 
األولــى مــن المادة الثامنة مــن ميثاق منظمة 

التعاون اإلسالمي إلى مجلس النواب.
سادســًا: وافــق مجلس الــوزراء على انضمام 
حصانــات  اتفاقيــة  إلــى  البحريــن  مملكــة 
وامتيــازات منظمة التعاون اإلســالمي، وقرر 

المجلــس إحالــة مشــروع قانــون باالنضمــام 
الــى االتفاقية أعاله الى مجلس النواب وفق 

اإلجراءات القانونية والدستورية.
ســابعًا: وافق مجلس الــوزراء على التصديق 
الجويــة  الخدمــات  بشــأن  االتفاقيــة  علــى 
وحكومــة  البحريــن  مملكــة  حكومــة  بيــن 
جمهورية البرازيل االتحادية، وقرر المجلس 
علــى  بالتصديــق  قانــون  مشــروع  إحالــة 
وفــق  النــواب  مجلــس  الــى  االتفاقيــة  هــذه 

اإلجراءات الدستورية والقانونية.
ثامنــًا: وافــق مجلــس الــوزراء علــى تجديــد 
التعليــم  بيــن هيئــة جــودة  التفاهــم  مذكــرة 
االســكتلندي  اإلطــار  وهيئــة  والتدريــب 
للســاعات المعتمــدة والمؤهــالت وذلــك لمدة 
5 ســنوات قادمــة، وذلــك فــي ضــوء المذكرة 
المرفوعــة لهذا الغرض مــن وزير المواصالت 
واالتصاالت رئيس مجلس إدارة هيئة جودة 

التعليم والتدريب.
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رأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة وبحضور ولي العهــد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة الجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلس 

الوزراء وذلك بقصر القضيبية امس، وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشــاد مجلس الوزراء بأهمية مشــروع تطوير 
مصفــاة البحريــن الــذي تفضــل بوضــع حجــر 
أساســه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
وبحضــور صاحــب الســمو الملكي ولــي العهد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
مجلــس الــوزراء مؤخــرًا ونــوه المجلس بدور 

هذا المشروع في تعزيز جهود تطوير القطاع 
النفطــي وتنميــة مــوارد المملكــة واالســتثمار 
فيهــا وبمــا يمثله من إضافة نوعية إلى قطاع 
زيــادة  نحــو  آفاقــًا  النفــط وســيفتح  صناعــة 

مساهماته في رفد عجلة التنمية.
بعــد ذلك وجــه صاحب الســمو الملكي رئيس 

مــن  القــرى  احتياجــات  رصــد  إلــى  الــوزراء 
لبرمجتهــا  والمرافــق  األساســية  الخدمــات 
فــي المشــاريع التنموية الخدميــة الحكومية، 
وكلــف ســموه وزارة اإلســكان بزيادة حصص 
اإلســكان ألهالي ســترة عبــر تنفيــذ مزيدًا من 
المشــاريع اإلســكانية بمــا فــي ذلــك اإلســراع 

فيمــا  اإلســكانية،  ســترة  شــرق  مدينــة  فــي 
أصــدر صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
توجيهاته الكريمة بتســليم فورًا مفاتيح 500 
فــي  المنتفعيــن  إلــى  وحــدة ســكنية جاهــزة 

مشروع مدينة شرق الحد اإلسكاني.
وعلــى صعيــد ذي صلــة، فقــد وجــه صاحــب 
بمتابعــة  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
الحــاج  جــد  لقريــة  الخدميــة  االحتياجــات 
وتطوير الخدمات والمرافق والمنشــآت فيها، 
وكلف سموه وزارة األشغال وشئون البلديات 

والتخطيط العمراني ووزارة اإلسكان بذلك.

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد
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سمو رئيس الوزراء يوجه بمتابعة احتياجات “جد الحاج” 
للتطوير الــمــنــطــقــة  ــات  ــاج ــي ــت اح بــشــأن  ــاد”  ــ ــب ــ “ال ــه  ــرت ــش ــان م مـــع  ــاً  ــاع ــف ت

قرارات المجلس

ياسر الناصر

مشـــــروع يجيــــز 
لـ “الداخلية” 

قبول متطوعين 
لخدمة األمن 

العـــــام 

الموافقة على 
رفع الحظر عن 
استيراد المواد 

الغذائية من 
اليابان

لدى اســتقبال ســموه الســفير األميركي، أكد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة أن حاضر عالقاتنا الثنائية سياســيا واقتصاديا 
أصبح أكثر إشراقا بفضل تعاون اإلدارة األميركية برئاسة الرئيس دونالد ترامب الذي يجسد بسياساته الفاعلة الدور األميركي المعهود في دعم الحلفاء واألصدقاء، 

فيما نقل السفير األميركي إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات الرئيس دونالد ترامب وتقدير حكومة بالده.

وكان صاحــب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة أمــس ســفير 
الواليــات المتحدة األميركيــة الصديقة لدى 
مملكــة البحريــن جاســتين ســيبيريل، حيث 
والتعــاون  الصداقــة  عالقــات  بحــث  جــرى 
التــي تجمــع بيــن البلديــن، وســبل تعزيزهــا 
إلــى آخــر  المجــاالت، إضافــة  فــي مختلــف 
اإلقليميــة  الســاحتين  علــى  المســتجدات 
صاحــب  أشــاد  اللقــاء،  وخــالل  والدوليــة. 

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بمــا وصلــت 
إليــه عالقــات التعاون بيــن مملكــة البحرين 
الصديقــة  األميركيــة  المتحــدة  والواليــات 
مــن نمــاء وتقــدم علــى المســتويات كافــة، 
ومــا يوليــه البلــدان من حرص على ترســيخ 
مجاالت التعاون بينهما بالشكل الذي يخدم 
علــى  بالنفــع  ويعــود  المشــتركة  المصالــح 

البلدين والشعبين.
مملكــة  أن  الــوزراء  رئيــس  ســمو  وأضــاف 

األميركيــة  المتحــدة  والواليــات  البحريــن 
تربطهمــا عالقــات صداقة تاريخيــة وطيدة 
ظــل  فــي  ونمــاًء  رســوًخا  تــزداد  ومتميــزة 
حــرص البلدين المتبادل على الوصول بهذه 
العالقــات إلــى مســتويات تعبــر عــن حجــم 

التحالف اإلستراتيجي القائم بينهما.
ونوه صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء 
بــه الواليــات المتحــدة  الــذي تقــوم  بالــدور 
األميركيــة الصديقــة؛ من أجل نشــر الســالم 

واألمــن واالســتقرار فــي أرجــاء العالــم بمــا 
لديهــا مــن ثقــل دولــي كبيــر ومــا تمتلكه من 

مقومات للتأثير في صناعة القرار الدولي.
وأكد صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء 
بــه المنطقــة مــن  اللقــاء أن مــا تمــر  خــالل 
تحديــات عديــدة يتطلــب مزيــدا مــن العمل 
الحليفــة والصديقــة  الــدول  بيــن  المشــترك 
واتخاذ المبادرات التي تضمن الحفاظ على 
أمــن واســتقرار هــذه المنطقــة ذات األهمية 

المســتوى  علــى  الكبيــرة  اإلســتراتيجية 
العالمي.

مــن جانبــه، أعرب ســفير الواليــات المتحدة 
وتقديــره  شــكره  خالــص  عــن  األميركيــة 
لصاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء على 

دعم ورعاية ســموه لكل ما يسهم في تعزيز 
عالقــات التعــاون والصداقــة المتميــزة بيــن 
التــي تقــوم بهــا  البلديــن، مشــيدا بالجهــود 
مملكة البحرين في دعم جهود نشــر السالم 

واألمن واالستقرار إقليمًيا ودولًيا.

العالقات مع أميركا أصبحت أكثر اشراقا سياسيا واقتصاديا
الــحــلــفــاء ــم  ــ دع فـــي  فــاعــا  دورا  يــجــســد  ــرامـــب  تـ الـــــــوزراء:  رئــيــس  ــو  ــم س

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير األميركي

المنامة - بنا

تحديات 
المنطقة تتطلب 
مزيًدا من العمل 

المشترك  

ترسيخ مجاالت 
التعاون مع أميركا 

لخدمة المصالح 
المشتركة
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التنمية أصبحت عنواًنا بارًزا للعهد الملكي الزاهر

ســـمو رئيـــس الـــوزراء وســـمو ولـــي العهـــد يشـــيدان بإســـهامات الكـــوادر الوطنيـــة

تحسين جودة وكفاءة الخدمات للمواطنين
ــاء ــربـ ــهـ ــكـ ســـمـــو ولــــــي الـــعـــهـــد يـــتـــلـــقـــى شـــكـــر وزيــــــــر الـ

تلقــى ولــي العهــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة من وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا 
بمناســبة صــدور المرســوم الملكــي رقم )22( لســنة 2019 بإنشــاء مركــز الطاقة المســتدامة، هذا 

نصها:

ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه 

هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد،،،

 إنــه ليشــرفني يــا صاحــب الســمو باألصالة عن 
نفســي وبالنيابــة عــن منتســبي قطــاع الطاقــة 
المســتدامة بــأن نرفع إلى مقام ســموكم أســمى 
بمناســبة  واالمتنــان  والعرفــان  الشــكر  آيــات 
صــدور المرســوم الملكي رقم )22( لســنة 2019 
مــن لــدن ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة ملك 
البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه بإنشــاء مركز 
الطاقــة المســتدامة، وإنــه لشــرف لــي تكليفــي 

بمهمة اإلشراف على هذا المركز.
الطاقــة  مركــز  إنشــاء  مرســوم  إصــدار  إن   
كانــت  مــا  كبيــرة  خطــوة  يمثــل  المســتدامة 
لتتحقــق لــوال دعــم ومســاندة ســموكم حفظكم 
اســتخدامات  لتفعيــل  وتشــجيعكم  هللا 
الطاقــة النظيفــة والخضــراء مــن أجــل التنميــة 
المســتدامة الشــاملة فــي البالد، وهــذه الخطوة 
ســتضع مملكــة البحريــن علــى خارطــة الــدول 
المتجــددة  الطاقــة  اســتخدامات  تطبــق  التــي 
والصديقة للبيئة، وستدعم السبيل إلى تحقيق 
األهــداف الوطنيــة التــي أقرها مجلــس الوزراء 
الموقــر للوصــول إلى نســبة 5 % من اســتخدام 
الطاقــة المتجددة بحلــول عام 2025 بما يعادل 

250 ميغــاوات مــن الطاقــة الكهربائيــة، ونســبة 
6 % مــن تحســين كفــاءة الطاقــة بحلــول العام 
ذاتــه، األمر الذي ســيلبي الطلــب المتنامي على 
تحســين  فــي  ويســهم  المملكــة  فــي  الكهربــاء 
جــودة وكفاءة الخدمات للمواطنين والمقيمين 
المحليــة  االســتثمارات  جــذب  إلــى  باإلضافــة 

المشــاريع  لتنفيــذ  البحريــن  إلــى  والعالميــة 
والتقنيــات في اســتخدام الطاقة المتجددة من 

الشمس والرياح وتنويع مصادر الطاقة.
 إن هــذه المناســبة لهــي فرصــة طيبــة لنجــدد 
العهد والوالء لقيادتنا الحكيمة بأن نبقى جنوًدا 
مخلصيــن أوفيــاء لهــذا الوطن الغالــي مجيبين 
لندائــه فــي كل وقــت وحيــن، ونعمــل على بذل 
البحريــن  مملكــة  أجــل  مــن  والنفيــس  الغالــي 
ورفعتهــا وازدهارهــا، حفــظ هللا البحرين وأدام 
هللا ســموكم ذخًرا وســنًدا لهــذا الوطن المعطاء 
وأمدكــم  خطاكــم  الخيــر  طريــق  علــى  وســّدد 
بموفــور الصحــة والعافيــة والســعادة لمواصلــة 

مسيرة النهضة المباركة في وطننا العزيز.
وتفضلــوا ســموكم بقبــول أســمى آيــات التقدير 

واالحترام والوالء،،،
المخلص لسموكم

الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير 
الكهرباء والماء.

المنامة - بنا

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

بمناســبة يوم المــرأة العالمــي، أقامت 
جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة حفــال 
2019؛  مــارس   10 األحــد  مســاء 
مــن  الجمعيــة  بعضــوات  لالحتفــاء 
تقديــرا  واإلعالميــات  الصحفيــات 
لدورهــن في إثراء المجــال اإلعالمي 
فنــدق  فــي  البحريــن  مملكــة  فــي 
ممثلــي  مــن  عــدد  بحضــور  الخليــج، 
العربيــة  الدبلوماســية  البعثــات 
فــي  األعمــال  وســيدات  واألجنبيــة 

المملكة. 

وقالــت رئيســة الجمعية عهدية أحمد 
إن األمم المتحــدة اختارت لالحتفال 
شــعار   2019 العالمــي  المــرأة  بيــوم 
“نطمــح للمســاواة، نبني بــذكاء، نبدع 
إلــى  إشــارة  فــي  التغييــر”  أجــل  مــن 
طــرق  إيجــاد  علــى  التركيــز  ضــرورة 
ابتكاريــة تمكننــا مــن المســاواة بيــن 
مضيفــة  المــرأة،  وتمكيــن  الجنســين 
أننــا نحتفل اليوم بالمــرأة الصحافية، 
بالكلمــة  الحــر،  بالقلــم  واإلعالميــة، 

المؤثرة.

“الصحفيين” تحتفي بعضواتها

المنامة - بنا

اســتقبل رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة ولــي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة وذلك بقصر القضيبية أمس.
 وخــالل اللقــاء أكــد ســموهما أن التنميــة فــي 
مملكــة البحريــن أصبحــت عنواًنــا بــارًزا للعهــد 
الزاهــر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 

بــن عيســى آل خليفــة وباتــت تشــهد تطــورات 
متســارعة بفضــل سياســات وبرامــج الحكومــة 
علــى  انعكــس  منهًجــا  التطويــر  تتبنــى  التــي 
االرتقــاء بكافــة القطاعات التــي ترفد االقتصاد 
النفطيــة،  الصناعــات  قطــاع  ومنهــا  والتنميــة 
الحكومــة  اســتمرار  إلــى  ســموهما  مشــيرين 
المنظومــة  تدعــم  التــي  المبــادرات  تبنــي  فــي 

االقتصادية وتعزز مختلف قطاعاتها.

 وأشــاد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء 
وصاحب الســمو الملكي ولــي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
بإســهامات الكــوادر الوطنيــة، ومــا حققتــه مــن 
إنجــازات رائــدة وضعــت البحريــن فــي مصاف 
الــدول المتقدمــة علــى صعيــد مواكبــة التطــور 

العالمي في مختلف المجاالت.

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفة برقية تهنئة من وزير شــؤون الكهرباء والماء 
عبدالحســين ميــرزا بمناســبة صدور المرســوم الملكــي رقم )22( 

لسنة 2019 بإنشاء مركز الطاقة المستدامة، هذا نصها:

سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد،،،
 إنه ليشرفني يا صاحب السمو باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن 
منتســبي قطــاع الطاقــة المســتدامة بأن نرفع إلى مقام ســموكم 
أسمى آيات الشكر والعرفان واالمتنان بمناسبة صدور المرسوم 
الملكــي رقــم )22( لســنة 2019 مــن لــدن ســيدي حضــرة صاحب 
الجاللــة ملــك البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه بإنشــاء مركــز 
الطاقة المستدامة، وإنه لشرف لي تكليفي بمهمة اإلشراف على 

هذا المركز.
يمثــل  المســتدامة  الطاقــة  مركــز  إنشــاء  مرســوم  إصــدار  إن 
خطــوة كبيــرة مــا كانــت لتتحقــق لــوال دعــم ومســاندة ســموكم 
الطاقــة  اســتخدامات  لتفعيــل  وتشــجيعكم  هللا  حفظكــم 
النظيفــة والخضــراء؛ مــن أجل التنمية المســتدامة الشــاملة في 
البــالد، وهــذه الخطــوة ســتضع مملكــة البحريــن علــى خارطــة 
الــدول التــي تطبــق اســتخدامات الطاقــة المتجــددة والصديقة 
للبيئــة، وســتدعم الســبيل إلــى تحقيــق األهــداف الوطنيــة التي 

أقرهــا مجلــس الــوزراء الموقــر للوصــول إلــى نســبة 5 % مــن 
اســتخدام الطاقــة المتجــددة بحلول عام 2025 بمــا يعادل 250 
6 % مــن تحســين  الكهربائيــة، ونســبة  الطاقــة  ميغــاوات مــن 
كفــاءة الطاقــة بحلــول العــام ذاتــه، األمــر الــذي ســيلبي الطلــب 
المتنامي على الكهرباء في المملكة، ويســهم في تحسين جودة 
وكفــاءة الخدمــات للمواطنيــن والمقيميــن باإلضافــة إلى جذب 
االســتثمارات المحليــة والعالميــة إلى البحرين لتنفيذ المشــاريع 
والتقنيات في اســتخدام الطاقة المتجددة من الشمس والرياح 

وتنويع مصادر الطاقة.
إن هذه المناسبة لهي فرصة طيبة لنجّدد العهد والوالء لقيادتنا 
الحكيمــة بــأن نبقى جنــوًدا مخلصين أوفياء لهــذا الوطن الغالي 
مجيبيــن لندائــه فــي كل وقــت وحيــن، ونعمــل على بــذل الغالي 
والنفيــس مــن أجل مملكــة البحريــن ورفعتهــا وازدهارها، حفظ 
الوطــن  لهــذا  وســنًدا  ذخــًرا  ســموكم  هللا  وأدام  البحريــن  هللا 
المعطــاء، وســّدد علــى طريــق الخيــر خطاكــم وأمدكــم بموفــور 
الصحــة والعافية والســعادة؛ لمواصلة مســيرة النهضــة المباركة 

في وطننا العزيز.
وتفضلوا سموكم بقبول أسمى آيات التقدير واالحترام والوالء.

المخلص لسموكم
الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
وزير الكهرباء والماء

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر ميرزا

سمو ولي العهد

الرفاع - قوة الدفاع الرفاع - قوة الدفاع

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحريــن المشــير الركن الشــيخ خليفة 
بــن أحمد آل خليفة بمكتبه في القيادة 
العامــة أمس ســفير دولــة الكويت لدى 

المملكة الشيخ عزام بن مبارك الصباح.
وخــالل اللقاء، رّحب القائــد العام لقوة 
دفــاع البحريــن بســفير دولــة الكويــت، 
األخويــة  العالقــات  بعمــق  مشــيًدا 

ومــا  البلديــن،  بيــن  القائمــة  الوطيــدة 
تتمتــع به هذه العالقات من نمو مطرد، 

بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين.

اســتقبل قائــد الحــرس الملكــي ســمو اللــواء 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  الركــن 
مــن  عــدًدا  الروضــة  معســكر  فــي  بمكتبــه 
الــدورة  خريجــي  الضبــاط  المرشــحين 
عيســى  كليــة  فــي  عقــدت  التــي  التأهيليــة 
ســموه  قــام  حيــث  الملكيــة،  العســكرية 
بتســليمهم الشــهادات التقديرية الجتيازهم 
الــدورة بنجــاح، تمهيــًدا إلشــراكهم بالــدورة 
التــي ســتعقد فــي أكاديميــة ســاند هيرســت 

العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة.
 وقّدم ســمو قائد الحرس الملكي توجيهاته 
علــى  وحثهــم  الضبــاط  للمرشــحين  القيمــة 
بــذل جهودهــم خــالل إشــراكهم فــي دورة 
المرشــحين الضبــاط التــي ســتعقد فــي هذه 
األكاديميــة العســكرية العريقــة وبما يؤهلهم 
الكتســاب العلــم والمعرفة فــي كافة مناحي 
العلــوم العســكرية وبمــا يخــدم قــوة دفــاع 

البحرين ومملكتنا الغالية.

تنامي العالقات مع الكويت قائد الحرس الملكي يسّلم الخريجين الشهادات التقديرية
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أعربــت قرينــة عاهــل البــاد رئيســة المجلس األعلــى للمــرأة صاحبة الســمو الملكي 
األميرة ســبيكة بنت ابراهيم آل خليفة عن ســعادتها البالغة بوصول أعمال جائزة 
ســموها العالميــة لتمكيــن المــرأة فــي دورتهــا األولى، لمرحلــة اإلعان عــن الفائزين 
والفائزات بها، بعد ثاث سنوات من العمل الدقيق والُمنظم، أشرفت على خطواته 
هيئة األمم المتحدة للمرأة، وســاندتها في ذلك لجنة تحكيم مســتقلة، ضمت نخبة 

من الشخصيات العالمية رفيعة المستوى.

وقالت ســموها في كلمة مســجلة تم بثها 
فــي حفــل اإلعــان عــن الفائزيــن بجائــزة 
سموها العالمية لتمكين المرأة بمقر األمم 
بــأن رســالة  المتحــدة بمدينــة نيويــورك، 
وأهــداف الجائــزة، “هــي خاصــة فكريــة 
ومعرفيــة لخبرتنــا الوطنيــة فــي مجــال 
تمكيــن المرأة ومتابعة تقدمها في مملكة 
البحريــن، وهــو مــا أســهم في وضــع هذه 
المبــادرة تحــت تصــرف المجتمــع الدولي 
مــن خــال هيئــة األمــم المتحدة للمــرأة”. 
وقد أشــادت ســموها بدور الهيئة األممية 
فــي إتاحة الفرص لتبــادل الخبرات ونقل 
المعــارف وتوجيــه المــوارد الازمة لدعم 
التــي  الوطنيــة،  والمســاهمات  الجهــود 
ترتقي بحياة المرأة وتمّكنها من اإلســهام 
بشــكل ُمؤّثر في تنمية ونهضة مجتمعها، 
للتنميــة  العالميــة  وبمــا ُيحقــق األهــداف 

المستدامة 2030.
رســالتها  فــي  ســموها   أعربــت  وقــد 
لمنــح  الخــاص  الحفــل  فــي  للمشــاركين 
التقديــر  بالــغ  عــن  العالميــة،  الجائــزة 
واالمتنان لرئيســة وأعضاء لجنة تحكيم 
حــرص  مــن  أبــدوه  مــا  علــى  الجائــزة، 
واهتمــام بمتابعــة حســن ســير المشــروع 
باإلنجــازات  يحتفــي  الــذي  َمــوح  الطَّ
النوعيــة والُمؤّثــرة، كمــا وجهــت ســموها 
الدعــوة للفائزيــن بالجائــزة لزيــارة مملكة 
علــى  أقــرب  بشــكل  للتّعــرف  البحريــن 
وقــد  المتميــزة.  ومبادراتهــم  تجاربهــم 
أعربــت حفظهــا هللا عن تهانيهــا الخالصة 

وتقديرها لجهودهم التي أهلتهم للفوز. 
ســمو  أنابــت  قــد  ســموها  وكانــت  هــذا 
خليفــة  آل  حمــد  بنــت  نجــاء  الشــيخة 
المتحــدة  األمــم  بمقــر  الحفــل  لحضــور 
وتســليم الفائزيــن جائزة األميرة ســبيكة 
بنــت ابراهيــم آل خليفــة العالمية لتمكين 
المــرأة فــي دورتهــا األولــى، حيــث فــازت 
اإلمــارات  دولــة  مــن  أبوظبــي  شــرطة 
فئــة  عــن  بالجائــزة  المتحــدة  العربيــة 
المؤسســات الحكومية، ومؤسســة ماهاال 
ســاهايارتا لتمويــل المؤسســات الصغيرة 

الديمقراطيــة  نيبــال  جمهوريــة  مــن 
االتحاديــة عــن فئة المؤسســات الخاصة، 
فيمــا فــازت مؤسســة التنمية المســتدامة 
لعمــوم كينيا من جمهورية كينيا بالجائزة 
المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  فئــة  عــن 
وكالبانــا ســانكار مــن جمهوريــة الهند عن 

فئة األفراد.
وفي تصريح لســمو الشــيخة نجاء بنت 
حمد بن إبراهيم آل خليفة، أكدت سموها 
“جائــزة  بــه  حظيــت  الــذي  االهتمــام  أن 
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة 
العالميــة لتمكين المرأة” من قبل المجتمع 
الدولــي مــن خــال األمــم المتحــدة إنمــا 
يؤكــد أن التجربــة البحرينيــة فــي مجــال 
متقدمــة  لمراحــل  وصلــت  المــرأة  دعــم 
جــدًا، وأصبحت مثاال يحتذى به من قبل 
المؤسسات والجهات والمنظمات الراغبة 
فــي تعزيــز حضــور المــرأة فــي مختلــف 
المجــاالت ورفــع مســاهمتها فــي التنميــة 

المستدامة.
بنــت  نجــاء  الشــيخة  ســمو  وأشــادت 
بــه  الــذي حظــي  الكبيــر  بالتفاعــل  حمــد 
مــن قبــل أعضــاء  الجائــزة  اإلعــان عــن 
سياســية  وشــخصيات  المتحــدة  األمــم 
ودبلوماسية وإعامية مرموقة، بما يعزز 
ملتزمــة  كدولــة  عالميــًا  البحريــن  مكانــة 
الدوليــة  القضايــا  تجــاه  بمســؤولياتها 
الكبــرى، ومــن بينهــا قضيــة دعــم المــرأة 

وتعزيز حقوقها حول العالم.
بحضــور  جــرى  الــذي  الحفــل  وخــال 
للمــرأة  األعلــى  للمجلــس  العــام  األميــن 
لجنــة  أعضــاء  وبعــض  األنصــاري   هالــة 
تحكيــم الجائزة وكبار المســؤولين باألمم 
المتحــدة ورؤســاء الوفود المشــاركة في 
االجتماعــات الخاصة بلجنة وضع المرأة، 
جــرى عــرض فيلم يوضح مراحــل جائزة 
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة 
العالميــة لتمكين المرأة التي بدأ التعريف 
بهــا كمبــادرة منــذ مــارس 2015 وصــوالً 
المجلــس  بيــن  تفاهــم  مذكــرة  لتوقيــع 
المتحــدة  األمــم  وهيئــة  للمــرأة  األعلــى 

للمــرأة فــي يونيــو 2016، ثــم اإلعان عن 
بدء األعمال التحضيرية إلطاق الجائزة 
رســميًا من مقر األمــم المتحدة بنيويورك 
فــي مــارس 2017 وفتــح بــاب االشــتراك 
لهــا  فيهــا بعــد عــام واحــد، حيــث تقــدم 

1880 مشارك من مختلف دول العالم.
كمــا تضمن الحفــل عرض خاص للتعريف 
فــي  مســاهمتهم  يوضــح  بالفائزيــن 
ابتــكار منهجيــات وسياســات مخصصــة 
لتمكيــن المرأة واتاحة الفــرص المتكافئة 
لمشــاركتها فــي التنميــة، وقــدرة الفائزين 
على  اســتدامة تطبيقها لتنويع الخيارات 
واتاحــة الخدمــات النوعيــة أمــام المــرأة، 
ونجــاح تلــك الجهــود في تعزيز مشــاركة 
ودراســة  بتوجهاتهــن  واألخــذ  النســاء 

احتياجاتهــن في كافــة مراحل التخطيط 
ذلــك  وانعــكاس  والتقييــم،  والتنفيــذ 
علــى طبيعــة مســاهمات المــرأة وتوليهن 
للمناصب القيادية، واســتدامة تواجدهن 

في مواقع صنع واتخاذ القرار.
وكانت وكيل األمين العام لألمم المتحدة 
والمديــرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة 
للمرأة، ورئيســة لجنــة التحكيم الدولية لـ 
“جائــزة األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل 
خليفــة العالمية لتمكين المرأة”، فومزيلي 
مامبو نكوكا، أعربت عن سعادتها البالغة 
للجائــزة  األولــى  الــدورة  تحقيــق  إزاء 
ألهدافها المنشــودة، والتــي مكنت الكثير 
مــن المنظمات والمؤسســات حــول العالم 
مــن التعــرف على تجربة مملكــة البحرين 

الصعيــد  علــى  المــرأة  دعــم  مجــال  فــي 
العالمي واالستفادة من هذه التجربة.

فــي  لهــا  كلمــة  فــي  فومزيلــي  وأكــدت   
ونوعيــة  حجــم  أن  الحفــل  مســتهل 
المشــاركات التي تلقتها النســخة العالمية 
األمــم  رهــان  أن  يثبــت  الجائــزة  مــن 
المتحــدة علــى نجاح الشــراكة مــع مملكة 
البحريــن فــي إطــاق هــذه الجائــزة كان 
فــي محلــه، وأوضحــت أن موافقــة األمم 
المتحــدة علــى تبنــي هــذه الجائــزة جــاء 
بعــد أن برهنت مملكة البحرين من خال 
امتاكهــا  علــى  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
معايير وخبرات وتدابير متقدمة راكمتها 
مــن خــال إطــاق خمس نســخ مــن هذه 
الجائــزة علــى الصعيد الوطني، وأشــارت 

إلى أن الجائزة تفتح بابًا أوســع للشــراكة 
والعمــل المشــترك بيــن البحريــن واألمــم 
الطرفيــن،  مصلحــة  فيــه  لمــا  المتحــدة، 
تمكيــن  خلــف  الســاعية  الــدول  وجميــع 
المــرأة، معربــة عــن دعــم األمــم المتحــدة 
لمملكــة البحرين فــي تطوير هذه الجائزة 

واالرتقاء بها.
هــذا وفــي إطار حفــل اإلعان عــن نتائج 
ابراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة  جائــزة 
المــرأة،  لتمكيــن  العالميــة  خليفــة  آل 
خــاص  معــرض مصاحــب  تنظيــم  جــرى 
ومؤشــرات  معلومــات  تضمــن  بالجائــزة 
البحرينيــة  المــرأة  تقــدم  عــن  احصائيــة 
والترويــج ألهــداف الجائــزة التــي تتمثل 
الــدول  التــزام  أهميــة وتأثيــر  بيــان  فــي 
والهيئــات والمنظمات مــن خال أجهزتها 
التشــريعية والتنفيذيــة العامــة والخاصة 
والمجتمــع المدني بسياســة عــدم التمييز 
ضــد المــرأة، وتحقيق تكافــؤ الفرص بين 
المــرأة والرجــل علــى مختلــف االصعــدة، 
والمبــادرات  الجهــود  وتقديــر  وإبــراز 
والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة 
إلدمــاج احتياجــات المــرأة بما يســهم في 
إحداث التغيير اإليجابي في واقعها نحو 
حيــاة أكثــر اســتقرارًا وإنتاجيــة، وإبــراز 
مســتويات تقــدم المــرأة علــى المســتوى 
الممارســات  أفضــل  وتعميــم  الوطنــي، 
الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى 
العالمــي والســعي نحــو تحقيــق األهداف 
اإلنمائيــة ذات العاقــة بتحقيــق العدالــة 

بين الجنسين.

الفائزون بجائزة األميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة والوفد المشارك بالحفل

 نيويورك- المجلس األعلى للمرأة

قرينة العاهل: تجربتنا في تقدم البحرينية تحت تصرف المجتمع
ــو األمــــــيــــــرة ســـبـــيـــكـــة لـــتـــمـــكـــيـــن الــــمــــرأة ــ ــم ــ تـــســـلـــيـــم جـــــائـــــزة س

المنامة - بنا

افتتــح وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء محمــد المطوع، أمــس المعرض الفني الــذي أقامته مدرســة بيان البحريــن النموذجية تحت 
رعايته، واشتمل علي مجموعة متنوعة من االبداعات الفنية التي صاغها طلبة البكالوريا الدولية بالمدرسة.

وأكــد المطــوع أهميــة الــدور الــذي تقــوم به 
المدارس والمنشــآت التعليمية في االرتقاء 
بمواهــب الطلبــة والطالبــات، بما يســهم في 
صقــل هذه المواهــب وتوجيههم إلى كل ما 
يرتقــي بذائقتهــم الفنية وفق أســس علمية 
تمكنهــم من قطع خطوات اوســع في مجال 

اإلبداع الفني.
وأعــرب عــن اعجابه بما شــاهده مــن أعمال 
فنية راقية تجســد مــدى الوعي الفني الذي 
بيــان  مدرســة  وطالبــات  طلبــة  بــه  يتميــز 
إدارة  النموذجيــة والــذي تدعمــه  البحريــن 

المدرسة وتوفر له كل عناصر النجاح.
وأشــاد بالجهود التي تقوم بها مدرسة بيان 
البحرين النموذجيــة وجميع القائمين عليها 
فــي تنشــئة أجيــال مــن الطلبــة والطالبــات 
وفق احدث االساليب التربوية والتعليمية.

باإلشــارة إلــى مــا نشــر فــي العــدد 3799 من صحيفــة “الباد” في مقال الصحافي األســتاذ راشــد 
الغائــب تحــت عنــوان “وزارات كســولة” والــذي تكلــم فيه الصحافــي عن إخفاق شــؤون البلديات 
بمشــروع تطويــر ســوق الرفــاع المركزيــة علــى يــد القطــاع الخــاص، بعد طرحهــا بمناقصــة، ولم 
تحصــل الــوزارة على العطاء المناســب، واهتدت أخيرا لطرح مزايدة، وما زالت الســوق، برســم 

االنتظار.

وبدورها توجه الوزارة جزيل الشكر للصحافي 
على اهتمامه بالمشــاريع الخدمية، كما يسعدنا 
أن نوضــح بعــض األمــور المتعلقــة بموضــوع 
إن  إذ  وتطويرهــا،  المركزيــة  الرفــاع  ســوق 
وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي قدمــت تجربــة جيــدة فيمــا يتعلــق 
ســوق  وهــي  المركزيــة،  األســواق  بموضــوع 
المحــرق المركزيــة والتــي تــم تطويرهــا ضمــن 
خطــة الــوزارة بمملكــة البحريــن الراميــة إلــى 
تحديــث األســواق المركزيــة التي أنشــأت منذ 
فتــرة مــن الزمــن وتلبيــة الحتياجــات مرتــادي 
األســواق المركزية مــن المواطنيــن والمقيمين 
لألســواق  الحديثــة  التطــورات  ولمواكبــة 
المركزيــة الحديثة مــن مرافق وخدمات وذلك 

بالتعاون والتنســيق مع المجلس البلدي لبلدية 
المحــرق الــذي كان شــريكا فــي جميــع مراحــل 

تنفيذ المشروع.
وقــد ارتــأت الــوزارة أن يتــم اســتثمار وتطوير 
ســوق الرفــاع المركزيــة بالشــراكة مــع القطــاع 
التــي تســتهدف  الرؤيــة  هــذه  الخــاص ضمــن 
ومرتــادي  والتجــار  للباعــة  خدمــات  تقديــم 
الســوق مــن المواطنيــن والمقيميــن بمــا يلبــي 
االحتياجات الحالية والمســتقبلية وبما يحفظ 
الهويــة البحرينيــة األصيلة على غرار ما تم مع 
ســوق المحــرق المركزية، لما لذلــك من أثر في 
تنشــيط الحركــة التجارية بالســوق، ولارتقاء 
بالخدمات المقدمة للبائعين ولمرتادي الســوق 
بمــا يتناســب مــع احتياجاتهــم وبما يــؤدي إلى 

اســتغناء الزبائــن عــن الذهــاب إلــى األســواق 
األخرى البعيدة عن مناطقهم.

وهنــا نؤكــد أن الــوزارة تســعى لتنفيــذ الخطــة 
وتطويــر  إنشــاء  إلــى  الراميــة  اإلســتراتيجية 
األســواق بمــا يتواكــب مــع برنامــج الحكومــة 
ورؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030، في جعل 
مملكــة البحريــن في مصــاف الــدول المتقدمة 
من خال تنفيذ األسواق النموذجية والحديثة 

التي تخدم المواطنين والمقيمين.
وقــد طرحــت الــوزارة فيمــا ســبق ممثلــة فــي 
صيانــة  مشــروع  الجنوبيــة  المنطقــة  بلديــة 
وكانــت  المركزيــة  الرفــاع  ســوق  وتطويــر 

العطاءات تفوق الكلفة التقديرية بكثير.
إال أن الــوزارة حاليــا تعمــل علــى إعــادة طــرح 
المشــروع علــى غــرار تجربــة ســوق المحــرق 
علــى أن يشــمل الطرح الجديد للمشــروع هدم 
قبــل  مــن  بالكامــل  الســوق وإعــادة تشــييدها 
القطــاع الخــاص وفق اشــتراطات ومواصفات 
ببنــاء  االســتثمار  علــى  المســتثمرين  تشــجع 
السوق وتبقي الطابع التراثي والشعبي للسوق 
وكذلــك تحافــظ علــى مصالــح المنتفعيــن مــن 

جانب من حفل االفتتاحخال توفير هذه الخدمة في منطقة الرفاع.

دور كبيـــر للمنشـــآت التعليميـــة فـــي تنميـــة مواهـــب الطلبة ــل الــغــائــب ــي ــزم ــال ال ــق ــى م “الــبــلــديــات” تـــرد عــل

المطوع يفتتح المعرض الفني لـ“بيان البحرين” سوق الرفاع المركزية ستحفظ الهوية كالمحرق

محرر الشؤون المحلية

األمين العام للمجلس مع وكيل األمين العام لألمم المتحدة خالل حفل الجائزة تكريم مؤسسة التنمية المستدامة لعموم كينيا

تكريم كالبانا سانكار من الهندتكريم شرطة أبوظبيتكريم ماهاال ساهايارتا لتمويل المؤسسات الصغيرة من نيبال



“^” تنشر تفاصيل مشروعات الحكومة بالميزانية العامة
و2020  2019 الــــمـــــــــالـــــــــــــتــيـــــــن  لــلــــــــســـــــــنــــــتـــــيــــــــــــــــن 

06local@albiladpress.com

الثالثاء
12 مارس 2019 

5 رجب 1440

خفض مصروفات “التربية” و“الصحة” و“الخارجية”
ــن ــ ــدي ــ ــاع ــ ــق ــ ــت ــ ــم ــ ال عـــــــــــاوة  اعـــــتـــــمـــــاد  ــار  ــ ــ ــنـ ــ ــ ديـ ــون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  116

فيمــا يأتــي أبرز أســماء الجهــات ومصروفاتهــا المتكــررة المدرجة بمشــروع قانون 
الميزانية العامة الجديدة للدولة:

- خفــض المصروفــات العامــة لهيئــة التشــريع 
والرأي القانوني من مليونين و206 ألفا بالعام 

2019 إلى مليونين و202 ألفا بالعام 2020.
- ارتفــاع مصروفــات وزارة شــؤون مجلســي 
الشــورى والنواب من مليون و319 ألفا بالعام 

2019 إلى مليون و321 ألفا بالعام 2020.
- ارتفاع مصروفــات وزارة المالية واالقتصاد 
 7 إلــى  ألفــا  و538  مالييــن   7 مــن  الوطنــي 

ماليين و570 ألفا.
- ارتفاع مصروفات الجهاز الوطني لاليرادات 

من 4 ماليين الى 5 ماليين.
- خفــض مصروفــات وزارة الخارجيــة من 38 

مليون و893 ألفا إلى 38 مليون و849 ألفا.
- ارتفــاع مصروفــات ديــوان الخدمــة المدنية 
مــن 5 مالييــن و519 ألفــا إلى 5 ماليين و567 

ألفا.
المعلومــات  هيئــة  مصروفــات  ارتفــاع   -
والحكومــة االلكترونيــة مــن 11 مليون و207 

آالف إلى 11 مليون و378 ألفا.
المســاحة  جهــاز  مصروفــات  خفــض   -
والتســجيل العقــاري مــن 7 مالييــن و690 ألفا 

الى 7 ماليين و757 ألفا.
المناقصــات  مجلــس  مصروفــات  خفــض   -

والمزايدات من 941 ألفا الى 936 ألفا.

- خفــض مصروفــات معهــد االدارة العامة من 
مليون و151 ألفا إلى مليون و604 آالف.

االســالمية  الشــؤون  مصروفــات  خفــض   -
بــوزارة العــدل من 3 مالييــن و881 ألفا إلى 3 

ماليين و779 ألفا.
- ارتفاع مصروفات المجلس األعلى للشــؤون 
الــى  ألفــا  و398  مليونيــن  مــن  االســالمية 

مليونين و422 ألفا.
مــن  الســنية  األوقــاف  مصروفــات  خفــض   -

مليون و1887 ألفا إلى مليون و958 ألفا.
- خفــض مصروفــات األوقــاف الجعفريــة مــن 

مليون و898 ألفا إلى مليون و750 ألفا.
- زيــادة مصروفــات بيــت القــرآن مــن 74 ألف 

إلى 75 ألف.
- زيــادة مصروفــات المجلــس األعلــى للقضاء 
مــن 12 مليــون و912 ألفــا الى 13 مليون و64 

ألف.
بــوزارة  العــدل  - خفــض مصروفــات شــؤون 
 10 الــى  ألفــا  و224  مالييــن   10 مــن  العــدل 

ماليين و203 آالف.
للنيابــة  االداري  الجهــاز  مصروفــات  زيــادة   -
العامــة مــن 3 ماليين و320 ألفا إلى 3 ماليين 

و341 ألفا.
- خفــض مصروفات وزارة الصناعة والتجارة 

والســياحة مــن 10 مالييــن و158 ألفــا الــى 9 
ماليين و876 ألفا.

- خفــض مصروفــات وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة من 13 مليــون و370 ألفا الى 13 

مليون و88 ألف.
- زيــادة مصروفــات هيئة تنظيم ســوق العمل 
مــن 9 مالييــن و811 ألفــا الى 9 ماليين و941 

ألفا.
- زيــادة مصروفات وزارة النفط من 165 ألف 

الى 168 ألف.
الكهربــاء  زيــادة مصروفــات وزارة شــؤون   -

والماء من 231 ألفا إلى 232 ألفا.
- خفــض مصروفــات شــؤون األشــغال بوزارة 
األشــغال مــن 41 مليــون و911 ألفــا إلــى 42 

مليون و220 ألفا.
المواصــالت  وزارة  مصروفــات  زيــادة   -
واالتصــاالت الى 28 مليون و490 ألفا إلى 28 

مليون و547 ألفا.
لعلــوم  الوطنيــة  الهيئــة  زيــادة مصروفــات   -

الفضاء من 732 ألف إلى مليون و31 ألفا.
 4 مــن  االســكان  وزارة  - خفــض مصروفــات 

ماليين و442 ألف إلى 4 ماليين و434 ألفا.
- خفــض مصروفات شــؤون البلديــات بوزارة 
مالييــن   5 مــن  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 

و853 ألفا إلى 5 ماليين و727 ألفا.
- خفض مصروفات هيئة التخطيط والتطوير 
العمراني من 3 مليون و134 ألفا الى 3 مليون 

و126 ألفا.
- خفــض مصروفــات وزارة الصحــة مــن 224 
مليون و213 ألفا الى 215 مليون و753 ألفا.

الشــباب  شــؤون  وزارة  مصروفــات  زيــادة   -
والرياضــة مــن 11 مليــون و723 ألفــا الــى 11 

مليون و750 ألفا.
- زيــادة مصروفــات هيئــة البحريــن للثقافــة 
 6 إلــى  آالف  و404  مالييــن   6 مــن  واآلثــار 

ماليين و452 ألفا.
- زيــادة مصروفات وزارة شــؤون االعالم من 
18 مليــون و380 ألفــا الــى 18 مليــون و446 

ألفا.
- خفــض مصروفــات وزارة التربيــة والتعليــم 
مــن 292 مليــون و486 ألفــا الــى 276 مليــون 

و982 ألفا.
التعليــم  جــودة  هيئــة  مصروفــات  زيــادة   -
 3 الــى  والتدريــب مــن 3 مالييــن و897 ألفــا 

ماليين و928 ألفا.
- زيــادة مصروفــات جامعــة البحريــن مــن 34 

مليون و416 ألفا الى 34 مليون و859 ألفا.
المعيشــة  تحســين  عــالوة  حافظــت   -
 116 باعتمــاد  مســتواها  علــى  للمتقاعديــن 

مليون دينار للعامين.

راشد الغائب



 »  

تقــدر اإليــرادات العامــة  للدولــة حســب الوزارات والجهات الحكومية للســنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ 5 مليــارات و618 مليون و310 ألف و735 دينارا، ويكون 
نصيب السنة المالية 2017  بعائد مالي  يبلغ مليارين و744 مليون و559 ألف و293 دينار، فيما سترتفع العوائد المالية للوزارات والجهات الحكومية  في عام 2020 

إلى مليارين و873 مليون و751 ألف و442 دينار، أي بزيادة تبلغ 129 مليون و192 ألف و149دينارا.

لمشــروع  اإليــرادات  بيــان  فــي  ولوحــظ 
الميزانيــة العامــة للدولــة للســنتين الماليتيــن 
بــأن غالبيــة الجهــات والــوزارات الحكوميــة 
فيمــا   ،2020 عــام  فــي  عوائدهــا  ســتزيد 
حافظــت بعض الجهات على عوائدها المالية 

مستقرة للعامين.
ولوحــظ  فــي تقرير اإليرادات العامة حســب 
للســنتين  الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات 
حصــة  عوائــد  فقــط   إنخفــاض  الماليتيــن  
الحكومــة بقطــاع التعليــم مــن مليــون و191 
ألــف دينار  بعام 2019 إلى مليون و141 ألف 

دينار لعام 2020.
- ســتزيد إيرادات النفــط والغاز الطبيعي من 
مليارين و32 مليون إلى مليارين و96 مليون 

دينار بعام 2020.
- سترتفع إيرادات الجهاز الوطني لإليرادات 
مــن 213 مليونــا إلــى 269 مليــون دينــار فــي 

عام 2020.
االســتثمارات  - ســتزيد مســاهمات وعوائــد 
الحكوميــة مــن 68 مليــون و573 ألــف دينــار 
إلــى 69 مليــون و345 ألــف دينــار فــي عــام 

.2020
- حافظت عوائد بنك اإلسكان على اعتمادها 
10 مليــون دينــار فــي الســنتين المالية 2019 

و2020 .
- ســتزيد  إيرادات حصــة الحكومة من هيئة 
تنظيم سوق العمل من 24 مليون و205 ألف 

دينار إلى 24 و689 في عام 2020.
- اســتقرت إيــرادات عوائــد شــركة ممتلــكات 
20 مليــون دينــار لعامــي  البحريــن القابضــة 

2019 و2020.

- ســترتفع فوائض الحكومة من هيئة تنظيم 
االتصــاالت مــن 11 مليــون و265 ألــف دينــار 

إلى 11 مليون و490 ألف دينار لعام 2020.
اإلدارة  خدمــات  قطــاع  إيــرادات  ســتزيد   -
العامــة مــن 44 مليــون و771 ألف دينــار لعام 
2019 إلــى 45 مليــون و162 ألــف دينــار لعام 

.2020
- اســتقرت هيئــة التشــريع والــرأي القانونــي 
لعامــي 2019و2020  إليــرادات تبلــغ خمســة 

آالف دينار للعامين.
الوطنــي  الماليــة واالقتصــاد  بقيــت وزارة   -
لعامــي  إيراداتهــا  علــى  بالمحافظــة 
 2000 تبلــغ  إيــرادات  باعتمــاد  2019و2020 

دينار.
إيــرادات  - حافظــت وزارة الخارجيــة علــى 

بلغت مليونين و55 ألف دينار للعامين.
الــوزارة  حســب  العامــة  اإليــرادات  بينــت   -
الماليتيــن  للســنتين  الحكوميــة  والجهــات 
2019 و2020 بــأن ديــوان الخدمــة المدنيــة 
األقــل إيــراد فــي القائمــة والتــي بلغــت 300 

دينار  للعامين.
المعلومــات  هيئــة  إيــرادات  ســتزيد   -
والحكومــة اإللكترونيــة مــن 3 ماليين و598 
ألف دينار إلى 3 ماليبن و620 ألف دينار في 
2020 وذلــك بحســب بيــان اإليــرادات العامة 

للسنتين المالية.
المســاحة  جهــاز  إيــرادات  اســتقرت   -
والتسجيل العقاري على عوائدها بإيراد يبلغ 
21 مليــون دينــار و901 ألــف دينار  للســنتين 

2019و2020.
- ســترتفع إيرادات مؤسسة التنظيم العقاري 

بمبلــغ 574 ألــف و200 دينــار إلــى 619 ألــف 
و500 دينار في العام 2020.

- حافــظ معهــد اإلدارة العامــة فــي إيراداتهــا 
العامــة إلــى عوائــد بلغت 400 ألــف دينار في 

العامين.
والشــئون  العــدل  وزارة  عوائــد  اســتقرت   -
اإلســالمية(   )الشــئون  واألوقــاف  اإلســالمية 
بإيــرادات بلغــت 10 أالف دينــار لعامي 2019 

و2020.
المناقصــات  مجلــس  إيــرادات  ســتزيد   -
والمزايــدات مــن 775 ألــف دينار بعــام 2019 

إلى 790 ألف دينار بعام 2020.
بيــان  حســب  متنوعــة  إيــرادات  ســترتفع   -
والجهــات  للــوزارات  العامــة  اإليــرادات 
الحكوميــة للســنتين الماليتيــن 2019و2020 
 15 إلــى  دينــار  ألــف  و450  مليــون   15 مــن 

مليون و759 ألف دينار.
- ستزيد إيرادات قطاع النظام العام وشؤون 
الســالمة العامــة مــن 242 مليــون و190 ألــف 
دينــار إلــى 246 مليــون و357ألــف دينار بعام 

.2020
عوائدهــا  علــى  الداخليــة  وزارة  حافظــت   -
للســنتين الماليتيــن 2019 و2020 بإيــرادات 

تبلغ 54 مليون و141 ألف دينار.
إيــرادات  مــن  الحكومــة  حصــة   ســترتفع   -
شؤئون الجمارك من 154 مليون و845 دينار 
لعام 2019 إلى 157 مليون و902 ألف دينار.
علــى  للقضــاء  األعلــى  المجلــس  حافــظ   -
إيراداتــه لعامــي 2019 و2020 بإيرادات تبلغ 

2000 دينار.
- ســتزيد إيرادات حصة الحكومة من شئون 

اإلســالمية  والشــئون  العــدل  بــوزارة  العــدل 
واألوقــاف مــن 33مليــون و197 ألــف إلى 34 

مليون و307 ألف دينار.
علــى  الدســتورية  المحكمــة  حافظــت   -
2019 و2020  الماليتيــن  للســنتين  عوائدهــا 

بإيرادات تبلغ4 آالف دينار.
- ستزيد  إيرادات قطاع الشئون االقتصادية 
والبنيــة التحتيــة مــن 94 مليــون و541 ألــف 
دينــار إلــى 97 مليــون و230 ألــف دينــار لعام 

.2020
- سترتفع إيرادات حصة الحكومة من وزارة 
المواصالت واالتصاالت من 50 مليون و444 
ألــف دينــار إلــى 50 مليــون و458 ألــف دينــار 

لعام 2020، أي بزيادة تبلغ 14 ألف دينار.
الصناعــة  وزارة  إيــرادات  حصــة  ســتزيد   -
والتجــارة والســياحة مــن 36 مليــون و881 
ألــف دينــار لعــام 2019 إلى 39 مليــون و532 

ألف دينار لعام 2020.
- ســترتفع إيــرادات شــئون األشــغال  بــوزارة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــئون  األشــغال 
العمراني من 4 مليون و828 ألف دينار إلى 4 

مليون و833 ألف دينار لعام 2020.
مــن  الحكومــة  حصــة  إيــرادات  اســتقرت   -
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بإيرادات 

تبلــغ 29 ألــف دينار للســنتين الماليتين 2019 
و2020.

مــن  الحكومــة  حصــة  إيــرادات  ســترتفع   -
مجلــس التنميــة االقتصاديــة مــن 276 ألــف 
و300 دينــار إلــى 286 ألــف و350 دينــار لعام 

.2020
انترنــت  بدالــة  إيــرادات  حصــة  ســتزيد   -
البحريــن مــن مليــون و831 ألــف دينــار إلــى 

مليون و839 ألف دينار لعام 2020.
التخطيــط  هيئــة  إيــرادات  حافظــت   -
والتطوير العمراني بوزارة األشــغال وشــئون 
البلديات والتخطيط العمراني بإيرادات تبلغ 
الماليتيــن  للســنتين  دينــار  و900  ألــف   250

2019 و2020.
- ســترتفع إيــرادات قطــاع حمايــة البيئــة من 
إلــى   2019 بعــام  دينــار  ألــف  و832  مليــون 

مليون و923 ألف دينار لعام 2020.
المجلــس  إيــرادات  عوائــد  حصــة  ســتزيد   -
األعلى للبيئة من مليون و832 ألف دينار إلى 

مليون و923 ألف دينار لعام 2020.
- ســترتفع عوائــد قطــاع اإلســكان ومرافــق 
المجتمــع مــن 3 مليون و985 ألف دينار  بعام 
2019 إلــى 4 مليــون و143 ألــف دينــار لعــام 

.2020
- اســتقرت عوائــد حصــة الحكومة من وزارة 
دينــار  ألــف   35 بلغــت  بإيــرادات  اإلســكان 

للسنتين الماليتين 2019 و2020.
- ســترتفع إيــرادات شــئون البلديــات بــوزارة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــئون  األشــغال 
العمرانــي من 3 مليــون و950 ألف دينار بعام 
2019 إلــى 4 مليــون و143 ألــف دينــار بعــام 

.2020
مــن  الحكومــة  حصــة  إيــرادات  ســيزيد   -
إجمالــي عوائــد قطاع الصحــة بإيراد يبلغ 39 

مليــون دينــار و865 الف دينار إلى 40 مليون 
و115 ألف دينار بعام 2020.

 37 مــن  الصحــة  وزارة  إيــرادات  ســترتفع   -
مليــون دينــار و865 ألف دينار إلى 38 مليون 

و115 ألف دينار لعام 2020.
لتنظيــم  الوطنيــة  الهيئــة  حافظــت   -
عوائــد  علــى  الصحيــة  والخدمــات  المهــن 
الماليتيــن  للســنتين  دينــار  مليونــان  بلغــت 

2019و2020.
والثقافــة  الشــباب  قطــاع  حصــة  ســتزيد   -
واإلعــالم مــن مليــون و905 ألــف دينــار لعــام 
2019 إلــى مليونيــن و121 ألــف دينــار لعــام 

.2020
- حافظــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 
علــى عوائد تبلــغ ألفان و550 دينار للســنتين 

الماليتين 2019و2020.
للثقافــة  البحريــن  هيئــة  عوائــد  ســترتفع   -
واآلثــار علــى إيــرادات بلغــت 230 ألف و700 
دينــار بعــام 2019 إلــى 351 ألــف و700 دينار 

لعام 2020.
- ســتزيد حصــة الحكومــة مــن وزارة شــئون 
إلــى  ألــف دينــار  مــن مليــون و672  اإلعــالم 

مليون و767 ألف دينار بعام 2020.
- ســتنخفض إيرادات حصة الحكومة بقطاع 
التعليــم مــن مليــون و191 ألــف دينــار  بعــام 
لعــام  دينــار  ألــف  و141  مليــون  إلــى   2019

.2020
- ســتنخفض عوائــد حصــة الحكومــة بوزارة 
التربيــة والتعليــم مــن 605 ألــف و440 دينــار 
بعــام 2019 إلــى 556 ألــف و930 دينــار لعــام 

.2020
- ســتقل  إيرادات جامعة بولتيكنك البحرين 
مــن 585 ألــف دينــار و824 بعــام 2019 إلــى 

584 ألف و74 دينار بعام 2020.

 قــّدرت الميزانيــة العامــة للدولة للســنتين الماليتيــن 2019 و2020 إيــرادات الدولة 
بمبلــغ 5 مليــارات و619 مليــون دينار، مقابل 6 مليــارات و939 مليون دينار، محققة 
بذلك نسبة عجز بلغت 4 % عن العام 2019 بمقدار 708 ماليين دينار، و4.9 % عن 

العام 2020 وذلك بمقدار613 مليون دينار.

علــى  إيراداتهــا  تقديــرات  الميزانيــة  وبنــت 
أســعار بيــع النفــط بقيمــة 60 دوالًرا أميركــي 
للبرميل، وذلك عن كمية إنتاج 43 ألف برميل 
ــا مــن حقــل البحريــن و150 ألــف برميل  يوميًّ

يوميا من حقل أبو سعفة.
أميركــي  دوالر   94 مبلــغ  الموازنــة  وحــددت 
للســنة 2019 ومبلــغ 89 دوالر أميركي للســنة 
2020 ألســعار برميل النفط؛ لتحقيق التوازن 

بين اإليرادات والمصروفات.
وأمــا تقديــرات أســعار بيع الغــاز فجاءت عند 
أميركــي،  3.41 و3.66 دوالر  متوســط ســعر 
فــي الوقــت الــذي قــدرت فيــه حجــم اإلنتــاج 
الســنوي 527.4 مليــار قــدم مكعــب و571.5 

مليار قدم مكعب.
وبلــغ إجمالــي اإليــرادات النفطيــة المتوقعــة 
للعــام 2019 مبلــغ 2 مليــار و32 مليــون دينار، 

و2 مليار و96 مليون دينار للعام 2020.
أميركــي  دوالر  خصــم  الميزانيــة  وثبتــت 
لحســاب احتياطــي األجيــال عــن كل برميــل 
نفــط يتــم تصديــره إلــى الخــارج يزيد ســعره 

ا. عن 40 دوالًرا أميركيًّ
وبلغ إجمالي تقديرات اإليرادات غير النفطية 
فــي الميزانيــة 713 مليــون دينــار للعام 2019 

و778 مليون دينار للعام 2020.
تلــك  مــن  المضافــة  القيمــة  نصيــب  وكان 
اإليــرادات 150 مليــون دينــار للســنة الماليــة 
2019 و200 مليــون دينــار للعــام 2020، فيمــا 
قــدرت إيــرادات االنتقائيــة بمبلــغ 64 مليــون 
الســنتين  علــى  دينــار  مليــون  و70  دينــار 
الماليتيــن علــى التوالــي، كمــا ســترفد شــركة 
ممتلــكات القابضة الميزانيــة بمبلغ 20 مليون 

دينار.

المصروفات

وأما من حيث المصروفات فقدرت الميزانية 
للــوزارات  المتكــررة  المصروفــات  إجمالــي 
والجهات الحكومية بمبلغ مليار و979 مليون 
دينــار للعــام 2019 ومبلــغ مليــار و955 مليون 

دينار للعام 2020.

ورصــدت الميزانية للدعم الحكومي المباشــر 
مبلــغ 539 مليــون دينــار للعــام 2019 ومبلــغ 

539 مليون دينار للعام 2020.
وقدرت مصروفات حســاب االحتياطي بمبلغ 
مليــون  و96   2019 للعــام  دينــار  مليــون   95
دينار للعام 2020، فيما بلغت مصاريف الدين 

العــام 640 مليــون دينــار للعــام 2019 ومبلــغ 
697 مليون دينار للعام 2020.

وفيما يتعلق بمصروفات المشاريع فقد بلغت 
200 مليون دينار لكل ســنة مالية، في الوقت 
الــذي ســيرفد فيه برنامــج التنميــة الخليجي 

ميزانية المشاريع بمبلغ 951.6 مليون دينار.

ومــن بيــن األســس التي قــدرت على أساســها 
تمثلــت  الميزانيــة  فــي  العامــة  المصروفــات 
فــي خفــض ميزانيــة المصروفات التشــغيلية 
 18 بنســبة  الحكوميــة  والجهــات  للــوزارات 
%، مقارنــة بمســتويات االعتمــادات التــي تم 
إقرارهــا للســنة الماليــة 2018 شــاملة جميــع 

العقود وااللتزامات المالية.
تــم  التــي  المبالــغ  قيمــة  إجمالــي  وبلغــت 
استثمارها في مشاريع البنية التحتية لزيادة 
النمــو ضمــن برنامــج التنميــة الخليجــي منــذ 
حوالــي   2013 العــام  فــي  البرنامــج  إطــالق 

839.35 مليون دينار.

البيان المالي

واالقتصــادي  المالــي  البيــان  أكــد  ذلــك،  إلــى 
العامــة  الميزانيــة  اعتمــاد  لمشــروع  المرافــق 
للدولــة لألعــوام 2019 و2020 أن النمــو الذي 
حققتــه مملكــة البحرين في األعوام الســابقة 
لــم ينعكــس علــى اإليــرادات الحكوميــة غيــر 
ارتبــاط اإليــرادات  إلــى أن  النفطيــة. وأشــار 
الحكوميــة بأســعار النفط العالميــة، باإلضافة 
غيــر  اإليــرادات  فــي  المنخفــض  النمــو  إلــى 
النفطيــة للحكومة، أدى إلى تراكم العجوزات 
فــي الميزانيــة العامــة وارتفــاع الديــن العــام 
ليصل إلى 87 % من الناتج المحلي اإلجمالي 

مع نهاية النصف األول من 2018.

ولفــت إلى أن حزمة المبــادرات التي أطلقتها 
الحكومة في العامين 2015 و2017 ســاهمت 
فــي  ســاهم  ســنوي  مالــي  أثــر  تحقيــق  فــي 

تقليص العجز بمقدار 854 مليون دينار.
مبــادرات  ثــالث  علــى  باالعتمــاد  ذلــك،  وتــم 
وهــي خفــض المصروفــات وزيــادة اإليرادات 
وإعــادة توجيــه الدعم الحكومي لمســتحقيه 

من المواطنين.
وبيــن أن تقليــص العجــز في الموازنــة العامة 
يتطلــب مواصلــة الجهــود مــن خــالل وضــع 
مبــادرات  علــى  يحتــوي  برنامــج  وتنفيــذ 
إضافيــة ذات أثر مالي ســنوي يصل إلى 800 

مليون دينار خالل السنوات القادمة.
توســعة  مشــروع  يرفــع  أن  البيــان  وتوقــع 
مصفــاة تكريــر شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( 
القــدر اإلنتاجية للشــركة مــن 250 ألف برميل 
إلــى 360 ألــف برميل يوميا، كما ســيوفر أكثر 

من ألفين فرصة عمل في القطاع الخاص.
وذكر أن مشروع خط الصهر السادس لشركة 
ألبــا الذي يعد أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم 
بإجمالــي طاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون 
ا، ما يمثل توســًعا بنســبة 52  طن متري ســنويًّ
% في مســتويات اإلنتاج الحالية، وســيخلق 
التحويليــة  الصناعــات  ومشــاريع  المشــروع 
المصاحبــة لــه 3200 فرصة عمــل جديدة في 

البحرين.

تفاصيل المصروفات العامة للسنتين )٢٠١٩ - ٢٠٢٠(العجز المالي السنوي في الميزانية العامة

مليــــار و321 دينــــاًرا عجــــز الموازنــــة الجـــديــدة
تقديرهـــــــــا باحتســـــــاب 60 دوالًرا للبرميــــــــل و94 دوالًرا لتحقيــــــــق التـــــــــوازن

4.12 مليارات دينار 
اإليرادات النفطية 

و1.5 مليار دينار 
لغيرها

20 مليون 
دينار حصــــــــــة 

“ممتلكـــات” في 
الميزانية

- 539 مليون 
ا  دينار سنوّيً

للدعم الحكومي 
المباشر

350 مليون دينار 
نصيب “المضافة” في 
اإليرادات و134 مليون 

دينار لـ”االنتقائية”

400 مليون دينار 
مصروفات المشاريع 
و951 مليون دينار 

من “الدعم الخليجي”

تقليص العجز 
بمبادرات توفر 

800 مليون دينار 
ا سنوّيً
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إيــــرادات الــوزارات بيـــــن االستقــــرار واالرتفـــــاع

زيادة عوائد 
غالبية الوزارات 

في 2020



اللــواء  العــام  المفتــش  نائــب  رعايــة  تحــت 
الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وبحضور 
مدير عام اإلدارة العامة للمرور العميد الشيخ 
عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، ونائب 
رئيــس جامعــة البحريــن للبرامــج األكاديمية 
نظمــت  الناصــر،  وهيــب  العليــا  والدراســات 
اإلدارة العامــة للمــرور حفــل تكريــم الفائزين 
بجائــزة جامعــة البحريــن المروريــة األولــى، 
والتــي تهــدف إلــى تشــجيع طــاب الجامعــة 
علــى توظيــف اإلبــداع والفكــر والمعرفة في 
إيجــاد الســبل الكفيلة بتعزيز ثقافة الســامة 

المرورية.
وفــي بداية الحفل، اطلع نائب المفتش العام 
على المشــاريع العلميــة الفائزة، حيث حققت 
جمعيــة كليــة اآلداب المركــز األول إلعدادهم 
حملــة إعاميــة تربويــة تحــت عنــوان “وقف 
صــح”. أمــا المركــز الثانــي، فــكان مــن نصيب 
جمعيــة كلية الهندســة؛ لتقديمهم بحثا علميا 
أثنــاء  الهاتــف  اســتخدام  مشــكلة  لمعالجــة 
القيــادة. أمــا المركز الثالث، فــكان من نصيب 

نادي الموســيقى عن الفيلــم التوعوي بعنوان 
“السلوكيات المرورية الخاطئة”.

وتعــد جائزة اإلدارة العامــة للمرور لهذا العام 
األولــى مــن حيــث القيمــة الماديــة للفائزيــن 

على صعيد مسابقات جامعة البحرين.
وكــرم نائــب المفتــش العــام الطلبــة الفائزيــن 
بالمراكــز األولــى ومنحهــم شــهادات التقديــر 
تضمنتــه  بمــا  مشــيدا  النقديــة،  والجوائــز 
المشــاريع مــن رســائل توعوية مهمــة تميزت 
بالدقة والوضوح، وتحقيقها أهداف الجائزة، 

البرامــج  وإثــراء  واإلقنــاع،  اإلبــداع  وهــي 
التوعويــة المروريــة، ونشــر الوعــي الشــامل 

بين فئات المجتمع كافة.
العــام بأهميــة تنظيــم  المفتــش  نائــب  ونــوه 
الجوائــز التنافســية، والتي تعتبر مادة علمية 
يمكن الرجوع إليها في الدراسات واألبحاث، 
كما تتيح المســابقة الفرصــة للطلبة للتنافس 
في مجال البحث العلمي والخطط اإلعامية 
المــروري  المتميــزة، وتعزيــز ثقافــة االلتــزام 
واألعمــال الفنية بما يســهم في تعزيز الحس 

وبالتالــي  الطلبــة،  لــدى  واإلبــداع  األمنــي 
معالجــة المواضيع والســلوكيات والمخالفات 
والطاقــات  المواهــب  واكتشــاف  المروريــة، 
المؤهــل،  البحرينــي  الشــباب  يمتلكهــا  التــي 
حيــث طرحــت هذه األعمــال أفــكارا توعوية 
ذات قيمــة، وقدمــت محتــوى توعويــا علــى 

أسس واقعية وصحيحة.
وأعــرب اللــواء الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل 
خليفــة، عــن شــكره وتقديــره لــإدارة العامــة 
للمــرور وجامعة البحرين على تنظيم “جائزة 

جامعة البحرين المرورية”.
العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  أكــد  جهتــه،  مــن 
للمرور أن الجائزة تأتي تفعيا لمبدأ الشراكة 
المجتمعية من خال تشــجيع الطلبة وتنمية 
قدراتهــم فــي مجــال نشــر الوعــي المــروري 
لكافة مســتخدمي الطريق، وفق اشــتراطات 
ومعاييــر خاصــة، وقــد ســاهمت جهــود طلبة 
المنظومــة  إثــراء  فــي  البحريــن  جامعــة 
المروريــة بالعديــد من الدراســات والمشــاريع 

الناجحة.

كمــا قــال الناصــر: “إن الشــراكة القائمــة بيــن 
جامعــة البحريــن واإلدارة العامــة للمــرور من 
األمــور التــي تعتــز وتفخر بهــا الجامعة، فهي 
وإن  جذورهــا،  ولهــا  ومتنوعــة  مســتديمة 
التعــاون مــع اإلدارة العامــة للمــرور فــي نشــر 
الثقافــة المروريــة بين طــاب الجامعة تكون 
دومــا مؤثــرة وفاعلــة لتنــوع ســبل نشــر تلك 
الثقافــة والنشــاطات المصاحبة، الســيما وأن 
جامعــة البحريــن مجــال حيــوي لنشــر الوعي 
بيــن مــا يقــرب مــن 30 ألــف طالــب وطالبــة 
يقطع الكثير منهم مســافة طويلة نســبيا في 
الوصــول إلى الجامعة ومغادرتهــا، لذلك فإن 
أمــور الســامة لهــا أولويــة قصــوى بالنســبة 
لنــا، ونطمــح أن تنتشــر بيــن قطــاع أكبــر مــن 

الطلبة”.
 وأشار إلى المسابقة التي تم طرحها شجعت 
علــى أن يشــارك الطلبــة أنفســهم فــي صنــع 
الثقافــة المروريــة التي تتناســب مع عصرهم 
وطريقــة تفكيرهم، وتأمل الجامعة أن تتعزز 
هذه المســابقة سنة بعد أخرى لتؤدي الغرض 

المنشود منها.

المنامة - وزارة الداخلية

نائب المفتش العام يكرم الفائزين بجائزة جامعة البحرين

لم يســجل اجتماع مجلس بلدي الشــمالي 
الســادس من الفصل التشريعي التشريعي 
الخامــس غياب أو اعتذار أي من أعضائه، 
فيمــا تأخــر عــن الجلســة البلديــان فيصــل 

شبيب ومحمد الظاعن. 

تأخر شبيب والظاعن

ــوع الـــمـــرور ــبـ ــن أسـ ــم ــة الــســامــة ض ــاف ــق ــز ث ــزي ــع ــت ــف اإلبــــــداع والــفــكــر ل ــي ــوظ ت
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للنيابة ــوه  ــك ــش ت ــة  ــدي ــل ــب وال طــريــق  ــرم  ــ ح ــم”  ــه ــت ــل “ي ــن  ــواطـ مـ
وافــق مجلــس بلدي الشــمالي علــى مقترح 
شــامل  ثقافــي  مركــز  بإنشــاء  يقضــي 
بالمحافظة الشمالية، وذلك في موقع حجر 
أســاس مدينــة حمــد المخصــص كحديقــة 

ومتنفس عام لدى وزارة اإلسكان. 
ويأتي المقترح في الوقت الذي تفتقر فيه 
المحافظــة الشــمالية لمركــز ثقافــي يشــمل 
جميع النشطات والمرافق وحاجة المنطقة 
ثقافيــة  وبرامــج  ألنشــطة  والمجتمــع 

وتعليمية وتوعوية وترفيهية. 
وأشــار المجلــس إلــى أن التزايــد الســكاني 
والعمراني في المحافظة الشمالية، وتزايد 
عــدد المدارس والمعاهد التعليمية ورياض 
األطفــال يؤكــد الحاجــة إلــى مراكز تشــكل 

مصادر رصينة للمعرفة. 
ويهــدف المقترح إلى التماشــي مع برنامج 
التربيــة  وزارة  جانــب  مــن  المعمــم  اقــرأ 
والتعليــم علــى مختلــف مــدارس البحرين، 
أســاس  حجــر  علــى  الحفــاظ  جانــب  إلــى 

التاريخيــة  معالمهــا   وإبــراز  حمــد  مدينــة 
والحضارية.

علــى  التشــجيع  إلــى  المشــروع  ويرمــي 
التعلــم والقــراءة وتقديــم معلومــات عامة 

تثقيفيــة إلــى الجمهــور، وتمكيــن الباحثين 
المراجــع  الحصــول علــى  مــن  والدارســين 
المواهــب  وتشــجيع  المطلوبــة،  والكتــب 
الشــابة في عرض أعمالها الفنية والثقافية 

وإبرازها المجتمع من خال المركز. 
من جانب آخر، رفع مجلس بلدي الشمالية 
علــى إصــدار توصيــة بإزالــة أســوار قطعــة 
أرض محاذيــة لمنــزل أحــد المواطنيــن في 
ســار اســتولى عليها دون وجه حق، وتقدم 

بطلب شرائها كزاوية من البلدية.
وبينــت مدير عام بلدية المنطقة الشــمالية 
لميــاء الفضالــة أنــه ليــس مــن حــق البلدية 
منــع أي مواطــن مــن التقــدم بطلــب شــراء 
الزوايــا، إال أن ذلــك ال يلــزم البلديــة بتلبيــة 

هذا الطلب.
وأشــارت إلى أن البلدية ترفع الطلبات إلى 
اللجنــة المختصــة لدراســتها والتحقــق من 

إمكان بيعها كزاوية أم ال.
والتفتيــش  الرقابــة  قســم  رئيــس  ولفــت 
بالبلديــة عبدالعزيــز الوادي إلــى أن البلدية 
اإلجــراءات  وفــق  المواطــن  مــع  تعاملــت 
القانونية، وبعدها تم إصدار مذكرة للنيابة 

العامة بحقه.

محمد الظاعن فيصل شبيب

“المجلس” يلزم البلدية بإطالعه على العقود “الراهية”
ــة ــي ــال ــم ــش ــال ــة ب ــسـ ــيـ ــام رئـ ــ ــ ــل ع ــقـ تــخــصــيــص مــحــطــتــي نـ

علــى  الشــمالية  بلــدي  مجلــس  وافــق 
مقتــرح يلزم مدير عــام بلدية المنطقة 
الشمالية بعرض عقود االنتفاع بأماك 
البلديــة التــي تتجــاوز قيمتهــا 5 آالف 

دينار على المجلس البلدي .
ويأتــي هذا القرار فــي حين ينص فيه 
قانــون البلديــات علــى أحقيــة المديــر 
العــام بصــورة مطلقــة بتوقيــع العقــود 

دون الرجوع للمجلس البلدي.
مقترحــا  المجلــس  مــرر  ذلــك،  إلــى 
بتخصيــص عقاريــن إلنشــاء محطــات 
نقل عام مركزية بالمحافظة الشمالية، 
وذلك في مناطق البديع ومدينة حمد.
بخلــو  مقترحــه  المجلــس  وبــرر 
المحافظــة من محطة مركزية رئيســة 
للنقــل العــام كمــا هو موجــود في باقي 
المحافظــات وتزايد الكثافة الســكانية 

في المحافظة. 
ويهــدف المقتــرح إلى تنشــيط الحركة 

فــي  واإلســهام  الداخليــة،  الســياحية 
العــام  النقــل  حركــة  تنظيــم  عمليــة 
وســيارات النقل المشترك، واالستفادة 

مــن خدمــات النقــل العــام مــن جانــب 
المواطنين والمقيمين، وإنشاء محطة 
المشــترك  النقــل  ألصحــاب  مركزيــة 

وسيارات األجرة.
ورأى المجلــس أن المقتــرح سيســاهم 
في توفير محات تجارية بالقرب من 

المحطات لخدمة مرتاديها.
ومــن جهــة أخــرى، شــكا البلــدي شــبر 
الوداعــي تعطيــل تصنيــف مجموعــة 
مــن األراضــي فــي مجمــع 518 بقريــة 
مقلقــة  مســألة  إياهــا  معتبــرا  باربــار، 
انتظــروا  الذيــن   العقــارات  ألصحــاب 
لســنوات طويلة دون اتخاذ قرار بحل 

المشكلة.
وأشــار إلــى أن قلــق األهالــي عائــد إلى 
فقدهــم الحق في االنتفــاع بالخدمات 

اإلسكانية التي تقدمها الدولة.
وأكــد المجلــس علــى ضرورة اإلســراع 
في تصنيف األراضي لتسريع استفادة 
مســاكنهم،  بنــاء  فــي  منهــا  أصحابهــا 
ال ســيما وأن األراضــي المحاذيــة لهــا 

مصنفة.

المجلس بال أجهزة تسجيل ومكبرات صوت

أحد األعضاء مستعينا بعاتفه بهاتفه الذكي أثناء مداخلته
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المنامة - بنا

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

إلطــار  االستشــارية  اللجنــة  أوصــت 
الوطنــي للمؤهــات بتســكين 40 مؤهــًا 
أكاديمًيا ومهنًيا؛ منها 25 مؤهًا أكاديمًيا 
العالــي،  للتعليــم  مؤسســتين  فــي  تقــدم 
و15 مؤهــًا مهنًيا تقدم في 3 مؤسســات 
للتدريــب المهنــي فــي مملكــة البحريــن؛ 
التســكين  ومعاييــر  شــروط  الســتيفائها 
علــى اإلطــار، كمــا أوصــت اللجنــة أيًضــا 
بإســناد مؤهــل أجنبــي يطــرح مــن جهــة 
فــي  تقديمــه  ويتــم  للمؤهــات،  مانحــة 
مؤسســة للتعليم العالي تزاول عملها في 

مملكة البحرين.
جــاء ذلك خال االجتمــاع الدوري للجنة 
االستشــارية، الــذي عقــد أخيــرا برئاســة 
الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة التعليــم 

والتدريــب جواهر المضحكــي، وبحضور 
أعضاء اللجنة.

وفي كلمتها في بداية االجتماع، أشــادت 
الحكومــة  بجهــود  التنفيــذي  الرئيــس 
الداعمة لتوظيف المواطن البحريني في 
مختلــف المجــاالت؛ ليكون الخيــار األول 
إلحاقــه  فــي  األعمــال  ألربــاب  واألمثــل 

بالعمــل، قائلــًة “إن قيــادة الوطــن - ومــن 
خــال برنامــج عمــل الحكومــة - دعمــت 
التــي  الوطنيــة  المبــادرات  مــن  العديــد 
تصــب في خدمــات توظيــف المواطنين، 
المخــرج  بيــن  المواءمــة  واســتدامة 
التعليمي والمتطلب الوظيفي في ســوق 

العمل المحلية”.

تنظيــم  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  اســتقبل 
ســوق العمل رئيس اللجنــة الوطنية لمكافحة 
االتجار باألشخاص أسامة العبسي في مكتبه 
لــدى  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  ســفير 

مملكة البحرين جاستين هيكس سيبيريل.
وأطلــع العبســي – خــال االجتمــاع، الســفير 
األميركــي علــى أحــدث مســتجدات مشــروع 
إصــاح ســوق العمــل والخطــوات التنفيذيــة 
التي اتخذت لتطبيقه، إلى جانب اإلجراءات 
العمــل  بيئــة  لتطويــر  اســتحداثها  تــم  التــي 
علــى مــدى عقد من الزمــن، متطرًقــا إلى أبرز 
المشــاريع والمبــادرات التــي اتخذتهــا الهيئــة 

لحفظ حقوق جميع أطراف العمل.
تبذلهــا  التــي  الجهــود  االجتمــاع  بحــث  كمــا 
مملكــة البحرين فــي مجال مكافحــة االتجار 
باألشــخاص، وخطــط المملكــة للحفــاظ علــى 

الريــادة فــي هــذا المجال إلــى جانــب متابعة 
التقاريــر الدوريــة إلــى ما تحقــق، عاوة على 
فــي  المملكــة  تلعبــه  أن  يمكــن  الــذي  الــدور 
نقــل خبراتهــا وتجاربهــا إلــى دول المنطقــة، 
ــا  الســيما وأن البحريــن باتــت نموذًجــا رياديًّ
ا،  فــي التصــدي لهــذه الجريمــة المصنفــة دوليًّ
ممــا أثمــر عــن تحقيقهــا للفئــة األولــى ضمــن 
التقرير الســنوي لــوزارة الخارجية األميركية 

لمســتوى تعاطــي الــدول مــع جريمــة اإلتجار 
باألشخاص.

عــن  األميركــي  الســفير  أعــرب  جانبــه،  مــن   
دعــم الواليــات المتحــدة للجهود التــي تبذلها 
المملكــة فــي االرتقــاء ببيئــة العمــل وتعزيــز 
مكافحة جريمة اإلتجار باألشخاص وتطوير 
وســائل مراقبتها وتعقبها، مشيًرا إلى أن هذه 

الجهود محل نظر وتقدير المجتمع الدول.

لإلرشــاد  يتيــم  عائشــة  مركــز  مديــر  ذكــرت 
األســري، التابــع لجمعيــة نهضة فتــاة البحرين 
منــى فضــل، ان إالحصائية الســنوية لفعاليات 
وأنشــطة المركــز، بينــت أن المركز حقق خال 
اتجــاه  فــي  متتاليــة  انجــازات   2018 العــام 
مؤشــر تنفيــذ البرامــج والتــي بلــغ عددهــا 51 
برنامجــا ونشــاط. وأوضحــت أنــه مــن حيــث 
النوعيــة، فقــد حــرص المركــز علــى أن تكــون 
بالبرامــج  ومتخصصــة  المســتويات  بأعلــى 
التوعويةوالتــي تجــاوزت 27 برنامجــا بنســبة 
“اإلرشــاد  الوقائيــة  البرامــج  تليهــا   ،%  53
برامــج   10 بلغــت  حيــث  والتأمــل”  الزواجــي 
وبنســبة 19 %، ثم الزيــارات التي تمت داخل 

المركــز وخارجــة بعــدد 7 زيــارات وبنســبة 14 
%، فيمــا بلغــت برامج التكيــف اإليجابي “معًا 
نبدأ التغير واإلرشــاد الجمعي” عدد برنامجين 
حصــة  كانــت  بينمــا   ،%  4 بلغــت  وبنســبة 
البرامــج التدريبيــة 5 وســجلت مــا نســبته 10 
%. وأوضحــت فضــل فــي تصريــح لـــ “البــاد” 
أن المؤشــر يوضــح أن شــهر مــارس هــو أكثــر 
األشــهر التي نفذت فيها البرامج بعدد 10 وما 
نســبته 20 %، موضحــة أن أكثــر المشــاركات 
كانــت لصالــح البرامــج التوعويــة والتــي بلــغ 
تليهــا   ،%  59 بنســبة  مشــاركة   518 عددهــا 
الزيــارات االســتطاعية التي شــارك فيها نحو 

منى فضل76 مشاركا بنسبة 9%.

تسكين 40 مؤهال أكاديميا ومهنيا

البحرين رائدة في مكافحة االتجار باألشخاص

“عائشة يتيم” ينفذ 51 نشاطا في 2018

اللقاء مع سمو رئيس الوزراء اتسم بروح األبوية
الســـواد يشـــيد باهتمـــام ســـموه فـــي طـــرح المواضيـــع المتصلـــة بالمواطنيـــن

بتوجيهــات  الســواد  فاضــل  النائــب  أشــاد 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
بــن ســلمان آل خليفــة بمــا  األميــر خليفــة 
يوليه ســموه مــن اهتمــام ورعاية بحصول 
المواطــن على ما يائمه ويســد احتياجاته 
االســكانية  ومنهــا  كافــة  الخدمــات  مــن 
والصحيــة والتعليميــة وفــرص التوظيــف 
للمواطنيــن فــي  الكريمــة  وتوفيــر الحيــاة 

بيئة آمنة ومستقرة. 
وأكــد النائــب الســواد فــي تصريــح لــه بعــد 
لقائه ســمو رئيس الوزراء الموقر أن اللقاء 
مــع ســموه أتســم بــروح األبويــة فــي طرح 
المواضيــع التــي تهــم المواطنيــن، وعكــس 
المحبة من خال االهتمام بقضاياهم ولقد 

وتوجيهاتــه  الكريــم  ســموه  إلــى  اســتمعنا 
فــي أن تلبيــة احتياجــات المواطنيــن فــي 
تشــكل  البحريــن  وقــرى  مــدن  مختلــف 

أولويــة لــدى الحكومــة.  وقــال الســواد أنه 
تم خال اللقاء طرح ومناقشــة العديد من 
المواضيــع التــي تهم أهالي الدائــرة الثامنة 
حيث تم التطرق إلى مشروع مدينة شرق 
ســترة وتلبية الطلبات االســكانية ومســالة 
العاطليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص 

وامور أخرى في الشأن المحلي. 
ســموه  توجيهــات  الســواد  النائــب  وثمــن 
الكريــم للمســئولين المعنييــن بمتابعة كافة 
المواضيــع التــي تــم طرحهــا خــال اللقــاء 
بوجه الســرعة، وليس بغريب على صاحب 
تلمــس  فــي  االبويــة  الــروح  هــذه  الســمو 
احتياجات المواطنين وأحوالهم عن قرب. 
ورفــع النائــب الســواد أســمى آيــات الشــكر 
والتقديــر والعرفــان واالمتنان إلى صاحب 
الســمو الملكي رئيــس الوزراء، علــى اللقاء 

ســائا  الكريــم  ســموه  مــع  المثمــر  األبــوي 
بالعمــر  عليــه  ينعــم  أن  وجــل  عــز  المولــى 
الصحــة  ثــوب  فــي  يرفــل  وهــو  المديــد 

والعافية.

القضيبية - مجلس النواب

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع 
الشــيخ  الركــن  المشــير  البحريــن 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة فــي 
ســفير  العامــة  بالقيــادة  مكتبــه 
ســليم  التونســية  الجمهوريــة 
الغريانــي، وذلــك بمناســبه تعيينه 
ســفيًرا جديــًدا لباده لــدى مملكة 

البحرين.
ورّحــب القائــد العــام لقــوة دفــاع 
الجمهوريــة  بســفير  البحريــن 

لــه  ــا  متمنيًّ الجديــد،  التونســية 
التوفيــق والنجاح في أداء مهامه 
معاليــه  مشــيًدا  الدبلوماســية، 
البلديــن  بيــن  القائمــة  بالعاقــات 
الشقيقين التي تشهد على الدوام 
مختلــف  فــي  وتقدًمــا  تطــوًرا 

المجاالت.
حضــر اللقاء مدير ديــوان القيادة 
العامــة اللواء الركن حســن محمد 

سعد.

القائد العام يشيد بالعالقات مع تونس

سمو الشيخ خليفة بن علي يشيد بدور الشخصيات الوطنية
الــمــهــزع الــشــيــخ  ــن  ب مــحــمــد  يستقبل  الــجــنــوبــيــة  مــحــافــظ  ســمــو 

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة بن علي بــن خليفة 
آل خليفــة بمكتبــه بمقر المحافظة محمد بن الشــيخ محمد بن أحمد 
المهزع. وأكد سمو المحافظ الدور الكبير للشخصيات الوطنية التي 
تزخــر بهــا المحافظــة، والتي ســاهمت في تنمية مجتمــع المحافظة، 
وأثــرت في تعزيز معارفه وإمكاناته الريادية الوطنية في المجاالت 

الثقافية واالجتماعية.
ومن جهته، أعرب محمد بن الشيخ المهزع عن شكره وتقديره لسمو 
الشــيخ خليفــة بن علي بــن خليفة آل خليفة على حفاوة االســتقبال 
وعلــى مــا يقــوم به ســموه فــي تعزيــز التواصــل المباشــر، مثنيا على 
الــدور اإليجابــي لســموه في دعم الشــخصيات الوطنيــة في المجال 

سمو محافظ الجنوبية لدى استقباله محمد بن الشيخ محمد بن أحمد المهزعاالجتماعي والثقافي في المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

بدور المالكي

الهالل اليف ش.م.ب. )م(

بيان املركز املايل املوحد

مدققةكام يف 31 ديسمرب 2018 

 2018

دوالر أمرييك

مدققة

2017

دوالر أمرييك املوجودات

النقد واألرصدة لدى البنوك

ودائع قانونية

االستثامرات

حصة معيدي التأمني من مخصصات التأمني

حصة معيدي التأمني من املطالبات القامئة

تكاليف رشاء مؤجلة

ذمم مدينة ألطراف ذي عالقة

مبالغ تأمني مستحقة القبض

موجودات غري ملموسة

أثاث ومعدات

موجودات أخرى

 4,016,874  

 2,243,491 

 48,463,736 

 8,249,490 

 5,510,167 

 125,437 

 297,053 

 2,346,901 

 148,024 

 73,267 

 956,892 

 3,883,703  

 2,253,653 

 51,238,230 

 7,141,018 

 2,795,480 

 220,807 

 400,613 

 329,459 

 36,209 

 82,790 

 868,303 

 69,250,265  72,431,332 مجموع املوجودات

الهالل تكافل ش.م.ب. )م(

بيان املركز املايل 

مدققةكام يف 31 ديسمرب 2018

2018

دوالر أمرييك

مدققة

2017

دوالر أمرييك
املوجودات

النقد واألرصدة لدى البنوك

ودائع قانونية

االستثامرت

حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات القامئة

حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات غري املكتسبة

ذمم مدينة لرشكات إعادة التكافل

مبالغ تكافل مستحقة القبض

تكاليف رشاء مؤجلة

ذمم مدينة ألطراف ذي عالقة

موجودات غري ملموسة

موجودات ثابتة

موجودات أخرى

 2,678,381 

 1,978,239 

 30,561,965 

 1,513,915 

 1,611,045 

 1,450 

 505,450 

 125,437 

 576,656 

 34,975 

 8,780 

 685,390 

 3,211,613 

 1,988,401 

 34,401,025 

 179,314 

 1,042,851 

 6,148 

   - 

 220,807 

 344,094 

 36,209 

 409 

 438,825 

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني 41,869,696  40,281,683 مجموع املوجودات

املطلوبات

مخصصات التأمني

املطالبات القامئة

مطلوبات مرتبطة بوحدات لحاميل الوثائق

مستحقات رشكات إعادة التأمني

مطلوبات أخرى

 19,394,813 

 8,131,899 

 25,065,840 

 2,586,256 

 1,249,362 

 17,937,062

 4,754,194 

 28,541,531 

 1,229,769 

 1,412,134 

 53,874,690  56,428,170 مجموع املطلوبات

 263,426  187,253 فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

رأس املال

احتياطي قانوين

احتياطي القيمة العادلة لالستثامرات املتاحة للبيع

الخسائر املرتاكمة

 25,000,000 

 57,820 

)59,065( 

)9,182,846( 

 25,000,000 

 57,820 

   - 

)9,945,671( 

 15,112,149  15,815,909 مجموع حقوق املساهمني

 69,250,265  72,431,332 مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني 

املطلوبات

املطالبات القامئة

االشرتاكات غري املكتسبة

رسوم الوكالة غري املكتسبة

مطلوبات مرتبطة بوحدات لحاميل الوثائق

ذمم دائنة ألطراف ذي عالقة

ذمم دائنة لرشكات إعادة التكافل

مطلوبات أخرى

 2,077,247 

 3,920,830 

 700,931 

 25,065,840 

 1,267,312 

 506,827 

 943,348 

 466,004 

 2,995,362 

 589,690 

 28,541,531 

 3,296,965 

 126,286 

 873,591 

 36,889,429  34,482,335 مجموع املطلوبات

صندوق املشاركني

 312,681  187,253 الفائض املحتفظ به

 )49,255( -   احتياطي القيمة العادلة لالستثامرات

 263,426  187,253 صايف فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

رأس املال

الخسائر املرتاكمة

 13,262,600 

)7,650,505( 

 13,262,600 

)8,545,759( 

 4,716,841  5,612,095 مجموع حقوق املساهمني

 41,869,696  40,281,683 مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

بيان الدخل الشامل املوحد  الخاص باملشاركني

20182017للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

إجاميل االشرتاكات

االسرتدادات و االستحقاقات

تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 9,383,333 

)8,207,052( 

)925,468( 

 9,914,230

)10,070,288(

)423,107(

 )579,165( 250,813 االشرتاكات املكتسبة

حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

)1,268,189( 

 568,194 

)596,656( 

 175,728 

حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات املكتسبة

الحركة يف املطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

)699,995( 

 3,475,691 

)420,928( 

 2,364,151 

 1,364,058  3,026,509 صايف االشرتاكات املكتسبة

)الخسارة( /الربح يف القيمة العادلة لالستثامرات بالقيمة

العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الخسارة املحققة يف االستثامرات املتاحة للبيع

دخل االرباح

)769,673( 

)52,200( 

 101,199 

 641,269 

   - 

 103,021 

 2,108,348  2,305,835 مجموع اإليرادات

املرصوفات

املطالبات املتكبدة

حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

رسوم الوكالة

حصة املضارب 

)2,597,112( 

 1,939,621 

)1,749,272( 

)24,500( 

)900,324( 

 404,075 

)1,601,477( 

)51,510( 

 )2,149,236( )2,431,263(مجموع املرصوفات

 )40,888( )125,428(العجز للسنة املحول إىل صندوق املشاركني

 )16,070( 49,255   التغري يف القيمة العادلة خالل السنة

 )56,958( )76,173(مجموع الخسارة الشاملة للسنة

بيان الدخل الشامل املوحد الخاص باملساهمني

20182017للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني

 13,673,962 

)4,980,822( 

 9,463,583 

)2,562,619( 

 8,693,140  6,900,964 

أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

)2,091,669( 

 96,503 

)2,751,923( 

 280,389 

 6,697,974  4,429,430 

الحركة يف اجاميل إحتياطي املخاطر

الحركة يف حصة معيدي التأمني من إحتياطي املخاطر

)423,616( 

 540,278 

 848,801 

)267,883( 

 5,010,348  6,814,636 صايف األقساط املكتسبة

دخل العمولة

دخل الفوائد

رسوم إدارة

رسوم الوكالة

إيرادات أخرى

حصة املضارب

الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

دخل االستثامر - صايف

   - 

 1,099,401 

 447,511 

 1,749,272 

 179,403 

 24,500 

)111,241( 

)6,035( 

 487 

 940,479 

 504,094 

 1,601,477 

 218,907 

 51,510 

)63,660( 

 6,271 

 3,382,811  3,259,565 

 8,269,913  10,197,447 مجموع اإليرادات

املطالبات

املطالبات املتكبدة

حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة

)11,246,927( 

 6,140,240 

)7,274,814( 

 3,419,515 

 )3,855,299( )5,106,687(صايف املطالبات املتكبدة

املرصوفات

تكاليف الرشاء

تكاليف املوظفني

مرصوفات عامة وإدارية

)350,087( 

)2,424,325( 

)1,553,523( 

)301,264( 

)2,536,173( 

)1,207,576( 

)4,327,935( )4,045,013( 

 )7,900,312( )9,434,622(مجموع املطالبات واملرصوفات

 369,601  762,825 الربح  للسنة

األرباح الشاملة األخرى التي يجب إعادة تصنيفها

يف بيان الدخل املوحد يف السنوات القادمة:

االستثامرات املتاحة للبيع:

 -    )59,065(التغريات يف القيمة العادلة الناشئة خالل السنة

 369,601  703,760 مجموع الدخل الشامل للسنة

بيان اإليرادات واملصاريف للمشاركني

2018للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

دوالر أمرييك

2017

دوالر أمرييك

اإليرادات

االشرتاكات بعد خصم االشرتاكات املسرتجعة

االسرتدادات و االستحقاقات

الحركة يف املطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

)خسائر( / ايرادات االستثامرات

 9,383,333 

)8,207,052( 

 3,475,691 

)769,673( 

 9,914,230 

)10,070,288( 

 2,364,151 

 641,269 

 2,849,362  3,882,299 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )1,601,477( )1,749,272(رسوم الوكالة

 1,247,885  2,133,027 االشرتاكات املحولة إىل صندوق املشاركني

صندوق املشاركني

اإليرادات

صايف االشرتاكات

حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 2,133,027 

)1,268,189( 

 1,247,885 

)596,656( 

صايف االشرتاكات املحتفظ بها

تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 864,838 

)925,468( 

 568,194 

 651,229 

)423,107( 

 175,728 

507,564403,850االشرتاكات املكتسبة

الخسارة املحققة يف االستثامرات املتاحة للبيع

دخل االرباح

)52,200( 

 101,199 

   - 

 103,021 

 506,871  556,563 مجموع اإليرادات

املرصوفات

املطالبات املتكبدة

حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

حصة املضارب 

)2,597,112( 

 1,939,621 

)24,500( 

)900,324( 

 404,075 

)51,510( 

 )40,888( )125,428(العجز للسنة يف صندوق املشاركني

بيان الدخل الخاص باملساهمني 

20182017للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

رسوم الوكالة واملضاربة

رسوم إدارة

ايرادات االستثامرات - الصايف

دخل االرباح

الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 1,773,772 

 447,511 

)6,035( 

 252,546 

)111,241( 

 1,652,987 

 504,094 

 6,271 

 183,915 

)63,660( 

 2,283,607  2,356,553 مجموع اإليرادات

املرصوفات

مرصوفات عامة وإدارية

تكاليف الرشاء

إطفاء املوجودات غري امللموسة بعد حسم الرسوم املحتسبة

رسوم إدارة االستثامر

االستهالك

)1,176,702( 

)156,833( 

)3,986( 

)115,856( 

)7,922( 

)1,244,327( 

)250,252( 

)4,314( 

)120,719( 

)13,086( 

 )1,632,698( )1,461,299(مجموع املرصوفات

 650,909  895,254 الربح للسنة 

البيانات املالية مدققة من قبل إرنست ويونغ، مملكة البحرين، ومعتمدة من قبل مجلس إدارة الرشكة 

بتاريخ 7 فرباير 2019، وموقع عليها بالنيابة عنهم كل من:

  سانجيف بيجال                        راجيف جوجيا                                سعيد حتحوت

)رئيس مجلس اإلدارة(                )عضو مجلس اإلدارة(                      )الرئيس التنفيذي بالوكالة(

عىل الراغبني مراجعة الرشكات عىل العنوان أدناه للحصول عىل البيانات  املالية كاملة.

التسجيل  رقام  املركزي.  البحرين  مرصف  قبل  من  مرخصتان  ش.م.ب.  تكافل  الهالل  و  ش.م.ب.  اليف  الهالل 

التجاري 70934 و71181. عنوان املكتب:  مبنى بنك املستثمرون، مكتب رقم 52، الطابق الخامس، مبنى رقم 

680، طريق 2811، ضاحية السيف 428، ص.ب رقم 5832 املنامة،  مملكة البحرين.  هاتف:  17589800 973+

فاضل السواد
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زيـــنـــل: مـــخـــاوف مـــن زيــــــادة قـــــروض الــشــركــات

تجار ومصرفيون: بوادر أزمة سيولة

حــّذر تجــار وأصحــاب أعمال علــى هامش 
ندوة أقامتها الغرفة أمس األول وناقشــت 
القطاع المالي والضرائب، من تشــكل أزمة 
ســيولة بــدأت تتضح مالمحها في الســوق 
المحليــة محذريــن مــن تدحــرج المشــكلة 
ككــرة الثلــج إذا لــم توضــع حلــوالً عاجلــة 

وناجعة لمعاجلتها.
 وقــال رجــل األعمــال إبراهيــم زينــل إنــه 
ومن واقع خبرته للســوق يرى تشكل أزمة 
ســيولة في الســوق المحلية، إذ بدأ التجار 
يطلبــون بتمديــد فترة ســداد المســتحقات 
يوًمــا   60 فمــن  االئتمانيــة  التســهيالت  أو 
إلــى 90 يوًمــا ومــن 90 يوًما إلى 120 يوًما 
وبعض المؤسسات بدأت تطلب 150 يوًما. 
 وبّيــن أن هنــاك تخوًفــا مــن الزيــادة فــي 
القــروض التــي تطلبهــا الشــركات والتجــار 
البنــوك خــالل العــام الجــاري، والــذي  مــن 
يعتقد أنها ارتفعت بســبب نقص الســيولة، 
التــي ترجــع لعــدة أســباب مــن بينهــا تأخــر 
الدولــة فــي ســداد مســتحقاتها إلــى جانب 
تســديد جــزء مــن مبيعــات الشــركات إلــى 
الحكومــة كضريبــة قيمــة مضافــة، وذلــك 
قبــل اســتحقاق مبالــغ الزبائــن مــن الزبــون 
النهائــي وهذا يتســبب في نقــص كبير في 

السيولة.
تأخــر  مــن  مخــاوف  عــن  زينــل  وتحــدث 
دفعــت  التــي  لمبالــغ  التجــار  اســترداد 
كضريبــة قيمــة مضافــة خصوًصــا أن هناك 

عدم وضوح في هذا السياق.
القطــاع  لجنــة  أوضــح عضــو  مــن جهتــه، 
علــي  بالغرفــة  والضرائــب  المصرفــي 
الســعودية تصــل  التجربــة  أن  المحــروس 

فترة االستحقاق إلى 9 شهور.
المحمــود  محمــود  تحــدث  جانبــه،  مــن 
تأخيــر  عــن  الكويتــي  التمويــل  بيــت  مــن 
التجــار  بعــض  مســتحقات  تحصيــل  فــي 
والمؤسســات مــن قبــل الحكومــة، معتبــًرا 
أن تكلفــة التأخيــر فــي الســداد تزيــد كلفة 
التمويــل، وقــد تؤدي إلى مشــكلة تواجهها 
ســداد  فــي  والتجــار  المؤسســات  بعــض 
أقســاط القــروض للبنــوك وبالتالــي يطــال 

التأثير القطاع المصرفي.

 وأشــار إلى أن تســديد مســتحقات التجار 
عاًمــا،  يســتغرق  قــد  الحكومــة  قبــل  مــن 
محــّذًرا أن هــذه الظاهــرة قــد تعنــي مزيًدا 
من الديون المتعثرة والتأثير على تصنيف 

البحرين.
 وأقــّر نائــب رئيــس مجلــس إدارة غرفــة 
نجيبــي  خالــد  البحريــن  وصناعــة  تجــارة 
بالمشــكلة، الفًتــا إلــى أن هناك شــكاوى في 

القطاع التجاري حيال ذلك.
وأشــار إلــى أن ذلك يمثل هاجًســا بالنســبة 
للغرفــة، وأنــه يجــري النقــاش مــع مصــرف 
البحرين المركزي بشأن ما إذا يتم احتساب 

هذا التأخير في سداد المستحقات.
 وأكــد أن الغرفــة تتباحــث أيضا مــع وزارة 

ــا تفعيــل خصــم مبلــغ القيمــة  الماليــة حاليًّ
ا وتحصيــل القيمة الفعلية  المضافــة دفتريًّ
للضريبــة بعــد بيــع المنتجــات في الســوق، 

لحفظ السيولة في السوق.
 وبيــن أن هناك مجاالً فــي القانون لتأجيل 
البنــود  لتفعيــل  “اآلليــة”  أن  إال  الدفــع 
موجــودة  غيــر  بذلــك  الخاصــة  القانونيــة 

ا. حاليًّ
 مــن جانبــه، شــكا صاحــب األعمــال هانــي 
طــرادة بــأن بعض المؤسســات التــي تتعثر 
في الســداد لفتــرة معينة ثم يعــاود التجار 
لمحاولــة إعــادة الهيكلــة والحصــول علــى 
تصنيفــه  مــن  يعانــي  جديــدة،  تمويــالت 
ضمــن “البــالك ليســت” أو القائمة الســوداء 
والتــي تحظر من خالله البنوك التعامل مع 
الزبون وإعطائه تمويالت جديدة ما يعني 

استمراره في التعثر.
وأوضــح الرئيس التنفيذي لشــركة “بنفت” 
عبدالواحد الجناحي في هذا السياق، بأنه 
بعــد مــرور 5 أعــوام يتم مســح المعلومات 
والتــي  الشــبكة  فــي  للشــخص  االئتمانيــة 
أو  للشــركات  ســواء  البنــوك  إليهــا  تصــل 

األفراد.
الرئيــس  أوضــح  الســياق،  هــذا  وفــي   
التجــاري  الخليجــي  للمصــرف  التنفيــذي 
مصلحــة  مــن  أنــه  إلــى  القصيبــي  ســطام 
الزبــون والشــركة حين تعثرها عن الســداد 
ولــو  البنــك  مــع  اتفــاق  إلــى  تتوّصــل  أن 

بتجزئة الديون ألقساط بسيطة. الحضور في لقاء الغرفة أمس األول 

الحضور في لقاء الغرفة أمس األول 

“اإلثمار” ينفي

نفــى بنــك اإلثمــار، مــا يتــم تداوله في 
مــن  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ادعــاءات غيــر صحيحة في تســجيل 

صوتي.  
اتخــاذ  فــي  بــدأ  أنــه  البنــك  وأكــد 
اإلجــراءات القانونيــة ضــد الشــخص 
الذي ســجل هذه االدعاءات. ولم يشر 
البنــك في بيانه إلى فحوى التســجيل 

الصوتي، وماذا تضمن.
واإلثمار بنك إسالمي يعمل في مجال 
األعمــال المصرفيــة للتجزئة، مرخص 
مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي 
البنــك  ويقــدم  إلشــرافه.  ويخضــع 
األعمال المصرفيــة للتجزئة واألعمال 
وخدمــات  للشــركات  المصرفيــة 
الخزينة والمؤسســات المالية وغيرها 

من الخدمات المصرفية األخرى.

المنامة - اإلثمار

المنامة - المركزي

فتــح مجلس المناقصــات والمزايدات أمس مناقصة واحدة لجهة واحدة 
وبعطاء وحيد.

ووفًقــا للبيانــات المنشــورة، فإن شــركة 
هــال بحريــن للضيافة طرحــت مناقصة 
لتوفيــر وتطويــر برنامــج تدريــب علــى 
المهارات الشــخصية والفنية لمنتســبي 
برنامــج تحليــق بالشــركة، تقــدم إليهــا 

عطاء وحيد بنحو 58.8 ألف دينار.
المعاهــد  دعــت  الشــركة  وكانــت 

والشــركات المتخصصة لتقديم العطاء 
برنامــج  وتطويــر  توفيــر  لمناقصــة 
برنامــج  منســوبي  لتأهيــل  تدريبــي 
تحليــق في مجال الضيافــة وعملياتها، 
مــن  معتمــد  المتقــدم  يكــون  أن  علــى 
والتعليــم  للتدريــب  تمكيــن  برنامــج 

 .)TWS(

 )ISIN BH000A155V37( 1747 أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية اإلصدار رقم
من أذونات الخزانة األسبوعية التي يصدرها نيابة عن الحكومة.

مليــون   70 اإلصــدار  قيمــة  وبلغــت 
دينــار، لفتــرة اســتحقاق 91 يوًما تبدأ 
في 13 مارس، وتنتهي في 12 يونيو 
المقبــل. وبلــغ ســعر الفائــدة 3.96 % 

مقارنة بـ4.05 % لإلصدار السابق.
وبلــغ معــدل ســعر الخصــم 99.009 

% وتــم قبــول أقــل ســعر للمشــاركة 
بواقع 98.999 % علًما بأنه قد تمت 

تغطية اإلصدار بنسبة 166 %.
ألذونــات  القائــم  الرصيــد  بلــغ  كمــا 
الخزانــة مــع هــذا اإلصدار مــا قيمته 

2.110 مليار دينار.

59 ألف دينار لتدريب “هال بحرين”

تغطية أذونات حكومية بنسبة 166 %
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“فنـادق الخليـج”: 4 مطـاعـم جـديـدة بالعـدليـة
“العمومية” ترفع األرباح النقدية الموزعة إلى 30 %

كشــف رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة فنــادق الخليــج، فــاروق المؤيد، أن العمــل جاٍر على 
تصميــم قطعــة أرض اشــترتها المجموعــة في منطقــة العدلية الســياحية لتطويرها وبناء 
مجمع مطاعم متعدد الوحدات، يضم 4 مطاعم، باستثمار يصل إلى نحو 1.5 مليون دينار.

وأوضــح للصحافييــن على هامــش الجمعية 
أن  أمــس،  للمجموعــة  العاديــة  العموميــة 
ــا إلدارة اثنيــن مــن  الخطــة الموضوعــة حاليًّ
اآلخريــن،  االثنيــن  وتأجيــر  المطاعــم  هــذه 
لكنــه عاد ليشــير إلى إمكانيــة تعديل الخطة 

بحسب الظروف.
العــام  فــي  المجموعــة  أن  المؤيــد  وأشــار 
2019 ســتبدأ المرحلــة الثانيــة مــن تجديــد 
عــن  لهــا، فضــالً  التابــع  بــالزا  كــراون  فنــدق 
ا بدراســة عدة مشــاريع لتوســيع  قيامها حاليًّ
عملياتهــا في الســعودية حيث هناك عروض 
إلدارة فنــادق فــي جــدة والريــاض، إضافــة 
إلى تطوير مشــروع ســاحلي يضم شاليهات 
وتقديــم  البحريــن  خليــج  بمنطقــة  فاخــرة 
وجميــع  والمشــروبات  المأكــوالت  خدمــات 

أعمال التشغيل. 
ووافقت الجمعية العادية على جميع البنود، 
عــدا بند رقــم 5 )أ( حيث تمت الموافقة على 
زيادة توزيع األرباح النقدية على المساهمين 
لنسبة تصل إلى 30 % من رأس المال بقيمة 
30 فلًســا للســهم الواحد )ما يعــادل نحو 6.8 
مليــون دينــار( بــدالً مــن 25 فلًســا )مــا يعادل 
البــدء  وســيتم  تقريًبــا(.  دينــار  مليــون   5.6

بتوزيع األرباح النقدية 18 مارس الجاري.
كمــا وافقــت الجمعيــة التــي عقــدت بنصــاب 
قانوني 81.78 % على تدوير 1.272 مليون 

دينار كأرباح مستبقاة.
وعزا رئيس مجلس اإلدارة سبب االنخفاض 
في صافي أرباح المجموعة إلى المصروفات 
المتعلقة بافتتاح فندق “جلف كورت هوتيل 

والــذي  دبــي،  فــي  الجديــد  بــاى”  بيزنــس   -
اإلضافــة  وكذلــك  أغســطس،  فــي  افتتــح 
المتعلقــة بقيمــة مخصــص االســتهالك، إلــى 
الجديــد  النشــاط  إنشــاء  تكاليــف  جانــب 

للمجموعة في سريالنكا. 
كمــا تأثــرت النتائــج بإغــالق مركــز الخليــج 

للمؤتمــرات وعــدد مــن المطاعــم التــي كانت 
الثالــث  الربــع  نهايــة  التجديــد حتــى  تحــت 
تكلفــة  احتســاب  تــم  وكذلــك  الســنة.  مــن 
دبي  فــي  األرض  مشــروع  وتطويــر  إعــداد 
والمملوكــة للمجموعة ھــذا العام. إلی جانب 
وأربــاح  الزمیلة  الشرکات  ربحيــة  انخفــاض 
استثمارات األسھم حيــث اتســع الفــارق عــن 

العام الماضي.
وحققــت المجموعــة إيــرادات إجماليــة فــي 
2018 بلغــت 35.1 مليــون دينــار مقارنــة مــع 
37.2 مليــون دينــار للفتــرة نفســها مــن العــام 

أربــاح  وبلغــت   .%  5.77 منخفضــة   ،2017
المجموعــة 6.92 مليــون دينار العام الماضي 
مقارنــة مع 11.036 مليــون دينار في 2017، 

متراجعة 0.92 %.
وقــال المؤيــد “مــا زال قطــاع الضيافــة فــي 
البحريــن يواجــه تحديــات بســبب انخفــاض 
نســبة اإلشــغال وأســعار الغــرف، )...( بــدأت 
الحكومــة باتخــاذ خطــوات إيجابيــة لتعزيــز 
إلــى  الســياحة وخفضــت مؤخــًرا الضرائــب 
5 % للتعويــض عــن تطبيــق ضريبــة القيمــة 

المضافة”.

بــدوره، قــال الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة 
جارفيلد جونز “انتهت المجموعة من تشييد 
مبنــى شــقق الخليــج الفاخــرة بالجفيــر فــي 
ديســمبر 2018، والذي سيســهم أيًضا بشــكل 
إيجابــي فــي زيــادة دخلها خــالل 2019. كما 
أن هنــاك خطــوات جاريــة لزيــادة العمليــات 
وقعــت  حيــث  الســعودية  فــي  والتوســع 
مجموعــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  المجموعــة 
رضــا لالســتثمار والتنميــة الســعودية لبحث 
مشــاريع إلدارة الفنــادق والشــقق الفندقيــة 

والمطاعم وخدمات المغسلة”.

مجلس اإلدارة خالل االجتماع أمس )تصوير: رسول الحجيري(

فاروق المؤيد

اختتمت أمس فعاليات جناح مملكة البحرين التي تنظمه إدارة السياحة في الدورة الثالثة 
والخمســين مــن معــرض بورصة الســياحة العالميــة 2019 فــي العاصمة برليــن، والذي تقود 
خاللــه إدارة الســياحة رحلــة الترويــج للمقومــات الســياحية والثقافيــة بهــدف تعزيز موقع 
المملكــة علــى خريطة الســياحة العالمية، والمحافظة على تســجيل معدالت نمو مســتدامة 

في التدفقات السياحية وأعداد الزوار.

وحرصــت “بحريــن هوليديز” على المشــاركة 
بورصــة  فــي  البحريــن  مملكــة  جنــاح  فــي 
برليــن للســياحة 2019 إذ ُيعــّد منصــة أعمــال 
رئيســة لعروض السياحة العالمية، وأحد أبرز 
المعــارض المتخصصــة والمتميــزة في قطاع 

السياحة والضيافة.
 وقــال عضــو مجلس إدارة “بحرين هوليديز” 
محمــد عبــد العــال “إن مشــاركتنا فــي بوصــة 
برليــن للســفر تهــدف الســتقطاب مزيــد مــن 
الســياح وتحفيز الزوار األجانب على تمضية 
بنــاء  إلــى  باإلضافــة  أطــول،  إقامــة  فتــرات 
شــراكات ومبادرات تســويقية متينــة، والتي 

من شــأنها أن ترســخ مكانــة المملكة، كإحدى 
أفضل الوجهات المتميزة واالســتثنائية على 

الصعيد الدولي”.
وأضــاف “تعــد الســياحة بمثابة مــرآة صادقة 
علــى  ســياحية  وجهــة  أي  مكانــة  لعكــس 
مجبــًرا  ليــس  فالســائح  العالميــة،  الخريطــة 
علــى زيــارة وجهة ما إال إذا تمتعت بمقومات 
مختلفــة ووفــرت لــه خيــارات متنوعــة تلبي 
تطلعاته وهو ما تطرح “بحرين هوليديز” من 
منتجــات ســياحية متنوعــه علــى زوار جناح 

البحرين في معرض برلين”.
وبّيــن عبــد العــال أن ركــن “بحريــن هوليديز” 

اجتــذب العديــد مــن الزائريــن مــن جنســيات 
عديــدة، وتــم تعريفهم بما تتميــز به البحرين 
مــن منتــج ســياحي مميــز، وقدمــت الشــركة 
والتــراث  الثقافــة  معاينــة  فرصــة  للــزوار 
والتاريــخ البحرينــي عن قرب وبصــورة أكثر 

عمًقا من خالل خدماتها السياحية”.
والصناعــة  التجــارة  وزيــر  الجنــاح  وزار 
المنامــة  وســفير  الزيانــي،  زايــد  والســياحة 
عبــدهللا  االتحاديــة  ألمانيــا  جمهوريــة  لــدى 
الســلك  أعضــاء  مــن  وعــدد  عبداللطيــف، 

الدبلوماســي بالســفارة اإلماراتية فــي ألمانيا 
الســياحية  والشــركات  الجهــات  ومســؤولي 

المشاركة في الجناح.
مــن  كبيــًرا  إقبــاالً  المملكــة  جنــاح  وشــهد 
الــزوار للتعــرف علــى المعالــم الســياحية فــي 
البحرين، في الوقت الذي بدأت فيه الجهات 
المشــاركة عقــد اجتماعــات ثنائيــة مــع الزوار 

التجارييــن لبحــث التعاقــدات الجديدة للعام 
المقبــل، والتعــرف على التطورات الســياحية 

المتسارعة في المملكة.
وتعــد الفعاليــة من أبــرز المعارض الســياحية 
العــام  المعــرض  زار  أن  وســبق  العالــم،  فــي 
 184 ألــف شــخص مــن   170 الماضــي، نحــو 

دولة.

فــي  العالمــي  الســفر  ســوق  معــرض  ويعــد 
الدوليــة  الملتقيــات  أبــرز  برليــن واحــًدا مــن 
المتخصصــة فــي صناعــة الســياحة العالمية، 
حيــث يشــارك فيــه أكثر مــن 10 آالف عارض 
مــن جميــع أنحــاء العالــم، كمــا يعــد أحــد أهم 
للخدمــات  للترويــج  العالميــة  المعــارض 
السياحية والوجهات السياحية حول العالم. 

برلين - بحرين هوليديز

“بحرين هوليديز” تتميز في بورصة برلين للسياحة

جناح البحرين بالمعرض محمد عبدالعال

المحرر االقتصادي

عبدالعال: 
القطاع مرآة 

صادقة تعكس 
مكانة الوجهات

علي الفردان من المنامة

نجيبي: نتباحث مع 
“المالية” لتفعيل 

 السداد الالحق 
لـ “المضافة”

“بنفت”: مسح 
السجل االئتماني 

بعد 5 سنوات
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قــال مســؤول فــي مصرف البحرين المركزي إن المصــرف يتلقى طلبات بصورة 
أســبوعية تقريبــا إلدراج الشــركات ضمــن البيئــة التجريبيــة الرقابيــة الختبــار 
منتجــات وتطبيقــات التكنولوجيــا الماليــة )الفنتــك( فــي إشــارة لتنامــي اتجــاه 

الشركات الستخدام البنية التحتية التشريعية المتاحة.

وأبلغ المدير التنفيذي للرقابة المصرفية 
خالــد حمد حشــدا مــن المصرفيين في 
قمــة المدفوعــات الرقميــة التي عقدت 
أنــه مــن المشــجع  فــي المنامــة أمــس، 
رؤية الكثير من الطاقات الشابة تدخل 
فــي مجــال التكنولوجيا الماليــة، داعيا 
إلــى خلــق  فــرص للشــراكة بيــن البنوك 
وبين شــركات “الفنتك” الناشــئة لتكون 
الثانية موفرة للخدمات أو شريك على 
أن تجــري ترتيبات القتســام األرباح أو 

تبادل المنفعة.
للتحويــات  وذكــر أن حلــوال تقليديــة 
الماليــة مثــل “ســويفت” باتــت تواجــه 
منافســة في تبادل التحويــات المالية 
دفعهــا  مــا  المشــفرة،  التقنيــات  عبــر 
الســتحداث خدمــة جديدة تحت اســم 
اختصــرت  والتــي  ســنتين،  قبــل   ،GPI
وقــت معالجــة الدفــع مــن نحــو 3 إلــى 
5 أيــام، لتصبــح مــن 5 إلــى 30 دقيقــة 
علــى  المدفوعــات  إجمالــي  ولتبلــغ 
300 مليــار دوالر،  هــذه الخدمــة نحــو 
وتحويــات بقيمــة 40 تريليــون دوالر 

في 2018.
القمــة  خــال  مصرفيــون  وأوضــح 
متزايــد  نحــو  علــى  تتجــه  البنــوك  أن 
الســتخدام تقنيــة “ساســل الكتل” في 
الماليــة  التحويــات  فــي  اســتخدامها 
والعمليــات المصرفيــة األمــر الذي يزيد 
من كفاءة العمليات ويخفض التكاليف 

إلى نحو كبير.
التنفيــذي  الرئيــس  ذكــر  جهتــه،  ومــن 
لمجموعــة البركــة المصرفيــة، ورئيــس 
جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف 
أنــه “تــم تطويــر العديــد مــن المنتجات 
والخدمات اإللكترونية اإلسامية مثل 
عقــود الوكالة واالســتصناع والمرابحة 
والتكافل اإللكترونية، وســتمكن تقنية 
سلسلة الكتل Blockchain من إحداث 
ثورة في األعمال المصرفية اإلسامية 
التمويــل  عقــود  تكيــف  خــال  مــن 
اإلسامية التقليدية مع العقود الذكية، 
وخفــض تكاليــف الخدمــات بنســبة قد 
تصــل إلــى 95 % مع خلق ســجل ثابت 

وآمــن للملكيــة واألصــول، إلــى جانــب 
مســاعدة البنــوك فــي مجــال مكافحــة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب”.
تركيــا   - البركــة  بنــك  “أطلــق  وأضــاف 
الشهر الماضي شركة جديدة في مجال 
التكنولوجيــا الماليــة FinTech تســمى 
منصــة  أول  هــي  والشــركة   .  Alnea
دفع ســريعة وســهلة ومدعومــة الذكاء 
هــذا  ويحــل  تركيــا.  فــي  االصطناعــي 
التطبيــق محــل تقنيــة POS التعليميــة 
وذلــك من خال توفير جيل جديد من 
منصــات الدفع الرقمي التي تشــمل كل 

من محافظ الشركات والعماء.
وكشــف أن مجموعة البركــة المصرفية 
تجــري حاليا محادثات مع ماســتركارد؛ 
بهــدف االســتفادة مــن الفــرص الجيدة 
ومشــاركة  التجاريــة  لألعمــال  النمــو 
المجموعــة  خــال  مــن  المســتهلك 
الواســعة مــن المنتجــات أو الخدمــات 
Mas- بــه الخاصــة  اإلنترنــت   عبــر 

وتنــوع  اتســاع  شــأن  ومــن   ،tercard
شــبكة الوحــدات المصرفيــة التــي تتبع 
البركــة والتــي تمتلــك نطاقا واســعا من 
التطبيقــات والحلــول التكنولوجية في 
مجــال الخدمات المصرفية اإلســامية 
أن تعــزز أحــدث ابتــكارات الدفــع عبــر 

المنطقة.
وبيــن يوســف أن الصناعــة المصرفيــة 
مــرت بثــورة تكنولوجية غير مســبوقة 
أحدثــت ثــورة عميقــة فــي ممارســات 
األعمــال وغيــرت عــادات المســتهلكين 
في جميع أنحاء العالم. لقد حقق ظهور 

والمعروفــة  اإللكترونيــة،  المصرفيــة 
باســم المصرفيــة عبــر اإلنترنــت، فوائد 
مــن  للمســتهلكين  تحصــى  وال  تعــد  ال 
خــال تقديم المعامات بصورة أســرع 

وأرخص.
ومّكنت التشريعات الخاصة بالمصرفية 

المفتوحــة )Open Bankinp( مــن فتح 
األبــواب لدخــول أطراف ثالثــة، بما في 
ذلك الشركات الناشئة في التكنولوجيا 
الماليــة FinTech، إلــى جانــب عمالقــة 
التكنولوجيــا، إلى قواعد بيانات عماء 
البنــوك وتقديــم عــروض ماليــة جديدة 
فــي الســوق، وبنــاء علــى ذلــك أحدثت 
المجــاالت  مــن  الرقميــة  المدفوعــات 
تقديــم  فــي  ثــورة  الرئيســة  الماليــة 

الخدمات المصرفية.
ومــع بــروز الصيرفــة المفتوحــة، وفقــا 
فــإن  كوبــرز،  روترهــاوس  لبرايــس 
الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة لديهــا 
جنيــه  مليــار   7.2 خلــق  علــى  القــدرة 
إســترليني بحلــول العــام 2022 وتلبيــة 
احتياجات 32.7 مليون مستهلك و7.8 

مليون منشأة صغيرة في بريطانيا.
الخدمــات  أن  إلــى  يوســف  وأشــار 
المصرفيــة المفتوحــة يمكــن أن تجلــب 
إلــى  الكثيــر مــن االبتــكارات والفــرص 
البنــوك  وســتحتاج  الصناعــة،  هــذه 
إلــى معالجــة الخســارة المحتملــة فــي 
اإليــرادات مــن خــال قنــوات إيــرادات 
الحاليــة،  التقليديــة  المدفوعــات 
مبتكــرة  بإســتراتيجيات  والخــروج 
إمكانــات  مــن  باالســتفادة  تســمح 
صناعــة  فــي  المفتوحــة  الصيرفــة 

المدفوعات.

“المركزي”: طلبات أسبوعية من شركات “الفنتك”
%  95 ــوك  ــ ــن ــ ــب ــ ال ــف  ــيـ ــالـ ــكـ تـ ــفـــض  ــخـ تـ تـــشـــيـــن”  ــوك  ــ ــلـ ــ “بـ ــف:  ــ ــوسـ ــ يـ

خالد حمد متحدثا للصحافيين  عدنان يوسف 

دشن المصرف الخليجي التجاري، أمس منصة “الخليجي للتداول اإللكتروني”، 
والتــي تمكــن العمالء من فتح الحســابات لتداول األســهم المدرجــة في بورصة 
البحريــن، وإجــراء عمليــات البيع والشــراء، واالطــالع على الرســومات البيانية 
الخاصة بأداء الســوق والحصول على أخبار أســواق األسهم المحلية والعالمية 

وغيرها عبر التطبيق الخاص على األجهزة الذكية.

مــن  األولــى  وهــي  المنصــة  وأطلقــت 
نوعهــا في البحريــن، على هامش القمة 
اإللكترونيــة  للمدفوعــات  الســنوية 
عبــر  المصرفيــة  الماليــة  والخدمــات 

اإلنترنت التي تستضيفها المنامة.
للمصــرف  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
سطام القصيبي “يأتي تدشين المنصة 
بتوفیــر  المصــرف  التــزام  إطــار  فــي 

أحدث التقنیات المبتكرة لعمائه”.
وأضاف “تخدم المنصة قاعدة عماؤنا 
مــن خــال تســهيل عملية التــداول عبر 
التطبيــق المتوفر علــى األجهزة الذكية 
والــذي سيســمح لهــم بالتواصل بشــكل 
مباشــر مــع قاعــة التــداول مــن خــال 
منصــة تفاعليــة تمكنهــم مــن االطــاع 
كافــة  فــي  االســتثمارية  الفــرص  علــى 
األدوات الماليــة المدرجــة في البورصة 
واختيــار المناســب منهــا دون الحاجــة 

إلى وسيط”.

التنفيــذي  الرئيــس  بيــن  جانبــه  مــن 
للبورصــة، الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم 
آل خليفــة “أن البورصــة أطلقت العديد 
مــن  األفــراد  لتشــجيع  المبــادرات  مــن 
علــى  البحرينييــن  وغيــر  البحرينييــن 
االســتثمار فــي البورصــة ومــن ضمنهــا 
مــع  بالتنســيق  تريــد  بحريــن  منصــة 

العديد من البنوك المحلية.
وأضــاف “ستســاهم منصــة “الخليجي” 
في تســهيل عملية وصول المستثمرين 
إلى البورصة مما نأمل انعكاســه بشكل 

إيجابي على حركة التداول”. 
يذكــر أن منصــة “الخليجــي للتــداول 
شــبكة  ضمــن  تأتــي  اإللكترونــي” 

تديرهــا  التــي   ،”Bahrain Trade“
البورصــة بشــكل مشــترك مــع شــركة 

“مباشر”.

إطالق منصة “الخليجي للتداول اإللكتروني”

أكــد الرئيــس التنفيــذي لبورصــة البحريــن الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم آل خليفــة أن 
المبــادرات التــي أطلقتهــا البورصــة الســتقطاب الســيولة للســوق أتــت ثمارهــا بارتفــاع 
متوســط التداوالت اليومية نحو 1000 %. وأشــار إلى أنه قبل إطالق المبادرات كانت 
التــداوالت اليوميــة ال تتجــاوز الـــ 100 ألف دينار، أما اليوم فهي تصــل إلى مليون دينار 

تقريبا.

وأكــد رئيــس البورصــة انضمــام مزيــد مــن 
بهــا  خاصــة  منصــات  إطــاق  فــي  البنــوك 
لتــداول األســهم، وذلــك بعــد تدشــين أول 

منصة تداول من قبل بنك تجاري أمس.
واعتبــر الشــيخ خليفــة أن هــذه المنصــات 
ســتقلب قواعــد اللعبــة على حد قولــه, )...( 
عــدم  هنــاك  كان  البورصــة  تأســيس  منــذ 
اتصــال بيــن البورصــة والقطــاع المصرفي، 
علــى عكــس اليــوم حيــث بإطــاق خدمــة 
وهــي  المقبلــة،  والبنــوك  تريــد”،  “بحريــن 
البحريــن  وبنــك  والوطنــي  البحريــن  بنــك 

البنــوك بســوق  والكويــت، ســنربط عمــاء 
المال”.

وقــال إن المصــرف الخليجــي التجــاري هو 
األول ضمــن عــدد من البنوك التي ســتطلق 
منصــات خاصــة تتيــح لجميــع زبائــن هــذه 
البنوك من تداول األســهم واألصول المالية 

المدرجة في السوق بكل سهولة.
وبين أن هذا ســيخلق جســًرا بين البورصة 
وبيــن عامــة النــاس فيمــا يتعلــق بالوصول 
ومــن  المــال،  رأس  أســواق  منتجــات  إلــى 

شأنه دعم جهود السوق لتعزيز السيولة.

وأكد أن البورصة قامت بعدد من الخطوات 
ومــن أهمهــا إطاق صنــدوق الســيولة قبل 
نحــو عاميــن والذي ســاهم بشــكل كبير في 

رفع التداوالت إلى مستويات قياسية.
Bahrain-  وقــال إنه ســيتم توســيع خدمــة
Trade لتشــمل األســواق األوليــة وأســواق 
المدرجــة  العقاريــة  والصناديــق  الســندات 

األدوات المالية المدرجة.
وقــال “أعتقد إن هــذه الخطوات نقلة نوعية 
أسســنا  “عندمــا  بالقــول  وتابــع  للســوق”. 

صندوق البحرين للســيولة، كان هناك طريق 
واضــح لنا، بضرورة دخول مســتثمرين جدد 

للسوق، ولكن بنفس جديد وبتقنيات جديدة 
وسريعة، تتيح أخذ القرارات السريعة”.

“البورصة”: التداوالت اليومية قفزت 1000 %

الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة متحدثا للصحافيين 

المنامة - الخليجي التجاري

علي الفردان من المنامة | تصوير: خليل إبراهيم

علي الفردان من المنامة  |  تصوير: خليل إبراهيم

توسيع “بحرين 
تريد” لتشمل 

األسواق األولية 
والسندات 
والصناديق

مشاركون في القمة 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2018 -33668( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

28/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -29175( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

10/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2019 -33640( 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: مشاري بن عبدالعزيز  بن علي الخطيفي

االسم التجاري الحالي: صالون دريم مون
االسم التجاري الجديد: دريم مون لتصميم االزياء والتسويق

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: علي حسين علي مشيمع 

االسم التجاري الحالي: نوماد للخدمات السياحية 

االسم التجاري الجديد: نوماد العربية للسياحة

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: فنده صالح على الجهمي

االسم التجاري الحالي: مفروشات النور
االسم التجاري الجديد: مفروشات القبس

قيد رقم: 114879-1

قيد رقم: 12238-7

قيد رقم: 35587-5

القيد: 83043-1  -  تاريخ: 10/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )33990(لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة الشخص الواحد

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

إليها الس���ادة الش���ركاء في شركة وس���ام الرواد لألسهم والسندات ذ.م.م 

والمس���جلة بموجب القيد رقم 83043، طالبين تحويل  الشكل القانوني 

للش���ركة المذكورة إلى شركة الش���خص الواحد برأسمال وقدره عشرون 

الف دينار، لتصبح مملوكة من قبل السيد محمد علي قاسم الرعيني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة مجموعة ميدياسميث لإلعالنات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 97358

القيد: 79120  -  تاريخ: 11/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية
شركة بيلدا ذ.م.م

بناء على قرار ش���ركة مجموعة ميدياس���ميث لإلعالنات ذ.م.م المسجلة بموجب 
قيد رقم 97358، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/ مريم عبدهللا علي 

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

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

)+973( 38004003
sijilat@taswya.net

بناء على قرار شركة في شركة بيلدا ذ.م.م المسجلة تحت رقم 79120، 
بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ حسين سعيد محمد المخرق 

مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 
م���ن قانون الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 
)21( لع���ام 2001، وعم���ال بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدعو 
المصف���ي جمي���ع دائن���ي الش���ركة إل���ى تقدي���م مطالباتهم إلي���ه، مدعومة 
بالمس���تندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وذلك 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

)+973( 39080249
hussain.smukhareq@gamil.com

10/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 -22972 ( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركةالنجمة الحمراء لالستشارات الفنية ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
مكت���ب/ عبدالع���ال الخليج للتدقيق  باعتبارهم المصفين القانونين لش���ركة النجمة 
الحم���راء لالستش���ارات الفني���ة ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة 
بموجب القيد رقم 86421-1، طالبين إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التج���اري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

القيد: 120722   -  تاريخ: 3/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )28032( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الخطيفي وحماده عبدالحميد 

لالستشارات المالية ذ.م.م

القيد: 44442   -  تاريخ: 11/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )26754( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع 33و 39 لمجموعة العزام 

للمقاوالت وإدارة االستثمار العقاري ش.ش.و

القيد: 104643   -  تاريخ: 10/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000( لسنة 2019
بشأن تغيير اسم شركة ماكس برو لإلدارة والتسويق ش.ش.و 

لمالكها منظور عندربي

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���ادة  اصح���اب ش���ركة الخطيف���ي وحم���اده عبدالحمي���د لالستش���ارات المالي���ة 
ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 120722، طالبي���ن تغيي���ر االس���م التجاري 
م���ن  الخطيفي وحماده عبدالحميد لالستش���ارات المالية ذ.م.م إلى تنمية األفكار 

لإلستشارات المالية 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

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���ادة  اصح���اب مكت���ب م���ور س���تيفينز - تضام���ن مهني���ة متخصص���ة نيابة عن 
مجموعة العزام للمقاوالت وإدارة االستثمار العقاري ش.ش.و، المسجلة بموجب 
القيد رقم 44442، طالبين تغيير االسم التجاري تغيير االسم التجاري للفرع 33و 

39 من مقهي فوشن إلى ماكارون كافيه ش.ش.و
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
ش���ركة ماكس برو لإلدارة والتس���ويق ش.ش.و لمالكها منظور عندربي، المس���جلة 
بموجب القيد رقم 104643، طالبًا تغيير اسم شركة ماكس برو لإلدارة والتسويق 
ش.ش.و لمالكه���ا منظ���ور عندربي الى ش���ركة ماكس برو لإلستش���ارات ش.ش.و 

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارةوالسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة اسرار المسك جلري ذ.م.م
سجل تجاري رقم 73096

بناء على قرار ش���ركة في ش���ركة اس���رار المس���ك جلري ذ.م.م المس���جلة 
بموج���ب قي���د رق���م 73096، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ 

فوزي عبدهللا حسين ابراهيم عباس مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 
م���ن قانون الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 
)21( لع���ام 2001، وعم���ال بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدعو 
المصف���ي جمي���ع دائن���ي الش���ركة إل���ى تقدي���م مطالباتهم إلي���ه، مدعومة 
بالمس���تندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وذلك 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي: فوزي عبدهللا حسين ابراهيم عباس

)+973( 39111304
HSN@al-fawz.com
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41 قتيال وجريحا 
بمجزرة حوثية

ارتكبت ميليشيات الحوثي االنقالبية مجزرة 
جماعية، ضد مدنيين من قبائل حجور في 

مديرية كشر شمال غربي محافظة حجة، ذهب 
ضحيتها أكثر من 40 قتياًل وجريحًا من أسرتين 

فقط، ومعظم الضحايا من النساء واألطفال. 
وقالت مصادر إن الميليشيات مستمرة في 

تنفيذ حملة اعتقاالت واسعة ضد المواطنين من 
أبناء وجهاء وشيوخ القبائل في منطقة العبيسة 

والقرى المجاورة طالت حتى اآلن المئات، 
وتحتجزهم الميليشيات في عدد من المدارس 

والمراكز الصحية بالمنطقة، بعد أن حولتها 
إلى معتقالت كبيرة. كما ارتفع عدد منازل 

المواطنين التي قامت بتفجيرها الميليشيات 
إلى أكثر نحو 52 منزاًل، منذ اقتحامها منطقة 

العبيسة التابعة لمديرية كشر الخميس الماضي.

أعلن تأجيل االنتخابات الرئاســية إلى ما بعد ندوة الحوار الوطني

بوتفليقة ينسحب من الوالية الخامسة

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عدم ترشحه لوالية خامسة وأنه ينسحب من االنتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها في الـ 18 أبريل المقبل، كما 
أعلن تأجيل االنتخابات في الجزائر إلى ما بعد ندوة الحوار الوطني. وقال بوتفليقة إن الندوة الوطنية الجامعة ستقودها شخصية وطنية جامعة قبل نهاية 2019.

وقــال بوتفليقة: “حالتي الصحية وعمري ال 
يســمحان لــي إال بأداء واجبــي األخير تجاه 
الشــعب”، مشــيرا إلــى أنــه “لم يكــن لدي نية 

قط للترشح لالنتخابات الرئاسية”.
الرســالة  “أتفهــم  بوتفليقــة:  وأوضــح 
الجزائــري”،  الشــباب  بهــا  جــاء  التــي 
مضيفا:”ســأعرض مشــروع الدســتور الــذي 
تعــده النــدوة الوطنية لالســتفتاء الشــعبي. 
تنظيــم االنتخابــات الرئاســية ســيجرى بعد 

حوار وطني شامل”.
وعــاد الرئيــس الجزائــري إلــى بالده، مســاء 
األحد، بعد قضاء أســبوعين في مستشــفى 
سويسري “إلجراء فحوص طبية روتينية”، 

بحسب الرئاسة الجزائرية.
وكان بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما، قد 
ســافر إلى جنيف في 24 فبراير بعد يومين 
من خروج عشــرات اآلالف مــن الجزائريين 
في مظاهرات احتجاج ضد ترشــحه لوالية 

رئاسية خامسة.
االثنيــن،  أمــس  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
انســحب رئيــس حزب عهــد 54، علي فوزي 
رباعيــن، من الســباق االنتخابي قبل يومين 
مــن الفصــل النهائــي فــي قائمة المرشــحين 
المجلــس  قبــل  مــن  الرئاســية  لالنتخابــات 

الدستوري.
ويأتــي انســحاب رباعيــن بعد انضمــام أكثر 
مــن ألف قــاض إلــى احتجاجــات المحامين 

ضد ما وصفوه باالعتداء على الدستور.

وقــال القضــاة فــي بيــان إنهــم سيشــكلون 
“اتحــادا جديــدا”، فيمــا يمثــل إحــدى أكبــر 
بــدء  منــذ  بوتفليقــة  للرئيــس  الضربــات 
أســبوعين  مــن  أكثــر  قبــل  االحتجاجــات 
ضــد ســعيه لتمديــد واليتــه، وفــق مــا نقلت 
“رويتــرز”. ويأتي إعالن القضاة الجزائريين 
إلــى  بوتفليقــة  عــودة  مــن  ســاعات  عقــب 
جنيــف  مــن  قادمــا  الجزائريــة  العاصمــة 
بعــد رحلــة عالجيــة على مــدار األســبوعين 
االتحــاد  قــال  الســياق،  وفــي  الماضييــن. 

العــام للعمال الجزائريين، أكبر اتحاد عمالي 
يجــب  لكــن  ضــروري  التغييــر  إن  بالبــالد، 
التــي تشــهد  أن يكــون ســلميا فــي الدولــة 
تظاهــر عشــرات اآلالف من األشــخاص ضد 
فــي  االتحــاد  وأضــاف  بوتفليقــة.  الرئيــس 
بيــان “مــن الواضح أن االتحــاد العام للعمال 
التغييــر  إلــى  الحاجــة  يعتبــر  الجزائرييــن 
ضروريــة، لكــن يجــب أن يكــون ذلــك مــن 
خــالل الحكمــة والحــوار”. وغــادر بوتفليقة 
للعــالج،  الماضــي  فبرايــر   24 فــي  البــالد 

وســط احتجاجات تعم البالد على ترشــحه 
لالنتخابــات الرئاســية لواليــة خامســة. ولم 
يظهر بوتفليقة )82 عاما( في العلن إال نادرا 
 ،2013 فــي  منــذ إصابتــه بجلطــة دماغيــة 
ودفــع قــراره خــوض االنتخابــات الرئاســية 
إلــى إشــعال احتجاجــات فــي الجزائــر على 
مــدار األســابيع الثالثــة األخيــرة. واســتقال 
العديد من الشخصيات العامة منهم أعضاء 
فــي حزب جبهــة التحرير الوطنيــة الحاكم، 

ونواب بالبرلمان لالنضمام لالحتجاجات.

الجزائر ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

بوتفليقة ينسحب من االنتخابات الرئاسية ويؤجل موعدها

 أحمد أويحيي

واشنطن - أ بدبي ـ العربية نتكابول - أ ف ب

كشــف كتاب صدر حديثا أن زعيم حركة طالبان الراحل، المال محمد عمر، كان 
يعيش على بعد أمتار من قاعدة أميركية في أفغانستان.

وتزعــم الكاتبــة والصحفيــة بيتــي دام، في 
كتابهــا “حيــاة  المال عمر الســرية”، أن زعيم 
طالبان لم يختبئ أبدا في باكســتان، خالفا 

لما اعتقدته الواليات المتحدة.
وأضافت دام، التي عاشــت في أفغانســتان 
لمــدة 4 ســنوات، أن المــال عمــر كان يعيــش 
فــي مخبــأ، يبعــد بأمتــار قليلــة عــن قاعــدة 
واليــة  فــي  ألميــركا  الرئيســية  العمليــات 
زابــول. وذكــرت الصحفيــة الهولنديــة أنهــا 
أعضــاء  محــاورة  فــي  ســنوات   5 قضــت 

طالبــان والبحث فــي خبايا 
الحركــة مــن أجــل إخــراج 
كتابها إلى الوجود، وفق ما 
نقلت وكالة “فرانس برس” 

عن موقع “بي بي سي”.
فــي محــاورة  دام  ونجحــت 

للمــال  الشــخصي  الحــارس 

عمــر، جبار عمري، الذي قال إنه كان يخفي 
“الزعيــم” فــي غرفة ســرية علــى مقربة من 
القاعــدة األميركية حتى وفاته عام 2013. 
وكشــف الكتــاب الجديد إخفاقــات مخجلة 
لالستخبارات األميركية، التي ظلت تعتقد 
لفتــرة طويلــة أن الزعيــم كان مختبئــا فــي 

باكستان.
التــي   2001 ســبتمبر   11 هجمــات  وبعــد 
أدت إلــى ســقوط طالبان، وضعت الواليات 
المتحــدة مكافــأة بقيمــة 10 مليــون دوالر 
لمن يعثر على عمر، بحســب ما 

كتبت دام.
ولــم تعلــم العائلــة التــي كانــت 
تعيــش في المجمــع هوية هذا 
وأوشــكت  المجهــول،  الضيــف 
العثــور  علــى  األميركيــة  القــوات 

عليه مرتين.

ذكــرت وكالــة “إيســنا” شــبه الرســمية أن المحاميــة اإليرانيــة، نســرين ســوتوده، 
الناشــطة البــارزة فــي مجــال حقوق اإلنســان، الموقوفــة في طهــران حكمت عليها 

المحكمة بالسجن سبع سنوات.

وقال القاضي محمد موغيش، رئيس الغرفة 
28 فــي محكمــة الثــورة فــي طهــران، “حكــم 
على نسرين سوتوده بالسجن خمس سنوات 
بتهمــة التآمــر علــى النظــام وســنتين إلهانــة 
المرشــد األعلى علي خامنئي”، وفقًا للمصدر. 
مــن جهتهــا، ذكــرت وكالــة األنبــاء الرســمية، 
نقــالً عــن أحــد محاميهــا محمــود بهــزاد راد 
قولــه “عقــدت المحكمة جلســة اســتماع لهذه 
المحاكمة لــم تكن موكلتي حضرتها، وأدركنا 
أخيرًا أن المحكمة حكمت عليها غيابيًا”. ولم 
يحــدد بهــزادي راد موعــد جلســة االســتماع، 

أو مــا إذا كان حاضــرًا فيهــا. وقــال 
إيســنا  لوكالــة  موغيــش  القاضــي 
“لقــد أحيلت القضيــة إلى محكمة 

االســتئناف”. بعد توقيفها 
تــم   2018 يونيــو  فــي 

إبالغ ســوتوده أنه ُحكم عليها بالســجن مدة 
التجســس.  بتهمــة  خمــس ســنوات “غيابيــًا” 
وقــد حصلــت علــى جائــزة ســاخاروف عــام 

2012 من قبل البرلمان األوروبي.
فــي  ســنوات  ثــالث  الناشــطة  أمضــت  وقــد 
بتهــم  و2013   2010 العاميــن  بيــن  الســجن 
القومــي”  األمــن  ضــد  “أنشــطة  ممارســة 
و”الدعايــة المناهضــة للنظام” بعد الدفاع عن 
المعارضيــن الذين اعتقلوا خالل احتجاجات 
الرئيــس  انتخــاب  إعــادة  ضــد   2009 عــام 

محمود أحمدي نجاد.
علــى زوجهــا رضــا  ُحكــم  ينايــر،  فــي 
ســنوات  خمــس  بالســجن  خانــدان 
بتهمــة “التآمــر ضــد األمــن القومــي” 
وســنة واحــدة بتهمــة “الدعايــة ضــد 

النظام”.

قــال مســؤولون أميركيــون إن الرئيــس دونالد ترامب ســيطلب مــن الكونغرس، 
أمــس االثنيــن، تمويال إضافيا بقيمة 8.6 مليار دوالر للمســاهمة في تكاليف بناء 

الجدار الحدودي مع المكسيك.

وسيمثل هذا الطلب أكثر من 6 أمثال المبلغ 
الذي خصصه الكونغــرس األميركي للجدار 
فــي ميزانيــة العاميــن المالييــن الماضييــن. 
كمــا يزيد المبلغ بنســبة ســتة فــي المئة عن 
الــذي أعــاد ترامــب تخصيصــه لصالــح بناء 
الجــدار األميركــي مع المكســيك بعد إعالنه 

حالة الطوارئ الوطنية هذا العام.
طلــب  ترامــب،  إدارة  فــي  مســؤول  وقــال 
عــدم نشــر اســمه، عن طلــب الرئيس بشــأن 
الميزانيــة: “هــذا يمنــح ترامب القــدرة على 

بالســيطرة  بوعــده  أوفــى  إنــه  القــول 
على الحدود الجنوبية الغربية”، وفق 

ما ذكرت رويترز.
فــي  ثــان  مســؤول  وقــال 

طريقــة  “وفرنــا  اإلدارة: 
التحرك واالستراتيجية 

وطلب اســتكمال هذا العمل بصورة نهائية. 
الســؤال هــو هــل سيســمح لنــا الكونغــرس 

بإتمام هذا العمل؟”.
ويتعيــن تمريــر تشــريع بهــذا التمويــل قبــل 
األول من أكتوبر الذي يبدأ فيه العام المالي 
الحكومــة  واجهــت  وإال   ،2020 االتحــادي 

اإلغالق مجددا.
وقــال مســؤولون إنــه حتى اآلن تم تشــييد 
الجــدار علــى مســافة 179 كيلومتــرا ســواء 
انتهى العمل فيها أو ما زالت تحت اإلنشاء.

جــرى   ،2017 المالــي  العــام  وفــي 
تخصيص 341 مليون دوالر لتشييد 
64 كيلومترا، كما جرى تخصيص 
1.375 مليــار دوالر لتمويل 
آخــر  كيلومتــرا   132 بنــاء 

في عام 2018.
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الخرطوم ـ أ ف ب

أديس أبابا ـ رويترز

“البرلمــان”  الوطنــي  المجلــس  صــادق 
الســوداني، أمس االثنين، على المرسوم 
الذي أصدره الرئيس عمر البشير بإعالن 
حالة الطوارئ، لكنه قلص فترة تطبيقها 

في البالد من عام إلى إلى ستة أشهر.
رئيــس  عمــر،  أحمــد  إبراهيــم  وقــال 
البرلمان الســوداني بعد تصويت النواب 
علــى حالة الطــوارئ التي أعلنها البشــير 
فــي 22 فبرايــر الماضــي، “أجيــزت حالة 

الطوارئ لســتة أشهر باألغلبية”، وفق ما 
نقلت وكالة “فرانس برس”.

وكانــت اللجنــة الطارئة المعنية بدراســة 
المرســوم الجمهوري بحالة الطوارئ في 
البــالد، طالبــت بالموافقة على المرســوم 
الرئاسي مع تقصير المدة من عام إلى 6 
أشهر. وكان الرئيس البشير قد أعلن في 
22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ 

لمدة عام.

قالت وســائل إعالم رســمية في إثيوبيا، 
أمس االثنيــن، إن المحققين عثروا على 
الصندوقين األســودين لطائرة الخطوط 
الجويــة اإلثيوبية التــي تحطمت األحد، 
وكالــة  وكانــت  الحــادث.  موقــع  فــي 
“رويتــرز” نقلــت فــي وقــت ســابق  عــن 
المحققيــن  أن  الحكومــي  التلفزيــون 
مــكان  فــي  الصندوقيــن  أحــد  وجــدوا 
التحطم الذي يبعد 60 كلم عن العاصمة 

اإلثيوبية أديس أبابا. 

مــن  دقائــق  بعــد  الطائــرة  وتحطمــت 
إقالعهــا األحد في طريقها إلى العاصمة 
مقتــل  إلــى  أدى  ممــا  نيروبــي،  الكينيــة 
كل مــن كانــوا على متنهــا وعددهم 157 

شخصا.
ومــن المرجــح أن يســاعد العثــور علــى 
معرفــة  فــي  األســودين  الصندوقيــن 
كارثــة  وقــوع  إلــى  أدى  الــذي  الســبب 
هــوت  أنهــا  اإلثيوبيــة، خاصــة  الطائــرة 

بعيد إقالعها بقليل.

البرلمان السوداني يخفض مدة حالة الطوارئ

العثور على الصندوق األسود للطائرة اإلثيوبية

قدم رئيس الوزراء الجزائري  «
أحمد أويحيى، مساء امس 
االثنين، استقالته للرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة. 
وأفادت وكالة األنباء 

الجزائرية بأن الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة استقبل 
أمس، الوزير األول أحمد 

أويحيى الذي قدم له 
استقالته. وقالت الوكالة 

الرسمية إن الرئيس 

شكر الوزير المستقيل 
على الجهود التي بذلها 

أثناء أداء مهامه. وشغل 
أويحيى، منصب األمين 

العام لحزب التجمع 
الوطني الديمقراطي 

منذ 2012، الحزب الذي 
ُيعد ثاني األحزاب أهمية 
في البالد وأحد الموالين 

للنظام الحاكم في الجزائر 
منذ استقاللها عام 1962. 

وسبق ألويحيى )65 عاما( 
أن تقّلد منصب رئيس 

حكومة في 3 فترات 
)31 ديسمبر 1995 – 23 

ديسمبر 1998(، )مايو 
2003 – مايو 2006(، و)23 

يونيو -2008 15 نوفمبر 
2008(، قبل أن تتغير 

تسمية المنصب إلى وزير 
أول، حيث تقّلد المنصب 
بين 15 نوفمبر 2008 إلى 

3 سبتمبر 2012، كما تقلد 
أيضا المنصب نفسه في 

أغسطس 2017 خلفا لعبد 
المجيد تبون إلى حين 
إعالن استقالته اليوم. 

وأويحيى خريج المدرسة 
العليا لإلدارة بالجزائر، 

وحاصل على شهادة 
الدراسات العليا في العلوم 

السياسية من جامعة 
الجزائر.

استقالته أحمد أويحيى

بيروت - أ ف ب القدس المحتلة ـ وكاالت

أعلنت قوات قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الواليات المتحدة، أمس االثنين، عن مقتل العشرات من مسلحي “داعش” 
في بلدة الباغوز، آخر معقل للتنظيم اإلرهابي شرقي سوريا.

ويأتــي هــذا التطــور بعــد ســاعات قليلــة 
ســوريا  قــوات  فــي  قيــادي  إعــالن  مــن 
الديمقراطيــة، أنها حققت “تقدما بســيطا” 
داخل جيب الباغوز، شــرقي ســوريا، الذي 
يعتبــر آخــر منطقــة يســيطر عليهــا تنظيم 

“داعش” اإلرهابي.
عدنــان  عــن  “رويتــرز”  وكالــة  ونقلــت 
عفرينــي، أن القــوات المدعومــة أميركيــا 
جيــب  فــي  بســيطة”  “تقدمــات  حققــت 
داعــش، وذلــك في إطــار عملية عســكرية 

مستمرة بالتزامن مع ضربات جوية.
وفســر عفرينــي ذلــك، بــأن القــوات التــي 
يشكل األكراد عمودها الفقري، تريد إتمام 
العملية بالحد األدنى من الخســائر، ولذلك 

التقدم بطيء في الباغوز. 
وأضــاف أن القــوات تواجه قناصة داعش 

علــى  هجومهــا  اســتئناف  بعــد  وألغامــا 
الجيب في وقت متأخر األحد.

مــن جانبــه، أكــد المرصد الســوري لحقوق 
ســوريا  قــوات  تقــدم  تباطــؤ  اإلنســان 
الديمقراطيــة فــي المعركــة التي تخوضها 

ضد آخر معاقل داعش شرقي نهر الفرات.
داعــش،  مســلحي  أن  المرصــد  وذكــر 
يســتميتون  األجانــب  مــن  وغالبيتهــم 
أنفســهم  تســليم  يرفضــون  القتــال،  فــي 

وأسلحتهم.

دافــع رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، عن ســماح تــل األبيب المنظــم بتمرير األمــوال القطرية لحركــة حماس التي 
تسيطر بقوة السالح على قطاع غزة، قائال إن ذلك جزء من استراتيجية أوسع إلبقاء الفلسطينيين منقسمين.

االثنيــن،  أمــس  نتنياهــو،  حديــث  وجــاء 
الحاكــم  الليكــود  لحــزب  اجتمــاع  خــالل 
نقلــت صحيفــة  مــا  الــذي يتزعمــه، وفــق 
“الجيروزليــم بوســت” عــن مصــدر شــارك 

في االجتماع.
ومضــى يقــول:” أي شــخص ضــد الدولــة 
الفلســطينية يجــب أن يكــون مــع تحويــل 
األموال إلى غزة، ألن إبقاء االنقســام بين 
الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربية 
وحمــاس فــي غزة يســاعد في منــع إقامة 
لرئيــس  وســبق  الفلســطينية”.  الدولــة 
الوزراء اإلســرائيلي، الذي يستعد لخوض 
معركــة انتخابيــة فــي أبريــل المقبــل، أن 
صــرح أن آليــة مراقبــة األمــوال القطريــة 
أفضــل مــن تلك الخاصــة بأموال الســلطة 
الفلســطينية. ويأتــي حديــث نتنياهو في 

وقــت وصــل فيــه الدبلوماســي القطــري، 
محمــد العمــادي إلــى غــزة، وســط تقاريــر 
تشــير إلــى اعتمــاد آليــة جديــدة إلدخــال 
األمــوال القطريــة إلى القطــاع، عوضا عن 

إيصالهــا عبــر حقائب في ســيارة العمادي، 
وهــي الطريقــة التــي أثــارت حرجــا كبيــرا 
للحكومــة اإلســرائيلية وحمــاس على حد 

سواء، بحسب صحيفة “هآرتس”.

مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية يشارك في معركة الباغوز.
نتنياهو يتوسط السفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان )يسار( والسيناتور األميركي ليندسي غراهام 

أثناء زيارتهما الخط الحدودي بين سوريا ومرتفعات الجوالن المحتلة. )أف ب(

تقــدم بطــيء لـــ “قســد” فــي معركــة “الجيــب األخيــر” الدوحة تعتمد آلية جديدة إلبقاء االنقســام الفلســطيني
مقتل عشرات “الدواعش” في الباغوز نتنياهو: المال القطري ضروري
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حوار حميدان وسلمان... 
بين المنطق والمستحيل

شــهدت الجلســة األخيرة لمجلس النواب نقاشا منفعال بين وزير العمل جميل 
البطالــة ومعــدالت  حميــدان والنائــب األول عبدالنبــي ســلمان بشــأن نســبة 
التوظيف وآليات صرف اإلعانات للشــباب العاطل. النقاش الذي اســتمر قرابة 
نصــف ســاعة، بلــغ ذروتــه عندما شــكك النائب ســلمان في نجــاح وزارة العمل 
بتوظيف 24 ألف بحريني بالقطاع الخاص خالل 2018، مشيرًا إلى أن “الرقم 

المعلن” غير ممكن.
وبنبــرة منفعلــة، رد الوزير “وظفنا فعليــا 24 ألفا... ليس جميع هؤالء يدخلون 
ســوق العمل أول مرة... 7800 داخلين جدد... والباقون انتقلوا من وظائفهم 
إلــى مواقــع عمــل أفضل... تعال اجلس مع المختصين في الوزارة وســنطلعك 

على األرقام السكانية واألسماء لهؤالء”.
إن الملم بأبسط القواعد واإلجراءات المنفذة داخل وزارة العمل، يدرك جيدا 
أن 16 ألفا و200 شخص الذين أشار الوزير حميدان بأن وزارته وظفتهم في 
مواقع عمل أفضل ال يمكن أن يكونوا “حقيقة”، فالوزارة ال تسجل على قوائم 
الباحثين عن عمل ســوى العاطلين، فال َتعرض الوظائف وال ترشــح موظفين 

لشواغر وظيفية.
لذا فإن ما تؤكده الوزارة بتوظيف أكثر من 16 ألف شخص في وظائف أخرى 

“أفضــل” ال يمكــن أن يكــون صحيحــًا، فهؤالء حصلوا على هــذه الوظائف عبر 
التواصــل المباشــر مــع الشــركات والمؤسســات ودون أدنــى تأثيــر أو دعــم من 

قبل الوزارة.
الـ 7800 شــخص الذين دخلوا ســوق العمل في العام 2018 أيضًا، لم يحصلوا 
جميعهــم علــى دعــم وزارة العمل، وفي أفضل تقدير متفائل، ســتكون الوزارة 

نجحت في توظيف 3 آالف شخص.
أما بيانات توظيف الـ 24 ألفا، فقد حصلت وزارة العمل عليها عبر نظام توثيق 
عقــود العمــل الذي توجه إليه مؤسســات القطاع الخــاص، وتصر على تنفيذه، 

ويتم بعد حدوث عملية التوظيف، وليس قبلها. 
وعليــه، أتمنــى من النائب ســلمان قبول دعوة الوزير حميــدان بزيارة الوزارة، 
مصطحبا معه أســماء وبيانات 4 أشــخاص توظفوا بشــكل مباشــر في 2018، 

وسيجد أسماءهم في قائمة “إنجازات الوزارة”.  

ال يهدف هذا المقال إلى تقزيم الجهود المبذولة من قبل اإلخوة بوزارة  «
العمل، لكن الوصول إلى حل لمشكلة البطالة التي باتت تمس البحرينيين 
جميعا، يتطلب درجة من المصارحة والمكاشفة واإلقرار بالحقائق والوقائع 

دون أي تجميل.
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مركز أنجنير الصحي... 
مشاكل إدارية واضحة

مهنة التمريض أعظم مهنة عرفتها البشرية ألنها مهنة عطاء وتضحية 
وصبــر وســهر وتفــان ال حــدود لــه، لكــن يبــدو أن بعــض الممرضــات ال 
تقــدرن المهنــة والجهــود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في ســبيل 
توفيــر الخدمــات الصحية رفيعة المســتوى للمواطن والمقيم، ومعهن 
أيضــا بعــض “اإلداريين” وبعــض موظفي المواعيد المســتهترين وغير 
العمــل  تفرضهــا طبيعــة  التــي  المحــددة  العمــل  بســاعات  الملتزميــن 
الحكومــي، “بذمتكــم” هــل يعقــل أن يخــرج الموظــف الحكومــي قبــل 
نهايــة الدوام بنصف ســاعة ويتــرك المراجعين والخدمــات التي تقدم 

لهم. 
هذا ما حصل لي يوم األحد الماضي في المركز الصحي الذي ال نعرف 
لغاية اليوم آلية العمل فيه وهو مركز أنجنير الصحي بمدينة عيسى، 
ففــي حوالــي الســاعة الواحــدة وخمــس وأربعيــن دقيقــة ذهبت ألخذ 
موعد الفحص المدرسي البنتي التي ستنتقل العام القادم إلى الصف 
األول اإلعدادي، ووجدت “كونتر المواعيد” مدفونا في مقابر النسيان، 
ال ممــرض وال موظــف إداري يباشــر المراجعيــن، وإذ بمكتــب مفتــوح 

علــى بعــد أمتار من “الكونتر” أعاد إلى أجفاني الطمأنينة، اتجهت إليه 
محلقا بأجنحة األمل وقابلت موظفة وســألتها عن موظفي المواعيد، 
فأجابتني بكل برود وكأنها تتحدث من أعالي الشــجر “هالحزة ما في 

أحد... تعال لهم باجر قبل الساعة 12”.

ال أعرف، لكن نود أن يطلعنا اإلخوة في مركز أنجنير الصحي على  «
آلية عمل هذا القسم ولماذا ال يوجد موظف في تلك الساعة يباشر 
المراجعين ويلبي احتياجاتهم، وكم عدد الكادر في القسم، وما هي 

فترات العمل التي يجب تغطيتها؟ والسؤال الذي يتحرك مثل الزئبق، 
إلى متى ستبقى أوجه القصور في هذا المركز من قبل الكوادر 
اإلدارية والفنية، يخيل إلي أن العمل ال يسير بالشكل المطلوب 
والمشاكل تتراكم وتهمل دون حل، وهناك الكثير من المعوقات 

التي تعترض سير العمل بالمركز ويفترض من وزارة الصحة وضع 
الحلول لتلك المشاكل، فمن الواضح أن مركز أنجنير الصحي يعاني 
من مشاكل إدارية واضحة، حتى أساطير علم النفس مثل “فرويد” 

و”يونج” يقولون لنا “ال تتعبوا أنفسكم، ألننا تعبنا قبلكم”!.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

مؤامرة الربيع العربي... 
 أحالم أوباما 

والكسرويين بسوريا
الجمهوريــة العربيــة الســورية، أحد األهداف التي كانت عيــون التحالف الرباعي 
غيــر المباشــر تنظــر إليهــا بشــغف ولهفــة، من أجــل أن تصيبهــا نار مؤامــرة القرن 
المســماة بالربيع العربي. فإدارة أوباما الغبية كانت تهدف إلى نشــر الديمقراطية 
فــي الوطــن العربــي، مــن أجل حلم غبــي قادته هــذه اإلدارة، لكي يقــول التاريخ 
عنهــا إنهــا اإلدارة األميركيــة الوحيــدة التــي اســتطاعت أن تحقــق الديمقراطيــة 
للشعب العربي، لكن هذا الحلم الغبي تسبب بمشاركة بقية المتآمرين، بقتل أكثر 
مــن مليــون إنســان عربي بريء، كانوا ضحيــة حلم أوباما بتحقيــق الديمقراطية 

بالوطن العربي.
أمــا الكســرويون الفــرس، فقــد كانــت ســوريا حلمــا طالمــا راود كســرى طهــران، 
لكــي تنضم دمشــق إلى مشــروع حلم إعــادة امبراطورية المجــوس التي أطفأها 
العرب المســلمون حينما أســقطوا هذه االمبراطورية، ونشروا اإلسالم بين ظهور 
وأصــالب الفــرس، وحــاول الكســرويون الدخــول إلــى ســوريا والســيطرة عليهــا 
سياســيا وأمنيا واقتصاديا، واألهم الســيطرة دينيا لنشــر الخمينية ومنافسة كل 
مــن المذهــب الســني والشــيعي والعلــوي، إال أن الراحــل حافــظ األســد كان يقظا 
لهــم وكان بالمرصــاد لــكل أهدافهــم، فقــد كان يعــي ويعرف أن الكســرويين أشــد 
خطرا ودمارا على ســوريا من الكيان اإلســرائيلي، لهذا تصدى لهم بكل قوة، لكن 

نظام الرئيس بشار األسد كان على العكس من نظام والده، فعندما بدأت مؤامرة 
الربيــع العربــي، لــم يســتطع النظام التعامــل مع هــذه المؤامرة بحنكــة وعقالنية، 
ولــم يحتــو بعــض شــرائح المجتمع الســوري، ولم يجر إصالحات ترضي الشــعب 
السوري وتخمد هذه المؤامرة، وبدال من ذلك، لجأ إلى الكسرويين وعمالئهم من 
حزب هللا والميليشــيات الباكســتانية واألفغانية. حينها، اعتقد الكسرويون أنهم 

نجحوا في أولى خطواتهم باحتالل سوريا العربية.
ومن ستساعدهم في ذلك مشاركة اإلخوان المسلمين في مؤامرة  «

الربيع العربي، وأحالمهم بالسيطرة على سوريا العربية وتزامن ذلك 
مع االحتالل اإلخواني لمصر، فعمالة هذا الحزب وعبوديته السياسية 
واآليديولوجية لكل من الشعوبيين الجدد، الكسرويين والطورانيين، 

ستدعم كل األطراف المشاركة بهذه المؤامرة، ألخذ حصتها من الكعكة 
السورية عن طريق الديمقراطية، كالديمقراطية التي أمنت إليران 

سيطرتها على العراق بواسطة األحزاب السياسية المشاركة بالعملية 
الديمقراطية. فديمقراطية بوش سخرت إليران إيجاد عمالء لها 

شاركوا بالعملية السياسية وحققوا لها أهدافها، وديمقراطية أوباما 
ستحقق للكسرويين والطورانيين احتالل سوريا العربية عن طريق 

الديمقراطية... وللحديث بقية.

د. طارق آل شيخان

ال أحــد يعــرف خطــورة التســمر الطويــل أمــام الشاشــات اإللكترونيــة 
قدر المتضررين منها وأطباء العيون واألعصاب؛ فالكثير من التقارير 
الطبيــة الصــادرة بخصــوص التبعات الصحية الســلبية الســتخدامات 
التكنولوجيــا تحــذر مــن خطــورة هــذه الشاشــات، وتنصــح بأوقــات 
ومدد معينة للتعرض إليها، واالهتمام بعدم المبالغة في اســتخدامها، 
فــي الوقــت الــذي تــرى فيــه الغالبيــة العظمــى مــن النــاس أن تقنيــن 

استخداماتهم التكنولوجيا بات أمرًا مستحيالً!
ومهما تعاظمت التكنولوجيا، وأتت بخياراتها الســهلة والسريعة، فلن 
تتأثــر القــراءة الورقيــة برأيي أبدًا، ولن تفقــد قيمتها، وحتى إن مرت 
علــى الصحــف والكتب أيام عجاف من شــح القــراء والمطالعين، فإن 

العودة ستكون - وبال ريب - أقوى مما سبق.
يالحــظ هــذه األيام خلو المكتبات العامــة، وقلة مرتاديها، وليس ذلك 
مؤشرًا على استخدام القراء خيارات التكنولوجيا المتاحة ألنها أكثر 
نفعــًا وفائــدة، بــل ألنهــا خيارات ســهلة، ُيعتمــد عليها اعتمــادًا كليًا في 
البحــث، والتذكــر، ومــا إلــى ذلك من مهــارات عقلية كانت في الســابق 

أكثر استخدامًا من العقل البشري!

يقول الكاتب األميركي راي برادبري “لست بحاجة لحرق الكتب  «
لتدمير الثقافة، فقط امنع الناس من قراءتها”، وخلو المكتبات 

اليوم مؤشر خطير على انحسار المثقفين والمطلعين، 
وتراكم زمني قد يودي بنا في المستقبل القريب إلى جيل بل 

أجيال رهينة للتكنولوجيا، ال تحسب عملياتها إال باآللة، وتوعز 
اآللة بالتفكير عنها ُمطلقًا، ويغدو بذلك عقل األجيال المقبلة 

معطوبًا، ال يعمل!.

خلو المكتبات!

علي الصايغ

Ali.alsayegh15 
@gmail.com

يكتسب النفط بمرور السنين وعلى المدى العالمي دوًرا متعاظم األهمية سياسًيا 
واقتصادًيــا واجتماعًيــا، فهــو عصــب الحيــاة والتقــدم والتطور، وهــو في طليعة 
مصــادر الطاقــة، ويلعــب دوًرا كبيًرا فــي الصناعة والزراعة والحيــاة االجتماعية، 
وتدخــل ضمــن مركباتــه ومشــتقاته العديــد مــن الســلع والمنتجــات التــي تمــأ 
األســواق العالمية، وقد حبا هللا تعالى البحرين بهذا الخير الوفير الذي فتح منذ 

1932م باب االزدهار والتطور والنماء للبحرين والرخاء لشعبها.
ولفائــدة النفــط سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا اهتمــت الدولــة البحرينيــة منــذ 
اكتشــافه ولحاضرنــا بهــذه الهبــة واســتثمرتها أفضــل اســتثمار، وأثمــر الكثير من 
المشــروعات اإلنتاجيــة والخدميــة مــن صحــة وتعليــم وإســكان وُبنيــة تحتيــة 
متعددة، ومازالت الحكومة تبذل أقصى الجهود من أجل االستفادة من خيرات 
النفــط، وامتــداًدا لهــذه الجهــود تفضــل صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء الُموقر، وبحضور صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء بوضــع حجــر األســاس لمشــروع تحديــث مصفــاة شــركة نفــط 

البحرين )بابكو(. 
إن هذا المشروع يؤكد أن النفط ومنُذ )87( عاًما ال يزال ُيمثل القطاع االقتصادي 
األكثــر أهميــة واعتمــاًدا فــي مملكــة البحرين، واهتمــام الدولة وحكومتهــا بتنمية 
قطــاع النفــط كاســتراتيجية اقتصاديــة يهــدف إلى االرتقــاء به وتطويــره، وبذل 
االســتثمارات الدائمــة لرفــع طاقته اإلنتاجيــة وتحقيق أكبر العائــدات المالية منه 
لمواصلة عملية اإلعمار والبناء والتنمية الوطنية في البحرين، وتوفير اآلالف من 
الوظائف للمواطنين. وسبق هذا المشروع اإلعالن عن )اكتشاف موارد من النفط 
الصخــري الخفيــف والغــاز فــي منطقــة خليــج البحريــن وبمســاحة تقــدر بـــ 2000 
كم(، وهو أكبر اكتشــاف في تاريخ مملكة البحرين، وبتدشــين خط أنابيب النفط 
الجديد الذي يربط بين المملكتين البحرينية والسعودية بطول )112( كم، ويعتبر 

هذا المشروع والمشاريع التطويرية األخرى إضافة نوعية لالقتصاد البحريني.

إن استمرار تطوير الحكومة البحرينية وتنميتها قطاع النفط والغاز  «
والصناعات المرتبطة به يؤكد قدرة البحرين على مواجهة التحديات 
االقتصادية ومنها تراجع أسعار النفط عالمًيا، ورغبتها في تعزيز النمو 

االقتصادي من خالل استثمار إمكانياتها االقتصادية من مادية وبشرية 
بهدف تنويع مصادر الدخل وتنمية إيرادات الدولة في جميع قطاعاتها 
االقتصادية. سيظل النفط مصدًرا رئيسًيا للطاقة اآلن وفي المستقبل، 

فالنفط المعين الذي ال َينضب.

النفط َمعين ال َينضب

عبدعلي الغسرة
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Û  الحاصلــة التغييــرات  أن  شــك  ال 
على مناصب القيادات الرياضية العليا 
في وزارة الشــباب والرياضــة واللجنة 
األولمبية، فضاًل عن تفعيل دور المجلس األعلى للشــباب والرياضة خطوات جدية 
تصب جميعها في صالح تطوير الرياضة البحرينية وتنظيمها من الناحية اإلدارية.

Û  اســتقالة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة من رئاســة اللجنة األولمبية وتفّرغه
لرئاســة المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة الــذي يعتبر قمــة الهرم فــي المنظومة 

ا لتفعيل مبدأ الرقابة. الرياضية مسألة مهمة جدًّ
Û  ،اآلن بإمكان ســمو الشــيخ ناصر بن حمد أن ينظر إلى الرياضة من خارج الصندوق

بصفة رقابية غير متشــّعبة، بحيث يكون المجلس األعلى العقل المدّبر فيما تشــّكل 
اللجنــة األولمبيــة ووزارة الشــباب الذراعييــن التنفيذيين، وبهــذه الطريقة يمكن أن 

تسير األمور بطريقة أكثر ديناميكية.
Û  تعييــن قيــادات شــاّبة لمنصــب وزيــر الشــباب والرياضــة المتمثل في شــخص أيمن

المؤيــد واألميــن العــام فــي األولمبيــة المتمثــل فــي شــخص محمــد النصــف خطوة 
موفقــة هــي األخــرى، ومــن شــأنها أن تحــدث تناغًمــا فــي بيئــة العمل المشــترك بين 
الــوزارة واللجنــة، بمراقبــة المجلــس األعلــى الــذي ســيحتفظ بجهود ثــالث قيادات 
مرموقــة تتمثــل فــي ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد والشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم 

وعبدالرحمن عسكر.
Û  ثمــة توقعــات أيًضــا بــأن يترّشــح ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة لرئاســة

األولمبيــة، وفــي حــال حصول ذلك ســيكتمل الطقم الرياضي الجديد الذي ســيقوم 
بتغييــر قواعــد اللعبــة ويبــدأ فــي تطبيــق إســتراتيجية طموحــة لالرتقــاء بالقطــاع 

الرياضي في مملكة البحرين.
Û  نتمنى أن تتكلل الجهود التي يقودها ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفصل

الســلطات وتفعيل مبدأ المحاســبة أرضية صلبة لتعبر عليها بســالم قاطرة الرياضة 
البحرينية المثقلة بالهموم والمشاكل والحاجة لإلصالح والتطوير.

فصل السلطات 
الرياضية

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

يواصــل نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل اســتعداداته التنظيميــة المكثفة لمهرجان ســباق الخيل الكبيــر على كأس صاحــب الجاللة الملك والذي ســيقام يوم 
الجمعة المقبل وسيشتمل على سباق بطولة العالم على كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجياد العربية األصيلة للفرسان المتمرنين “إفهرا“.

الملــك  كاس  قرعــة  اليــوم  وســتجرى 
وســيتم نقلهــا على الهواء مباشــرة عبر 
قنــاة البحريــن الرياضيــة عنــد الرابعــة 
مــن عصــر اليــوم في قاعــة المناســبات 
بنادي راشد للفروسية بالرفة بالصخير، 
بيــن  تــم  الــذي  التنســيق  بعــد  وذلــك 
النــادي وتلفزيون البحريــن حرًصا على 
إبــراز الحــدث، حيــث تــم إعــداد موقــع 
القرعــة بالنــادي، وذلــك بحضــور المالك 
ضوئهــا  وعلــى  والفرســان  والمدربيــن 
ســتعلن اليــوم القائمــة النهائيــة للجيــاد 
وكذلك أســماء الفرسان المشاركين في 

السباق الكبير.
للجيــاد  المبدئيــة  التداخيــل  وشــهدت 
والتــي تمت خــالل اليوميــن الماضيين 
تســجيل 55 جــواًدا مــن نخبــة وأبطــال 
المحلــي  واإلنتــاج  العربيــة  الجيــاد 
البحرينــي  المضمــار  فــي  والمســتوردة 
األمر الذي سيشــعل المنافســات القوية 
فــي  خصوًصــا  الســباق  أشــواط  فــي 
الملــك والتــي  كــؤوس جاللــة  أشــواط 
ستشــهد مشــاركة عدد من الجياد التي 
فــازت بالكأس الغالية الموســم الماضي 
وهــي الحصــان “الجالبــي 1544” الفائز 
والــذي  العربيــة  للجيــاد  الملــك  بــكأس 
ســيواجه صراًعــا قوًيــا من أبــرز الجياد 
لنفــس  اآلخــر  الحصــان  مثــل  العربيــة 
 ”1708 عافــص  “كحيــالن  اإلســطبل 
الفائــز بكأس ولــي العهد للجياد العربية 
الحصانيــن  ومنافســيه  الموســم  هــذا 
كحيــالن   ،1675 عافــص  “كحاليــن 
بطــل  سيشــارك  كمــا   ،”1640 عافــص 
كأس  بطــل  “مليــار”  الحصــان  اإلنتــاج 
الملــك للنتــاج المحلــي والذي ســيواجه 
منافســة مثيــرة متجــددة فــي الشــوط 
األنتــاج  جيــاد  نخبــة  أمــام  الخامــس 
وأبرزهــا الحصــان “نيــوز بريــك”، فيمــا 
سيكون الترقب األكبر للشوط السادس 
المنافســة  قمــة  يشــهد  أن  المنتظــر 
“شــوغن”  الحصــان  بمشــاركة  واألثــارة 
بطــل كأس الملــك للجيــاد المســتوردة 

والــذي ســيواجه منافســة وتحــدي مــن 
فيكتوريــوس  إســطبل  جيــاد  جانــب 
ســول”،  دو  فيــل  يوجينيــو،  “دوفيــل، 
كما سيشــهد الســباق مشــاركة الحصان 
البطــل إلســطبل العاديــات “ثــور كهيــل 
ســتار” والــذي حقــق كأس ولــي العهــد 
فــوزه  لتكــرار  ويســعى  الموســم  لهــذا 
الثانــي علــى  للموســم  الميثــاق  بــكأس 

التوالي.

اهتمام بسباق فاطمة بنت 

مبارك

الملــك،  كأس  مهرجــان  وسيشــهد 
إقامــة ســباق بطولــة العالــم على كأس 
مبــارك  بنــت  فاطمــة  الشــيخة  ســمو 
“إفهــرا”  األصيلــة  العربيــة  للجيــاد 
وذلــك للعــام الرابــع علــى التوالــي فــي 
نــادي  البحريــن وســط حــرص  مملكــة 
للفروســية علــى توفيــر أفضــل  راشــد 

اإلمكانــات المتاحــة؛ مــن أجــل تنظيــم 
هــذا الســباق والمســاهمة فــي إنجاحــه 
للســباق  المتميــزة  المشــرفة  بالصــورة 
الــذي يكتســب أهميــة وســمعة كبيــرة 
علــى المســتوى العالمــي، وبمــا يجســد 
قــدرة مملكــة البحرين على اســتضافة 
وتنظيــم مثــل هــذه الســباقات الدولية 
فــي مجال ســباق الخيــل خصوًصا في 
ظــل الحضــور الجماهيــري الكبير الذي 
تحظــى به ســباقات الخيــل البحرينية، 
لهــذا  اإلعالمــي  االهتمــام  عــن  فضــاًل 
علــى  منقــواًل  ســيكون  الــذي  الســباق 
الهواء مباشرة عبر العديد من القنوات 

الرياضية المتخصصة.
وتحظــى بطولة ســمو الشــيخة فاطمة 
بنــت مبــارك “إفهــرا” باهتمــام مــن قبــل 
فــي  البحرينييــن  والمضمريــن  المــالك 
مجال سباق الخيل الذين أكدوا أهمية 
وراء  مــن  والمكاســب  الحــدث  هــذا 
إقامتــه فــي مضمــار البحريــن فــي ظل 

الرعايــة واالهتمام والدعم الكبير الذي 
تحظــى بــه هــذه البطولــة التــي تحمــل 
الشــيخة  ســمو  اإلمــارات“  “أم  اســم 
بفكــرة  بنــت مبــارك، منوهيــن  فاطمــة 
وأهــداف هــذا الســباق الــذي يركز على 
الخيــل العربيــة ويمنحهــا زخًمــا كبيــًرا 

إلبراز مكانتها على المستوى العالمي 
10 جيــاد  الســباق مشــاركة  وسيشــهد 
موزعــة علــى مجموعــة مــن المدربيــن 
مــرزوق  جعفــر  وهــم  العربيــة  الجيــاد 
المشــارك بثالثــة جياد، ويوســف طاهر 
وجعفــر مــرزوق المشــاركين بحصانين 
لكال منهما، فيما يشارك المضمر يوسف 
البوعينين للمرة األولى في هذا السباق 
بجواديــن، كمــا سيشــارك المضمــر الــن 
الــى  يســعى  وهــو  بجواديــن  ســميث 
تكرار فوزه بلقب السباق للمرة الثالثة، 
اليــوم  القرعــة  وســيتم خــالل ســحب 
توزيع الفرســان المتمرنين المشــاركين 

في هذا السباق على الجياد العشرة.

جاللة الملك وسمو الشيخ محمد بن عيسى خالل حضور جاللته سباق الخيل

اســتعدادات مكثفــة واهتمــام ببطولة فاطمة بنــت مبارك

اليوم قرعة كأس الملك على الهواء مباشرة
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5 رجب 1440

أعلنــت اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة فتــح 
باب الترشــح لرئاســة مجلس إدارة اللجنة 
اعتبارا من يوم امس االثنين الحادي عشر 
مــن شــهر مــارس الجــاري وحتــى الســاعة 
الثانية من بعد ظهر يوم األربعاء العشرون 
مــن الشــهر ذاتــه، وذلــك فــي اعقــاب رغبة 
رئيس اللجنة األولمبية ســمو الشيخ ناصر 
بن حمد ال خليفة التفرغ لرئاسة المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة. وقــد أصدرت 
اللجنــة األولمبيــة تعميمــا بهــذا الشــأن الى 
جميــع االتحادات الخاضعــة تحت مظلتها 
وعددهــا 28 اتحــادا رياضيــا، كمــا تضمــن 
التعميم الطلب من االتحادات ذات الصفة 
األولمبيــة ترشــيح احد منتســبيها لمنصب 

العضو المكمل لعضوية مجلس اإلدارة. 

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية

الترشح لرئاسة 
16األولمبية

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

رفــع األميــن العــام المســاعد للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، عضــو مجلــس إدارة اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة عبدالرحمــن عســكر أســمى آيات الشــكر والتقدير إلى ممثــل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وشئون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، بمناسبة ثقة سموه الغالية بتعيينه عضًوا بمجلس إدارة اللجنة األولمبية.

وأضاف عســكر أن ثقة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة تمثــل دافًعا كبيــًرا من 
أجــل االرتقــاء بالحركــة الرياضيــة وتعزيز 
حققــت  التــي  األولمبيــة  اللجنــة  مســيرة 
إنجــازات بــارزة علــى المســتوى اإلقليمــي 
والقــاري والعالمي وجاءت هذه اإلنجازات 
نتاجا حقيقا لدعم ســموه لكافة االتحادات 
ا  أساســيًّ شــريًكا  تعتبــر  التــي  الرياضيــة 
مــن  تحقــق  فيمــا  األولمبيــة  اللجنــة  مــع 

مكتسبات.
وأعــرب عســكر عن اعتــزازه الكبيــر بالعمل 
تحــت قيــادة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 

آل خليفــة فــي المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضة فهو نموذج يتحذى به لما يتمتع 
به من رؤية ثاقبة وحكمة وســمات قيادية 
ا من الطراز الرفيع  جعلت منه قائًدا رياضيًّ
إلــى حقبــة ذهبيــة  اللجنــة األولمبيــة  قــاد 
امتدت 10 سنوات كانت حافلة باإلنجازات 
المتميزة. وأضاف عســكر “أتشــرف بالعمل 
تحــت قيــادة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 
آل خليفــة الذي تعلمت وما زلت أتعلم منه 
الكثيــر، فهو قائد ملهــم ومثل أعلى لجميع 
وكان  الرياضيــة  بالحركــة  نهــض  األبطــال 
الداعم األول لنا ليشكل مدرسة في الوفاء 

والعطــاء المخلــص للوطــن كقائــد وإداري 
الخصــال  جميــع  فيــه  اشــتملت  ورياضــي 
الطيبة، وأعتبر نفسي محظوًظا بالعمل مع 
ســموه باعتباره أحد الرموز الذين ســيخلد 
التاريــخ أســماءهم بأحــرف مــن ذهــب في 

سجل الرياضة البحرينية”.

عبدالرحمن عسكر

ســموه قائد سيســجل التاريخ عطاءه بأحرف من ذهب
عسكر يبدي اعتزازه بثقة ناصر بن حمد

اللجنة اإلعالمية

تفّضــل ممثل جاللة الملــك لألعمال الخيرية 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفة بالموافقة على رعاية بطولة البحرين 
الدوليــة ITF لمحترفــي التنــس التي ينظمها 
نــادي البحرين للتنس في الفترة من 18 إلى 
23 مــارس الجاري، بِإشــراف االتحاد الدولي 
الشــباب  شــؤون  وزارة  ومســاندة  للتنــس 
شــركة  الذهبييــن  والداعميــن  والرياضــة، 
إبراهيم خليل كانو والســوق الحرة البحرين 
وماركة المالبس الرياضية اإليطالية “إيرا”.

وبهذه المناســبة، أعرب رئيس مجلس إدارة 
نــادي البحريــن للتنــس خميــس المقلــة عــن 
خالــص شــكره وتقديــره إلــى ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة على رعايته الكريمة 

العــام  فــي  األولــى  انطالقهــا  منــذ  للبطولــة 
2012 وللعــام الثامــن علــى التوالــي، منّوًهــا 
بــأن رعايــة ســموه البطولــة تعتبــر تشــريًفا 
كبيًرا لنادي البحرين للتنس ولرياضة التنس 
فــي مملكــة البحريــن، مثمًنــا اهتمــام ســموه 
بالبطــوالت الرياضية الكبرى التي تقام على 
أرض مملكــة البحريــن، التــي تعكس النهضة 

مملكتنــا  تعيشــها  التــي  الشــاملة  الرياضيــة 
الحبيبة في العهد الزاهر لعاهل البالد جاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، كما أعرب 
رئيــس النــادي عــن تقديــره لدعــم ومســاندة 
وزير شــؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد 
الــذي حــرص على توفيــر كل عوامل النجاح 

لهذه البطولة.

خميس المقلة

المقلة: رعاية ســموه تشــريف كبيــر لنادي البحريــن واللعبة
ناصر بن حمد يرعى دولية ITF لمحترفي التنس

ناصــــر بـــن حمـــد يرّحـــب بمالك خيـــل الجمــال
األصـــيـــل بــــالــــتــــراث  تـــاريـــخـــيـــا  ــة  ــطـ ــبـ ــرتـ مـ الـــبـــطـــولـــة  أن  أكــــــد  ــوه  ــ ــم ــ س

رحــب ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية 
البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بحرص االتحاد الملكي 
برئاســة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة رئيس االتحاد نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة لالستعداد األمثل لتنظيم بطولة 

سموه الدولية الثالثة لجمال الخيل والتي ستقام أيام 14 و15 و16 مارس الحالي في قرية القدرة. 

 وأكد سموه أن البطولة لها ارتباط تاريخي 
بالتــراث األصيــل بما يتوافق مع توجيهات 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
المفــدى  البــالد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى 
رعايــة  إلــى  والراميــة  ورعــاه  حفظــه هللا 
الخيل واالهتمام بها باعتبارها تمثل جانب 
مهــم من تاريخ مملكــة البحرين وعراقتها، 
الملكــي  االتحــاد  أن  إلــى  ســموه  مشــيًرا 
سيســعى إلخــراج البطولــة بأفضــل صــورة 
االحتياجــات  كافــة  وســيوفر  تنظيميــة 
لكافــة المشــاركين مــن أجــل تقديــم أفضل 
العــروض لعكس الصورة المشــرقة للتطور 

الكبيــر الــذي تشــهده رياضة جمــال الخيل 
في الوطن العربي والتأكيد على أن مملكة 
البحريــن ســباقة فــي تنظيــم البطولة التي 

تظهر الرونق الرائع لجمال الخيل. 
 وأوضــح ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفة أن مملكة البحرين أحد أكبر معاقل 
العربيــة األصيلــة، واقتــرن اســم  الخيــول 
وتاريــخ المملكــة بالخيــل العربيــة األصيلة 
منــذ القــدم ومازال إلــى يومنا هــذا، مؤكًدا 
ســموه إلــى أن البطولــة ستشــهد مشــاركة 
واســعة مــن مختلــف اإلســطبالت والمــالك 
والــدول المجــاورة فــي ظــل األرقــام التــي 

ســجلتها اللجنة المنظمة حتى هذا الوقت، 
حيــث تجاوز العدد مشــاركة أكثر من 160 
المجــاورة  والــدول  البحريــن  مملكــة  مــن 
دول  مختلــف  مــن  العارضيــن  ومشــاركة 
فنيــة  لوحــات  ســيقدمون  الذيــن  العالــم 

رائعة. 
وأشــار ســموه إلــى أنه حرص علــى توجيه 
االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة 
والتركيــز  وأنشــطته  برامجــه  تنويــع  إلــى 
بصــورة واضحــة على جمــال الخيل وذلك 
بهــدف المحافظــة علــى التــراث البحرينــي 
وتعريــف األجيال المتعاقبة بهوية وتاريخ 

الخيل في المملكة الغالية. 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأكــد 
كان  الســابقتين  النســختين  أن  خليفــة 
لهمــا مــردود إيجابــي كبيــر على المســتوى 

منافســة  وشــهدتا  والفنــي  التنظيمــي 
ســموه  ــا  متمنيًّ المشــاركين،  بيــن  مثيــرة 
الملكــي  لالتحــاد  والنجــاح  التوفيــق  كل 
للفروســية وســباقات القــدرة بتنظيم مميز 

لهذه النســخة التي ستشهد مشاركة كبيرة 
وســتمتد لـ 3 أيام من المنافســة، كما تمنى 
ســموه التوفيق والنجاح لكافة المشاركين 

في البطولة.

اللجنة اإلعالمية

لقطة من النسخة السابقة لجمال الخيل سمو الشيخ ناصر بن حمد 

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

أيمن المؤيد



اســتقبل النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى ســمو الشــيخ خالــد بــن 
حمــد آل خليفــة، بمجلــس ســموه العامــر بقصــر الــوادي، األميــن 
العــام المســاعد للمجلــس األعلى للشــباب والرياضة عضــو اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة عبدالرحمــن عســكر، والــذي أهــدى لســموه 
أطروحــة رســالة الدكتــوراه بعنــوان “الضغوط النفســية وعالقتها 
بالقدرة على اتخاذ القرار لدى العاملين في االتحادات الرياضية”، 

والحاصل عليها من جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية.
وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود التي بذلها 
عبدالرحمن عســكر في إعداد هذه الرســالة القيمة، والتي ضمناها 
مــا يمتلكــه مــن خبــرات وتجــارب عملية، تســهم في رفع مســتوى 
وكفاءة العمل في المجال الرياضي، والذي يعود بالفائدة الكبيرة 

والرياضييــن  الرياضيــة  األلعــاب  مســتوى  وارتقــاء  تطــور  علــى 
لتحقيــق مزيــد مــن المنجــزات الحضارية فــي هذا المجــال المهم، 
مؤكــًدا ســموه أهميــة الجانــب العلمي فــي الرياضــة، والذي يصب 
ا سموه للدكتور  في مصلحة  النهوض بالرياضة البحرينية، متمنيًّ

عسكر التوفيق والنجاح لخدمة الحراك الرياضي بالمملكة.

أعلــن االتحــاد البحرينــي أللعاب القوى ترشــيح 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة رئيــس 
مجلــس إدارة االتحــاد، رئيس اتحاد دول غرب 
آسيا أللعاب القوى رسميا لرئاسة مجلس إدارة 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة الســتكمال الدورة 

االنتخابية الحالية 2017/2020. 
محمــد  االتحــاد  رئيــس  نائــب  أكــد  وقــد 
عبداللطيف بن جالل بأن ســمو الشيخ خالد بن 
حمــد آل خليفة قائد رياضــي من الطراز الرفيع 
يتمتع بســجل حافل باإلنجازات الرياضية على 
أكثــر مــن صعيــد، وهــو خيــر مــن يتبــوأ منصب 
الملــك  جاللــة  ممثــل  لشــقيقه  خلفــا  الرئاســة 

رئيــس  الشــباب،  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، وهو الرجل المناســب 
الحالــي،  الوقــت  فــي  المســؤولية  هــذه  لتولــي 
ومواصلة مســيرة النجاحات والمكتسبات التي 
بدأهــا ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
خالل عقد كامل والســير على خطى سموه في 

االرتقاء بمسيرة العمل الرياضي.
واالعتــزاز  الفخــر  “ببالــغ  جــالل  بــن  وأضــاف 
يســرنا فــي اتحــاد ألعاب القــوى أن يتقلد ســمو 
الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة منصب رئاســة 
ثقــة  علــى  ألننــا  البحرينيــة؛  األولمبيــة  اللجنــة 

بقدرتــه الكبيــرة الســتكمال مســيرة اإلنجــازات 
الالمعــة للحركــة الرياضية والنهــوض بالرياضة 
البحرينية إلى آفاق أرحب من التقدم والنماء”.

ألعاب القوى يرشح خالد بن حمد لرئاسة األولمبيةخالد بن حمد يشيد برسالة عسكر

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب، رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، أن اللجنة األولمبية البحرينية ماضية في تحقيق المزيد من النجاحات واإلنجازات الرياضية، مشــيًرا ســموه إلى أن شــعار 
ــا للرياضــة البحرينية مــن أجل أن تظــل راية الوطــن عالية خفاقــة في كل  “الذهــب” أطلــق فــي عــام 2018 لكنــه ســيظل شــعاًرا أبديًّ

المحافل الرياضية.

 جــاء ذلــك، خــالل لقاء ســموه بمنتســبي 
بحضــور  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
وزير شــئون الشــباب والرياضة أيمن بن 
توفيــق المؤيــد واألميــن العام المســاعد 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  للمجلــس 
وبحضــور  عســكر  صــادق  عبدالرحمــن 
أعضــاء مجلــس إدارة اللجنــة األولمبية. 

وجميع المنتسبين إليها.
وأضاف ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة “منــذ أن شــّرفني جاللــة الملــك 
المجلــس  برئاســة  ورعــاه  هللا  حفظــه 
وانتخابــي  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
 2009 عــام  األولمبيــة  اللجنــة  لرئاســة 
حققنــا العديد من اإلنجازات التي تبعث 
ا  على الفخر واالعتزاز لنعيش عقًدا ذهبيًّ
رائًعا تكلل بإنجازات نوعية باهرة حققها 
أبطــال وبطــالت البحريــن وبــروز كوادر 
فنيــة وإداريــة، وخلقنــا واكتشــفنا فيهــا 
العديــد مــن المواهــب وشــهدت اللجنــة 
األولمبيــة مســيرة المعــة علــى الصعيــد 
الفنــي واإلداري تكللــت بحصولهــا علــى 
افضــل لجنــة أولمبيــة من اتحــاد اللجان 
األولمبيــة الدولية )أنــوك( في عام 2016 
وهــي نتاج عمــل جميع منتســبي اللجنة 

ا  األولمبيــة الذين يعتبرون جزًءا أساســيًّ
مــن هــذا النجــاح ويحســب لهــم جميعــا، 
ــا لنســلم أمانــة اللجنــة  وآن األوان حاليًّ
المســيرة  يواصــل  مــن  إلــى  األولمبيــة 
لتشــق  الطموحــات،  بنفــس  التقدميــة 

طريقها إلى األمام من دون توقف”.
وأكد سموه أن اللجنة األولمبية تجاوزت 
جــدارة  بــكل  التحديــات  مــن  العديــد 
واقتــدار بفضــل كوادرهــا البشــرية ومــا 
تتمتع به من قدرات عالية، وأن المرحلة 
القادمــة مليئــة بالكثيــر مــن التحديــات 
وهــو مــا ينبغــي أن يولد بداخــل الجميع 
الطاقــة المضاعفــة لإلبــداع والتألــق مــن 

أجل مستقبل أكثر تميًزا.
كمــا أكد ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
تســتدعي  القادمــة  المرحلــة  أن  خليفــة 
بالحركــة  االرتقــاء  أجــل  مــن  العمــل 
الرياضيــة والتحــول مــن زمــن الهوايــة 
إلــى االحتراف بعدما أصبحــت الرياضة 
صناعــة والعمل بأســلوب عصري حديث 
يتناغــم مــع التحديــات الماليــة الراهنــة 
األعلــى  المجلــس  لسياســات  تنفيــًذا 
المظلــة  باعتبارهــا  والرياضــة  للشــباب 
الشــباب  لقطاعــي  الكبــرى  اإلشــرافية 

مــع  والتنســيق  وبالتعــاون  والرياضــة 
ومــع  والرياضــة  الشــباب  شــئون  وزارة 

وزارة شئون الشباب والرياضة.
وعّبر سموه عن ثقته الكبيرة على قدرة 
نحــو  قدًمــا  المضــي  األولمبيــة  اللجنــة 
المزيــد مــن اإلنجــازات، مضيًفــا “تعتبــر 
فــي  المثــل  مضــرب  األولمبيــة  اللجنــة 
التميــز الرياضــي واإلداري والفني وكان 
لهــا الفضــل فيمــا تحقــق مــن إنجــازات 
رياضيــة باهــرة بتعاونهــا ودعمها لســائر 
االتحــادات الرياضيــة ونتطلــع لمواصلة 
العمــل بعزيمــة أكبــر لنحصــد المزيــد من 
اإلنجــازات التي تعزز من مكانة مملكتنا 

الغالية..”.
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأعــرب 
وتقديــره  شــكره  بالــغ  عــن  خليفــة  آل 
لألميــن العــام الســابق للجنــة األولمبيــة 
عبدالرحمن صادق عســكر على ما قدمه 
من دعم وعطاء إداري أسهم في تحقيق 

العديد من اإلنجازات للجنة األولمبية.
وفــي نهايــة اللقــاء، قــام عســكر بإهــداء 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
لوحــة تذكاريــة عبارة عــن راس حصان، 
كمــا أهدى ســموه كتاب التقرير الســنوي 

والــذي   2018 لعــام  األولمبيــة  للجنــة 
يحتــوي علــى ابــرز األنشــطة والبرامــج 

التي نفذتها اللجنة في العام المنصرم.

وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل  «
خليفة قد طاف في أرجاء المعرض 

المصغر الذي أقامته اللجنة 
األولمبية البحرينية في الطابق 

األرضي والذي يروي قصة النجاحات 
واإلنجازات التي حققتها اللجنة 

خالل عقد من الزمان )10 سنوات( 
وهي الفترة التي تولى فيها سموه 
رئاسة اللجنة األولمبية من 2009 

ولغاية 2019 حيث تم عرض لقطات 
من اإلنجازات لكل عام من األعوام 

العشرة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

ــار أبـــــدي لــريــاضــيــيــنــا ــعـ ــة وأكــــــد: “الــــذهــــب” شـ ــن ــج ــل ــتــســبــي ال الــتــقــى مــن

ناصر بن حمد: “األولمبية” ماضية لتحقيق مزيد من النجاحات

جانب من االجتماع
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 أعرب النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، رئيس اتحاد دول 
غرب آسيا أللعاب القوى، رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة، عــن خالــص شــكره وعظيــم امتنانــه لحضرة صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهل البــالد المفــدى حفظه هللا ورعــاه لتفضل 
جاللته على رعاية سباق البحرين لنصف الماراثون الليلي والذي سيقام في الـ 15 

مارس الجاري في منطقة الزالق.

وأكد ســموه أن الرعاية الملكية الســامية 
الدولــي األول مــن نوعــه علــى  للســباق 
مســتوى مملكة البحرين تعتبر تجســيًدا 
دعــم  علــى  جاللتــه  لحــرص  ــا  حقيقيًّ
الحركــة الشــبابية والرياضيــة، إيماًنا من 
جاللتــه بأهميــة دعــم الشــباب والرياضة 
باعتبارهــم الركيــزة األساســية للنهــوض 
دعــم  ســموه  مثمًنــا  ورقيــه،  بالمجتمــع 
الرياضــي  للقطــاع  المتواصــل  جاللتــه 
والشبابي والذي أثمر عن تحقيق سلسلة 

للرياضــة  والمكتســبات  اإلنجــازات  مــن 
البحرينيــة بشــكل عــام ورياضــة ألعــاب 
القوى بشــكل خــاص لتصبح المملكة في 
طليعــة الــدول المتقدمــة علــى خارطــة 

الرياضة العالمية.
وأضــاف ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 
خليفة أن االهتمام الكبير الذي يحظى به 
قطاع الشــباب والرياضــة من لدن عاهل 
البــالد المفــدى حفظه هللا ورعاه، ســاهم 
فــي رقي وتطويــر الحركة الرياضية في 

نتائــج  علــى  انعكســت  والتــي  المملكــة، 
الفــرق الرياضيــة المختلفــة التي تشــارك 

بمختلف المحافل الخارجية.
الملــك  جاللــة  رعايــة  أن  ســموه  وأكــد 
فخــر  مصــدر  تمثــل  الدولــي  للســباق 
واعتــزاز لألســرة الرياضيــة فــي المملكة 
بشــكل عــام وأســرة ألعــاب القوى بشــكل 
خــاص وتشــكل دافًعــا لهــم للعمــل علــى 
الرياضــة  يقــود  أن  شــأنه  مــن  مــا  كل 

البحرينيــة لتبــوأ أعلــى المراتــب، مبدًيــا 
ســموه اعتــزازه بالدعــم الالمحدود الذي 
تحظــى بــه الرياضــة المحليــة مــن لــدن 
جاللته والتي تفرض على الجميع العمل 
بــكل جــد واجتهــاد إلحــراز العديــد مــن 
اإلنجــازات المتميــزة التــي تليــق بحجــم 

العطــاء والدعم الذي تحظــى به الحركة 
الرياضية.

وعلــى صعيــد متصــل، أكد ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة أن اســتضافة 
ســباق البحريــن لنصف الماراثــون الليلي 
ينســجم مــع السياســة العامــة للمجلــس 
األعلى للشــباب والرياضة واستراتيجية 
اللجنــة األولمبيــة برئاســة ســمو الشــيخ 
ناصــر بن حمــد آل خليفة في اســتضافة 
الدوليــة  الرياضيــة  الفعاليــات  مختلــف 
التــي تســهم فــي تعزيــز مكانــة البحريــن 
ا،  ــا واقتصاديًّ ا وإعالميًّ ا وســياحيًّ رياضيًّ

حيــث يعــد هــذا الســباق هــو األول علــى 
مســتوى نصــف الماراثــون فــي البحرين، 
وســيقام فــي مســار خــاص بالقــرب مــن 
فندق ومنتجع ســوفيتيل الزالق، مشيًرا 
ســموه إلــى أن أهميــة الســباق تكمن في 
ا من قبــل االتحاد الدولي  اعتماده رســميًّ
أللعــاب القــوى بمشــاركة نخبــة مــن أبــرز 
العدائين وهو ما ســيضع مملكة البحرين 
في مصاف الدول الرائدة في اســتضافة 

هذا النوع من السباقات.
وفــي الختــام، أعــرب ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة عــن ثقته فــي قدرة 
بــكل  الحــدث  اســتضافة  علــى  االتحــاد 
جــدارة واقتــدار لمــا يتمتع به مــن كوادر 
إداريــة وفنيــة علــى أعلــى المســتويات 
تنظيــم  مســتوى  علــى  واســعة  وخبــرة 
لجميــع  ــا  متمنيًّ الدوليــة،  البطــوالت 

المشاركين التوفيق والنجاح.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سموه: دعم عاهل البالد مصدر فخر واعتزاز لألسرة الرياضية

سمو الشيخ خالد بن حمد

محمد عبداللطيف بن جالل

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوىالرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يثّمن 
رعاية جاللة الملك 

لسباق البحرين لنصف 
الماراثون الليلي
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قال النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لفنون القتال المختلطة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة: “نتطلع من 
خــالل الرؤيــة التــي رســمناها للمالكمــة البحرينيــة، بتنفيــذ هدفنا القــادم على أرض 
الواقــع عبــر مشــاركة المالكمــة البحرينية فــي أولمبياد طوكيو 2020، والذي يســهم 
في تعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية من خالل بوابة المالكمة”. 

 جاء ذلك، خالل استقبال سموه بمجلسه 
العامــر صبــاح يــوم االثنيــن الموافــق 11 
مــارس، المدربون الذين اجتازوا وبنجاح 
الدورة الوطنية لتأهيل مدربي المالكمة، 
لفنــون  البحرينــي  االتحــاد  نظمهــا  التــي 
القتال المختلطة بالتعاون مع نادي كوبرا 
الرياضــي، علــى مــدار أســبوعين، والتــي 
شــهدت مشــاركة 30 مدرًبــا مــن مختلــف 
بالمملكــة،  والرياضيــة  الصحيــة  األنديــة 
الســر  أميــن  االســتقبال  حضــر  حيــث 
العــام لالتحــاد البحرينــي لفنــون القتــال 
المختلطــة وليــد خالــد ســيار، والرئيــس 
التنفيــذي التحــاد القتال الشــجاع محمد 
شــاهد، ومديــر االتحــاد البحرينــي لفنون 
قمبــر  علــي  محمــد  المختلطــة  القتــال 
ومــدرب فريــق خالــد بــن حمــد للمالكمــة 
البريطانــي  المــدرب   KHK BOXING

توني ديفيس. 
 

التوجه نحو االحتراف 

وفــي بدايــة اللقــاء، أشــاد ســمو الشــيخ 
بتوجيهــات  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، التي تعّزز ثقافة التحول 
الرياضــي من الهوايــة إلى االحتراف، من 
خــالل الخطــوات التــي اتخذهــا ســموه، 
والتــي ترســم نهجــا جديــدا يســهم فــي 
بالرياضــة  للنهــوض  الجهــود  مواصلــة 
فــي المملكــة، والــذي ينعكس علــى تطور 
الرياضيــة  األلعــاب  مســتوى  وارتقــاء 
ويتطــور من المســتوى العــام للرياضيين 
ويهيــئ لهــم األرضيــة المثاليــة لمواصلــة 
مشــرفة  بمســتويات  والظهــور  عطائهــم 
تحقــق المزيــد مــن اإلنجــازات للرياضــة 

البحرينية. 

 تهنئة المدربين بنجاحهم 

المدربيــن  ســموه  هنــأ  اللقــاء،  وخــالل 
علــى نجاحهــم فــي اجتيــاز هذه الــدورة، 
ككــوادر  اعتمادهــم  أن  ســموه  مؤكــًدا 
فنيــة لقيــادة الفــرق، يأتــي ضمــن الرؤيــة 
برياضــة  للنهــوض  ســموه  رســمها  التــي 
تأهيــل  خــالل  مــن  البحرينيــة  المالكمــة 
الكوادر الوطنية على الشــكل الذي يسهم 
بتشــجيع الشباب البحريني على ممارسة 
هــذه الرياضة، والــذي يصب في مصلحة 
تشــكيل فريق وطني للمالكمة، قادر على 
المشــاركة المشــرفة وتحقيق اإلنجازات، 

لتعزيــز حضــور وتواجــد مملكــة البحرين 
علــى الســاحة الرياضيــة العالمية الســيما 

في هذه الرياضة. 
 

 MMA أسوة برؤية سموه لـ

بــن حمــد آل  وقــال ســمو الشــيخ خالــد 
خليفــة: “لقــد رســمنا رؤيتنــا فــي تطويــر 
التــي  البحرينيــة،  المالكمــة  رياضــة 
فريــق  بتشــكيل  توجيهنــا  مــع  انطلقــت 
هــذه  تهــدف  حيــث  للمالكمــة،  وطنــي 

البحرينــي  الحضــور  تأكيــد  فــي  الرؤيــة 
القاريــة  المشــاركات  مســتوى  علــى 
والدوليــة، وكذلك المنافســة علــى إحراز 
المزيد من النجاحات للرياضة البحرينية 
من خــالل رياضة المالكمــة. ونتطلع إلى 
نجــاح هــذه الرؤية لتوازي مــا حققنا في 
رؤيتنــا لرياضــة فنــون القتــال المختلطة 
ــا علــى  MMA، والتــي كانــت نموذًجــا حيًّ
مــا شــهدته هــذه الرياضــة مــن إنجــازات 
وصلــت صداها إلــى األوســاط الرياضية 

العالمية”. 

 دافع لمزيد من العطاء 

العــام  الســر  أميــن  ثمــن  جانبــه،  مــن 
القتــال  لفنــون  البحرينــي  لالتحــاد 
أن  ســيار  خالــد  وليــد  المختلطــة 
استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة للمدربين الذين اجتازوا الدورة 
المالكمــة،  مدربــي  لتأهيــل  الوطنيــة 
الدافــع  لــه  ســيكون  ذلــك  أن  مؤكــًدا 
المعنــوي الكبيــر فــي نفــوس المدربين 
للعمل على الشكل الذي يحقق أهداف 

الرؤيــة التــي وضعهــا ســموه لتطويــر 
وارتقــاء رياضــة المالكمــة البحرينيــة، 
مضيفــا أن االتحــاد البحرينــي لفنــون 
خالــد  برئاســة  المختلطــة  القتــال 
الخيــاط، يعمل وفق توجيهات ســموه 
لتنفيــذ هــذه الرؤيــة التطويريــة التــي 
مــن شــأنها أن تحقــق اإلنجــازات تلــو 
اإلنجــازات لهــذه الرياضــة وتعزيــز من 

ا.  ا ودوليًّ حضورها قاريًّ
الصــور  التقطــت  اللقــاء  ختــام  وفــي 

التذكارية لسموه مع المدربين.

خالد بن حمد: هدفنا مشاركة المالكمة البحرينية بأولمبياد طوكيو 2020
ــراف الــريــاضــي ــت ــاح ــه ل ــوّج ــت ــن حــمــد نــحــو ال ــر ب ــاص ــوه يــشــيــد بــخــطــوات ن ــم س

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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اســتقبلت اللجنــة المنظمــة لمســابقة تحــدي المــوروث أكثــر من 200 
طلــب للمشــاركة فــي المســابقة، حيــث تــم اســتقبال هــذه الطلبــات 

إلكترونيا عبر الرابط اإللكتروني المخصص لعملية التسجيل.
 وشاركت اللجنة المنظمة لمسابقة تحدي الموروث في مسابقة أقوى 
رجــل بحرينــي، بمجمــع الســيف التجــاري، وماراثــون جــواد الخيري.  
وتقــام مســابقة تحدي المــوروث بتوجيهات كريمة مــن النائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس االتحاد البحريني 
أللعــاب القــوى ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة يــوم 23 مارس 
القادم في ساحل أبو صبح بالمحافظة الشمالية وذلك بهدف إحياء 

المهن البحرينية الشعبية القديمة في الزراعة والبحر.
 وال يــزال بــاب التســجيل مفتوًحــا لمــن يرغــب فــي المشــاركة فــي 
مســابقة تحــدي المــوروث وذلــك للفئــة االحتياطيــة، إذ إن اللجنــة 
المنظمــة ســوف تقوم بعملية تأكيد تســجيل جميع المتســابقين يوم 

21 مارس القادم في موقع الفعالية.
 وكان رئيــس لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي خليفــة بــن عبــدهللا 
القعود قد اعتمد جوائز المســابقة، حيث وســيحصل بطل المســابقة 

علــى مبلــغ مقــداره 2000 دينــار، بينما يحصل صاحــب المركز الثاني 
على مبلغ 1500 دينار، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ 
1000 دينــار، والرابــع 700 دينــار، ثم الخامس 500 دينار، والســادس 
400 دينار، ثم الســابع 300 دينار والثامن 200 دينار، ثم التاســع 100 

دينار، وأخيًرا العاشر 50 ديناًرا.
ولمن يرغب بالتســجيل في المســابقة عليه زيارة حســاب المســابقة 
tahadi.almaw� (@ انســتغرام  االجتماعــي  التواصــل  تطبيــق  @فــي 

rooth(، بينما يمكن للراغبين باالستفسار وطلب مزيدا من التفاصيل 
االتصال على هاتف رقم 35991010 أو رقم 35991188.

تقــام 23 مارس المقبل بهــدف إحياء المهــن البحرينية القديمة

“تحدي الموروث” تستقبل أكثر من 200 مشارك

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

أســفر ســباق الحمام الزاجل األخير الذي أقامته اللجنة البحرينية للحمام الزاجل والحوام المنبثقة من لجنة رياضات الموروث الشــعبي 
التابعــة للجنــة األولمبيــة البحرينيــة عــن 15 فائــًزا جديــًدا في الســباق الذي انطلق من حفــر الباطن بالمملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
لمسافة 500 كيلومتر، وذلك على كأس سمو الشيخ محمد نجل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال 

الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية. 

 ويأتــي هــذا الســباق الــذي انطلــق مــن حفــر الباطــن وصــوالً لمملكــة 
البحريــن فــي ختــام ســباقات الحمــام الزاجــل لهــذا الموســم والــذي 
شهدت عدًدا من السباقات المحلية وأخرى انطلقت من دول مجلس 
التعــاون الخليجــي بمشــاركة واســعة مــن قبل مــالك الحمــام الزاجل 

وعشاق هذه الرياضة في مملكة البحرين. 
 وحقق المالك خليفة الكعبي المركز األول في هذا السباق 

للمــرة األولــى، فيمــا جــاء المالــك حســين الغانمــي في 
المركــز الثانــي والمالــك حمــد الســليطي فــي المركــز 
الثالــث.  وجاء حســين الســيد فــي المركزيــن الرابع 
والخامــس ثــم صــالح الكعبــي سادًســا، وجعفر زين 
الديــن ســابًعا، حســين الســيد ثامًنــا، خليفــة الكعبــي 

تاســًعا، وصــالح الكعبــي عاشــًرا.  وحقق فريــق علي وهــارون المركز 
الحــادي عشــر، ثــم فريــق عبــاس والمجــد فــي المركــز الثانــي عشــر 
فخليفــة الكعبــي مجدًدا فــي المركز الثالث عشــر، وأخيًرا فريق علي 

وهارون في المركزين الرابع عشر والخامس عشر.
 وتعد سباقات الحمام الزاجل للمسافات المتوسطة التي تنطلق من 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة ودولــة الكويت 
أحداثــا جديــدة تقــام للمرة األولى فــي مملكة البحرين 
منذ إشهار اللجنة البحرينية للحمام الزاجل والحوام 
تطــوًرا  الســباقات  هــذه  تعــد  حيــث   ،2001 عــام 
ملموًســا فــي عمــل اللجنة بعد زيــادة الجوائز المالية 

للمسابقات المحلية.

علــى كأس محمــد بن ناصــر ولمســافة 500 كيلومتر

15 فائًزا جديًدا في سباق الحمام الزاجل

سموه خالل استقبال المدربين

سموه يستقبل 
المدربين 

الذين اجتازوا 
الدورة الوطنية 
لتأهيل مدربي 

المالكمة 

سموه: نتطلع 
لنجاح رؤيتنا في 
المالكمة أسوة 
بالنجاحات التي 
حققتها رياضة 

MMA



السلة  لــكــرة  البحريني  االتــحــاد  إدارة  مجلس  أعــلــن 
تزكيته النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
القوى،  أللعاب  البحريني  االتــحــاد  رئيس  والرياضة، 
الرئيس الفخري سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
البحرينية،  األولــمــبــيــة  اللجنة  رئــاســة  لتولي  وذلـــك 
ليكون خير خلف لممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
للشباب  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  الــشــبــاب،  وشـــؤون 

والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وأكـــد رئــيــس االتــحــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة الــســلــة سمو 
تزكيته  يعلن  أنــه  خليفة  آل  علي  بن  عيسى  الشيخ 
لسمو الشيخ خالد بن حمد رسميا؛ لمواصلة مسلسل 
النجاحات المتواصلة التي حققتها الرياضة البحرينية 
الكبيرة  وجهوده  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  بقيادة 
في دعم الرياضة البحرينية بكافة السبل، وأشار إلى 
أن سمو الشيخ خالد بن حمد قدم ومازال يقدم الكثير 
من  العديد  لمملكتنا  حققت  التي  البحرينية  للرياضة 

اإلنجازات المشرفة وذلك بما يتوافق مع رؤية عاهل 
البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد سمو الشيخ عيسى علي أن سمو الشيخ ناصر 
العمل  لمسيرة  نوعية  نقلة  حقق  خليفة  آل  حمد  بن 
البحرين، والتي ساهمت في قيادة  بمملكة  الرياضي 
البحرين وبروزها مع مصاف الدول المتقدمة رياضيا، 
التتويج  منصات  على  يرفرف  خفاقا  علمنا  وأصبح 
والــقــاريــة  الــدولــيــة  المحافل  مختلف  فــي  ويعتليها 
خالد  الشيخ  سمو  وجـــود  فــإن  وبالتالي  والعالمية، 
األولمبية  للجنة  رئيسا  القادمة  الفترة  في  حمد  بن 

البحرين  لمملكة  يــواصــل  أن  شــأنــه  مــن  البحرينية، 
ظل  فــي  خصوصا  الرياضية  اإلنــجــازات  مــن  العديد 
البحريني  لالتحاد  والمتميزة  الناجحة  سموه  قيادة 
أللعاب القوى، وكذلك اتحاد غرب آسيا أللعاب القوى، 
واالتــحــاد  العزيمة  ذوي  التــحــاد  الفخرية  ورئــاســتــه 
أن  خــصــوصــا  المختلطة،  الــقــتــال  لــفــنــون  البحريني 
ودعــم  باهتمام  تحظى  عموما  البحرينية  الــريــاضــة 
بالمملكة،  الحكيمة  الــقــيــادة  جــانــب  مــن  مــحــدود  ال 
من  العديد  تحقيق  فــي  االهــتــمــام  هــذا  انعكس  وقــد 

اإلنجازات والمكتسبات.
سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ عيسى بن علي

اتحاد السلة ُيزكي سمو الشيخ خالد بن حمد لرئاسة األولمبية
سمو الشيخ عيسى بن علي: خير خلف لسمو الشيخ ناصر بن حمد

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

الــشــبــاب وتــوبــلــي نتيجتي  حــقــق فــريــقــا 
الفوز في منافسات الجولة األولى لكأس 
الرئيس لفرق دوري أندية الدرجة األولى 
كرة اليد، والتي أقيمت يوم أمس االثنين.

ــمــجــمــوعــة األولــــــى فــاز  فــفــي حـــســـاب ال
 )28/33( البحرين  نظيره  على  الــشــبــاب 
انتهى الشوط األول لصالحه أيضًا  بعدما 
نقاط   5 رصيده  أصبح  وبذلك   ،)12/17(

والبحرين نقطة.
وفي المباراة الثانية ولحساب المجموعة 
الثانية، فاز توبلي على سماهيج )24/28( 
لــصــالــح  األول  الـــشـــوط  انــتــهــى  بــعــدمــا 
رصيد  أصبح  وبذلك   ،)11/31( سماهيج 

توبلب 4 نقاط وسماهيج نقطة. 
وتــخــتــتــم مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة األولـــى 
للمجموعة  وحيد  بلقاء  )الــثــالثــاء(  اليوم 
ــيــة، يــجــمــع أم الــحــصــم )نــقــطــتــيــن(  ــثــان ال
والتضامن في تمام الساعة 7 مساًء على 

صالة أم الحصم.

طمــأن أميــن ســر النــادي األهلي رئيــس جهاز لعبة الكــرة الطائرة عــاء الحلواجي 
الجماهيــر األهاويــة بشــأن إصابة نجمي الفريق األول للمــرة الطائرة محمد عنان 
وعبــاس الخبــاز التــي كانت تــؤرق الجهاز الفني الحتمال غيابهمــا عن الفريق حتى 

نهاية الموسم.

وقال الحلواجي للبالد سبورت إن عنان 
تمزق  عن  عبارة  هي  إصابة  من  يعاني 
الداخلية وهو يتعالج  البطن  في عضلة 
بــشــكــل مــكــثــف لــلــتــعــافــي مـــن اإلصـــابـــة، 
حيث يشرف على حالته الصحية خالل 
الــعــالج  اخــتــصــاصــي  الصباحية  الــفــتــرة 
الطبيعي عقيل هيات فيما يتعالج خالل 
بإشراف  النادي  بعيادة  المسائية  الفترة 
الــطــبــيــعــي محمد  الـــعـــالج  اخــتــصــاصــي 

رجب.
الــمــبــاراة  فــي  مشاركته  نسبة  أن  وذكـــر 
القادمة تبلغ 80-70 % وتعتمد بالتأكيد 
ــدى قــدرتــه على  ــاء ومـ عــلــى رأي األطــب

المشاركة.
االرتــكــاز  العــب  أن  الحلواجي  وأوضـــح 
عينيه  إحــدى  في  الخباز مصاب  عباس 
وهو  كبيرة  بنسبة  للشفاء  تماثل  لكنه 

يخضع للعالج، ومن المؤمل أن ينخرط 
التدريبية  الحصص  خــالل  الــفــريــق  مــع 
مشاركة  احتمالية  إلــى  موضًحا  قريبا، 
الخميس  يوم  مكتملة  بصفوف  الفريق 
المقبل أمام داركليب في المباراة األولى 

للمربع الذهبي بمسابقة الدوري.
بصفوف  اللعب  أهمية  الحلواجي  وأكــد 
مكتملة وتواجد العناصر البارزة لتدعيم 
قوة الفريق مع كامل الثقة ببقية العناصر 
ويقدمون  كبيًرا  جهًدا  يبذلون  والــذيــن 
المنافسة  بهدف  وذلك  الفتة  مستويات 
بقوة على لقبي الدوري وكأس سمو ولي 
النتائج  افضل  لتحقيق  متطلًعا  العهد، 
تطلعات  مع  تتواكب  التي  والمستويات 
ــة، كــمــا تــمــنــى بــأن  الــجــمــاهــيــر األهــــالويــ
%ليكونا   100 بنسبة  الالعبان  يتعافى 

قادرين على اللعب بأفضل صورة.

الحلواجي يطمئن بإصابتي عنان والخباز نتائج كأس 
الرئيس

بعد نحو 4 أيام على تصريحات اإلماراتي ناصر المعمري نائب رئيس االتحاد اآلسيوي أللعاب القوى، نائب رئيس اتحاد دول غرب 
آســيا أللعاب القوى لـ “الباد ســبورت” بترشــحه الرســمي لرئاسة االتحاد اآلسيوي في االنتخابات الحالية، لم يعتمد اسمه في كشف 

الترشيح الرسمي الصادر عن االتحاد.

وحــصــل “الـــبـــالد ســـبـــورت” عــلــى الكشف 
الرسمي للمترشحين على منصب الرئاسة 
وهما القطري دحالن الحمد واألردني سعد 
الحياصات من دون وجود اسم اإلماراتي 

ناصر المعمري.
ــا لــمــصــادر “الـــبـــالد ســـبـــورت” فــإن  ــقـ ووفـ
ــرســمــي إلــى  الــمــعــمــري ارســــل تــرشــحــه ال
وضع  مع  القوى  أللعاب  اآلسيوي  االتحاد 
ــع ايــمــيــل االتـــحـــاد  ايــمــيــلــه الــشــخــصــي مـ
لمراسلته،  الترشيح  ورقــة  في  اإلمــاراتــي 
وجــود  بــشــأن  إخــطــار  اي  يتسلم  لــم  لكنه 
تــرشــحــه مما  لــطــلــب  أو رفــــض  نـــواقـــص 
الــتــرشــح واعتماد  فــتــرة  انــتــهــاء  ــى  إل أدى 
معرفة  دون  مــن  فــقــط،  اثنين  مرشحين 
كــانــت هناك  مــا  وإذا  الــواقــعــة  مــالبــســات 

وجـــود شــبــهــة  تــالعــب مــن قــبــل مجهول 
ــاول إخـــفـــاء اإليــمــيــالت والــمــراســالت  حــ
للحيلولة  المعنية  األطــراف  بين  الرسمية 
دون ترشح المعمري لمنصب الرئاسة في 
ظل ارتفاع حظوظه للمنافسة على قيادة 

االتحاد القاري.
المعمري  فــإن  الترشح  فترة  انتهاء  وبعد 
سيتنافس مع 111 مرشحا آخر للمحافظة 
على منصب نائب رئيس االتحاد اآلسيوي، 
الــمــعــمــري سيقوم  كـــان  إذا  مــا  يــعــرف  وال 
الجهات  إلــى  واللجؤ  األمـــر  مــن  بالتحقق 
إلعــادة  الــمــوضــوع  فــي  للفصل  المختصة 
بالمنافسة  له  والسماح  الترشح  باب  فتح 
بالحصول على  االكتفاء  أم  الرئاسة،  على 

ناصر المعمريمنصب نائب الرئيس فقط.

المعمــري خــارج المنافســة علــى رئاســة آســيوي القــوى
وجود شبهة تالعب ضد مجهول

يخــوض ممثــل المملكــة فريــق المالكيــة عنــد 7 من مســاء اليــوم لقــاء الجولــة الثانية لكأس 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، وذلك حينما يستضيف فريق العهد اللبناني، على استاد مدينة 
خليفــة الرياضيــة، ضمــن إطــار منافســات الجولــة الثانيــة للمجموعــة الثالثة من المســابقة. 
ويعتبــر اللقــاء مهمــا للمالكية نحو الحصول على صــدارة ترتيب المجموعة، خصوصا بعدما 
دشن مشواره بنجاح في المسابقة بفوزه على السويق العماني خارج أرضه بهدفين مقابل 

هدف، في المباراة التي احتضنها استاد السيب بالعاصمة العمانية )مسقط(.

يوم  لــلــمــبــاراة  تحضيراته  المالكية  وأنــهــى 
أمــــس، بــخــوضــه مــرانــا أخــيــرا عــلــى اســتــاد 
مدينة خليفة الرياضية، تحت قيادة المدرب 
الــوطــنــي أحــمــد صــالــح الــدخــيــل، كما تــدرب 
على  مــســاء   7 عــنــد  أمـــس  اللبناني  الــفــريــق 

ملعب المباراة أيضا.
وعقد ظهر أمس االجتماع الفني الذي يسبق 
مدير  االجتماع  في  المالكية  ومثل  المباراة، 
الــفــريــق عــلــي خميس والــمــنــســق اإلعــالمــي 

عباس سلمان.

المالكية  يلعب  أن  االجــتــمــاع  خــالل  وتــقــرر 
باللون األخضر، والعهد باللون األصفر.

كما عقد في قاعة المؤتمرات باستاد خليفة 
الصحافي  المؤتمر  المسائية  الفترة  خــالل 
ــمــبــاراة، وحــضــره مــن جانب  ال الـــذي يسبق 
المالكية مدرب الفريق أحمد صالح الدخيل 

والالعب سيد هاشم عيسى.
الــمــالــكــيــة أن فــريــقــه يمر  ــدرب  ــح مــ ــ وأوضـ
المالكية  أن  إلــى  مشيرا  انتقالية،  بمرحلة 
إلى  الفتا  أيــضــا،  واآلن  قبل  مــن  بنفسه  هــو 

لتقديم  الالعبين  لــدى  العالية  الــروح  وجــود 
المستويات اإليجابية.

المالكية  الدخيل جاهزية  وأكد أحمد صالح 
للقاء العهد.

بدوره، أكد العب المالكية سيد هاشم عيسى 
تطلع الفريق إلسعاد جماهير فارس الغربية، 

مشيرا إلــى الــهــدف فــي الــمــبــاراة هــو تقديم 
األداء اإليجابي لتحقيق الفوز.

وبــيــن أنــه عــانــى مــن إصــابــة بسيطة خالل 
ــتــي حـــرص فيها على  الــمــاضــيــة وال الــفــتــرة 
الخضوع للراحة، مشيرا إلى أنه اآلن بحالة 

جيدة وجاهز للمباراة. 

فوز النجمة على االتحاد 
السوري

 حقق ممثل المملكة فريق النجمة فوزا ثمينا 
على حساب االتحاد السوري بهدفين مقابل 
ــد  فــي مــبــاراة احتضنها اســتــاد محمد  واحـ

بن زايد بأبوظبي في اإلمــارات، ضمن إطار 
منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وسجل للنجمة علي مدن وممادو درامي.
في  تــعــادلــه  بعد  للنجمة  األول  هــو  ــفــوز  وال
بهدف  األردني  الجزيرة  أمام  األولى  الجولة 

للجانبين.

المالكية يستضيف العهد اللبناني.. اليوم

فريق النجمة فريق المالكية

المنامة يتّوج بطال لشباب السلة
ــى الــــمــــحــــرق فـــــي الـــــمـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة ــ ــل ــ تــــفــــوق ع

تّوج فريق المنامة ببطولة دوري الشباب 
لكرة السلة، بعد فوزه على حساب فريق 
المباراة  في   ،)86/77( بنتيجة  المحرق 
أمــس  مــســاء  جمعتهما  الــتــي  الــنــهــائــيــة 
بأم  اللعبة  اتحاد  صالة  على  )االثنين(، 

الحصم.
المباراة كاآلتي:  نتائج أشواط  وجاءت 
29/11 المنامة، 23/21 المحرق، 25/18 

المنامة و18/18 المنامة. 
األداء  إلــــى  بـــفـــوزه  الــمــنــامــة  ويـــديـــن 
في  عليه  عـــّول  الـــذي  الــقــوي  الجماعي 
وتألق  والــهــجــومــي،  الــدفــاعــي  الشقين 
مزمل أمير واألخوين مصطفى وحسين 

علي. 
رغم  المحرق  فريق  قــدم  المقابل،  فــي 
ــّدا شرسا  نـ ــان  وكـ قــويــا  أداًء  خــســارتــه 
بقيادة  المباراة  أشــواط  طيلة  لمنافسه 

باقر عيسى ونواف نبيل. 
ألــقــاب  عــلــى  الــمــنــامــة هيمنته  ــل  وواصــ
على  محافظا  العمرية،  الفئات  بطوالت 

لقبه بطال لدوري الشباب.
وهذه هي البطولة الثانية لفئات المنامة 

هذا الموسم وفي غضون إسبوع واحد، 
بلقب  الــمــاضــي  الجمعة  ــّوج  تـ ســبــق  إذ 

دوري الناشئين.
وعقب اللقاء، توج نائب رئيس مجلس 
أصحاب  القصير  نــاصــر  االتــحــاد  إدارة 

الــثــالثــة األولـــى وهـــم، المنامة  الــمــراكــز 
ثم  الــدوري،  الذهبية ودرع  بالميداليات 
الفضية،  بالميداليات  الوصيف  المحرق 
بالميداليات  الــتــرتــيــب  ثــالــث  والــحــالــة 

البرونزية.

جانب من التتويج
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بخصــوص  المنامــة  نــادي  الســلة،  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  خاطــب 
األحــداث المؤســفة التي أعقب مباراة فريــق المنامة مع فريق الرفاع 
فــي المربــع الذهبــي لــدوري زين الســاوي، إذ تضمن الخطــاب إيقاف 
التاليــة أســماؤهم: محمــد حســين، ميثــم جميــل وصــادق  الاعبيــن 
شــكر هللا حتــى إشــعار آخر بعد محاولة االعتداء علــى حكام المباراة 
واالتجــاه نحوهــم بطريقــة عدوانيــة وماحقــة حــكام المبــاراة بعــد 

نهايتها.

ــًضــا تــضــّمــن الــخــطــاب إيــقــاف  وأي
ــــي عــلــم  ــان ــدرب هــ ــ ــمـ ــ ــد الـ ــاعـ مـــسـ
حتى  كــازرونــي  محمد  واإلداري 
إشعار آخر لنفس السبب، وكذلك 

إيقاف جاسم بهمن حتى 
لقيامه  آخـــر  إشــعــار 

ــهـــجـــم عــلــى  ــتـ ــالـ بـ
مراقب المباراة.

وسيقوم مجلس 
االتـــحـــاد  إدارة 

ــكــرة  الـــبـــحـــريـــنـــي ل

المناسبة  القرارات  باتخاذ  السلة 
بعد االطالع على توصيات لجنة 
السلة  اتحاد  ويؤكد  المسابقات، 
إن هـــذه األحــــداث والــتــصــرفــات 
لسمعة  تسيء  الالئقة  غير 
كـــرة الــســلــة والــريــاضــة 
وبالتالي  البحرينية 
ســـــيـــــتـــــم اتــــــخــــــاذ 
ــرارات الـــالزمـــة  ــ ــقـ ــ الـ
والـــمـــنـــاســـبـــة بـــهـــذا 

الشأن ووفًقا لالئحة.

إيقاف العبين وإداريين لسلة المنامة

حسن علي

حسن علي

علي مجيد

أحمد مهدي

محمد الدرازي



ُتوجت مدرســة مدينة عيسى ببطولة 
كــرة قــدم الصــاالت للمرحلــة الثانوية 
للبنين بفوزها الُمســتحق على مدرسة 
الشــيخ عبدالعزيز بثالثة أهداف دون 
رد فــي المباراة الختامية التي أقيمت 
على صالة نادي الشباب ضمن النشاط 
الخارجــي الــذي يقيمــه قســم التربيــة 
الرياضيــة  التربيــة  بــإدارة  الرياضيــة 
وزارة  فــي  والمرشــدات  والكشــفية 

التربية والتعليم. 
 وفــي نهاية اللقاء، تــّوج مدير اإلدارة 
عصــام عبــدهللا ورئيس قســم التربية 
الرياضيــة نــادر جمالــي الفريــق البطل 
الذهبيــة،  والميداليــات  بالــكأس 
بالميداليــات  الوصيــف  والفريــق 
الفضيــة. وقــدم البطــل مســتًوى رائًعا 
طــوال مجريات اللقاء وأحرز الثالثية 
وعبــدهللا  )هدفيــن(  خليفــة  علــي  لــه 

محمد.

ــب ــق ــل بـــكـــيـــلـــي يــــتــــوج ب
ــي ــدول ــون زيـــوريـــخ ال ــاراثـ مـ
فــاز العــداء أليمــو بكيلــي بالمركــز األول فــي ماراثــون زيوريــخ الدولي الذي تحتضنه مدينة برشــلونة اإلســبانية بعدما قطع مســافة 
الســابق فــي 2:06:04 ســاعة، متفوقــا علــى األثيوبــي “أبيبــي نجيــو” الــذي جــاء في المركــز الثانــي بعدما أنهى مســافة الســباق بزمن 

2:06:49 ساعة، فيما أحرز العداء الكيني “أنثوني ماريتم” المركز الثالث بزمن 2:06:53 ساعة.

أليمــو بكيلــي بعاصفــة مــن  العــداء   وقوبــل 
التصفيــق فــور وصولــه إلــى خــط النهاية في 
ســباق ماراثــون زيوريخ الدولــي بعدما أظهر 
قــدرات متميــزة وتفــوق علــى منافســيه بكل 
جــدارة واقتــدار ليتصدر الســباق ويثبت علو 

كعبه في واحد من أقوى الماراثونات الدولية 
على مستوى العالم.

 واتســم الســباق بالقــوة واإلثــارة والمنافســة 
أن  إال  المشــاركين  العدائيــن  بيــن  الشرســة 
الخبــرة الدولية للعداء أليمو بكيلي وتمرســه 

في هذا النوع من سباقات المسافات الطويلة 
مــن  العديــد  فــي  الماراثونــات  وباألخــص 
البطوالت اإلقليمية والقارية والعالمية ساهم 
فــي ترجيــح كفته عندمــا أحســن التعامل مع 
الســباق بدهــاء ووزع مخزونــه اللياقــي على 

مراحلــه ليتــوج بطال ويعتلــي منصة التتويج 
متوجــا بلقــب الســباق الدولي.  هــذا وقد عبر 
العداء أليمو بكيلي عن سعادته البالغة بالفوز 

والــذي  اإلســباني  زيوريــخ  ماراثــون  بلقــب 
يعتبــر مــن ضمن أبــرز النجاحــات التي حققها 
فــي ســجله الرياضي، مؤكدا بــأن ذلك ما كان 

ليتحقــق لــوال الجهــد الكبيــر فــي التدريبــات 
والرغبــة  التحمــل  وقــوة  والصبــر  وااللتــزام 

الصادقة في التمثيل المشرف.

50 % تخفيض على تذاكر األطفال في الفورموال 1

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

يتواصــل العــد التنازلــي الســتضافة ســباق الفورمــوال 1 جائزة البحريــن الكبرى لطيــران الخليج 
2019 فــي حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضــة الســيارات في الشــرق األوســط” كما يســتمر 
التخفيــض المقــدم لألطفــال والبالــغ 50 % علــى جميــع تذاكــر الســباق إلــى جانب عــدد كبير من 
الفعاليات الترفيهية المخصصة لهم وذلك في الفترة من 28 وحتى 31 مارس الجاري، مع بقاء 

16 يومًا فقط يفصلنا عن السباق العالمي.

وســيحصل األطفــال مــن عمــر 3 ســنوات حتى 
12 ســنة علــى تخفيــض يبلــغ 50 % على جميع 
تذاكــر الســباق، أمــا األطفال أقل من 3 ســنوات 
ســيدخلون الحلبة مجانا، األطفال من 13 حتى 
17 ســنة ســيحصلون علــى تخفيــض بـــ 25 % 

على جميع تذاكر السباق.
وخــالل أيــام الســباق ســتمتلئ قريــة الفورموال 
1 بالفعاليــات المخصصــة لألطفــال إلــى جانــب 
مجموعــة مــن الفعاليــات الترفيهيــة المتنوعــة 
فــي القريــة التــي تناســب جميــع أفــراد العائلــة، 
بهــا  ليســتمتع  كرنفاليــة  لعبــة   20 يقــارب  ومــا 
الجميع خالل أيام الســباق باإلضافة إلى الفرق 
المتجولــة التــي ســتتجول فــي القريــة وتقــدم 
للعائلــة  مثاليــة  فرصــة  وســتكون  عروضهــا 
اللتقــاط الصــور التذكاريــة، فــال تفوتــوا حضور 

السباق العالمي واستمتاع جميع أفراد العائلة.

التخفيضــات  مــن  عــدد  هنــاك  يوجــد  كمــا 
 3 ســن  مــن  لألطفــال  المخصــص  كالتخفيــض 
إلــى 12 ســنة الذين ســيحصلون علــى تخفيض 
بنســبة 50 %، وتالميــذ المــدارس ســيحصلون 
على تخفيض بنســبة 25 % وذلك من 13 ســنه 
إلــى   ،% 10 الجامعــة  17 ســنة، طــالب  حتــى 
جانب ذوي العزيمة الذين ســيحصلون على 25 
%، والمتقدميــن فــي الســن من 60 ســنة وأكثر 

سيحصلون على 25 % تخفيض. 
وتتوفــر تذاكــر المنصــة الرئيســية والتــي تبلــغ 
لـــ 4 أيــام الســباق، بينمــا  150 دينــارا بحرينيــا 
120 دينــارا بحرينيــا، إلــى  منصــة بتكلــو تبلــغ 
جانــب عــروض خاصة على تذاكــر منصة بتلكو 
واحــد  ليــوم  األولــى  التذكــرة  بنوعيــن،  وذلــك 
وهو يوم الجمعة من الســباق حيث يبلغ الســعر 
للتذكــرة 60 دينــارا بحرينيــا، النــوع اآلخــر مــن 

التذاكر هو ليومين من الســباق الســبت واألحد 
وتبلــغ ســعر التذكــرة 100 دينــار بحرينــي، فــال 

تفوتوا هذا العرض المغري.
 أمــا منصة المنعطف األول 100 دينار بحريني، 
تذاكــر منصــات الجامعــة والفوز تبلــغ 60 دينارا 

بحرينيا.
جائــزة  ســباق  حضــور  فــي  للراغبيــن  ويمكــن 
البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج للفورمــوال 1 

شــراء تذاكرهــم مــن خــالل مراكز البيــع التابعة 
فــي  والموجــودة  الدوليــة  البحريــن  لحلبــة 
الموقــع  عبــر  أو  ســنتر  ســتي  البحريــن  مجمــع 
www. الدوليــة  البحريــن  لحلبــة  اإللكترونــي 
bahraingp.com والــذي يتضمــن أيضــا مزيــد 
من خدمات الشــراء الخاصة بالتذاكر وعروض 
الحلبــة المختلفــة أو االتصــال بالخــط الســاخن 

.17450000

من فعاليات األطفال

جانب من السباق

الصخير - حلبة البحرين الدولية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى 
بطلة للصاالت

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

تشــهد دورة األلعــاب العالميــة لألولمبيــاد الخــاص بالعاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي 
والتي ستقام خالل الفترة من 14 لغاية 21 مارس الجاري مشاركة عربية واسعة 
في مسابقة الريشة الطائرة وذلك من خالل مشاركة العب من ذوي االحتياجات 

الخاصة )إعاقة ذهنية( مع العب آخر سوي.

والالعبــات  الالعبيــن  عــدد  ويبلــغ 
المشــاركين في الريشة الطائرة 61 العًبا 
والعبــه عبــارة عــن 22 العًبــا و5 شــركاء 

و26 العبة و8 شريكات.
وتشــارك فى مســابقات الريشــة الطائرة 
البحريــن مــن خالل ثالثــة العبين عبارة 
عــن العــب والعبتين، وتشــارك مصر من 
خــالل اربعــة العبيــن عبــارة عــن العبين 
بالعــب  فلســطين  وتشــارك  والعبتيــن، 
وتشــارك  وشــريكة،  وشــريكة  والعبــة 
ســلطنة عمــان بالعــب والعبــة وشــريكة 
وشــريكة، بينمــا تشــارك لبنــان من خالل 
أربعــة العبيــن والعبتين، بينمــا قطر من 
خــالل العبين، والجزائر من خالل العب 
وتشــارك  وشــريكة،  وشــريك  والعبــة 
ليبيــا بالعــب والعبة، والمغــرب بالعبين 
بالعبيــن  ســوريا  وتشــارك   ، والعبتيــن 
والعبتين، وتشــارك الكويت من خالل 5 

العبــات بينهن اثنتــان من غير المعاقين، 
بينمــا تشــارك اإلمــارات الدولــة المنظمة 
العبيــن  اربعــة  عــن  عبــارة  العًبــا  بـــ11 

وشريك واربع العبات وشريكتين.
ويســتطيع العبــو األولمبيــاد الخاص من 
خــالل هذه الرياضــة، إظهار ما يتميزون 
بيــن  عصبــي  عضلــي  توافــق  مــن  بــه 
حركــة العيــن واليــد، إضافة إلــى اللياقة 
البدنيــة وقــوة التحمــل، وكذلــك الوعــي 
المناســبة  المراكــز  وأخــذ  التحــرك  فــي 
ومواجهة التحديات المتمثلة في سرعة 
التحمــل.  وقــوة  والتحــرك،  الفعــل  رد 
األولمبيــاد  يوفــره  مــا  إلــى  باإلضافــة 
الخــاص من مســابقات الزوجي والفردي 
فــي هذه الرياضة، تتوافر أيضا مســابقة 
المهارات الفردية، والتي تسمح لالعبين 
المهــارات  فــي  والتســابق  بالتدريــب 

األساسية لهذه الرياضة.

مشاركة عربية واسعة في الريشة الطائرة

sports@albiladpress.com
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رشح االتحاد البحريني أللعاب القوى 
عضــو مجلــس إدارتــه رقيــة الغســرة 
رســميا لعضوية مجلس إدارة االتحاد 
اآلســيوي للــدورة االنتخابيــة القادمة 

.2019/2032
مجلــس  عضويــة  الغســرة  وشــغلت 
إدارة االتحاد اآلســيوي أللعاب القوى 
ألول مــرة فــي االنتخابات التي جرت 
فــي مدينــة بونــا الهندية العــام 2013 
بعــد حصولها على 28 صوتا من أصل 

43 صوتا. 
البطلــة  الغســرة  ترشــيح  ويأتــي 
اآلســيوية السابقة نظرا إلى ما تتمتع 
به من خبرة وكفاءة في مجال العمل 
اإلداري والفنــي، باإلضافة إلى حرص 
ارفــع  لتقلــد  بأعضائــه  للــزج  االتحــاد 

المناصب الخارجية.
مرشــحات   5 الغســرة  مــع  وتتنافــس 
للفــوز بثالثــة مقاعــد وهــي العراقيــة 
أســماء حميــد، وستيبانشــيفا تاتيانــا 

مــن تركمانســتان، وفيلومينــا باروس 
ســاكون  مــاال  الشــرقية،  تيمــور  مــن 
هينهــوم مــن الوس، وســيتي آديا من 

سلطنة بروناي.
وتســعى الغســرة التي تشغل عضوية 
اللجنــة النســائية في االتحــاد الدولي 
أللعاب القوى للمحافظة على منصبها 
كبيــرا  مكســبا  يعتبــر  والــذي  القــاري 
البحرينيــة  القــوى  ألعــاب  لرياضــة 
والرياضــة النســائية عمومــا للتواجــد 
فــي مراكز صناعــة القــرار بالمنظمات 

الرياضية الخارجية.

ترشيح الغسرة لعضوية القوى اآلسيوية

رقية الغسرة

حسن علي

المنامة - مركز الخليج لإلدارة الرياضية

اللجنة الفنية الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

علــى  الرياضيــة،  لــإدارة  الخليــج  مركــز  نظــم 
مــدار يومــي الجمعــة والســبت الماضييــن، دورة 

المستوى الثاني إلعداد مدرب اللياقة البدنية.
بقاعــة  أقيمــت  التــي  الــدورة  فــي  وشــارك 
محاضــرات نــادي الشــباب الرياضــي، أكثــر مــن 
35 مشــارًكا مــن مملكــة البحريــن ودول مجلــس 

التعاون الخليجي.
وحاضــر فــي الــدورة المحاضــر والمعــد البدنــي 
عــدة  علــى  واشــتملت  جبــاس،  وليــد  محمــد 
ركــز  عمليــة،  تطبيقيــة  ومهــارات  محاضــرات 
خاللهــا علــى المبــادئ االساســية حــول عناصــر 
اللياقــة البدنيــة التــي يحتاجهــا مــدرب الفئــات 
العمريــة )الناشــئين والشــباب(، وكيفيــة تطويــر 
تدريبــات  تطويــر  أجــل  مــن  المدربيــن  مهــارات 

اللياقة البدنية لالعبين.
الــدورات  سلســلة  ضمــن  الــدورة  هــذه  وتأتــي 
التدريبية والورش الرياضية التي يحرص مركز 
الخليــج علــى عقدها لتطويــر العمليــة التدريبية 
للمدربيــن وللرياضييــن، فــي إطــار ســعيها نحــو 
تأهيل وتنمية الموارد البشرية والكوادر اإلدارية 

والتدريبيــة، الســيما مــا يتعلــق باللياقــة البدنيــة 
التــي تعتبــر ركيــزة أساســية فــي إعــداد العبــي 

األندية والمنتخبات.
وتضمنــت الــدورة العديــد مــن المحــاور إلعــداد 
المشاركين في الدورة ليصبحوا مدربين مؤهلين 
اللياقــة  مجــال  فــي  عاليــة  بكفايــة  ويتمتعــوا 
البدنيــة، إضافــة إلى القدرة علــى تصميم برامج 
اللياقــة البدنيــة علــى أســس علميــة وبمهــارات 
عاليــة المســتوى، إلــى جانــب القدرة علــى تقييم 
لالعبيــن،  البدنيــة  اللياقــة  مســتويات  وقيــاس 

التخصصيــة  البدنيــة  اللياقــة  برامــج  وتصميــم 
والفرديــة، عــالوة على فهم واســتيعاب مكونات 

الحمل التدريبي والتداخل بينها.
دورة  الخليــج  مركــز  يعقــد  أن  المؤمــل  ومــن 
المســتوى الثالــث إلعداد مــدرب اللياقة البدنية 
الــدورة  ســتركز  حيــث  الجــاري،  الشــهر  خــالل 
المقبلــة علــى فئــة الكبــار، وذلــك بعــد أن ركــزت 
دورة المســتوى األول التــي أقيمــت فــي شــهر 
فبرايــر الماضي على الفئات العمرية )المدرســة، 

البراعم واألشبال(.

عقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية البحرينية اجتماعه الثاني، برئاسة الشيخ 
محمــد بــن دعيــج آل خليفــة رئيــس اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة، وذلــك يوم 

االحد الماضي.
األبــواب  علــى  وتوزيعهــا  للميزانيــة  مقتــرح  وضــع  تــم  االجتمــاع،  وخــالل 
واالتحــادات التابعــة للجنــة البارالمبيــة وهــم االتحــاد البحرينــي لرياضــة ذوي 
اإلعاقة والذي يضم رياضات المكفوفين ورياضات الشــلل الدماغي ورياضات 
االعاقــات الذهنيــة والرياضــات التــي تشــرف عليهــا منظمــة ايــواز، واالتحــاد 
الرياضــي البحرينــي للصــم الــذي تم تشــكيله في شــهر فبراير الماضي برئاســة 
الشيخ سلطان بن دعيج آل خليفة والذي يشرف على العاب ورياضات الصم. 
القــوى  العــاب  البارالمبيــة وهــي  لأللعــاب  وكذلــك ســيتم تخصيــص ميزانيــة 
والســباحة واالثقــال والرمايــة واأللعاب التــي تندرج تحت االتحــادات الدولية 
كلعبــة التجديــف والبوتشــيا والدراجــات الهوائيــة والعــاب الدفــاع عــن النفس 
التكوندو والجودو والتنس طاولة والتنس والريشــة الطائرة والقوس والســهم 

والمبارزة وكرة السلة. 
البارالمبيــة  اللجنــة  أن  خليفــة  آل  دعيــج  بــن  محمــد  الشــيخ  الرئيــس  وذكــر 
البحرينيــة مــن شــأنها االهتمــام برياضــات ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام وبجميــع 
الرياضات ويجب ان تمتلك إمكانيات تساعد في نشر هذه الرياضات وتقديم 

برامج وانشطة وخطط استراتيجية متميزة ذات مستويات عالية من الجودة 
والكفــاءة، وذلــك بعــد وضع التصــورات األولية لســير عمــل البارالمبية. وخالل 
االجتمــاع تــم تعييــن ســارة إبراهيــم الشــاوي قائم باعمــال األمين العــام للجنة 

البارالمبية البحرينية وتعيين العضو خالد الصقر ممثل لجنة الالعبين.
وكذلك اســتعرضوا مشــاركة االولمبياد الخاص البحريني في البطولة العالمية 
بأبوظبي في الفترة بين 8 و22 مارس 2019 بوفد مكون من 44 شخصا منهم 

24 العب والعبة 20 اداريا ومدربا.

قــّرر االتحــاد البحرينــي للكرة الطائرة اســتحداث مســابقة كأس النخبة ألندية الدرجة األولى ابتداء من الموســم الحالي 
2018 -  2019، علــى أن تقــام خــالل األســبوع األول مــن شــهر رمضــان المبــارك بمشــاركة األندية الخمســة األوائل بدوري 
الدرجــة األولــى ويحصــل بطلهــا وصاحــب المركز الثاني على مكافــأة مالية، وذلك في إطار حرص االتحاد المســتمر على 

تطوير المسابقات وتعزيز التنافسية بين األندية بما يسهم في تطور اللعبة من الناحية الفنية.

االتحــاد  إدارة  مجلــس  اعتمــد  كمــا   
فــي  العــب  ألفضــل  جائــزة  تخصيــص 
مباريات الدور نصف النهائي لكأس سمو 
ولي العهــد وتكريم افضل ثمانية العبين 
المبــاراة  فــي  المهــارات  أصحــاب  مــن 
إقامــة  االتحــاد  اعتمــد  كمــا  النهائيــة، 
مهرجــان شــووت الثاني يوم الســبت 23 

مارس الجاري.
 وحــّدد االتحــاد موعًدا لعقــد اجتماع مع 
األندية المحلية لتوضيح نظام مسابقتي 
لبطولتــي  الشــاطئية  الطائــرة  الكــرة 

الرجــال والناشــئين وتحديد فترة ونظام 
البطولتيــن وحث األندية على المشــاركة 
االتحــاد  اعتمــاد  بعــد  خصوًصــا  فيهمــا، 
بطولــة  إقامــة  الطائــرة  للكــرة  العربــي 
جديــدة لفئة الناشــئين اســتجابة لمقترح 
بطولتــي  مــع  تقــام  البحرينــي  االتحــاد 
الرجال والسيدات معا، وهو ما يستدعي 
إقامــة بطولــة محليــة خاصــة للناشــئين 

الختيار العبي المنتخب من خاللها.
االتحــاد مشــاركة منتخــب  اعتمــد  كمــا   
الناشــئين فــي البطولــة الدوليــة الوديــة 

التي ســتقام في تونس بشــهر أغســطس 
منتخبــات  مــن  كال  بمشــاركة  المقبــل 
تونــس، إيطاليــا، إيــران، فرنســا، البرازيل 
مــن  المقدمــة  الرســمية  للدعــوة  تلبيــة 
الطائــرة  للكــرة  التونســي  االتحــاد 
وتحضيــًرا لمشــاركة المنتخــب ذاتــه فــي 

البطولة العربية.
 وأخيــًرا قّرر االتحاد رفع عقوبة اإليقاف 
المفروضة علــى مدير لعبة الكرة الطائرة 
بنادي النجمة يوسف الزياني بعدما تقدم 

باالعتذار.

جانب من دورة اللياقة البدنية

جانب من دورة اللياقة البدنية محمد بن دعيج

أكثر من 35 مشــاركا بتنظيم مركز الخليج لإلدارة الرياضية

الشــاوي قائــم بأعمال األميــن والصقر ممثــل الالعبين جوائــز لألفضــل وأصحــاب المهارات بكأس ســمو ولــي العهد

دورة المستوى الثاني لـ “اللياقة البدنية”

البارالمبية البحرينية تقترح ميزانيتها اتحاد الطائرة يستحدث كأس النخبة ألندية األولى
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إعداد: هبة محسن

أعلن بنــك البركة اإلســامي البحرين 
نتائــج الســحب الربــع الســنوي األول 
لحســاب البركات، وذلك يوم الثاثاء 

الموافق 5 مارس 2019.
وتــم اإلعــان عــن فــوز أمينــة عبــد 
الربــع  الكبــرى  بالجائــزة  الرحيــم 
لحســاب   2019 للعــام  ســنوية 
دينــار،   100,000 بقيمــة  البــركات 
بجائــزة  األنصــاري  فاطمــة  وفــوز 
شــهر مارس، وهي عبارة عن راتب 
 555 بقيمــة  كاملــة  لســنة  شــهري 
دينــارا، كما أعلن بنــك البركة قائمة 
علــى  اشــتملت  رابًحــا،   80 أســماء 
20 رابًحــا بجائــزة نقديــة تبلغ 500 
دينــار لــكل فائــز، و60 رابح بجوائز 
نقديــة أخــرى تبلــغ قيمــة كل منهــا 

300 دينار.
وقال الرئيس التنفيذي باإلنابة  «

لبنك البركة اإلسالمي - البحرين 
طارق كاظم: “يعد سحب حساب 

البركات أحد أكبر مبادراتنا التي 
تعكس اعتزازنا بعمالئنا األوفياء 

ورغبتنا في مكافأتهم نظير 
ثقتهم بنا وفي رؤيتنا الشاملة 

بتنمية واستثمار أموالهم، 
وذلك من خالل منحهم الفرصة 

لربح جوائزنا القيمة على مدار 
العام. وبالنيابة عن بنك البركة 

اإلسالمي، أتقدم بالتهنئة لجميع 
الفائزين في سحب شهر مارس، 

كما أعرب عن سعادتنا الكبيرة 
ألن نحظى بهذه الفرصة إلحداث 

فرق إيجابي في حياة الفائزين”.

كاظــم: نســعد إلحــداث فــرق إيجابــي فــي حيــاة الفائزين

سيدتان تقتنصان كبرى جوائز “البركات”

أعلنــت “َســِفلز”، شــركة االستشــارات العقاريــة العالميــة، ومركــز البحريــن 
التجاري العالمي اليوم عن إبرام اتفاقية حصرية ستتولى بموجبها شركة 
“َســِفلز” إدارة محفظــة منشــأة األعمــال الرائــدة فــي البحرين مــن المرافق 
ومســاحات التأجيــر وشــؤون التســويق والتجزئــة والتجارة، بمــا في ذلك 
برجا المكاتب المتميزان و”مودا مول”، وجهة التسوق التي تضم المطاعم 

الفاخرة والفريدة من نوعها في المملكة.

ويســتأثر مركــز البحريــن التجــاري 
العالمــي موقعا مميزا بجوار طريق 
ويشــكل  الســريع،  فيصــل  الملــك 
واألعمــال،  للتجــارة  بــارزا  معلمــا 
حيــث إنه يضــم مجمع “مودا مول” 
عامــات  أشــهر  يحتضــن  الــذي 
العالــم،  فــي  والتجزئــة  الموضــة 

ويوفــر تجربة فريــدة للعماء على 
مدار العام. 

الشــراكة  عــن  اإلعــان  ويأتــي 
بحــث  تنامــي  ظــل  فــي  الجديــدة 
الشــركات الدولية عن مبــاٍن مميزة 
فــي منطقــة األعمــال المركزيــة في 

العاصمة المنامة.

“َسِفلز” تتسلم إدارة “البحرين التجاري” و“مودا مول”

وقعــت “VIVA” البحريــن، شــركة االتصــاالت الرائــدة فــي المملكــة، اتفاقيــة مع مجموعة يوســف بن أحمــد كانو، إحدى أكبر الشــركات 
المستقلة في الشرق األوسط، لتوفير خدمات مراقبة وإدارة األمن السيبراني للمجموعة في جميع أنحاء المنطقة.

وتتضمــن االتفاقيــة توفيــر خدمــات األمــن 
اإللكترونــي علــى مدار الســاعة طــوال أيام 
يوســف  مجموعــة  منشــآت  فــي  األســبوع 
البحريــن  فــي  التجاريــة  كانــو  أحمــد  بــن 
والســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
حيــت ســيقوم مركــز VIVA لعمليــات أمــن 
المعلومــات تحت إشــراف فريق من خبراء 
األمــن الســيبراني بتقديــم حمايــة متكاملة 

لـلمجموعة عن االختراقات السيبرانية. 
وقــال نائــب رئيس مجلــس إدارة مجموعة 
يوســف بــن أحمــد كانــو فــوزي أحمــد كانــو 
جرائــم  مــن  الناشــئة  للتهديــدات  “نظــًرا 
فــي جميــع  الرقميــة  اإلنترنــت والهجمــات 
أنحاء العالم باإلضافة إلى توصيات شهادة 
أمــن المعلومــات ISO 27001: 2013، فقــد 
 VIVA تعاونــت يوســف بــن أحمــد كانــو مــع
وتنبيــه  مراقبــة  خدمــة  لتوفيــر  البحريــن 

أمــن اإلنترنــت مــن خال مركــز VIVA ألمن 
المعلومــات األول مــن نوعــه فــي المملكــة، 
لتوفيــر خدمات األمــن اإللكتروني لألعمال 

التجاريــة المجهزة بفريــق من خبراء األمن 
وذوي  والمدربيــن  المعتمديــن  الســيبراني 
الخبرة العاملين على مدار الساعة طوال”.

شاركت شركة خدمات مطار البحرين 
)بــاس( فــي يــوم المهــن الــذي نظمتــه 
الجامعــة األهليــة برعاية وزيــر العمل 
والتنمية االجتماعية جميل حميدان.

فــي  بــاس  شــركة  ممثلــو  والتقــى 
عــن  والباحثيــن  بالطلبــة  المعــرض 
النصائــح  لهــم  وقدمــوا  العمــل، 
والتوجيهــات الازمــة لخلق مســتقبل 

وظيفّي ناجح. 
كما اطلع المشاركون على الفرص  «

التدريبية والوظيفية التي تقدمها 
الشركة. حيث تأتي هذه المشاركة 

ضمن إستراتيجية )باس( الساعية 
إلى تعريف الطالب والباحثين عن 
العمل في البحرين بسوق العمل 

المحلّي والفرص المتاحة في 
قطاعات الخدمات الطيران وخدمات 

المطار. باإلضافة إلى استقطاب 
الكوادر الوطنية وصقل مهاراتها 

بما يعود بالنفع العام على مملكة 
البحرين.

ــت ــرن ــت ــة وتــنــبــيــه أمـــن اإلن ــب ــراق ــة م ــدم ــر خ ــي ــوف ت مهاراتهم وصــقــل  الــوطــنــيــة  الـــكـــوادر  اســتــقــطــاب 

“VIVA” تقدم األمن السيبراني لـ “يوسف كانو” “باس” تشارك في يوم المهن بالجامعة األهلية
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“بي أم أم آي” تدرب 7 من ذوي االحتياجات
الـــمـــنـــطـــقـــة فــــــي  نـــــوعـــــه  مــــــن  األول  ــج  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ

برنامــج  آي  أم  أم  بــي  مجموعــة  أطلقــت 
خدمات المســاعدة في التوظيــف والتدريب 
أبريــل  شــهر  الخاصــة  االحتياجــات  لــذوي 
2017، ويعــد المبــادرة األولــى مــن نوعها في 
المنطقــة، حيــث مّكــن البرنامــج 14 متدربــا 
مــن  التوحــد،  طيــف  باضطرابــات  مصابــا 
الحصــول علــى تدريــب عملــّي فــي أســواق 

آي.  أم  أم  بــي  لمجموعــة  التابعــة  األســرة، 
أكتوبــر،  شــهر  مــن  األول  اليــوم  وبحلــول 
العــام الماضــي، انطلقــت الطبعــة الثانيــة من 
البرنامج، حيث ضمت 7 من الطلبة من ذوي 
االحتياجــات الخاصــة التحقوا بفترة تدريب 
اللوجســتية  الخدمــات  فريــق  لــدى  عمليــة 
بالبحرين وفريق الســلع االســتهاكية سريعة 

الدوران التابعين لمجموعة بي أم أم آي. 
وصرحــت مديرة مركز عاليــة للتدخل المبكر 
الشــيخة رانية آل خليفة، التي أشــرفت على 
التوظيــف  فــي  المســاعدة  برنامــج خدمــات 
والتدريــب “أن مجموعــة بــي أم أم آي رفعت 
عــاٍل،  مســتوى  إلــى  الشــراكة  مســتوى  مــن 
ونحــن نعتــز بأنهــم لــم يتــرددوا لحظــة فــي 

اغتنــام فرصة التعــاون معنا وحمل لقب أول 
شــريك تجاري لنا، وها هم اآلن يســتضيفون 
مجــددا الدفعة الثانية مــن متدربينا األعزاء. 
لقــد قدمــوا لنــا دعمــا مســتمرا وبذلــوا أقصى 
ونحــن  البرنامــج،  إلنجــاح  وســعهم  فــي  مــا 
شــاكرون جــدا لحرصهــم المخلــص على دعم 

المبادرات المجتمعية”.

نظمت شركة بي أف سي سي )BFCC( الرائدة في مجال البنية التحتية والهياكل 
األساســية فــي مملكــة البحريــن، حفلهــا الســنوي والــذي جمــع موظفــي الشــركة 
وعائالتهــم فــي جــو عائلــي مفعــم بالمــرح واإلثــارة، وذلــك فــي منطقــة التخييــم 
بالصخير. وتضمن الحفل فعاليات ترفيهية ومسابقات مخصصة للصغار والكبار.

وكرمت إدارة الشركة خال الحفل 
الذيــن  موظفيهــا  مــن  مجموعــة 
ســاهموا فــي تطور وتقدم الشــركة 
الماضيــة،  ســنوات  العشــر  خــال 
تذكاريــة  هدايــا  بتقديــم  وذلــك 
وشهادات تقدير؛ تقديرا لجهودهم 
وتأتــي  الشــركة.  تجــاه  وتفانيهــم 

هــذه المبــادرة بمثابــة حافــز لجميع 
الموظفيــن للمســاهمة فــي تحقيــق 
واالنجــازات.  النجــاح  مــن  المزيــد 
مــن  العديــد  علــى  الحفــل  وشــمل 
قيمــة  جوائــز  علــى  الســحوبات 
قدمــت لجميــع الحضــور فــي جــو 

مليء بالمتعة والحماسة.

“BFCC” تنظم حفلها السنوي
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ترتفع المعنويات والثقة بالنفس بشكل كبير.

تبحث شؤوًنا مهنية وتساعدك أعصابك المتينة.
 

ابتعد عن األجواء السلبية وغير الصحية.

استعد قوتك المعنوية ثم عد إلى حياتك 
اليومية.

تواجه عرقلة، ال تلق اللوم على زمالئك.

تجاوب مع المستجدات واهتم بشؤونك.
 

تعاني من بعض االضطرابات الصحية.
 

احرص على تناول األطعمة المفيدة.
 

ال تعلق آمااًل على نتائج أي جهد أوعمل.

أنت لست على الساحة وحدك، ال تنس هذا.

تزداد نشاًطا وتمارس رياضتك المفضلة.

تأخذ األمور بخفة حتى تبقى دائًما متفائاًل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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أعلن مهرجان فينيسيا 
السينمائي الدولي، أنه 

سيمنح جائزة المسيرة 
المهنية للممثلة البريطانية 

جولي أندروز، التي 
ذاعت شهرتها لقيامها 
ببطولة فيلمي “ماري 

بوبينز”وصوت الموسيقى.
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ــي مـــعـــرض “آفـــــــاق بــعــيــدة” ــ ــدة ف ــ ــال ــ ــال خ ــ ــم ــ أع

المقتنيات األميرية من “لختنشتاين” في أبوظبي

ضمن نشــاطات مهرجان أبوظبي 2019 قدم معرضه الســنوي للفنون التشــكيلية، 
والــذي يقــام هــذا العــام تحت عنوان )آفاق بعيــدة(، خالل شــهري فبراير ومارس. 
ويقــدم المعــرض، ألول مــرة فــي منطقــة الشــرق األوســط، مجموعــة فريــدة مــن 
األعمــال الفنيــة التــي تســتعرض تاريخ رســم المناظــر الطبيعية فــي أوروبا ألول 
مرة في الشرق األوسط، وذلك بعرض المقتنيات األميرّية من لختنشتاين إحدى 
أَهم وأعرق المجموعات الخاصة في أوروبا والعالم وذلك بمنارة الســعديات في 

جزيرة السعديات بأبوظبي حيث كان لمسافات البالد زيارة خاصه هناك.

تنقســم األعمــال المعروضــة فــي )آفــاق 
بعيــدة( إلــى موضوعــات عــدة مرتبطــة 
بالمناظر الطبيعية األوروبية منها قســم 
المناظــر البحريــة، إذ كان البحــر يمثــل 
وثــروة  شــاملة  عالميــة  لرؤيــة  ســبيالً 
صناعيــة كبــرى، كمــا كان يشــكل مصدر 
تهديد، وهو ما جعل السواحل والموانئ 
موضوعــًا للعديد من األعمال الفنية. أما 
قســم مشــاهد المعارك والحروب فيضم 
والمحاربيــن  المعــارك  تصــور  أعمــاالً 
بيــن بيئــة طبيعيــة، كما شــكلت المعارك 
المتكــررة في القرنيــن ال17 وال18 في 
أوروبــا مــع الجيــوش التركيــة موضوعًا 

رئيسًا للوحات المعارك.
مــن  عــدة،  أعمــاالً  الصيــد  قســم  وضــم 
أبرزهــا عمــالن للفنــان بيتــر بــول روبنــز 
الميثولوجيــا  بيــن  رابطــًا  يشــكالن 
القديمة وعصر الباروك األوروبي، حيث 
يصــوران آلهــة الصيــد القديمــة ميليجــر 
واتالنتــا أو ديانــا فــي مطــاردة باألســهم 
والرماح، إلى جانب لوحة تمثل مشــهدًا 
للصيــد بالصقــور الــذي كان شــائعًا فــي 

أوروبا الوسطى واليزال يمارس.
ويرســم قســم المناظــر الطبيعيــة للمدن 
أبــرز  مالمــح  المفتوحــة  والمســاحات 
األماكــن األوروبيــة في تلــك الفترة، من 

بينهــا لوحــات جيوفانــي أنطونيــو كال 
المعــروف باســم كاناليتو الثانــي لمدينة 
بيركهيــد  جيريــت  ولوحــات  البندقيــة، 
بتفاصيــل  مــدن  مشــاهد  تصــور  التــي 

ساحرة.
ويذكــر أن مهرجــان أبوظبــي فــي ينايــر 
الماضــي، فــي إطــار دعمــه للتشــكيليين 
اإلماراتيين، إقامة فنية لخمســة فنانين 
إماراتيين من المنتســبين لمبادرة )رواق 
الفــن اإلماراتــي( مــن مجموعــة أبوظبي 
للثقافــة والفنــون، هــم: عائشــة جمعــة، 
حمدان بطي الشامســي، أســماء خوري، 

تقوى النقبي، ميثاء عبدهللا.
الدوليــة فرصــة  اإلقامــة  لهــم  وأتاحــت 
لزيــارة مؤسســات فنيــة وثقافيــة كبــرى 
وفيينــا  و)لختنشــتاين(،  فــادوز،  فــي 
بالنمســا، تمكينــًا لهــم لتطويــر معارفهــم 
ورؤاهــم  خبراتهــم  وتبــادل  الفنيــة 

المختلفة.
ســبعين  مــن  أكثــر  المعــرض  ويتضّمــن 
عمالً، تغطي أربعمائة عام من التشكيل، 
مــَن القــرن الخامس عشــر حتى التاســع 
عشــر، لكبــار الفنانيــن، أمثــال بيتــر بــول 
روبينز، جــان بروغيل األكبر، جوس دي 
مومبــر، أليســاندرو بونفيتشــينو، جيــن 
موريتــو، الموجــودُة أعمالهــم في اللوفر 

باريــس، برادو مدريد، متحف فيكتوريا 
سميثســونيان  لنــدن،  فــي  وألبيــرت 
واشــنطن ومعهــد الفنــون في شــيكاغو، 

متروبوليتان نيويورك، وغيرها.
كما تشــمل فعاليات المعرض التشــكيلي 
)آفــاق بعيــدة(، برنامجــًا تعليميــًا حافالً، 
يقدم لجمهور المهرجان فرص المشاركة 
في الجلسات الحوارية وجوالت الزوار، 

وحــي  مــن  اإلبداعيــة  العمــل  وورش 
األعمال الفنية المعروضة.

يشــار إلــى أن تاريخ اللوحــات يعود إلى 
القرن الخامس عشر وبعضها ينتمي إلى 
الحــركات الفنيــة لعصر النهضــة المتأخر 
والحقبــة الباروكيــة، بما فــي ذلك أعمال 
لــوكاس كراناخ األكبــر، وجو دي مومبر، 

وجان بروغل األصغر، وغيرها.
أعربــت المطربــة نوال الكويتية عن ســعادتها الكبيرة لمشــاركتها للمرة 
الثالثة في حفل ختام الدورة الـ19 لبطولة فزاع لليولة، بقلعة الميدان، 
فــي القريــة العالميــة بإمــارة دبــي، مــع النجميــن اإلماراتييــن حســين 

الجسمي وعيضة المنهالي.

الجمهــور  شــغف  الحفــل  ولبــى 
الخليجيــة  األغنيــة  عشــاق  مــن 
والمحليــة الطربيــة والشــعبية، من 
أغنيــة  فــي  نــوال  خــالل مشــاركة 
الشــاعر  كتبهــا  التــي  دبــي”،  “أم 
اإلماراتــي المبدع علي الخوار، كما 

غنــى الجســمي من أشــعار عبدهللا 
ومواطنــه  دلمــوك،  بــن  حمــدان 
عيضــة المنهالي محمد المر بالعبد، 
ا  كمــا شــهد الحفــل حضــوًرا شــعريًّ
ســيف  اإلماراتــي  للشــاعر  ا،  مميــزًّ

السعدي.

نوال في بطولة فزاع لليولة
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 1910
إطالق الطراد المدرع جيورجيوس أفيروف في ليفورنو.

 1912
تشكيل حكومة مؤقتة في الصين برئاسة صن يات سين.

 1918
موسكو تصبح عاصمة روسيا بعد أن كانت سانت بطرسبرغ العاصمة لمدة 215 عاًما.

 1921
اعتماد نشيد االستقالل من قبل البرلمان التركي.

 1922
أرمينيا وجورجيا وأذربيجان يشكلون جمهورية ما وراء القوقاز السوفيتية االشتراكية.

22

يرقد الكاتب المســرحي الكويتي القدير عبدالعزيز السريع الفائز 
بجائزة الدولــة التقديرية في المستشــفى األميري، إثر وعكة 
صحية ألمت به أخيًرا، وتمنــى له العديد من رفاقه ومحبيه 
وأصدقائه في األوســاط اإلعالمية والثقافية والفنية، الشفاء 
العاجل. وكان السريع “أبو منقذ”، سعيًدا بتكريمه كشخصية 

رائــدة في حفل افتتاح مهرجان أيام المســرح للشــباب الـ 12، 
األســبوع الماضــي، ومعــه كوكبة مــن المكرمين بينهــم الكاتب 

المسرحي المصري الكبير السيد حافظ، والمؤلف والمخرج الُعماني.

تطل »شــمس األغنية اللبنانية« كما ُتلقــب؛ الفنانة نجوى كرم 
على جمهورها في السعودية ألول مرة؛ من خالل حفلة رسمية، 
ضمن حفــالت »موســم الشــرقية« فــي الصالــة الخضراء 
بمدينة الخبر في 28 مارس. وتغّني كرم بصحبة الفنان ماجد 
المهنــدس احتفى الجمهور في مواقع التواصل بمشــاركتها، 

مؤكدين أنها فنانة ذات قيمة مهمة في األغنية العربية، وتملك 
رصيًدا وافًرا من المحبة بين الناس. في حين ذكرت شركة »روتانا« 

، أنها ستحدد موعد بيع التذاكر الحًقا.

عّبــر الفنــان فضــل شــاكر عــن ســعادته لوصــول عدد 
المشــتركين فــي قناته علــى “YouTube” إلى 100 ألف 
مشــترك. وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص 
على “تويتر”، جاء فيها: “شــكراً على محبتكم ودعمكم 
لــي.. ان شــاء الله كون دائمــًا عند حســن ظنكم إال أن 

نجلــه محمــد عقب بتعليــٍق علــى تغريدة والــده كاتبًا 
“جمهورك بالماليين وان شاء الله بتنجمع قريبًا مع أحبابك 

وجمهورك بكل العالم العربي”.

جمهور شاكرنجوى في السعوديةسالمات بومنقذ

محرر مسافات



إشادة واسعة بمعرض “آرت باب 2019”

لم تبهر المطربة السورية أصالة نصري، جمهورها في حفلها الغنائي  «
الذي أحيته في جدة بصوتها فقط، وإنما بتصريحاتها أيًضا. وخالل 

الحفل، خاطبت أصالة الجمهور السعودي، قائلة لهم إنها تشبههم 
أكثر من أهلها. وقالت “لو سألوني من الذي أكثر شخص أشبهه في 

الحياة، فأقول إنني أشبهكم أكثر من أبي وأمي وأهلي”.

أجمعت فعاليات فنية من داخل وخارج مملكة البحرين على ان معرض فن البحرين 
عبــر الحــدود “آرت بــاب 2019” في نســخته الرابعــة يحمل الكثير مــن التميز واإلبداع 
فــي معروضاتــه وأفعاله الفنية، عاكســا صورة مشــرقة لما تملكــه المملكة من مواهب 
ومقومات في الفن التشكيلي وغيرها من ضروب الفنون الحضارية وثمنت الفعاليات 
الفنيــة خــال جولــة وكالــة أنبــاء البحريــن )بنــا( فــي جنبــات المعــرض، دعــم صندوق 
العمل “تمكين” عبر تنظيم معرض ســنوي في المملكة خال شــهر مارس من كل عام، 
إضافة إلى تنظيم فعاليات فنية دولية، والمشاركة في أحدث المعارض الفنية ذائعة 

الصيت في العالم للترويج ألعمال الفنانين والفنانات التشكيليين البحرينيين.

دعــم  ان  الــى  الفنيــة  الفعاليــات  ولفتــت 
الجهــات الرســمية للمعــرض مــن شــأنه ان 
للبحريــن علــى  يضــع موطــئ قــدم قــوي 
التشــكيلية  للفنــون  العالميــة  الخارطــة 

وغيرها من افعال ثقافية
وقالــت الفنانــة البحرينيــة بلقيــس فخرو: 
“أشــارك للمرة الرابعة في آرت باب ويعود 
الفضــل في مشــاركتنا الى صنــدوق العمل 
تمكين ودعمها المتواصل للفنانين، اضافة 
الــى اعطائهــا فرصــة للشــباب الخريجيــن 

لعرض اعمالهم الفنية”.
وذكــرت فخرو انه تم اختيار 30 فنان من 
أصل 120 فنان تقدم للمشاركة وذلك عن 
طريــق لجنــة تتكــون مــن 4 متخصصيــن 

من لندن ونيويورك، مما ادى الى مشاركة 
مستوى عال جدا من الفنانين هذه السنة.
ولفتت فخرو الى ان المعرض هذه الســنة 
انجح من نسخه السابقة بفضل اعطاءهم 
الفرصة لمشــاركة الحرفييــن البحرينيين، 
النظــرة  تغيــر  مــع  يتناســب  بمــا  وذلــك 
لالعمــال الحرفية وتطــور فنونها، مضيفة 
بالقــول: “الدليــل علــى نجــاح المعرض هو 
االوروبيــة  العــرض  قاعــات  بعــض  عــودة 
فــي  أخــرى  مــرة  للمشــاركة  واالميركيــة 

البحرين”.
مــن جهتــه، قــال الفنــان البحرينــي جمــال 
قيمــة  يشــكل  المعــرض  “ان  عبدالرحيــم: 
مضافة للمملكة، ونحن نؤيد ونقف مع كل 

مــا يضيف الى ثقافــة البحرين وحضارتها 
العريقة

مــن جانبها، قالــت الفنانة البحرينية فائقة 
الحســن ان المعرض يشهد تطورا اكبر كل 
ســنة، خاصــة فــي طريقــة عــرض وتوزيع 
االعمال والعارضين وعدد المشــاركين من 

الخارج
المعــرض  يميــز  مــا  ان  الحســن  وذكــرت 
هذه الســنة اشــراك الحرفيين البحرينيين 
لتطويرهــا  مبتكــرة  افــكار  واعطاهــم 
الــى االفضــل وابــراز الحضــارة والثقافــة 

البحرينية”.

على صعيد متصل، يرى الفنان التشيكلي السعودي علي بوعبدالله ان المعرض  «
هذه السنة افضل بكثير من النسخ السابقة من ناحية تنوع المعروضات وعدد 

العارضين المشاركين من مختلف دول العالم.

الثالثاء
12 مارس 2019 
5 رجب 1440

23

tariq_albahhar

فــي ظــل التنافس بين الجنســين على المواهب وإبــراز افضل ما لديهم من 
صنعــات، أصبحــت األعمــال ليســت حكــًرا علــى رجــل أو امــرأة. فنســج كل 
منهمــا مواهبــه الذوقيــة فــي عدة مجاالت تخــص اآلخر، فالطبــخ واألزياء 

والتجميل صار الرجل يبدع فيه وينافس المرأة.

هــل أبــدع الرجــل فــي مهــن أساســها 
المــرأة؟ مــن األكثــر تأثيــًرا فــي تلــك 

األعمال الرجل أم المرأة؟
فــي اســتطالع قامــت بــه “مســافات 
البالد” مع مجموعة من الشباب لألخذ 
بآرائهــم عــن الموضــوع، ذكــر الشــاب 
حسين األسود رأيه عن الموضوع إذ 
قــال “الحقيقــة أن المرأة والرجل في 
صراع ال ينتهي، ففي حين أن الرجل 
اليــوم  المــرأة  عمــل  مجــاالت  غــزا 
هنــاك نســاء أثبتــن أن بإمــكان المرأة 
الوقــوف علــى أرض صلبــة فــي مهن 
حكــًرا  كانــت  وظيفيــة  وتشــكيالت 
علــى الرجــل، وأثبتــن مــراًرا وتكــراًرا 
أنهــن علــى قــدر التحــدي. مــن وجهة 
نظــري أنــه حينمــا يدخــل الرجل في 
مجــال المرأة يتم مقابلته بالتشــجيع 
والتحفيــز والحث على اإلبداع ويتم 
عكســه بمفــردات كالكفــاح ومواجهة 
صعوبــات الحيــاة وغيرهــا، في حين 
باالنتقــاد  مقابلتهــا  يتــم  المــرأة  أن 
التثبيــط  ومحــاوالت  والســخرية 
واللجــوء للديــن؛ للبحث عن أســباب 
إليقافهــا، ولكــن هــذا ال يمنــع فــرادة 

دخــول الرجــل مجاال معينــا وإبداعه 
فيــه، علــى ســبيل المثــال لــو تكلمنــا 
عــن الموضــة واألزيــاء، فالرجل يرى 
جماليــة المــرأة فــي األزيــاء ويــدرك 
يكــون  قــد  وهــذا  التفاصيــل،  هــذه 
عامــال مســاعدا إليــه، هذا مثــال وقد 
عــالوًة  أخــرى،  أمثلــة  فيــه  تكــون 
علــى أن تركيــز الرجــل يكــون منصبا 
علــى شــيء واحد كمــا هــو متعارف، 
فهــو قــادر علــى فــك أســرار اإلبــداع 
واإلتقان في شيء واحد وقادر على 
التمــرس وتكريــس كل وقته إليه وال 
ينتقــل لشــيء آخــر إال حيــن يكملــه، 
وقد يكون أيًضا هناك نساء مبدعات 
والتقاليــد  العــادات  بســبب  ولكــن 
يمتنعــن عــن الظهــور اإلعالمي، الذي 
أصبــح وســيلة العصــر لتبــرز نفســك 

ولُتعرف”.

ذوق الرجل

فيمــا ذكرت الشــابة والء الســيد كامل 
“فــي الســنوات الماضيــة كانــت هنــاك 
النســاء  علــى  مقتصــرة  المهــن  بعــض 
والتجميــل  الموضــة  وهــي  أال  فقــط 

والطبــخ والخياطة، وبعد تطور الزمن 
أصبحت هذه المهن أكثر تطوًرا عندما 

دخلها الرجل”. 
وتابعــت فــي قولهــا عنهــم “نــرى فــي 
الوقــت الراهن أشــهر مصممــي األزياء 
والطهاة من الرجال، إذ أصبح لهم باب 
واسع في هذا المجال، والحظنا توجه 
النســاء للرجــال فــي مجــال التجميــل 
واألزيــاء ويعــود ذلــك النخراطهم في 
هــذه المجــاالت، وأن المــرأة تثــق فــي 
القــدرة  لــه  الرجــل  ألن  الرجــل؛  ذوق 
فــي إقنــاع المــرأة بتغيير قصة الشــعر 
أو الســتايل الخــاص بهــا؛ ألنــه يقــوم 

الرجــل  نظــرة  علــى  بنــاء  بالتجميــل 
لجمال المرأة”.

في زمن تساوى فيه الرجل والمرأة

عبــدهللا  الشــيف  قــال  حيــن  فــي 
الطبــخ  عــن  تحدثنــا  “لــو  حســن 
خصوصا، في األجيال السابقة كان 
دور الرجــل هــو العمل لتوفير المال 
بينمــا  األســرة  احتياجــات  ولســد 
األطفــال  تربيــة  المــرأة  دور  كان 
واالعتنــاء بالمنزل وإعــداد الطعام، 
إعــداد  فــي  دور  للرجــال  كان  وإن 
أو  المطاعــم  فــي  فنجــده  الطعــام 

المخابــز، ولكننــا نعيــش حالًيــا فــي 
زمــن تســاوى فيــه الرجــل والمــرأة 
ومــا  والحقــوق  العمــل  حيــث  مــن 
إلــى ذلــك، ولــم يعد الطبــخ حصريا 
علــى األمهــات، فنــرى هنــاك الطباخ 
المالبــس  ومصمــم  والخيــاط 
ومصفــف الشــعر وخبيــر المكيــاج، 
كل ذلــك يعــود إلى االنفتــاح وتغير 
قليــال  تأملنــا  ولــو  البشــري،  الفكــر 
مــن  هــم  الطهــاة  أمهــر  أن  لوجدنــا 
الرجال، وأكثر مصففي الشــعر طلًبا 
هــم مــن الرجــال، وأشــهر مصممــي 

المالبس هم من الرجال أيًضا”.

مواهب

فيمــا رأت الشــابة ســمانة عدنــان أن 
التــي  المهــن  فــي  أبدعــوا  “الرجــال 
ُخصصــت للمــرأة كالطبخ والخياطة 
وفي عالم األزياء والشعر والمكياج، 
وغالًبــا مــا يتفــوق الرجــل فــي هــذه 
تعــد  إذ  المــرأة،  مــن  أكثــر  األمــور 
هــذه المجــاالت مواهــب وأنا أشــجع 
تخصــص  ال  فالموهبــة  المواهــب، 
للرجــال، وقــد تفتح لهــم أبواب رزق 

أيضا وتطور من مهاراتهم”.

تاريخًيا 

الخزاعــي  علــي  الشــاب  وبّيــن 
مهــن  توجــد  ال  لــي  “بالنســبة 
الرجــال،  أو  للنســاء  مخصصــة 
فتاريخًيا كان الطبخ مهنة يشــغلها 
الجنســان، إذ ُتعــد النســاء الطعــام 
ألفــراد أســرهن، والرجــال يقومون 
المطاعــم  فــي  الطعــام  بإعــداد 
والمقاهــي، حتــى مهنــة الخياطــة 
شغلها الجنسان تاريخًيا، إذ يخيط 
الرجال المالبس الرجالية والنساء 
المالبس النســائية، فكال الجنســين 
لديهــم نفس الحظوظ في ذلك وال 

فرق بينهم”. والء السيد كاملحسين األسودعبدالله حسنسمانة عدنانعلي الخزاعي

هل أبدع الرجل في مهن أساسها المرأة؟
ــة ــ ــوضـ ــ ــمـ ــ ــه بــــالــــطــــبــــخ والـــــمـــــكـــــيـــــاج والـ ــ ــوقـ ــ ــفـ ــ فـــــــي ظـــــــل تـ

علي حسين
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روبوت لنقل “أسوأ األخبار” للمرضى
مثلمــا تســتعين بعــض الشــركات بموظفيــن متخصصيــن فــي إبــاغ 
زمائهــم بإنهــاء خدماتهــم مــن العمــل، فــإن أحــد المستشــفيات لجــأ 

لخدمات مماثلة مع المرضى الذين ال أمل في شفائهم.
واســتعانت مستشــفى فــي واليــة كاليفورنيــا األميركيــة، بروبــوت 
مخصص في نقل األخبار السيئة للمرضى، بدال من أن يقوم األطباء 
بهــذه المهمــة المحرجة والمثقلة بالحــزن، وفقا لصحيفة “يو إس إيه 
تــوداي” األميركيــة. وكان المريض إرنســت كوينتانــا، البالغ من العمر 
78 عاما دخل مستشفى كايزر برماننت في كاليفورنيا، خال عطلة 
نهايــة األســبوع؛ بســبب معاناتــه مــن مشــكات في التنفــس، قبل أن 
يتوفــى يــوم الثاثــاء. وأثنــاء وجــوده فــي قســم العنايــة المركــزة، 
بصحبــة حفيدتــه، دخــل روبــوت إلى الغرفــة، فيما ظهــر طبيب على 
شاشة مثبتة على الروبوت، وأبلغ المريض بأنه على وشك أن يموت. 
وقالــت أناليســيا حفيدة المريــض، التي صورت المشــهد على هاتفها 
للقــاء  بــأن طبيبــا ســيأتي قريبــا  أخبرتهمــا  إن ممرضــة  المحمــول، 
المريــض، لكنهمــا فوجئــا بالروبــوت، وهــو يدخــل الغرفــة. وأضافت: 
“ظهــر أمامنــا طبيــب علــى شاشــة الروبــوت، وقــال لجــدي إن نتائــج 
الفحوصات ظهرت وأن رئتيه ال تعمان”. وأشارت إلى أنها اضطرت 
إلعادة حديث الطبيب لجدها؛ ألنه يواجه صعوبات في السمع بأذنه 
اليمنى، ولم يكن باســتطاعة الروبوت أن يتحرك نحو الجهة األخرى 
من السرير. وأوضحت عائلة كوينتانا، أنها كانت على علم بأن حالته 
الصحيــة ســيئة وأنــه في نهاية حياته، لكنها لــم تكن تعلم أنه لم يعد 
أمامه سوى أيام قليلة قبل أن يموت، مما أثار صدمتها وغضبها من 

الطريقة التي تلقت فيها األخبار السيئة. وقالت ابنة الرجل، كاثرين 
كوينتانــا: “إذا كنــت ســتأتي لتخبرنــا أخبــارا عاديــة، فا بــأس بذلك، 
)تقصــد بذلــك اســتخدام الروبوت(، أمــا إذا كنت ســتخبرنا بأن رئتيه 
في حالة ســيئة وأنه ســيتم حقنه بالمورفين حتى يموت، فيجب أن 
يأتي طبيب بشري ويقوم بذلك، وليس مجرد آلة”. ومن جانبه دافع 
المستشــفى عــن اســتخدام الروبوتات إلبــاغ األخبار الســيئة، الفتة 
إلــى أن أطبــاء بشــر تحدثوا قبل ذلك مع أســرة المريــض وأخبروهم 
بــأن وضعــه الصحي ســيئ، ولكن مســؤولة في المستشــفى اعترفت 
بــأن المستشــفى يحــرص على وجود طبيــب أو ممرضة مع الروبوت 

خال قيامه بجوالت، وهو أمر لم يحدث مع عائلة كوينتانا. 

وأضاف المستشفى أنها ستعمل على “استغالل هذا  «
الموقف إلعادة النظر في طرق تحسين تجربة المرضى 

من خالل المحادثات المرئية”.

لم يكن المظلي األســترالي جوناثان بيشــوب 
يتخيــل ربمــا فــي لحظــة مــن اللحظــات أنــه 
ســيواجه مثــل هــذا المصيــر الغريــب، وتلــك 

اللحظة األغرب في حياته.
وبمجــرد  بالمظلــة،  بيشــوب  حــط  أن  فبعــد 
مامســته األرض بعــد ســاعتين مــن التحليق 
متنــزه  فــي  أورورال  وادي  منطقــة  فــوق 
العاصمــة  تخــوم  علــى  الوطنــي،  نامدجــي 
كانبيــرا، حتى شــاهد حيوانــي كنغر يتقدمان 
نحــوه مســرعين. وأظهــرت لقطــات الكاميــرا 
التــي كان بيشــوب، البالــغ من العمــر 35 عاما، 
يضعهــا علــى رأســه حيوانــا الكنغــر يتقافزان 
ســريعا باتجاهــه، بحســب ما ذكــرت صحيفة 

“ذي صن” البريطانية. 

ولوهلة فوجئ بيشوب المظلي في  «
سالح الجو األسترالي، بلكمة تقليدية من 
الكنغر قبل أن يتراجع إثر اللكمة الثانية. 

وحاول بيشوب الدفاع عن نفسه، لكن 
نظرا ألنه كان مقيدا بالمظلة، فإنه لم 

يتمكن من مجاراة الكنغر المالكم.

هبط من السماء 
فوقع في “قبضة 

متوحشة”
ن من دراسة طبية حديثة أن النسيان المتكرر ليس دليال على الغباء أو وجود  تبيَّ
مشكالت في دماغ اإلنسان، كما يسود االعتقاد لدى أغلب الناس، لكنه من الممكن 
أن يكون مؤشرا على ذكاء الشخص وقدرة عقله الفائقة على ترتيب األولويات.

وبحســب الدراســة التــي أجراهــا علمــاء فــي 
جامعــة “تورنتــو” الكنديــة ونشــرت نتائجهــا 
جريدة “إندبندنت” البريطانية، فإن “النسيان 
يــدل علــى قــدرة أكبر لــدى الدمــاغ، وبالتالي 
فهــو مؤشــر علــى ذكاء الشــخص، وليس كما 
أن  التلفزيونيــة  والبرامــج  األفــام  تحــاول 

تــروج دومــا”. ووجدت الدراســة أن “الذاكرة 
القويــة جــدا أمــر مبالــغ فيــه، بينمــا النســيان 

يحمل منفعة جيدة لإلنسان”.

وأكدت الدراسة أن النسيان عامة  «
صحية تعني أن الدماغ يحتفظ 

باألمور األكثر أهمية، وهو المطلوب.

وجد باحثون أن قيلولة منتصف النهار تساعد على انخفاض مستويات ضغط الدم بمعدل 
5 ملم زئبق في المتوسط، وهو تأثير مماثل لتناول أدوية الضغط أو وقف تناول الملح.

وقــال الخبــراء إن القيلولــة تــؤدي إلــى 
انخفــاض كبيــر في خطــر اإلصابة بنوبة 
مــن  يونانيــون  أطبــاء  وقــام  قلبيــة. 
مستشــفى فــي فــوال، بتتبــع حالــة 212 
مريضــا يعانون ارتفاع ضغط الدم )130 

ملم زئبق(، وهو مستوى غير صحي.
فــي  ســُتعرض  التــي  النتائــج  وكشــفت 
األميركيــة  للكليــة  الســنوي  المؤتمــر 

أن  أورلينــز،  نيــو  فــي  القلــب  ألمــراض 
بانخفــاض  تســاهم  الظهــر  بعــد  قيلولــة 

ضغط الدم بمقدار 5 ملم زئبق.

ويشجع الباحثون الناس على النوم  «
لساعات متواصلة خالل اليوم، 

ولكن يجب أال يشعروا بالذنب إذا 
تمكنوا من أخذ غفوة قصيرة؛ نظرا 

لمزاياها الصحية.

النسيان دليل على الذكاء وليس الغباء

فائدة صحية رائعة لقيلولة بعد الظهيرة

طابات إندونيسيات يرتدين الكيمونو أثناء 
مشاركتهن في الذكرى الثامنة لكارثة تسونامي 

2011 التي أودت بحياة آالف األشخاص في اليابان، 
في متحف تسونامي في آتشيه )أ ف ب(

لحظــة مرعبــة بــكل معنــى الكلمــة عاشــها مجموعــة مــن األطفــال الذيــن كانــوا 
يستمتعون بيومهم بحسب ما ذكرت صحيفة ذي صن البريطانية.

وقالــت الصحيفــة إن طائــرة صغيــرة اصطدمت بعجلة هوائيــة ارتفاعها نحو 20 
مترا هي جزء من مدينة ترفيهية بمدينة تاري في أستراليا.

وأظهــرت لقطــات فيديــو تــم تداولهــا فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، لحظــة 
اصطــدام الطائــرة فــي “العجلة”، فيما ســمع أصــوات األطفال الذيــن في الدوالب 
وهــم يصرخــون مــن الرعب والخوف. وســمع صوت فتاة، يبــدو أنها كانت تصور 

الطائرة أثناء مرورها بالقرب من الدوالب، وهي تصرخ قائلة “ستتحطم”.
وقالــت الفتــاة أمبر كريســتين أرندل )13 عامــا( إنها كانت برفقة شــقيقها الصغير 

جيسي، عندما ارتطمت الطائرة من طراز “شيتا سييرا 200” بالعجلة.

ووقعت الحادثة العام 2011، لكن الفيديو ظهر مؤخرا، بعد أن  «
قاضت أمبر، البالغة من العمر اآلن 21 عاما، مجلس بلدية تاري، 

والطيار بول كالريندون كوكس، من جراء معاناتها من مشكلة 
نفسية جراء الحادثة. كذلك يقاضي الطيار كوكس، الذي لم يلحق 
به أي أذى من جراء الحادث، مجلس البلدية بزعم أنه كان مهمال 

من نواح عدة.

لحظة رعب.. طائرة تصطدم بلعبة ماله

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الخير قادم

جــاء منشــور بعنــوان “ناصــر بن 
المجلــس  لرئاســة  يتفــرغ  حمــد 
األعلى للشباب والرياضة” ضمن 
المنشــورات األعلــى تفاعا على 
إنســتغرام “البــاد” فــي اليومين 
المســتخدم  وعلــق  الماضييــن. 
@bu_msh3an قائــا إن الخير 
مــن  إزاحــة  إلــى  ودعــا  قــادم، 
دمــروا ســمعة الكــرة البحرينية؛ 
حتى تتمكن البحرين من حصد 

البطوالت في غضون عامين.

فــي جريمــة غريبة مــن حيــث دوافعها، 
قامــت امــرأة شــابة بطعــن رجــل، فــي 

المملكة المتحدة؛ لمجرد أنه حدق بها.
كارال كوبيرثويــت،  المتهمــة،  وطــاردت 
البالغــة من العمــر 22 عاما، الرجل حتى 
متجــر في بولتون في مانشتســر، وهي 
تحمــل ســكينا يشــبه الخنجــر، وحاولت 
طعنــه مــرات عــدة، فــي هجــوم وصفــه 
المارة بـ “المخيف” و “الشــرس”، بحسب 

صحيفة “ميرور” البريطانية.
وخــال الحادثــة، تمكنــت ســيدة أخرى 
أن  إال  يدهــا،  مــن  الســكين  نــزع  مــن 
كوبيرثويــت هاجمت رجــا آخر بعد أن 

حاول إيقافها أيضا.

وتم إلقاء القبض على كارال  «
كوبيرثويت في منزل والدتها، وتم 

سجنها لمدة 16 شهرا، بعد اعترافها 
بارتكابها الجريمة. ولكوبرثويت 

سوابق مع العنف، واعترفت الحقا 
أنها كانت تشرب الكحوليات بكثرة.

رجــل محظــوظ، وربمــا كان يــوم ســعده، بعــد 
نجاته بأعجوبة وبفارق ثوان من كارثة كادت 
تــودي بحياتــه، وبطريقــة ال تخطــر علــى بــال 
تشــبه أفام الحركة األميركية المثيرة، حسب 
مــا نقلت صحيفة “ديلي أونايــن” البريطانية. 
الرصيــف  مــن  مراقبــة  كاميــرا  أظهــرت  فقــد 
المقابــل رجــا يســير بهــدوء مــن أمــام مبنــى 
فــي شــارع “ســتوك نيونغتــون هــاي ســتريت” 
فــي هاكنــي شــرقي لنــدن يــوم األحــد. وبعــد 
لحظــات قليلــة علــى اجتيــازه أحــد المقاهــي، 
رصــدت كاميــرا المراقبة ســقوط كتلة ضخمة 
من الطوب من أعلى المبنى الذي كان يمر من 

أمامه وتبعها كتلة من الغبار.

وبحسب التقارير، فقد سقط جزء من  «
حائط في أعلى البناية بفعل الرياح 

الشديدة، مشيرة إلى أن أحدا لم يصب 
بأذى جراء الحادث. ووفقا لفرقة اإلطفاء 
في العاصمة البريطانية، فإنه لم يصب 
أي شخص في الحادث، لكن عملية إزالة 

الركام واألنقاض استغرقت زهاء ساعتين.

فـتـاة تـطعـن 
رجــال بـسـبب 

“التـحديـق بهـا”

محظوظ ينجو 
من ميتة بشعة 

بأعجوبة
في مشهد ربما يكون سينمائيا أو لم تشهده ربما في األفالم العاطفية، عندما يركع رجل 
أمام محبوبته ويفتح علبة تحتوي على خاتم ماسي ويسألها “هل تقبلين الزواج بي؟”.

بالطبع في الفيلم تجهش الفتاة بالبكاء من 
السعادة وتقول له إنها تقبله زوجا له وسط 

تصفيق الحضور أو ربما دهشتهم.
اللحظــة حدثــت فــي الحقيقــة،  لكــن هــذه 
وكان بطاهــا زوجــان مضى علــى زواجهما 
63 عاما، بحسب ما ذكر موقع قناة سي بي 
أس اإلخباريــة. فقــد كان كارل ودونــا فــون 

شوارز، من مدينة هيث في والية تكساس، 
الثانويــة،  الدراســة  مرحلــة  إبــان  رفيقيــن 
وظا معا طوال السنوات الثاث والستين.

وأراد كارل أن يجدد التزامه وتعهداته  «
لمحبوبته وزوجته دونا، لذلك فقد ركع 

على ركبة واحدة وأعاد طلب يدها، 
ربما كما فعل قبل نحو 6 عقود.

بعد 63 عاما على زواجهما.. يطلب يدها مجددا

منافس يقفز إلى نهر يارا بأنموذج لطائرة محلي الصنع خال رالي 
بيردمان السنوي في مهرجان مومبا في ملبورن االسترالية. )أ ف ب( وكان كارل ودونا قد تزوجا في العام 1956، وأنجبت له 4 أبناء، وصار لهما 9 أحفاد ومثلهم من 

أحفاد األبناء، بحسب ما قالت حفيدتهما كارلي غيبس.

@albiladpress

مستشفى يستعين بروبوت إلبالغ المرضى باألخبار السيئة
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