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شــيًئا فشــيًئا تتكشــف معالــم برنامــج الســكن االجتماعــي 
الجــاري؛  الشــهر  التنفيــذ مطلــع  الــذي دخــل حيــز  المطــور 
البرنامــج، وهــي مبلــغ  فــي هــذا  األبــرز  المعلومــة  لتشــكل 
التمويــل، صدمة كبيرة لدى المواطنين بعد خفض التمويل 
بمعــدل يصــل إلــى النصــف تقريبا لــدى الشــريحة الدنيا من 
مــن  واســعة  حالــة  العــام  المشــهد  وســادت  المســتحقين. 
الــذي أصــاب معــدالت  اإلحبــاط نتيجــة االنكمــاش الحــاد 
التمويــل، فمبلــغ الدعم الذي كان متاحا لذوي الرواتب 600 

دينار لم يعد متاًحا ألصحاب الرواتب 1500 دينار.

قــال وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركن 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة 
فــي  مســتمرة  زالــت  مــا  إيــران  إن 
تعكيــر صفــو اســتقرار الــدول العربيــة 
بتدخالتها في شؤوننا الداخلية، وهي 
المصدر الرئيس الذي يدعم المنظمات 

والجماعات اإلرهابية في المنطقة.
مملكــة  وفــد  ترؤســه  لــدى  وأضــاف 
اجتماعــات  فــي  المشــارك  البحريــن 
الــدورة الـ36 لمجلــس وزراء الداخلية 
العــرب التــي عقدت فــي تونس أمس، 
أن األمــر يتطلــب مواجهــة التهديدات 
وإجــراءات  عربــي  موقــف  باتخــاذ 

واضحة لوقف التدخالت. وزير الداخلية يلقي كلمته

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

عزيزي الباحث عن عمل

عسكر - ألبا

أعلنت شــركة ألمنيــوم البحرين “ألبا” 
الصهــر  الحيــوي خــط  أن مشــروعها 
الســادس للتوسعة شهد تشغيل 212 
خلية صهر )ما يمثل 50 % من ســعة 
الخط(؛ لتخطو الشــركة بذلك خطوة 
جديــدة نحــو األمــام ألن تصبــح أكبر 

مصهر لأللمنيوم في العالم.
وقــال رئيــس مجلس اإلدارة الشــيخ 
دعيــج بــن ســلمان آل خليفة “ســيبلغ 
عــدد خاليــا الصهــر التي تم تشــغيلها 
)مــا  صهــر  خليــة   212 اآلن  لحــد 
يمثــل 50 % مــن ســعة خــط الصهــر 

السادس(”. 

“ألبا” تشّغل
50 % من “الخط 

الرئيــس للمنظمــات اإلرهابيةالسادس” الداعــم  طهــران 

وزير الداخلية يحذر من الخطر اإليراني
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المنامة - بنفت

مســتويات  “بنفــت”  شــركة  حققــت 
قياســية فــي تعامــالت التحويــالت 
الماليــة اإللكترونية المباشــرة داخل 
و   )Fawri( “فــوري”  عبــر  البحريــن 
“فــوري بــالس” )Fawri+( و ”فواتير” 
خالل العام 2018 مقارنة مع 2017، 
إذ وصــل عــدد المعامــالت المنجــزة 
عبــر “فــوري بــالس” العــام الماضــي 
959689 معاملــة مقارنــة بـ372385 
معاملــة فــي 2017 بزيــادة 158 %، 

الماليــة  التحويــالت  بلغــت  فيمــا 
حوالي 175 مليون دينار.

“بنفت”: 960 ألف معاملة عبر “فوري”

)15(

)15(

)07 - 04(

)08(

من يوقف شاحنات الموت؟
لماذا توقفت اإلدارة العامة للمرور  «

عن تحرير المخالفات ضد الشاحنات 
المخالفة بشارع 77 بمجمع 645 بهورة 

سند؟ سؤال من السكان لـ “البالد”؛ 
لتراخي الجهات المعنية في ردع 

المخالفين إزاء مشكلة مؤرقة تتورّط 
بها شاحنات الموت بدهس األطفال.
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بوتفليقة يترشح رسمياتجهيز األراضي الصناعية قريًبا
قال وزير الصناعة والتجارة  «

والسياحة زايد الزياني إن األراضي 
الصناعية الجديدة ستجهز قريًبا، 
وإن البحرين عليها العمل بأسرع 

وقت؛ لتوفير هذه األراضي بعد 
أن أصبحت األراضي الصناعية 

القديمة على وشك النفاد.

ذكرت وسائل إعالم جزائرية  «
أمس األحد أن الحملة االنتخابية 

للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
أودعت أوراق ترشحه رسميا 

لدى المجلس الدستوري، وذلك 
قبل ساعات من انقضاء المهلة 

المحددة لهذه الخطوة.
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المنامة - بنا

وّجه رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة إلى ســرعة إتمام 4 مشــاريع صحية وتنموية موجهة 
لخدمة المواطنين وتلبي احتياجاتهم من الرعاية الصحية والطبية والخدمية.

فوّجه ســموه إلــى تضمين موقع مستشــفى 
محمــد بــن خليفــة التخصصــي للقلــب فــي 
ســموه  أمــر  كمــا  الخدمــات.  بــكل  عوالــي 
بسرعة االنتهاء من التفاصيل الفنية وطرح 
مشــروع مدينة خليفة الصحي في مناقصة 

عامة.
ووّجه ســموه ببــدء الخطــوات التنفيذية في 
مــن  تتكــون  التــي  الطبيــة  المحــرق  منطقــة 
مركــز لرعايــة المســنين ومستشــفى للتصلــب 
اللويحي ومستشــفى للوالدة ومبنى لمواقف 
الســيارات، فيما اطلع ســموه على سير العمل 
في “مشــروع ســعادة” وأمر باإلعداد للشــروع 
بينمــا  المشــروع،  مــن  الثانيــة  المرحلــة  فــي 

تابع ســموه ما تم تنفيذه في مشــروع ســوق 
المحرق المركزي الذي شارف على االنتهاء.

العمــل  ســير  علــى  اطلــع  قــد  ســموه  وكان 
الخدميــة  المشــاريع  مــن  عــدد  فــي  وتقدمــه 
مــن خالل العــرض الذي قدمه وزير األشــغال 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 

عصــام خلــف مــع عــدد مــن كبــار المســؤولين 
بقصر القضيبية صباح أمس. من جانب آخر، 
أصــدر صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
المبنيــة مــن  المســاجد  الكريــم بحصــر  أمــره 
الخشــب لبرمجتهــا فــي مشــاريع تطويــر دور 

سمو رئيس الوزراء يطلع على سير العمل في عدد من المشاريع التنمويةالعبادة وإعادة بنائها.

ــا ــه ــائ ــن ــب ــد الـــخـــشـــبـــيـــة ل ــاجـ ــسـ ــمـ ــر الـ ــصـ حـ

سمو رئيس الوزراء يوجه بإتمام 4 مشاريع خدمية

محرر الشؤون المحلية
حدود تمويل السكن االجتماعي المطور

1500 دينار1500 دينار500 دينارالدخل

35 %25 %25 %االستقطاع

25 سنة25 سنة25 سنةفترة السداد

91 ألف دينار69605 دينار36719 دينارالتمويل

تسريع طرح مشروع مدينة خليفة 
الصحي في مناقصة عامة
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العاهل يتلقى تهنئة رئيس الحرس الوطني
تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفــة برقية تهنئة من 
رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول ركــن 
ســمو الشــيخ محمــد بــن عيســى بن ســلمان 
الملكــي  الفريــق  فــوز  بمناســبة  آل خليفــة؛ 
للقــدرة بــكأس جاللة الملك للســباق الدولي 
للقدرة بنسخته السابعة عشرة لمسافة 160 

كيلومترا هذا نصها:
ســيدي حضــرة صاحب الجاللــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة
ملــك مملكــة البحرين المفــدى القائد األعلى 

حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

سيدي...
جاللتكــم  مقــام  إلــى  أرفــع  أن  يشــرفني 

وأطيــب  التهانــي  آيــات  أســمى  الســامي 
الملكــي  الفريــق  فــوز  بمناســبة  التبريــكات 
الدولــي  للســباق  جاللتكــم  بــكأس  للقــدرة 
لمســافة  عشــرة  الســابعة  بنســخته  للقــدرة 
160 كــم، والــذي أقيــم برعايــة كريمــة مــن 
لدن جاللتكم حفظكم هللا وبمشــاركة نخبة 
مــن فرســان الفريــق الملكــي للقــدرة ودولــة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ســيدي، إن تحقيق هذا اإلنجاز االســتثنائي 
يعد إضافة مهمة إلى سجل مملكة البحرين 
الزاخــر بالمنجــزات المشــرفة فــي مختلــف 
مــا  ســيما  ال  الكبيــرة  الرياضيــة  المحافــل 
يتعلــق برياضــة القــدرة، حيــث بــات الفريق 
الملكــي لمملكــة البحريــن يمثــل رقًمــا صعًبا 
بدعــم  تحظــى  التــي  الرياضــة  هــذه  فــي 

جاللتكــم المتواصــل وبمتابعــة حثيثــة مــن 
قبــل ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  هللا  حفظــه 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة 
الفخــري  الرئيــس  البحرينيــة  األولمبيــة 

لالتحاد الملكي للفروسية وسباق القدرة.
اإلنجــاز  هــذا  لجاللتكــم  أبــارك  إذ  وإننــي 
المشــرف ألبتهــل إلــى المولــى العلــي القدير 
ا  أن يحفــظ جاللتكــم بعنايتــه ويديمكــم عزًّ

وفخًرا لمملكتنا الغالية.

الفريق أول ركن
رئيس الحرس الوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

المنامة - بنا
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بــعــث عــاهــل الــبــاد صاحب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــالـ ــجـ الـ
بــرقــيــة  عــيــســى آل خــلــيــفــة 
جمهورية  رئيس  إلــى  تهنئة 
ــف؛  ــ ــ ــيــــن رادي بـــلـــغـــاريـــا رومــ
بمناسبة ذكرى يوم التحرير 

لباده.
ــة الــمــلــك في  ــرب جــال ــ وأعـ
تهانيه  أطــيــب  عــن  البرقية 
المناسبة  بهذه  له  وتمنياته 

الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك 

يهنئ بلغاريا
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جاللة الملك

المـرضـجي  الئتـرغظ  طخـرف  صئـض  طـظ  إجقطـغ  تةـجئـئ  ضمخـرف  وطرخـص  خاضـع 

alsalambahrain.com 17 005500 تابسظا سطى

تصثم بططئك الغعم.

تطئص الحروط وافتضام.

15 غظاغر السرض طظ  غسري 
.2019 30 أبرغض  إلى 

MOIC/PC/9420/2019

أصض
طسثقتظا

لطربح

أصض
طسثقتظا

لطربح

# سروض_تمعغض

الشركاءالمنظمون

بناء مجتمع
عالمـي

لريادة األعمال
15 - 18 أبريل 2019 البحرين

سـجــل اآلن!
WWW.GEC.CO  #GEC2019
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يمثــل  تايلنديــا  وفــدا  ســموه  اســتقبال  لــدى 
مســتثمرين فــي القطــاع الصحــي، أشــاد رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان آل خليفــة بمــا وصلــت إليــه مملكــة 
تايلنــد الصديقــة مــن مســتويات متقدمــة علــى 
صعيد تقديم الخدمات الطبية والعالجية، وبما 
تمتلكــه مــن منشــآت صحيــة وعالجيــة وكوادر 
طبيــة مؤهلــة بأحــدث النظــم العالميــة في هذا 

المجال.
وأكــد ســموه أن التعــاون بيــن مملكــة البحريــن 
ومملكــة تايلنــد فــي القطــاع الطبــي والصحــي 
يعــد أحد األوجــه المضيئة في عالقات التعاون 
المتميــزة بيــن البلدين الصديقين، والتي تشــهد 
تطورا مســتمرا في ظل الحــرص المتبادل على 

تقويتها في المجاالت كافة.
ونــوه ســموه إلــى حــرص مملكــة البحريــن على 
تطوير سبل التعاون مع مملكة تايلند الصديقة 
فــي المجــال الطبــي والصحي من خــالل تبادل 
الخبــرات والتجــارب لــدى البلديــن مــن خــالل 
تكثيــف الزيــارات المتبادلــة وتوقيــع مزيــد مــن 
الشــراكات واالتفاقــات التــي ترتقــي بالتعــاون 

الصحي والطبي بين البلدين الصديقين.
وكان صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء قد 
اســتقبل بقصر القضيبيــة صباح امس وفدا من 
مملكــة تايلنــد الصديقــة يمثــل مســتثمرين في 
القطاع الصحي؛ بمناســبة الزيارة التي يقومون 

بها إلى مملكة البحرين حاليا.
وخــالل اللقــاء، رحــب صاحــب الســمو الملكــي 

رئيــس الــوزراء بزيــارة الوفــد الطبــي التايلندي 
إلــى مملكــة البحريــن، والتــي تأتي فــي إطار ما 
يجمــع بين البلدين الصديقين من روابط متينة 
وعالقــات تاريخيــة متميــزة علــى المســتويات 
كافــة. وأعــرب ســموه عــن ارتياحــه لما يشــهده 
البحريــن  بيــن مملكــة  الثنائــي  التعــاون  مســار 
ومملكــة تايلند الصديقة من نماء مســتمر، وهو 

مــا يجســد الحرص المتبــادل لــدى البلدين على 
توطيد أركان هذا التعاون بالشــكل الذي يخدم 
المصالــح المشــتركة ويعود بالنفــع على البلدين 

والشعبين الصديقين.
ونــوه ســموه إلى أهمية تعزيز ســبل االســتفادة 
من اإلمكانات التي يمتلكها البلدان في مجاالت 
إقامــة  خــالل  مــن  والطبيــة  الصحيــة  الرعايــة 

اســتثمارات مشــتركة تعــزز مــن موقعيهما على 
خريطــة الســياحة العالجيــة علــى المســتويين 
القــاري والدولــي. مــن جانبهــم، أعــرب أعضــاء 
الوفد التايلندي عن خالص شــكرهم وتقديرهم 
لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم 
ســموه الدائم لكل ما من شأنه توطيد العالقات 
جهــود  أن  مؤكديــن  البلديــن،  بيــن  الثنائيــة 

ســموه ودعمه أســهمت في تميز هذه العالقات 
والوصــول بهــا إلــى مســتويات تحقــق المصالح 
الصديقيــن،  والشــعبين  للبلديــن  المشــتركة 
مشــيدين بما تشــهده مملكة البحرين من تطور 
علــى المســتويين الصحــي والطبــي فــي ظل ما 
تمتلكــه مــن منشــآت تعمــل وفــق أعلــى النظــم 

العالجية العالمية.

سمو رئيس الوزراء مستقبال وفدا من مملكة تايلند الصديقة

ــة الــصــحــيــة ــايـ ــرعـ ــال الـ ــج ــم ــي ب ــائ ــن ــث ــاون ال ــعـ ــتـ ــر الـ ــوي ــط ــى ت ــل حـــريـــصـــون ع

سمو رئيس الوزراء يشيد بمستوى الخدمات الطبية لتايلند
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وّجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
إلى سرعة إتمام 4 مشاريع صحية وتنموية موجهة لخدمة المواطنين وتلبي 

احتياجاتهم من الرعاية الصحية والطبية والخدمية.

فقد وجه ســموه إلى تضمين موقع مستشــفى 
محمد بن خليفة التخصصي للقلب في عوالي 
المستشــفى  زوار  تخــدم  التــي  الخدمــات  كل 
والمقيمين في المنطقة المحيطة ومن يتلقون 

العالج فيه وذويهم والعاملين بالمستشفى.
كمــا أمر ســموه بســرعة االنتهاء مــن التفاصيل 
الفنيــة وطرح مشــروع مدينــة خليفة الصحي 

ببــدء  ســموه  ووجــه  عامــة،  مناقصــة  فــي 
المحــرق  منطقــة  فــي  التنفيذيــة  الخطــوات 
الطبيــة التي تتكون من مركز لرعاية المســنين 
ومستشــفى  اللويحــي  للتصلــب  ومستشــفى 
للــوالدة ومبنــى لمواقف الســيارات، فيما اطلع 
ســموه على ســير العمل في “مشــروع ســعادة” 
وأمر باإلعداد للشــروع في المرحلة الثانية من 

المشــروع، بينمــا تابع ســموه ما تــم تنفيذه في 
مشــروع ســوق المحــرق المركزي الذي شــارف 

على االنتهاء.

وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
قــد اطلــع علــى ســير العمــل وتقدمــه فــي عدد 
العــرض  خــالل  مــن  الخدميــة  المشــاريع  مــن 

الــذي قدمــه وزيــر األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمراني عصام خلف مع عدد من 
كبار المسؤولين بقصر القضيبية صباح أمس.

وخــالل اللقــاء، شــدد صاحــب الســمو الملكــي 
رئيس الوزراء على ضرورة اإلسراع في تنفيذ 
المشــروعات الخدميــة التــي يجــري تنفيذهــا 

سمو رئيس الوزراء يطلع على سير العمل في عدد من المشاريع التنموية

مشروع مركز العناية الخاصة بمدينة المحرق مشروع مركز العناية الخاصة بمدينة المحرق المركز الصحي بمدينة خليفةمشروع سعادة مشروع مركز محمد بن خليفة بن سلمان التخصصي للقلب مشروع مركز محمد بن خليفة بن سلمان التخصصي للقلب

المنامة - بنا

تسريــــع تنفيــــذ المشروعــــات الخــــــــــدميـــــة فــي مختلـــف المناطـــق
ســمو رئيــس الــوزراء يوجــه بإتمــام 4 مشــاريع صحيــة وتنمويــة موجهــة للمواطنين
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ســـموه يأمـــر باإلعـــداد للشـــروع فـــي المرحلـــة الثانيـــة مـــن “مشـــروع ســـعادة” 

تضمين موقع 
مستشفى محمد 

بن خليفة التخصصي 
للقلب كل الخدمات

المشروعات التنموية 
تحقق تطلعات 

المواطنين في حياة 
كريمة ومزدهرة 

خدمة المواطن 
كانت وستظل 

الهدف األسمى 
الذي نعمل من أجله

الحكومة حريصة 
على متابعة ما 

يجري إنجازه من 
مشروعات
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شركة ا
ثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

 IƒYO .Ü.Ω.¢T á°†HÉ≤dG QÉªKE’G ácöT IQGOEG ¢ù∏› öùj

 ´ÉªàLG Qƒ°†◊ (“ÚªgÉ°ùŸG”) ácöûdG »ªgÉ°ùe

 ó©H Éª«a ¬«dEG QÉ°ûjh) ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G

 ¢SQÉe ٢٥ ÚæKE’G Ωƒj √ó≤Y Qô≤J …òdG (“´ÉªàL’G”`H

 »eGQ ¥óæa ‘  ,kGô¡X ١:٣٠ áYÉ°ùdG øe kGAóH ,Ω٢٠١٩
 á°ûbÉæŸ ∂dPh ,øjôëÑdG áµ∏‡ ,∞«°ùdG á≤£æe ,ófGôL

 ΩóY ádÉM ‘h .√ÉfOCG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ áæ«ÑŸG OƒæÑdG

 ‹ÉàdG ´ÉªàL’G ó≤©j ±ƒ°ùa ,´ÉªàLÓd ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG

 .â«bƒàdGh ¿ÉµŸG ¢ùØf ‘ ,Ω٢٠١٩ πjôHCG 3 AÉ©HQ’G Ωƒj

 ,ÊÉãdG ´ÉªàL’G ‘ ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG ΩóY ádÉM ‘h

,Ω٢٠١٩ πjôHCG ١١ ¢ù«ªÿG Ωƒj ´ÉªàL’G ó≤©j ±ƒ°ùa

 ÚªgÉ°ùŸG OóY øY ô¶ædG ¢†¨H â«bƒàdGh ¿ÉµŸG ¢ùØf ‘

.øjöVÉ◊G

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

المالحظات:
 ≥HÉ°ùdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ö† ΩÓà°SG  (١

.¬«∏Y ≥jó°üàdGh Ω٢٠١٨ ¢SQÉe ٢٦  ïjQÉàH ó≤©æŸG

 Égõcôeh ácöûdG ∫ÉªYCG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J á°ûbÉæe  (٢

 ≥jó°üàdGh Ω٢٠١٨ Èª°ùjO ٣١ ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ‹ÉŸG

.¬«∏Y

 ácöûdG ∫ÉªYCG øY á«YöûdG áHÉbôdG áÄ«g ôjô≤J ΩÓà°SG  (٣

.Ω٢٠١٨ Èª°ùjO ٣١ ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d

 á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉHÉ°ù◊G »≤bóe ôjô≤J ΩÓà°SG  (٤

.Ω٢٠١٨ Èª°ùjO ٣١ ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ácöû∏d IóMƒŸG

 á«dÉŸG áæ°ù∏d ácöû∏d IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG á°ûbÉæe  (٥

 .É¡«∏Y ≥jó°üàdGh Ω٢٠١٨ Èª°ùjO ٣١ ‘ á«¡àæŸG

 ≈∏Y ,kÉ≤Ñ£æe ¿ƒµj ÉªÑ°ùM ,¢ü«NÎdGh ábOÉ°üŸG  (٦

 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN äôL »àdG äÉ«∏ª©dG

 ™e hCG ábÓY äGP ±GôWCG …CG ™e ,Ω٢٠١٨ Èª°ùjO ٣١

 øe (٤٠) ºbQ ìÉ°†jEG ‘ ÚÑe ƒg Éªc Ú«°ù«FôdG ÚªgÉ°ùŸG

 äÉcöûdG ¿ƒfÉb øe ١٨٩ IOÉŸG ™e kÉ«°TÉ“ á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

 äÉcöûdG ¿ƒfÉb") ¬JÓjó©Jh ٢٠٠١ áæ°ùd ٢١ ºbQ ájQÉéàdG

.("ájQÉéàdG

 »àdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ¢†©H äÉahöüe ≈∏Y ´ÓW’G  (٧

 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG IÎØdG ∫ÓN ™aóJ ±ƒ°S hCG É¡©aO ”

 kÉ≤ÑW ∂dPh ájQÉ°ûà°SG äÉeóN πHÉ≤e Ω٢٠١٨ Èª°ùjO ٣١

 ‘ π«°UÉØàdG) ájQÉéàdG äÉcöûdG ¿ƒfÉb øe ١٨٨ IOÉª∏d

.(á«ë«°VƒàdG  IöûædG

 áæ°ù∏d ácöûdG áªcƒM øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J á°ûbÉæe  (٨

 ácöûdG ΩGõàdGh Ω٢٠١٨ Èª°ùjO ٣١ ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG

.¬«∏Y ábOÉ°üŸGh …õcôŸG øjôëÑdG ±öüe äÉÑ∏£àÃ

 áŒÉædG äÉ«dhDƒ°ùŸG øe IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG  (٩

 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN º¡JÉaöüàH ≥∏©àj Ée πc øY

.Ω٢٠١٨ Èª°ùjO ٣١

 ΩGƒYCÓd ácöû∏d ójóL IQGOEG ¢ù∏› ÜÉîàfG /Ú«©J  (١٠

 ±öüe á≤aGƒŸ ™°VÉN ∂dPh áeOÉ≤dG áKÓãdG

.…õcôŸG øjôëÑdG

 ΩGƒYCÓd ácöû∏d IójóL á«YöT áHÉbQ áÄ«g Ú«©J  (١١

.áeOÉ≤dG áKÓãdG

 áÄ«g AÉ°†YC’ á«dÉªLE’G äBÉaÉµŸGh ÉjGõŸG á©LGôe  (١٢

‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG IÎØ∏d á«YöûdG áHÉbôdG

.É¡«∏Y ábOÉ°üŸGh Ω٢٠١٩ Èª°ùjO ٣١

 IOÉYG ¿CÉ°ûH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y á≤aGƒŸG  (١٣

 ¢ShÉg ôJhh ¢ùjGôH IOÉ°ùdG »LQÉÿG ≥bóŸG Ú«©J

 ±öüe á≤aGƒe òNCG ó©H ,Ω٢٠١٩ á«dÉŸG áæ°ù∏d RôHƒc

 ójóëàH IQGO’G ¢ù∏› πjƒîJh ,…õcôŸG øjôëÑdG

.º¡HÉ©JCG

 ¿ƒfÉb øe ٢٠٧ IOÉª∏d kÉ≤ÑW ∫ÉªYCG øe óéà°ùj Ée  (١٤

.ájQÉéàdG äÉcöûdG

 Qƒ°†M ≥M – ¬ª¡°SCG OóY ¿Éc ÉjCG – ºgÉ°ùe πµd  (١)

 OóY …hÉ°ùj äGƒ°UC’G øe OóY ¬d ¿ƒµjh ,´ÉªàL’G

 .∂dP ∞dÉîj QGôb hCG •öT πc kÓWÉH ™≤jh ,¬ª¡°SCG

 øe hCG ÚªgÉ°ùŸG øe √ÒZ πcƒj ¿CG ºgÉ°ùª∏d Rƒéj  (٢)

 π«cƒdG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,¬æY áHÉ«f Qƒ°†◊G ‘ ºgÒZ

 »ØXƒeh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¢ù«FQ ÒZ øe

 øe ÜQÉbCÓd π«cƒàdG ≥ëH ∂dP πîj ’h ,ácöûdG

 ‘ É¡jóbÉah á«∏gC’G »°übÉf πãÁh .¤hC’G áLQódG

 ¿ƒfÉb øe ٢٠٣ IOÉŸG) kÉ«fƒfÉb º¡æY ¿ƒÑFÉædG Qƒ°†◊G

.(ájQÉéàdG äÉcöûdG

 Ú«©J ¿ƒeõà©j øjòdG ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG øe ≈Lôj  (٣)

 ábÉ£H Ëó≤J ´ÉªàL’G ‘ º¡∏«ãªàd π«ch

 IOÉ°ùdG º¡°SC’G »∏é°ùŸ hCG ácöû∏d áHÉfE’G/OÉªàY’G

 ,"(á∏Ø≤e) Ü.Ω.¢T á°UÉ≤ª∏d øjôëÑdG ácöT"

 áµ∏‡ ,‹ÉŸG øjôëÑdG CÉaôe ,™HGôdG ≥HÉ£dG :É¡fGƒæYh

 ¿höûYh ™HQCÉH ´ÉªàL’G óYƒe πÑb ∂dPh ,øjôëÑdG

 êPÉ‰ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ Éªcو .πbC’G ≈∏Y áYÉ°S

 ÖJÉµe øe ´ÉªàL’G Qƒ°†ëH á°UÉÿG äÓ«cƒàdG

.á°UÉ≤ª∏d øjôëÑdG ácöT

 IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J øe ï°ùf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ  (٤)

 ,Ω٢٠١٨ Èª°ùjO ٣١ ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh

 ∂æÑ∏d ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ≈∏Y á«ë«°VƒàdG IöûædGh

 ™bƒeh øjôëÑdG á°UQƒÑd ÊhÎµdE’G ™bƒŸGh

 ô≤ŸG øeh ‹ÉŸG »HO ¥ƒ°S ™bƒeh âjƒµdG á°UQƒH

 ,∞«°ùdG á«MÉ°V ,∞«°ùdG êôH ,∂æÑ∏d »°ù«FôdG

.º¡°SC’G πé°ùe ÖJÉµe øe hCG øjôëÑdG áµ∏‡ ,áeÉæŸG

π°ü«ØdG óªfi hôªY ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

رئيس مجلس اإلدارة

٤ مارس ٢٠١٩

فــي مختلــف مناطــق المملكــة، وأن يكــون ذلــك 
بمســتويات توفــر للمواطن أعلــى درجات الرضا 

واالرتياح.
مــا  كل  مــن  األولــى  الغايــة  أن  ســموه  وأكــد 
تشــهده مملكــة البحرين من مشــروعات تنموية 
فــي مختلــف المجــاالت هــي تحقيــق تطلعــات 
علــى  ومزدهــرة  كريمــة  حيــاة  فــي  المواطنيــن 

المستويات كافة.
ونوه ســموه بأهمية اإلســراع بوتيرة العمل التي 
تجري بشــكل متســارع في مختلــف قرى ومدن 
البحريــن، وذلــك وفقــا لخطــط واســتراتيجيات 

الحاضــر  متطلبــات  تلبــي  الحكومــة  وضعتهــا 
واحتياجات المستقبل.

وأكد ســموه أن الحكومــة حريصة على المتابعة 
مــن مشــروعات  إنجــازه  يجــري  لمــا  المســتمرة 
تحتيــة  وبنيــة  وتعليميــة  وصحيــة  إســكانية 
وطــرق وغيرهــا، وأنهــا لــن تتهاون فــي تنفيذها 

وفق أعلى درجات الجودة واإلتقان.
وجــدد ســموه توجيهاتــه للــوزراء والمســؤولين 
وااللتقــاء  العمــل  مواقــع  إلــى  النــزول  إلــى 
بالمواطنيــن واالســتماع إلــى مالحظاتهــم فيمــا 
يجــري تنفيــذه مــن مشــروعات، وأن يتــم وضــع 

وقــال  االعتبــار،  عيــن  فــي  المالحظــات  هــذه 
ســموه “إن خدمــة المواطــن كانت وســتظل هي 
الهدف األسمى الذي نعمل من أجله، فهو واجب 
نتشــرف بــه ونحــرص علــى الوفــاء به مــن أجل 

صالح وطننا وشعبنا”.
و أشــاد ســموه بحجم الجهود التي تبذلها وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
وجميــع منتســبيها فــي تنفيــذ ومتابعــة مختلف 
المشــروعات التنمويــة، وبمــا تظهــره مــن كفاءة 
ملموســة في االلتزام بمعايير الجــودة والكفاءة 

في تنفيذ هذه المشروعات.

البحرين تهّنئ الرئيس السنغالي 
بمناسبة إعادة انتخابه

الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  بعــث 
حمــد بن عيســى آل خليفــة، برقيــة تهنئة إلى 
رئيس جمهوريـــة السنغال ماكي ســــال، وذلك 
بمناســبة إعــادة انتخابــه رئيًســا للجمهوريــة، 
أعرب جاللته فيها عن خالص تهانيه وتمنياته 
لــه بالتوفيــق والســداد فــي مهامــه الرئاســية 
بــالده  شــعب  وتطلعــات  لتحقيــق طموحــات 

الصديق في المزيد من التقدم والتطور.
وبعــث رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة برقيــة 
تهنئــة إلى رئـــيس جمهوريــــة الســنغال، وذلك 

بمناسبة إعادة انتخابه رئيًسا للجمهورية.
وعّبر ســمو رئيــس الوزراء عــن خالص تهانيه 
وتمنياتــه لــه بالتوفيــق والســداد فــي مهامــه 
وتطلعــات  طموحــات  لتحقيــق  الرئاســية 
شــعب بــالده الصديــق فــي المزيد مــن التقدم 

واالزدهار. 
إلــى ذلك، بعث ولي العهــد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الرئيــس الســنغالي وذلــك  إلــى  برقيــة تهنئــة 
بمناســبة إعــادة انتخابــه رئيًســا للجمهوريــة، 
عّبــر ســموه فيها عــن خالص تهانيــه وتمنياته 
لــه بالتوفيــق والســداد فــي مهامــه الرئاســية 
الجديــدة لتحقيق طموحات وتطلعات شــعب 
بالده الصديق في المزيد من التقدم والتطور.

المنامة - بنا



الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  أصــدر 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
أمــره الكريــم بحصــر المســاجد المبنية من 
لبرمجتهــا  البحريــن  مملكــة  فــي  الخشــب 
فــي مشــاريع تطويــر دور العبــادة وإعــادة 
بنائهــا، كما وجه ســموه باختصار إجراءات 
والجوامــع  المســاجد  بنــاء  تراخيــص 

وتقليصها وسرعة البت فيها.
وأكد ســموه اهتمام الحكومة بدور العبادة 
وحرصهــا علــى أن تكــون في الوضــع الذي 
يتناســب مــع مكانتهــا ودورهــا الدينــي، إذ 
صرفــت الحكومــة فــي غضــون 8 ســنوات 
مــا يقــارب 30 مليــون دينار لبنــاء الجوامع 
الســنية  األوقــاف  إلشــراف  الخاضعــة 

واألوقاف الجعفرية وتطوير القائم منها.
جــاء ذلــك لــدى اســتقبال صاحــب الســمو 
عضــو  بحضــور  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
رئيــس  المالكــي،  باســم  النــواب  مجلــس 
راشــد  الشــيخ  الســنية  األوقــاف  مجلــس 
اإلســامية  الشــؤون  ووكيــل  الهاجــري، 
اإلســامية  والشــؤون  العــدل  بــوزارة 

واألوقاف الشيخ فريد المفتاح.
وخــال اللقــاء أكــد صاحب الســمو الملكي 
هللا  بيــوت  رعايــة  أن  الــوزراء  رئيــس 
ودور العبــادة يأتــي في مقدمــة اهتمامات 
الحكومة والتــي تحرص على االهتمام بها 
والتوسع في بنائها وصيانتها، بالشكل الذي 
يكفــل للمصليــن أداء الفرائــض فــي أجواء 
من الراحة والســكينة، وأشاد سموه بالدور 
الــذي يضطلــع به أئمة المســاجد والخطباء 
في التعريف بأمور الدين والشريعة الغراء 

وتكريس التاحم في المجتمع.
وقال ســموه إن مملكــة البحرين على مدى 
تاريخهــا الطويل تعتز بأنها من أكثر الدول 
رعايــة واهتمامــا بالمســاجد ودور العبــادة 
وتحــرص دائمــا علــى توفيــر كل مــا يلــزم 

للنهوض بدورها الديني والمجتمعي.
من جانبهما، أعرب رئيس مجلس األوقاف 

عــن  اإلســامية  الشــؤون  الســنية ووكيــل 
خالص شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء على رعاية واهتمام 
ســموه بالمســاجد ودور العبــادة والخطباء 
واألئمــة، ومــا يوليه ســموه من حرص على 
االلتقــاء بهم واالســتماع إليهم وحل ما قد 
يواجههــم من مشــكات، مؤكديــن أن دعم 
ســموه يشــكل حافًزا لهما على بــذل المزيد 
مــن أجــل االرتقاء بالرســالة النبيلــة للمنابر 
والمســاجد لتقــوم بدورهــا فــي بنــاء قيــم 

وأخاقيات المجتمع.

من جهته أشاد النائب باسم المالكي  «
باالستجابة السريعة التي أبداها 

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
مع موضوع المساجد المبنية من 

خشب، مؤكدا أن سمو رئيس الوزراء 
دائم التفاعل مع أي موضوع يهم 

المواطن فأبناء المواطن في مقدمة 
اهتمامات سموه.

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس مجلس األوقاف السنية ووكيل الشؤون اإلسالمية

المنامة - بنا

حـصـر الـمـسـاجـد الـخـشـبـيـة وإعـادة بـنـائـها
ــات الــحــكــومــة ــام ــم ــت ــوت اهلل فـــي مــقــدمــة اه ــي ــس الـــــــوزراء: رعـــايـــة ب ــي ســمــو رئ

القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  اســتقبل 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
بقصــر  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
الرفــاع أمــس، ســفير جمهوريــة الهند 
كومــار  ألــوك  البحريــن  مملكــة  لــدى 
ســموه  اســتعرض  حيــث  ســينها. 
المشــترك  االهتمــام  ذات  المواضيــع 
والتعــاون الثنائي القائــم بين البلدين 
الصديقين. وقد أعرب السفير الهندي 
عــن شــكره وتقديــره لصاحب الســمو 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
اهتمــام  مــن  ســموه  يوليــه  مــا  علــى 
البحريــن  مملكــة  عاقــات  بتعزيــز 

وجمهورية الهند.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد يستعرض االهتمامات المشتركة مع السفير الهندي

سمو ولي العهد مستقبال سفير جمهورية الهند
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صرف 30 مليون 
دينار لبناء دور 

العبادة

الهاجري والمفتاح: 
دعم سموه يرتقي 

بالرسالة النبيلة 
للمنابر

تقليص إجراءات 
تراخيص إنشاء 

الجوامع والمساجد



لــدى اســتقبال ســموه عــددا من كبــار أفراد 
العائلــة المالكة الكريمة، أكد رئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان ال خليفــة، أن شــعب البحريــن بمــا 
يمتلكــه مــن تاريــخ عريق وعمــق حضاري، 
استطاع عبر السنين أن يبني وطنا ناهضا، 
أبنــاء هــذا الشــعب هــم العنصــر  وســيظل 
الفاعــل فــي كل ما تشــهده البــاد من تقدم 

وازدهار في مختلف المجاالت.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
الوزراء، قد اســتقبل امس بقصر القضيبية 
عــددا من كبــار أفراد العائلــة المالكة، حيث 
تطرق ســموه إلى الحديث معهم عن بعض 

قضايا الشأن المحلي.
وخــال اللقــاء أكد صاحــب الســمو الملكي 
رئيس الوزراء إن التنمية المنشودة ال يمكن 
أن تؤتــي ثمارهــا إال إذا توفــرت لهــا أجواء 
األمن واالستقرار، وهو األمر الذي يعزز من 

ضــرورة التمســك بالوحــدة الوطنيــة، وأن 
يتدثــر الجميــع بــرداء الوطــن ويحتمي به، 
الســيما وأننــا نعيش في منطقة مــن العالم 
تحيــط بهــا التحديــات مــن كل االتجاهات. 
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
أن غاية كل جهد تقوم به مؤسسات الدولة 
هــو خدمة المواطن وأن الحكومة حريصة 
علــى أن تكــون جميــع المشــروعات تلبــي 
تطلعــات المواطنيــن وتوفر لهم االســتقرار 

المجتمعي.
وأعــرب ســموه عــن اعتــزازه بعطــاء أبنــاء 
البحريــن فــي كل موقــع مــن مواقــع العمــل 
التفانــي  مــن روح  واالنتــاج، ومــا يبدونــه 
جوانــب  ترســيخ  أجــل  مــن  واالخــاص 
نهضة الوطن واالســهام في وضع البحرين 
فــي المكانــة الائقــة التــي تســتحقها كبلــد 
اســتطاع تحــدي قلــة المــوارد واالمكانيات 
وصنع نموذجا في النماء يشار إليه بالبنان.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء: الوحدة الوطنية ضرورة بظل التحديات
ــى أن تــلــبــي جــمــيــع الــمــشــروعــات تــطــلــعــات الــمــواطــنــيــن ــل ــي ع ــوم ــك حـــرص ح

سمو رئيس الوزراء مستقبال عدًدا من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة
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المنامة - بنا

الســمو  صاحــب  مستشــار  اســتقبل 
الملكــي رئيس مجلس الوزراء، ســمو 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفة 
بمكتبه صباح أمس، ســفير جمهورية 
مملكــة  لــدى  االتحاديــة  روســيا 
البحريــن إيغــور كريمنــوف؛ بمناســبة 
تســلمه مهــام عملــه الدبلوماســي في 

البحرين. 
وخــال اللقــاء، رّحــب ســمو الشــيخ 
روســيا  جمهوريــة  بســفير  ســلمان 
االتحاديــة لــدى مملكــة البحريــن، إذ 
الثنائيــة  العاقــات  اســتعراض  تــم 
مــن  تربطهمــا  ومــا  البلديــن  بيــن 
تعــاون وصداقــة قائمــة بيــن البلدين 
المجــاالت،  الصديقيــن فــي مختلــف 
ا له دوام التوفيق والنجاح في  متمنيًّ

سمو الشيخ سلمان بن خليفة يستقبل السفير الروسيمهام عمله الجديد.

استعراض العالقات بين المنامة وموسكو

كــرم محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة 
بن علي بن خليفة آل خليفة، عدًدا من رجال 
الدفــاع المدنــي بحضــور نائــب المديــر العام 
لــإدارة العامــة للدفــاع المدنــي العقيــد علي 
الحوطــي؛ تزامًنــا مع اليــوم العالمــي للدفاع 
المدني. وأشــاد ســمو المحافــظ بالدور الذي 
يقــوم بــه رجــال الدفاع المدني فــي الحفاظ 
الوعــي  وتعزيــز  والممتلــكات  األرواح  علــى 
المجتمــع،  أفــراد  لجميــع  والســامة  باألمــن 
معرًبــا ســموه عن شــكره وتقديــره لجهوزية 
رجــال الدفــاع المدنــي ودورهــم المهــم فــي 
أعمــال اإلنقــاذ بالمحافظــة الجنوبيــة خــال 

العام الماضي.
وأشــاد ســموه بمــا يتمتــع بــه رجــال الدفــاع 
األمنيــة  بالمســؤولية  شــعوٍر  مــن  المدنــي 
تجــاه جميــع المواطنيــن مــن خــال التعامل 
مــع الحــوادث ذات العاقــة، والتــي تتطلــب 
األرواح  حمايــة  علــى  والعمــل  التضحيــة 

والممتلكات العامة والخاصة.

من جهته، ألقى العقيد الحوطي كلمة أعرب 
فيها عن شكره وتقديره لدعم سمو محافظ 
الجنوبيــة لرجــال الدفاع المدنــي واالحتفاء 

بدورهــم البارز والمتزامن مــع اليوم العالمي 
للدفــاع المدنــي، األمــر الــذي يعــزز الشــراكة 

المجتمعية.

سمو محافظ الجنوبية يكرم رجال الدفاع المدني

سمو محافظ الجنوبية يكرم عدًدا من رجال الدفاع المدني

شعب البحرين بعمقه 
الحضاري بنى وطنا 

ناهضا

التنمية ال تؤتي 
ثمارها إال بأجواء األمن 

واالستقرار

نعتز بروح التفاني 
لدى البحرينيين لترسيخ 

جوانب النهضة

المنامة - وزارة الداخلية



المنامة - هيئة الكهرباء والماء

المنامة- وزارة الداخلية

اســتقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحسين 
الداخليــة  وزارة  مستشــار  بمكتبــه  ميــرزا 
الســكران،  عبداللطيــف  المجتمــع  لشــؤون 
وجهــوده  الســكران  بــدور  الوزيــر  وأشــاد 
فــي تعزيــز أواصر التعــاون بين الســلطتين 
عضويتــه  أثنــاء  والتنفيذيــة  التشــريعية 
وجهــوده  الشــورى،  مجلــس  فــي  الســابقة 
الحاليــة بعملــه مستشــارا لــوزارة الداخليــة 

لشؤون المجتمع.
كمــا أثنــى ميــرزا علــى دور وزارة الداخليــة 
وجهودها الكبيرة لحفظ األمن واالســتقرار 

وحمايــة  المجتمــع  وتنميــة  البحريــن  فــي 
مقــدرات ومكتســبات الوطــن بقيــادة وزيــر 
آل  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ  الداخليــة 
تطويــر  فــي  جهــًدا  يألــو  ال  الــذي  خليفــة 
اإلنجــازات  وتحقيــق  األمنيــة  المنظومــة 
المتواليــة والتــي انعكســت فــي مــا وصلت 
إليه وزارة الداخلية اليوم من تقدم وتطور 

واحترافية.
واســتعرض الوزير مــع الســكران المواضيع 
ذات االهتمام المشــترك في قطاع الكهرباء 

والماء والطاقة المتجددة.

نّظمــت كليــة تدريــب الضبــاط باألكاديمية 
لطلبــة  ميدانيــة  زيــارة  للشــرطة،  الملكيــة 
اإلداريــة  العلــوم  فــي  الماجســتير  برنامــج 
للدراســات  البحريــن  إلــى معهــد  واألمنيــة 
المصرفيــة والماليــة، اطلعــوا خاللهــا علــى 
أبــرز البرامــج األكاديميــة والتدريبيــة التي 
فــي  الراغبيــن  والموظفيــن  للطلبــة  تقــدم 
الحصــول علــى التدريــب المتخصــص فــي 
شتى المجاالت والمؤهالت العالمية لتعزيز 
قدراتهم في تخصصات األعمال المختلفة.

“رأس  بعنــوان  نــدوة  فــي  الطلبــة  وشــارك 
المــال اإلجرامي وتمويــل اإلرهاب” تحدث 
فيها المحاضر الرئيس في مركز الدراسات 
وتنــاول  ســيف  طــارق  بالمعهــد  التأمينيــة 
محــاور، أبرزهــا تمويــل اإلرهــاب والفســاد 
الضريبــي  والتهــرب  والرشــوة  اإلداري 
وشركات الواجهة والتجارة غير المشروعة 
كالمخدرات واآلثار وتجارة البشر والسوق 
الســوداء، باإلضافــة إلــى القرصنــة وخــرق 

العقوبات االقتصادية.
تســتقبل ديوانيــة ســفارة المملكــة العربيــة 
ديوانيتهــا  ضيــوف  الشــقيقة  الســعودية 
الســاعة  تمــام  فــي  )الثالثــاء(،  غــد  مســاء 
الكائــن  الســفارة  بمقــر  مســاًء  الثامنــة 
شــيخ  آل  وقــال  الدبلوماســية.   بالمنطقــة 
فــي تصريــح لـ “البالد” إن الســفارة تتشــّرف 
باســتقبال ضيوف ديوانيتها، مؤكًدا حرص 
السفارة على تعزيز قيم التواصل والترابط 
بــأن ديوانيــة  واللقــاءات األخويــة، منّوهــا 
الســفارة هــي مظلــة لتعزيــز ســبل التواصل 

والتالحــم بيــن األشــقاء والتبــادل المعرفي 
والثقافي واالجتماعي.

وتلقــى الديوانيــة حضوًرا واســًعا ومتزايًدا 
مــن العديــد من الدبلوماســيين الســعوديين 
والخليجييــن والعــرب واألجانب، باإلضافة 
إلى رجال األعمال، والمواطنين البحرينيين 
واألشقاء السعوديين المقيمين بالسعودية، 
والمعلميــن الســعوديين المعاريــن للتدريس 
والطــالب  المملكــة  مــدارس  مختلــف  فــي 
السعوديين الدارسين في مختلف جامعات 

البحرين.

مناقشة مستجدات الطاقة مع “الداخلية”

ندوة لطالب “الملكية للشرطة” عن الفساد

ديوانية السفارة السعودية تستقبل ضيوفها غدا

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

مدينة عيسى - وزارة العمل
الرفاع - قوة الدفاع

برعاية كريمة من لدن نائب رئيس مجلس 
الــوزراء رئيــس المجلــس األعلــى لتطويــر 
التعليم والتدريب ســمو الشــيخ محمد بن 
مبــارك آل خليفــة، تحتفــل كليــة البحريــن 
التقنيــة )بوليتكنك البحريــن( الثالثاء )19 
مــارس الجاري(، بتخريــج الفوج الخامس 

من طلبتها في البرامج التالية.
والتســجيل  القبــول  إدارة  مديــر  وأكــد 
أن  مــال هللا  أحمــد  البحريــن  ببوليتكنــك 

لجنــة  تشــكيل  علــى  عملــت  البوليتكنــك 
يمثلها أشــخاص من مختلف التخصصات 
هــذا  لمثــل  واالســتعداد  األفــكار  لتبــادل 
عقــد  خــالل  مــن  وســتحرص  اليــوم، 
اجتماعــات دوريــة بإشــراف ومتابعــة من 
اإلدارة التنفيذيــة للبوليتكنــك وتوجيهات 
مجلس أمناء الكلية برئاسة الشيخ هشام 
بــن عبدالعزيــز آل خليفــة، لوضــع مخطــط 

كامل للحفل.

االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزيــر  التقــى 
جميــل حميــدان، فــي مكتبه، النائــب ممدوح 
الصالــح، وخــالل اللقــاء، تــم بحــث عــدد مــن 
مــن  التــي  واالجتماعيــة،  العماليــة  القضايــا 
شــأنها تعزيز التعاون والتنســيق مع الســلطة 
التشــريعية، بمــا يصــب فــي صالــح المواطــن 
والمبــادرات  المشــاريع  مــن  واســتفادته 
أن  حميــدان  وأكــد  والعماليــة.  التنمويــة 

الــوزارة، وفي ضوء التوجيهات الصادرة من 
مجلــس الــوزراء، تســعى باســتمرار إلى خلق 
بيئــة عمــل محفــزة إلدمــاج وتحســين القوى 
القطــاع  بمنشــآت  مهنًيــا  الوطنيــة  العاملــة 
الخاص. وأشــاد النائب الصالح بجهود وزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي المحافظة 
علــى معدالت البطالــة في أدنى مســتوياتها، 

وإدارة ملف العمل والتوظيف بفاعلية.

اســتقبل وزيــر شــؤون الدفــاع اللواء 
الركن عبدهللا بن حســن النعيمي في 
مكتبــه بالقيــادة العامة صبــاح أمس، 
سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشــقيقة لــدى مملكة البحري الشــيخ 
سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، 
ورحــب وزيــر شــؤون الدفاع بســفير 

المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
الشقيقة لدى مملكة البحرين، مشيًدا 
بمتانــة العالقــات األخويــة الوطيــدة 
التي تربط البلدين الشــقيقين، حضر 
اللقــاء مســاعد رئيــس هيئــة األركان 
لإلمداد والتموين اللواء الركن بحري 

يوسف أحمد مال هللا.

بوليتكنك: موعد حفل التخرج 19 مارس

وزير الدفاع يؤكد العالقات البحرينية اإلماراتيةحميدان بحث القضايا العمالية مع الصالح

08local@albiladpress.comوزير الداخلية يحذر من الخطر اإليراني المتنامي
اإلعـــان عـــن حـــدود إيـــران الفارســـية الكبـــرى انتهـــاك لســـيادة دول الجـــوار

ترأس وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الـ36 لمجلس 
وزراء الداخليــة العــرب، والتــي عقــدت في تونس أمس برعاية رئيس الجمهورية التونســية الشــقيقة الباجي قايد السبســي، وبرئاســة وزير 

الداخلية السعودي، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود.

وألقــى وزيــر الداخليــة كلمة مملكــة البحرين، 
وجاء فيها:

لــي فــي مســتهل كلمتــي أن أتوجــه  يطيــب 
بخالص الشــكر واالمتنــان لرئيس الجمهورية 
التونسية الشقيقة قايد السبسي على تفضله 
بالرعايــة الكريمة الفتتاح أعمال هذه الدورة، 
كمــا أشــكر وزيــر الداخليــة التونســي هشــام 
الفراتي على حسن االستقبال وكرم الضيافة، 
العــام  لألميــن  الشــكر  توجيــه  يســرني  كمــا 
لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان 

على اإلعداد الجيد لعقد هذا االجتماع. 
إن انعقاد مجلسنا بصفة دائمة منذ التأسيس، 
التعــاون  علــى  الثابتــة؛  اإلرادة  علــى  لتأكيــد 
والتضامــن العربــي المشــترك، وإنني اســتذكر 
فــي هــذا المقام الــدور الكبير لصاحب الســمو 
الملكــي األميــر نايــف بن عبدالعزيز آل ســعود 
طيب هللا ثراه، في ترسيخ اإلطار المؤسسي 
وكذلــك  العــرب  الداخليــة  وزراء  لمجلــس 
مــن شــارك مــن اإلخــوة الــوزراء فــي مرحلــة 
وتحمــل  األمنيــة،  الرســالة  ألداء  التأســيس 

المسؤولية لتحقيق أهداف هذا المجلس. 
ومما ال شــك فيه فإن هــذا الحضور وااللتزام 
مــن قبــل األخــوة الــوزراء في هــذا االجتماع؛ 
الثقــة  مشــاعر  لدينــا  يعمــق  بــأن  لهــو جديــٌر 
األمنــي  الموقــف  أن  مــن  بالرغــم  والتفــاؤل 

العربي ليس في أفضل حاالته. 
تســتوجب  العربيــة،  األمنيــة  المســؤولية  إن 
علينا تقديم الملف األمني على سواه، والعمل 
فورًا على تصنيف األخطار األمنية المشتركة، 
وخصوصــًا  لمعالجتهــا،  الحلــول  ووضــع 
الخارجيــة  بالتدخــالت  المتعلقــة  تلــك 
بأمننــا الداخلــي، ومــن أهــم تلــك التدخــالت 
والتهديــدات كما تعلمون؛ هو الخطر اإليراني 
المتنامي، حيث بلغ االســتهتار بسيادة الدول 
العربيــة وهويتهــا الوطنيــة مــن قبــل القــادة 
اإليرانييــن، فــي مختلــف المناســبات لإلعالن 
عــن حــدود إيــران الفارســية الكبــرى، وطبعــا 
فــإن ذلك يشــكل انتهاكًا لســيادة دول الجوار 

بما فيها العربية واإلسالمية الشقيقة. 
تحتمــل  وال  ملحــة  الحاجــة  أصبحــت  لــذا 
مــن  لــه منطقتنــا  تتعــرض  مــا  فــي  التأجيــل 
تهديــدات، فــإن إيــران مــا زالت مســتمرة في 
تعكير صفو استقرار الدول العربية بتدخالتها 
في شــؤوننا الداخلية، وهــي المصدر الرئيس 
الذي يدعــم المنظمات والجماعــات اإلرهابية 
فــي المنطقــة. وهــذا األمــر يتطلــب مواجهــة 
عربــي  موقــف  باتخــاذ  التهديــدات  هــذه 

وإجــراءات واضحــة لوقــف هــذه التدخــالت، 
معتمديــن بعــد هللا علــى تصميمنــا وتكاتفنــا 
الوطني للحفاظ على هويتنا العربية، فوحدة 
الموقــف واجتمــاع الكلمــة وتضافــر الجهــود 
هــي الكفيلــة بوضع حد لمثل هذه التجاوزات 

ووقف هذه األطماع التوسعية.
إضافــة على مــا تقدم فــإن التحديات األمنية 
التــي نواجههــا اليــوم هــي كثيرة ومنها ســوء 
اســتخدام تقنيــة االتصــاالت الحديثة، والتي 
الســاحة األمنيــة، ممــا  نفســها علــى  فرضــت 
دون  الــدول  جميــع  علــى  أمنيــًا  عبئــًا  شــكل 
اســتثناء، وقــد تم اســتغالل هــذه التقنية من 
قبــل الجماعــات اإلرهابية بشــكل مؤثر ّمكنها 
مــن تنفيــذ العمليــات اإلرهابيــة فــي مناطــق 
ومــدن متقدمة أمنيــًا وحضاريًا. وهــذا األمر؛ 
يتطلــب منــا التنســيق مــع دول العالــم للحــد 
مــن ســوء اســتخدام هــذه التقنيات مــن قبل 
والعمــل  اإلرهابيــة،  والمنظمــات  الجماعــات 
علــى توحيد اإلجراءات بين األجهزة المعنية 
لوضــع  المعلومــات  وتقنيــة  باالتصــاالت 
التــي تواكــب التطــور  التشــريعات المناســبة 

المتنامي والسريع في مجال االتصاالت. 
هــو  إليــه  أشــير  أن  أود  الــذي  اآلخــر  واألمــر 
تشــهد  أصبحــت  التــي  المخــدرات  ظاهــرة 
مــن  بالرغــم  مجتمعاتنــا  فــي  كبيــرًا  انتشــارًا 
مكافحــة  أجهــزة  مــن  المبذولــة  الجهــود 
المخــدرات فــي دولنــا، وتصميمهــا علــى الحد 
مــن انتشــارها. وهــذا مــا يدفعنــا إلــى تطويــر 

أجهزتنا األمنية المعنية بمكافحة المخدرات، 
ضمــن منظومــة أمنيــة متجانســة تعمــل على 
ســرعة تبادل المعلومــات فيما بينها؛ من أجل 
الحــد من انتشــار المخــدرات فــي مجتمعاتنا؛ 
مــع التأكيــد علــى أهميــة نشــر ثقافــة القناعــة 
الذاتيــة ووضــع البرامــج التوعويــة؛ الهادفــة 
المخــدرات  مــن  مجتمعاتنــا  تحصيــن  إلــى 
وآثارها الســلبية للوصول إلى قناعة االمتناع 

عنها. 
وبهــذا الخصــوص، يســعدني دعــوة المعنيين 
التابعــة  المخــدرات  مكافحــة  أجهــزة  فــي 
لوزاراتكــم الموقــرة؛ لالطــالع علــى التجربــة 
فــي  والمتمثلــة  البحريــن؛  لمملكــة  الوطنيــة 
العنــف  لمكافحــة  )معــا(  برنامــج  تطبيــق 
تنفيــذه  علــى  تشــرف  والــذي  واإلدمــان، 
تثقيــف  إلــى  يهــدف  وهــو  الداخليــة  وزارة 
طلبــة المــدارس فــي كافــة المراحــل من أجل 
بأســلوب  اإلدمــان  مخاطــر  مــن  تحصينهــم 
وقائــي، يســهم وبشــكل فاعــل فــي توعيتهــم 
آثــار  مــن  تســببه  ومــا  المخــدرات  بمخاطــر 

نفسية وجسدية سيئة. 
التوفيــق  الجتماعنــا  أتمنــى  الختــام،  وفــي 
العربيــة  والســداد إلنجــاح مســيرتنا األمنيــة 
للنهــوض  األســباب  وتهيئــة  المشــتركة، 
بمجتمعاتنــا وتوفيــر متطلبات األمن والتقدم 

لوطننا العربي. 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

العــرب،  الداخليــة  وزراء  مجلــس  قــرر  وقــد 

فــي بيــان أصــدره فــي ختــام أعمــال الــدورة 
السادســة والثالثين، منح وســام األمير نايف 
لألمــن العربي من الدرجة الممتازة في دورته 
الثانيــة ألميــر دولــة الكويــت صاحــب الســمو 
الشــيخ صباح األحمد الجابــر الصباح، امتنانا 
لجهوده القيمة في مجال تعزيز األمن العربي 
وخدمــة القضايــا العربيــة العادلة وإســهاماته 
األخــوة  روح  تكريــس  فــي  المشــهودة 

والتضامن بين الدول العربية.
الــوزراء،  مــن  عــددا  أن  إلــى  البيــان  وأشــار 
تطرقــوا فــي كلماتهم إلى التهديــدات األمنية 
التــي تواجــه المنطقــة العربيــة اليــوم، وفــي 
مقدمتهــا اإلرهــاب والمخــدرات والهجرة غير 
الشرعية وســائر أنماط الجريمة المنظمة عبر 
مواصلــة  علــى  الحــرص  مؤكديــن  الوطنيــة، 
العمــل  العمــل علــى تعزيــز وتطويــر مســيرة 

األمني العربي المشترك.
تاســعة  مرحليــة  خطــة  المجلــس،  واعتمــد 
لالســتراتيجية العربيــة لمكافحــة االســتعمال 
غير المشــروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، 
وخطــة مرحلية ثامنة لإلســتراتيجية العربية 
لمكافحــة اإلرهــاب، إضافة إلى خطة مرحلية 
للحمايــة  العربيــة  لإلســتراتيجية  خامســة 

المدنية.
وعلــى هامــش اجتماع الــدورة الـــ36 لمجلس 
التقــى  فــي تونــس،  العــرب  الداخليــة  وزراء 
وزير الداخلية الفريق أول ركن الشــيخ راشد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، مــع وزيــر الداخليــة 
بالمملكة العربية الســعودية الشــقيقة الرئيس 
العــرب  الداخليــة  وزراء  لمجلــس  الفخــري 
صاحــب الســمو الملكي األمير عبــد العزيز بن 

سعود بن نايف آل سعود.
وخــالل اللقــاء، أشــاد وزيــر الداخليــة بعمــق 
التــي  الوثيقــة  التاريخيــة  العالقــات  ومتانــة 
العربيــة  والمملكــة  البحريــن  مملكــة  تربــط 
الســعودية الشــقيقة فــي ظــل قيــادة عاهــل 
البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة، وعاهل المملكة العربية الســعودية 
أخيه خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، معربــا عــن تقديــره 
المملكــة  بــه  تنهــض  الــذي  المشــرف  للــدور 
العربيــة الســعودية فــي دعم مســيرة التعاون 

األمني بين البلدين الشقيقين.
أوجــه  مــن  عــدد  بحــث  اللقــاء،  خــالل  وتــم 
إلــى  باإلضافــة  األمنــي،  والتنســيق  التعــاون 
فــي  المشــترك،  االهتمــام  ذات  الموضوعــات 
بيــن  تربــط  التــي  الوثيقــة  العالقــات  إطــار 

قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.
إلــى  زيارتــه  خــالل  الداخليــة،  وزيــر  رافــق 
البحريــن  مملكــة  ســفير  يضــم  وفــد  تونــس، 
مــن  وعــددا  عبــدهللا،  إبراهيــم  تونــس  لــدى 

المسؤولين بالوزارة.
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Û  ال نبحــث عــن لوحــة تراجيديــا معلقــة علــى بوابــة وزارة العمــل لنكتشــف مــدى
حميمية األلوان، وبحس رمزي يصنع لنا بؤس الواقع !! تلك هي ارواحنا المنهكة 
لجسم هش مليء بالثقوب، لعين عاطل يرمق ورقة تسمى في عرف الجامعات 
شــهادة، وهو يراها امال نحيال، يبحث عن التقاط أكســجين، في زمن تنام نســبة 
4 فــي المئــة علــى مخــدة مخملية. شــهادة جامعية في طول خمس ســم وعرض 
7 ســم، مكتوبة بحبر اســود لكنه يتحول إلى انين في محبرة، ونزيف على ورقة 
كتابة تعكس الزمن الضائع، زمن ال يشرق فيه شي غير غواية جمال قرار مرتقب 
مــن قلــب مســؤول كقامة ملــك وعلو رئيس اميــر، وولي عهد اميــر، ينبض البناء 
مازالــوا يــرددون شــعر محمود درويش:هل كان هذا الطريــق كما هو منذ البداية، 
وماذا سنفعل؟. فهل يحتاج هذا العاطل الى لوحة وجع زرقاء كلوحات بيكاسو، 
ليرســم لنــا رجفــة شــاب تتلكأ أصابعــه، وهو يوقــع عقد عمل يحمل ســردية وجع 
غير منته، او رعشة طبيب يبحث عن دواء عمل وهو ابو الدواء؟ ام حزن محاٍم 
فــي نهــم لحرية الفيلســوف ســارتر فــي نظريــة الوجوديــة، اوتمزيق دبلوماســية 
ارقــام ل ))معــارض توظيــف(( شــبيه بمســرحية شكســبير )العاصفــة( وهــو يعالج 
القــدر، او وجــع فكتــور هوجــو او امــل بحــار يقــرأ خيبــة الصياديــن، وعرقهم في 
روايــة الكاتــب إرنســت همنجــواي )العجــوز والبحــر(، فــي اصطياد حــوت الحياة 
المتشظي حزنا ونوحا، لبشر يذبلون تحت وطأة عذاب ال يستطيعون فهمه؟ ما 
هــو دور اي وزيــر ان لــم يفهموا حجم العذاب اال بقرار تاريخي من قيادة تتلمس 
معاناتهم؟ ان رثاءنا األخالقي للبحرنة التي شــيعت لما يربو على ثمان ســنوات 
فــي توابيــت مقبــرة االمل ال تقاس ال بســردية فــان كوخ في لوحــة ))حذاء((، وال 
بتشــكيك ديــكارت: انــا عاطــل، اذن انــا موجود، وال باعالن نيتشــه بمــوت اصنام 
آلهــة ارقــام دفنــت مــع خيباتنــا المتكررة االنكســار، وال بســطو ))االجنبة(( كســطو 
زوج الكاتبة الفرنســية ))كوليت((على منتوجها الروائي باســم الحب، او بمحكمة 
لتاريخ أوسكار وايلد. اصبح الغموض في منهج الضرائب لهيئة الكهرباء والماء 
اكثــر غموضــا مــن لوحــة الموناليزا، هل هي تبتســم لنــا ام تبكي لنــا ام علينا، فان 
كانت الهيئة ليست هي المتورطة في جنونية ضرائبها، فالبد من اعادة التقييم، 
وتوقيــف سياســة االفتــراس، الن ذلــك يقــود، سوســيولوجيا الــى تمــزق عوائــل 
بحرينيــة، وســقوطهم فــي بئر الجحيم العميــق، وكما يقول ســارتر: اآلخرون هم 
الجحيــم. نريــد اعترافا بالخطــأ كاعترافات جان جاك روســو. دعوني اهمس في 
اذن الدولــة قائــال: جنونيــة ضرائب الكهرباء تقود الى جنونيــة المجتمع، وتقوده 
الــى أمــراض قاتلــة مــن مــرض العصــر، القلــق واالكتئــاب والبرانويــا، والتشــكيك 
االرتيابي، والفوبيا من الحياة. مررنا باأللم كما هي فلسفة الفيلسوف نيتشه في 
الســعادة: البــد مــن المرور باأللم كي تشــرب كأس الســعادة، فكــي تحظى بأجمل 
منظــر فــي أعالــي جبــال اآللب البــد من الصبــر عند تســلق الجبــال. والبحرينيون 
تحملــوا وجــع رقــم ))4(( فــي المئة من نســبة البطالة، التي راحــت توزعها الوزارة 
فــي الصحافــة بعــد ســنين مــن تســريح شــعرها، ومالءهــا بمســاحيق صالونــات 
التجميــل حتى ذابت األلوان، واكتشــفنا شــيخوخة محياها وعمليات الســيلكون 
الرديئــة لهــذه النســبة !!!. لقــد أصبحنــا كمواطنيــن، نحمــل عقــدة رقــم اربعــة كما 
يحمــل الغربيــون عقــدة 13، فهــل تتفضــل علينا الــوزارة باحتــرام ذكاء المواطن، 
وهــو يــرى رقمهــا الميمون وهذا الرقم )الطفل المدلل( وهو يرى في اكثر من بيت 
فيــه بــدال من عاطل واحد، اربعة عاطلين كما هي بعض األســر من طبيب وطيار 
ومهندس ومحاٍم؟ ويبقى جاللة الملك ســماء غيث تمطرنا باألمل، وســمو رئيس 
الــوزراء شــمس عطــاء تذيب ثلج وجع قارس، وســمو ولي العهــد قمر الليل يدلنا 
علــى طريــق الخالص لهموم هؤالء العاطليــن الملتحفين برداء الصبر. فالقرارات 
األخيــرة الكريمــة يتابعهــا نبض كل مواطن يبحث عــن الخالص األبدي. كمجتمع 
مدني، نتابع، وسنظل، )))ولن نتوب عن أحالمنا مهما تكرر انكسارها(( في الرهان 
علــى فتــح ثغــرة فــي جــدار اليأس، فــإن زيــادة إعانة التعطــل مــن 150 إلى 200 
دينــار للجامعييــن ومن 120 إلــى 150 دينار لغير الجامعييــن وزيادة مدة اإلعانة 
والتعويــض إلــى تســعة أشــهر بــداًل من ســتة أشــهر كما هو معمــول به حاليــًا، إلى 
جانــب زيــادة تعويــض المفصولين والمســرحين ليكــون بحد أقصــى 1000 دينار 
بداًل من 500 دينار كما هو معمول به حاليًا، ورفع الحد األدنى إلى 200 دينار بداًل 
مــن 150 دينــار والثالثة هي رفع رســوم تصاريح النظــام الموازي االختياري على 
المنشــآت التــي لــم تحقق نســب البحرنة المفروضة عليها مــن 300 دينار إضافية 
إلى 500 دينار، باإلضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة 
لألجانب من 200 إلى 500 دينار باإلضافة إلى رسم شهري 30 دينار، اثلج قلوب 
الشــعب البحريني. شــكرا ابا ســلمان، شكرا ابا علي، شكرا ابا عيسى، فقليل فيكم 

المديُح الكثيُر.

“العمل” 
و“الكهرباء” 

ولوحة الموناليزا سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

بدور المالكي

علــى هامــش اجتمــاع الــدورة السادســة والثالثيــن لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب فــي 
تونــس ، اســتقبل وزيــر الداخليــة، الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة 
وكيــل وزارة الداخليــة بالجمهوريــة العراقية الشــقيقة  عقيــل الخزعلي رئيس وفد بالده 
إلى االجتماع. وتم خالل اللقاء، بحث ســبل تعزيز التعاون والتنســيق األمني، باإلضافة 

إلى عدد من المسائل والقضايا األمنية ذات االهتمام المشترك.

بحث التنسيق األمني مع العراق



شــيًئا فشــيًئا تتكّشــف معالم برنامج الســكن االجتماعي المطّور الذي دخل حّيز التنفيذ مطلع الشــهر الجاري، لتشكل المعلومة األبرز 
في هذا البرنامج وهي مبلغ التمويل صدمة كبيرة لدى المواطنين؛ بعد خفض التمويل بمعدل يصل إلى النصف تقريبا لدى الشريحة 

الدنيا من المستحقين.

وســادت المشــهد العــام حالــة واســعة مــن 
الــذي  الحــاد  االنكمــاش  نتيجــة  اإلحبــاط 
أصاب معدالت التمويل، فمبلغ الدعم الذي 
كان متاحــا لــذوي الرواتــب 600 دينــار لــم 
يعد متاًحا ألصحاب الرواتب 1500 دينار.

التــي  اإلســكان  وزارة  لحاســبة  ووفًقــا 
عممتها على البنوك المشاركة في البرنامج 
فــإن مقــدار التمويــل المدعــوم ألدنــى فئة 
مــن المســتحقين يبدأ مــن حوالــي 36 ألًفا 
و719 دينــاًرا لفتــرة ســداد 25 ســنة، فــي 
حيــن أن مبلــغ الدعــم ألصحــاب الرواتــب 
البالغــة 1500 دينــار يقدر بحوالــي 69 ألًفا 

و605 دنانير لفترة سداد 25 سنة.
ولما أتاح البرنامج خيار رفع مبلغ التمويل 
لــذوي الرواتــب التــي تزيد عــن 600 دينار 
ليبلــغ مقــدار االســتقطاع 35 % بــدالً عــن 
25 %، فــإن أقصــى مبلــغ للتمويــل لــذوي 
الرواتــب 1500 دينار ســيصل إلى 91 ألف 

دينار.
تحويــل  حــول  أشــيع  مــا  الــوزارة  ونفــت 
القائمــة علــى  الطلبــات اإلســكانية  جميــع 

البرنامــج المطــور، فيمــا أكــدت أن خدمــة 
الوحدات الســكنية ســتبقى قائمة بالنسبة 
للطلبــات الجديــدة لمــن تتجــاوز أجورهــم 

500 دينار.
المواطنيــن  انطباعــات  “البــاد”  وســجلت 
أن  رأوا  إذ  الجديــد،  البرنامــج  حيــال 
البرنامــج الــذي أريــد لــه أن يكــون مطــّوًرا 
شــّكل تراجًعا كبيًرا في مستوى الخدمات 
التــي تقدمها الــوزارة للمواطنيــن، وإعان 
بدايــة النهاية لهذا البرنامــج الذي وصفوه 

بالنوعي والرائد.
الســكن  برنامــج  طــرح  أن  إلــى  وأشــاروا 

قفــزة  أحــدث  ســنوات  قبــل  االجتماعــي 
كبيــرة في أســعار العقارات؛ نتيجة ارتفاع 
القــدرة الشــرائية للمواطنيــن، وعليــه فــإن 
أي تحســينات علــى البرنامــج كان ينبغــي 

لها أن تسير في هذا السياق.
ولفتــوا إلى أن مبالغ التمويل التي يقدمها 
للشــرائح  خصوًصــا  الحالــي  البرنامــج 
الدنيــا ال تكفــي حتــى لشــراء قطعة أرض، 
فضــاً عــن بنائهــا، ممــا يتطلب معــه إعادة 
دراســة مقدار دعم الــوزارة لمبالغ التمويل 
بمــا يتــاءم مــع ســوق العقــارات والقــدرة 

الشرائية للمواطنين.

“مزايا المطور”... انكماش التمويل إلى النصف
أرض لقطعة  يكفي  ال  فــالــتــمــويــل  الــنــظــر  أعـــيـــدوا  “اإلســـكـــان”:  ـــ  ل ــون  ــن ــواط م

المنامة - هيئة جودة التعليم والتدريب

عقــدت هيئــة جودة التعليم والتدريب االمتحانات الوطنية لطلبة الصف الثالث 
الثانــوي، أمــس، بمشــاركة أكثــر من 10 آالف طالــب وطالبة في جميــع المدارس 
الحكوميــة، و7 مــدارس خاصــة، يــؤدون ثالثــة امتحانات، هــي: )اللغــة العربية، 

اللغة اإلنجليزية، وحل المشكالت(.

الرئيــُس  صرحــِت  المناســبة،  وبهــذه 
التعليــم  جــودة  لهيئــة  التنفيــذي 
والتدريــب جواهــر شــاهين المضحكــي 
الجهــات  مــع  وبالتعــاون   - الهيئــة  بــأنَّ 
المعنيــة في المملكة - تنفذ االمتحانات 
ورؤيــة  إســتراتيجية  وفــق  الوطنيــة 
واضحــة تعــزُز كافــَة الجهــود فــي هــذا 
الجانب، والمدعومة من قبل الحكومة؛ 
بهــدف االرتقــاء بالنظــام التعليمي قبل 
الجامعــي مــن خــال تجويد وتحســين 

العملية التعليمية في مملكة البحرين.

الوطنيــة  االمتحانــات  إنَّ  وأضافــت: 
آليــة دوليــة معتمــدة في عدد مــن دوِل 
العالــم، ومــن بينهــا مملكــة البحريــن؛ إذ 
يتــم تنفيذهــا لقيــاس أداء طلبتنــا فــي 
المدارس الحكومية والخاصة. كما أنَّها 
مؤشــٌر علمــيٌّ دقيق وكاشــف عــن مدى 
اكتســاب طلبة مدارس مملكة البحرين 
والمعــارف  والمهــارات،  الكفايــات، 

العلمية في مؤسساتنا التعليمية.
ممثلــًة  الهيئــَة  فــإنَّ  ولذلــك  وأردفــت: 
فــي إدارة االمتحانــات الوطنيــة، تضــع 

وموائــم  مــدروس،  بشــكل  األســئلة 
لمعطيات المعرفة، والمهارات المطلوب 
امتاكهــا من قبــل الطالب؛ كل بحســب 
الهيئــة  تــدرك  إذ  التعليميــة؛  مرحلتــه 
تماًمــا أهميــة هذه المرحلة لكونها ســلم 

الوصول إلى المرحلة الجامعية.

جواهر المضحكي

المضحكي: آلية معتمدة لتحســين العملية التعليمية

10 آالف طالب يؤدون االمتحانات الوطنية

“اإلسكان” تستقبل الراغبين باالستفادة من “مزايا”
ــر الــمــحــدثــة ــيـ ــايـ ــعـ ــمـ ــار عــــن الـ ــسـ ــفـ ــتـ ــاسـ ــرة لـ ــيـ ــبـ تــــوافــــد أعــــــــداد كـ

شرعت وزارة اإلسكان صباح أمس في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في االستفادة من النسخة الجديدة من برنامج مزايا، حيث توافدت إلى 
الوزارة أعداد كبيرة لالستفسار عن المعايير الجديدة للبرنامج، السيما بعد أن أضيفت مميزات جديدة للبرنامج.

وصــرح وكيــل وزارة اإلســكان الشــيخ عبد هللا 
بــن أحمــد آل خليفــة بأنــه ومنــذ اإلعــان عــن 
برنامــج مزايــا فــي نســخته الجديــدة وتفعيــل 
تطبيــق البرنامــج اعتباًرا مــن 1 مارس الجاري، 
تلقــت إدارة الخدمــات اإلســكانية العديــد مــن 
االتصــال  مركــز  طريــق  عــن  االستفســارات 
الوطنــي وبرنامــج تواصــل، فضاً عــن مراجعة 

المواطنين بكثافة لمركز خدمات الزبائن.
مــن  الكبيــر  العــدد  هــذا  توافــد  أن  وأضــاف 
المواطنيــن علــى الــوزارة يأتــي كنتيجــة لقيــام 
الوزارة بتوســعة شريحة المرشحين لاستفادة 
من البرنامج، حيث تم رفع الحد األقصى لســن 
50 عاًمــا، وتحديــد  إلــى   35 المســتفيدين مــن 

األحد األدنى واألقصى لراتب المستفيد بحيث 
يتراوح ما بين 500 إلى 1500 دينار، مع إضافة 
خيــارات جديــدة للمواطــن تتمثل فــي خدمتي 
تمويل البناء وتمويل شراء القسيمة السكنية.

وأردف الوكيــل أن هــذه المميــزات واإلضافات 
للبرنامــج  المســتمر  التطويــر  إطــار  فــي  تأتــي 
الــذي أطلقتــه الــوزارة عــام 2013، عــاوة على 
المواطنيــن  وطلبــات  مقترحــات  يلبــي  أنــه 
بشــأن زيــادة الحــد األقصــى للعمــر لاســتفادة 
مــن البرنامــج، وتنويــع خيــارات التمويــل التي 

يقدمها البرنامج.
وقــال الشــيخ عبــد هللا بــن أحمــد إن الــوزارة 
كانت قد وضعت خطة إجرائية سبقت اإلعان 

االســتعداد  وشــملت  البرنامــج،  عــن  الرســمي 
البنــوك  تزويــد  فــي  المتمثــل  والفنــي  التقنــي 
وتنظيــم  التمويــل،  مبالــغ  احتســاب  ببرامــج 
العديد من المحاضرات التثقيفية عن البرنامج 
فــي نســخته الجديــدة لموظفــي الــوزارة وبنك 
اإلســكان، باإلضافــة إلــى اجتماعــات ولقــاءات 

عمل مع البنوك المشاركة في البرنامج.
ونــّوه الوكيل بأن برنامــج مزايا يحظى برعاية 
تجســيًدا  يمثــل  باعتبــاره  الموقــرة،  الحكومــة 
ا للشــراكة مع القطــاع الخاص، فضاً عن  واقعيًّ
أنــه يعد الضامن الســتدامة الخدمة اإلســكانية 
علــى المــدى البعيد، نظًرا لفوريــة الخدمة التي 

يقدمها للمواطن.

المنامة - وزارة االسكان

69.6 ألف دينار 
تمويل ذوي 
رواتب 1500 

دينار

36.7 ألف     
دينار تمويل 

ذوي الراتب   
500 دينار

09 local@albiladpress.com
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27 جمادى اآلخرة 1440

محرر الشؤون المحلية

حدود تمويل السكن االجتماعي المطور

1500 دينار1500 دينار500 دينارالدخل

35 %25 %25 %االستقطاع

25 سنة25 سنة25 سنةفترة السداد

91 ألف دينار69605 دينار36719 دينارالتمويل

مالمح التعديالت 
الجديدة على قرار 

نظام اإلسكان

زيادة فترة اإلقامة المسموحة خارج البالد ألصحاب الطلبات إلى 6 أشهر بداًل من 90 يوًما

اعتماد تسمية السكن االجتماعي بداًل عن مزايا 

500 دينار الحد األعلى لالستفادة من قروض الشراء والبناء للطلبات الجديدة

إضافة تمويالت شراء القسائم وبناء المسكن إلى تمويالت السكن االجتماعي

ا أعلى ا أدنى لالستفادة من السكن االجتماعي و1500 دينار حدًّ اعتماد 500 دينار حدًّ

إلغاء الحد األقصى للتمويل لبرنامج السكن االجتماعي

إتاحة خيار زيادة مبلغ التمويل لرواتب 600 دينار فأكثر مقابل زيادة نسبة االستقطاع إلى 35 %

وقف صرف الدعم في حال عدم التزام المنتفع بالبناء في الفترة المحددة في عقد التمويل

وقف صرف الدعم حال إسقاط جنسية المنتفع 

تعليق الدعم في حال عدم تحديث المنتفع بياناته بشكل دوري

قبول الطلب باسم الزوجة واستثناء دمج راتب الزوج في حال تجاوز السن المحدد أو رفضت البنوك المشاركة تمويله

 إلغاء خدمة القسائم السكنية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشاريع التطويرية، لالرتقاء بالمسيرة التعليمية، 
في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جــاء ذلــك، لــدى تفقــده عــدًدا مــن لجــان 
الثالــث  للصــف  الوطنيــة  االمتحانــات 
الثانــوي، والتــي انطلقــت أمس بمشــاركة 
الحكوميــة  المــدارس  طلبــة  مــن  اآلالف 
ســيرها  علــى  اطمــأن  حيــث  والخاصــة، 
بالصــورة بالمطلوبــة، مؤكــًدا علــى دورها 
البــارز ضمن مبــادرات المشــروع الوطني 
والجهــود  والتدريــب،  التعليــم  لتطويــر 
التــي تبذلهــا الــوزارة فــي تنفيذهــا منــذ 
ســنوات بالتعاون مع هيئة جودة التعليم 
األهــداف  تحقيقهــا  لضمــان  والتدريــب، 

المرجوة منها.
مــن  تســتفيد  الــوزارة  أن  وأضــاف 

نتائــج االمتحانــات فــي تقييــم وتطويــر 
المناهــج  إعــداد  صعيــد  علــى  جهودهــا 
والبرامــج  التدريــس  واســتراتيجيات 

التدريبيــة للمعلمين، وذلك ضمن خططها 
فــي مختلــف مراحلــه،  التعليــم  لتطويــر 

بدعم ومساندة من قيادة بلدنا العزيز.

النعيمي يتفّقد سير االمتحانات الوطنية للثالث ثانوي

تنفيذ المشاريع التطويرية لالرتقاء بالتعليم



مخالفة صارخة

ورصدت عدسة “البالد” استمرار خرق شاحنات 
وباصــات كبيــرة الحجم لحظر مــروري بعبورها 
وســط األحيــاء الســكنية بالمجمــع فــي منطقــة 

هورة سند.
ومــن بيــن الصــور الصارخــة عبــور بــاص ثقيــل 
ووقــوف  المنطقــة،  دخولــه  تمنــع  الفتــة  أمــام 
مجموعــة كبيرة من الباصــات يصل عددها إلى 

30 باًصا بأرض فضاء.
وكانــت اإلدارة العامــة للمــرور قــد تفاعلت قبل 
3 أعــوام مــع تزايــد شــكاوى المواطنيــن وقتئــذ 
التــي  الشــاحنات  لســواق  مخالفــات  بتحريــر 
تجــوب األحيــاء الســكنية بمنطقــة هورة ســند، 

وضبطت 24 مخالفة في يوم واحد.

لقاء الوزير

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي 
زايــد لـــ “البالد” إن هــذه المشــكلة المؤرقة تركة 

مســتمرة منــذ أعــوام دون حلٍّ مجٍد ومســتفيد 
األشــغال  ووزارة  للمــرور  العامــة  اإلدارة  مــن 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 

وغيرهما.
وأضــاف أنــه علــى تنســيق مســتمر مــع العضــو 
البلــدي بالمنطقــة لحصر مجموعــة من المطالب 
الخدميــة، وســيلتقي مــع الوزيــر عصــام خلــف 
قريبــا، وســيطرح مشــكلة ســكان مجمــع هــورة 

سند مع الشاحنات والباصات المخالفة.

ولفــت إلــى أنــه لــن يتــردد عــن إثــارة الموضوع 
المتاحــة  الدســتورية  األدوات  مختلــف  عبــر 
للنائــب وذلــك للوصــول لحــل يرضــي األهالــي، 
ومشــيًرا إلــى أنــه قــد يقــدم اقتراًحــا برغبة عن 
هذا الموضوع قريبا بموازاة مسار لقاء الوزير.

الفأس بالرأس

الرابعــة  الدائــرة  عــن  البلــدي  العضــو  وطالــب 

بالمحافظــة الجنوبية عمر عبدالرحمن بضرورة 
وتنفيــذ  مســتمرة  مروريــة  دوريــات  توفيــر 
الســكني  بالمجمــع  المخالفيــن  لضبــط  حمــالت 

بمنطقة هورة سند.
وقــال إنــه يتعّيــن علــى اإلدارة العامــة للمــرور 
التعاون بشــكل أكبر مع بعض القنابل الموقوتة 
قبــل أن يقــع الفــأس بالــرأس، ومســتذكًرا قصة 
دهــس طفــل قبــل قرابــة 3 أعــوام بهذا الشــارع 

الفتة ناعمة ال تحظر عبور الباصات الثقيلةالمزدحم بالشاحنات والباصات الثقيلة.

زايد لـ “^”: سألتقي وزير األشغال لبحث حل مستديم للمشكلة

جدل خفض الجوائز من آالف الدنانير للمئات وبطء اإلنترنت
تــــفـــــاوت ردود الــــفــــعـــــل عــــن أول بــــطــــولـــــة لأللـــعـــــاب اإللــكـــتـــرونــــيــــــة

تفاوتــت ردود األفعــال لتقييــم أول بطولة لأللعاب اإللكترونية بترتيب مــن االتحاد البحريني لأللعاب الذهنية واإللكترونية ورعاية 
شــركة )بحرين شــوت(. وشــهدت الفعالية حضور قرابة 500 شــخص، بينهم قرابة 350 العًبا، وجرى توزيع جوائز بلغ إجمالي مبلغها 

28 ألف دوالر )قرابة 10500 دينار(.

 شكوى فريق

وقــال رئيــس أحــد فــرق الالعبيــن عبدالرحمــن 
شــهدت  الفعاليــة  إن  )البــالد(  لصحيفــة  المــال 
بحــق  الئقــة  غيــر  وتنظيميــة  فنيــة  إربــاكات 

مشاركين بحرينيين وضيوف من السعودية.
وأوضــح: المنظمــون أعلنــوا عــن مبالــغ جوائــز 
معينــة، ولكــن جرى خفض مبلغ الجوائز بشــكل 
مفاجــئ ومجحــف، وهــو ســبب رفــض فريقــي 
اســتالم مبلغ الجائزة بسبب اختالفه عن المبلغ 

المعلن عبر إعالنات الفعالية الرسمية.
وأشــار إلــى أنــه أحرز المركــز الثاني، ويســتحق 
1000 دوالر )قرابة 375 ديناًرا(، ولكن المنظمين 
خفضــوا مبلــغ الجائزة لتصــل 400 دوالر )قرابة 
150 دينــاًرا(، وهــو يختلف عن المعلن وال يمكن 

توزيعه على أعضاء الفريق المشارك.
ولفــت إلــى أن المشــاركين بالــدوري عانــوا مــن 
مشــكلة بــطء اإلنترنــت، وتغييــر موقــع انعقــاد 
الفعالية، من خالل تنظيم بعض فئات المسابقة 
بمحــل يقــع فــي منطقة عــراد باإلضافــة للموقع 

األم للفعالية بمنتزه عذاري.

رد المنظمين

مــن جهتــه، أوضــح مســؤول التنظيــم بشــركة 
لمنــدوب  أبوديــب  أحمــد  شــوت(  )بحريــن 
الصحيفة أن مبالغ الجوائز لم تتغير أو تخفض، 
وقــد تــم االتفاق مــع الفرق عن المعيار األنســب 
لتوزيــع الجائــزة، وقــد توافــق المشــاركون على 
اســتفادة أكبر عدد ممكن من أجل إضفاء مزيد 

من الفائدة والمتعة بالبطولة.
وأشار إلى أن البطولة ناجحة بكل المستويات، 
وارد  أمــر  تقنيــة  أو  فنيــة  مالحظــات  أّي  وأن 

بفعالية كبيرة من هذا النوع.
ولفــت إلــى أن بــطء اإلنترنــت مــن المشــكالت 

التقنيــة التــي ال يتحمــل ســببها المنظميــن ألن 
والفًتــا  الرئيســي،  الخدمــة  لمــزود  يعــود  ذلــك 
إلــى أن الشــركة وبالتعــاون مــع االتحــاد وفرتــا 
انترنــت بأفضــل نوعيــة )4G ماكس( من شــركة 
بتلكــو، والتــي تعتبر األفضل، ولكن واجه بعض 

الالعبين صعوبات فنية بجودة اللعب.
وبيــن أن اســتضافة محل بمنطقــة عراد إلحدى 
فئــات المســابقة لتفادي مشــكلة بــطء اإلنترنت 
وقلة جودته، وشــاكًرا المحل المســتضيف على 

مبادرته.
وعــن أســعار التذاكــر، قــال إن تذكــرة الحضــور 
ليــوم تبلــغ 5 دنانير، والمشــاركة بجميع األلعاب 
ليــوم 15 دينــاًرا، أمــا المشــاركة بجميــع األلعاب 
أن  وأكــد  دينــاًرا.   25 تبلــغ  البطولــة  بيومــي 
المنظميــن تفادوا كثيرا من المشــاكل في اليوم 

الثاني واألخير من البطولة.

هوية جديدة

يشار إلى أن االتحاد البحريني لأللعاب الذهنية 
فــي  الجديــد  شــعاره  دشــن  قــد  واإللكترونيــة 
فبرايــر الماضــي. ويتولــى رئاســة االتحــاد علي 

شويطر.

عدد كبير من الحضور

إحدى جوالت المسابقة

10local@albiladpress.com

االثنين
4 مارس 2019 

27 جمادى اآلخرة 1440

عمر عبدالرحمنعلي زايدمدير االدارة العامة للمرور

500 العب 
ومتفرج 

و10500 دينار 
إجمالي الجوائز

محرر الشؤون المحلية

راشد الغائب

شاحنات الموت تستريح بعد وعثاء السفرباصات قادمة ومغادرة 

يجول الباص بالمجمع كأنه من السكان

حبر “المرور” جفَّ
عن مخالفة شاحنات

الموت بهورة سند
لماذا توقفت اإلدارة العامة للمرور عن تحرير المخالفات ضد الشاحنات المخالفة بشارع رقم 77 بمجمع 645 بهورة سند؟. 
سؤال يحمله مجموعة من سكان المجمع لـ “البالد” بسبب تراخي مختلف الجهات المعنية في ردع المخالفين ووضع نقطة 

بنهاية سطر مشكلة مؤرقة تتوّرط بها شاحنات الموت بدهس األطفال وخنق فضاءات المجمع السكني.
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شركات ستضخ الدنانير لالستثمار الرياضي
محترف جيل  الفضالة:  منتظر...  قانون  الفاضل:  خاصة...  مدرسة  فخرو: 

عــن مصيــر  الحــداد  أحمــد  الشــوري  تســاءل 
شــؤون  وزارة  قــررت  أرضــا   72 تخصيــص 
للقطــاع  تخصيصهــا  والرياضــة  الشــباب 
الفاضــل  الشــورية جهــاد  الشــبابي. وأشــارت 
إلــى أن القطاع ســيكون نشــطا اقتصاديا فور 
الموافقــة علــى االقتــراح بقانــون. وقالت:”إن 
بفــارغ  الرياضــي  الشــارع  ينتظــره  التشــريع 

الصبر”.
وأردفــت الشــورية ســبيكة الفضالــة أنــه مــن 
وإذا  القانــون سننشــأ جيــا محترفــا،  خــال 
أشــركنا القطاع الخــاص مع القطاع الحكومي 
مــن  اقتصاديــا  انتعاشــا  القطــاع  سيشــهد 
خــال إنشــاء أندية وأكاديميــات للمحترفين، 
القطــاع االقتصــادي  وجميعهــا ســتصب فــي 
بالدولــة وســتخلق ســوق عمــل جديــدا، وأن 
طفــرة  سيشــكل  الحالــي  القانــون  اقتــراح 
الــدالل  إبتســام  الشــورية  وبينــت  للشــباب. 
الشــباب  لتنشــيط حركــة  المقتــرح فاعــل  أن 
الحركــة  مســاهما  وســيكون  البحريــن،  فــي 

االقتصاديــة خصوصــا فــي القطاع الســياحي 
والعــاج الطبيعي، باإلضافة إلى أنه مشــروع 
وطنــي ولكــن بحاجــة إلــى عمليــة تثقيفيــة، 
للشــباب  إحصائيــات  علــى  الحصــول  داعيــة 

الرياضيين في األندية.
وأشار الشوري جمال فخرو إلى أن االحترافي 

يبــدأ منــذ عمــر 13 ســنة، ففي الــدول األخرى 
بدأت تأسيس المدارس الخاصة لاحتراف.

وقــال: “هــل فعاً حجــم البحريــن االقتصادي 
الرياضــي  االســتثمار  حجــم  علــى  قــادر 
اقتصــار  يتــم  ولــن  نجاحهــا؟  واحتماليــة 
عمليــة االحتــراف علــى الرياضييــن فقط إنما 

المدربــون وغيرهــم، وكيــف ستســاعد الدولة 
فــي خلــق هــذه الثقافــة العامة داخــل مجتمع 
البحرين؟ يجب االســتفادة من تجارب الدول 

المجاورة”.
وقالت الشــورية منــى المؤيد: “الرياضة الحل 
الوحيــد للشــباب وإشــغالهم بما هــو مفيد لهم 
تجمــع  فالرياضــة  السياســة؛  عــن  وإبعادهــم 

الشباب مع اختاف جنسياتهم ولونهم”.
وأشارت إلى أنهت زارت في الجمعة الماضية 
أحــد الماعــب الخاصــة، وهــو محــاط ويؤجر 

على الشركات.
وأردفــت أن معظــم الشــركات فــي البحريــن 

ستشجع على وضع أموالها في الرياضة.
بماييــن  يقــدرون  العبــون  “يوجــد  وقالــت: 
مملكــة  بتطبيقــه  تقــوم  أن  يمكــن  الدنانيــر. 

البحرين”.
وأشــار الشــوري رضــا منفــردي إلــى أن هنــاك 
شريحة كبيرة ستتفاعل مع االقتراح، ويجب 

أن تحول الرياضة من هواية إلى احتراف.

نانسي خضوري وجهاد الفاضل

الرقابة على الشركات... ال إفراط وال تفريط
الصالح: ال لتقييد الرؤية... العرادي: ال للتشدد... المعاودة: شركات لم ُتراَقب
أشــار رئيس مجلس الشــورى علي الصالح إلى أن كل شــركة ملزمة بأن تعين مدققا 
ماليا على مســتوى دولي وتقوم بمراقبة الشــركة وتقدم تقريرها للجمعية العمومية، 
ولذلك ليس هناك خوف على الشــركات، وفي حال هل تســتطيع تملك الحكومة في 

الخارج أسهم شركات في الخارج.

االقتصاديــة  البحريــن  رؤيــة  أن  إلــى  ولفــت 
الخــاص،  للقطــاع  أكثــر  حريــة  تمنــح   2030
فكيــف يمكن أن نضــع قيودا لهذه الرؤية التي 

ستحد من استثمارات الشركات.
وقالت الشــورية جهاد الفاضــل: “أرى االكتفاء 
فيهــا  تســهم  التــي  المعنيــة  الجهــة  برقابــة 
الحكومة بنســبة أقل من 50 % وال حاجة لمد 

صاحية ديوان الرقابي على تلك الشركات”.
وتســاءلت عــن كــون التشــريع جاذبا لشــركات 
واســتثمارات، تعنــي أننــا نقــول لهــا إن دخــول 
الحكومــة معــك فــي االســتثمار يعنــي الرقابة 
عليــك مــن ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة 
ولــن يكــون لك دور فيهــا. وبين الشــوري علي 
بمراقبــة  األحقيــة  لهــا  الحكومــة  أن  العــرادي 

الجهــات، ولكــن يجــب أال نتشــدد فــي الرقابــة 
على الشركات التي تملك الحكومة فيها نسبة 
أقل من 50 % فالجهات المعنية أصاً تراقبها. 
وأشــار إلى “إن البحرين في الســنوات المقبلة 
ســتتجه إلــى االســتثمار فــي الخــارج”. وبيــن 
الشــوري خالد المســقطي أن في حال مشاركة 
الحكومة 1 % إلى 100 % فهي أموال عامة، 
ســيؤدي  الرقابــة  ديــوان  قانــون  تعديــل  وأن 
إلــى عــزوف القطــاع الخــاص عــن المشــاركة 
بــأي نشــاط اســتثماري. وقــال الشــوري عــادل 
ويكفــي  جــدًا  مقنعــة  المبــررات  إن  المعــاودة 
أن ديــوان الرقابــة بيــن رأيــه، وقــال إن هنــاك 
شــركات كبيــرة لــم تحــظ بالرقابــة المطلوبــة، 
والحكومة تملكها 100 % وليس فقط 50 %. الرئيس الصالح والوزير البوعينين

أثقال نهاية الجلسة االشتراعية
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المعتذرون عن الجلســة الثانية عشرة 
الفصــل  مــن  األول  األنعقــاد  دور  مــن 

التشريعي الخامس:
-  فاطمة الكوهجي

-  منصور سرحان
- عبدهللا الدوسري

تغطية: مروة خميس
تصوير: خليل ابراهيم

3 معتذرين

رفــض مجلــس الشــورى مشــروع 
مــن   )4( المــادة  بتعديــل  قانــون 
الماليــة  الرقابــة  ديــوان  قانــون 
بالمرســوم  الصــادر  واإلداريــة، 
 ،2002 لســنة   )16( رقــم  بقانــون 
الــذي يقضــي بمــد ســلطة ديــوان 
علــى  واإلداريــة  الماليــة  الرقابــة 
الشــركات التــي يكــون للدولــة أو 
لشخص من األشخاص االعتبارية 
العامــة حصة فــي رأســمالها بما ال 
يقــل عــن 25 %، أو التــي تضمــن 

الدولــة لها حــدا أدنى من الربح أو 
تقدم لها إعانة مالية.

ال  رقابة على شركات “ربع حكومية”

أجل مجلس الشــورى مشــروع قانون 
بتعديــل بعــض أحــكام قانــون إيجــار 
العقــارات لمــدة أســبوعين لمزيــد مــن 
الدراســة. وليســت هــذه المــرة األولى 

التي يؤجل فيها نظر التشريع.
إلــى اإلســهام فــي  ويهــدف التشــريع 
لألســرة  الحمايــة  مــن  مزيــد  إضفــاء 
مــن خال حمايــة البيئة الســكنية بما 
يحفــظ كيانها ويحمى قيمها ويحفظ 
ويحقــق  المجتمعــي،  التماســك 
اشتراطات وضوابط األمن والسامة 

في شأن السكن االجتماعي.
العــدل  وزارة  رأي  اللجنــة  وبينــت 
واألوقــاف  اإلســامية  والشــؤون 
رأيهــا  أبــدت  أن  ســبق  الحكومــة  أن 
عندمــا  القانــون  مشــروع  بخصــوص 
أحيــل إلــى اللجنــة الوزاريــة كاقتراح 

مقدم من مجلس النواب.
مشــروع  موضــوع  أن  اللجنــة  ورأت 
القانــون يثير إشــكاالت عنــد تطبيقه، 

وأن فلســفة فصــل ســكن العمــال عــن 
فــي  واضحــة  غيــر  العائلــي  الســكن 
مشــروع القانــون، وذلــك أنــه ال يوجد 

تعريف واضح للسكن العائلي. 
وأوضحت أن القانون رقم )27( لسنة 
2014 بشــأن إيجــار العقــارات حديث 
نســبيا، تنــاول بالتنظيــم كل المســائل 
المتعلقــة بموضــوع إيجــار العقــارات، 
لــه،  عامــة  وأحــكام  تعاريــف  فوضــع 
اإليجــار  عقــد  تســجيل  تنــاول  ُثــم 

والتزامات المؤجر والمستأجر.

سكن العزاب ولعنة التأجيل

عبدالرحمن جمشير

مراجعة مذكرة

مهمة جديدة للبلدية: فتشوا عن العوائل
ــة ــازب ــع ــة ال ــال ــعــم ــل ــة ل ــيـ ــاقـ ــر األخـ ــي ــن الـــمـــمـــارســـات غ ــق مـ ــي ض

أشــار الشــوري فــؤاد الحاجــي إلــى أننــا نشــاهد 
الممارســات المخالفــة التــي يمارســونها العــزاب 
القــرى، ويجــب أن نراعــي  اآلســيويون وســط 

مصلحة الجميع ونحمي األسرة البحرينية.
وبيــن أنــه يجــب إلــزام تســجيل عقــود اإليجــار 
لغيــر الســكن العائلــي، وأن يبيــن كل مســتأجر 

الغرض من استئجاره للمكان.
وأثنــى الشــوري أحمــد الحــداد علــى مداخــات 
مــن  العمالــة  ممارســات  عــن  الشــورى  أعضــاء 
فــي  أخاقيــة  غيــر  بتصرفــات  العــزاب  ســكن 
المناطق الســكنية غير العائلية، مما تشــكل تلك 
التصرفــات خطرًا على العائــات، منوهًا إلى أن 

البيوت القديمة التي تؤجر على العمالة السائبة 
يجب أن نحافظ عليها كتراث. 

البلديــة  أن  المؤيــد  منــى  الشــورية  وبينــت 
مسؤولة عن التفتيش وال يتم توصيل الكهرباء 
للعقار إال بعد التأكد من أن المستأجرين عوائل 

وليسوا عزابا. 
يســكن  معروفــة  مناطــق  هنــاك  أن  وأردفــت 
فيهــا عمــال أجانب، فيجــب أن تقســم المناطق 

لمناطق لسكن العزاب.
التأجيــر  إن  بوحســين  جــواد  الشــوري  وقــال 
بالباطــن ســيؤدي إلــى أحــداث إشــكاالت وهــو 

مدير عام بلدية الشمالية لمياء الفضالة حاضرة جانبا من الجلسةضرب بعادات وتقاليد البلد.

األندية التجارية تفوز بأول مباراة
ــه ــت ــاغ ــي ــص ــة ل ــومـ ــكـ ــحـ ــلـ ــل الـــتـــشـــريـــع لـ ــيـ ــحـ ــس يـ ــلـ ــجـ ــمـ الـ

نظــر  جــواز  علــى  الشــورى  وافــق مجلــس 
االقتراح بقانون بشأن االحتراف الرياضي، 
الــذي يهــدف إلــى نقــل النشــاط الرياضــي 
مــن إطار الهواية والتطــوع، إلى االحتراف 
القطــاع  دور  وتعزيــز  الكامــل،  الرياضــي 
الخــاص فــي هــذا المجــال، وهو ما يســاهم 
بشــكل كبيــر في تطويــر العمليــة الرياضية 
قدراتهــا  وتحســين  تنميتهــا،  إلــى  والدفــع 
التنافسية في المحافل الرياضية اإلقليمية 

والدولية. 
توفيــر  علــى  بقانــون  االقتــراح  ويعمــل 
الحمايــة الازمــة للرياضييــن المحترفيــن، 

االحتــراف  عقــود  تســجيل  خــال  مــن 
شــؤون  وزارة  لــدى  واعتمادهــا  الرياضــي 
األولمبيــة  اللجنــة  أو  والرياضــة،  الشــباب 
الــذي  األمــر  البحرينيــة بحســب األحــوال، 
الحمايــة  تحقيــق  ضمــان  فــي  يســاهم 
االحتــراف  لعقــود  واإلداريــة  القانونيــة 
الوظيفــي  االســتقرار  وتحقيــق  الرياضــي، 

للرياضيين المحترفين. 
وكذلك فإن االقتراح بقانون يسمح بإنشاء 
األنديــة والفــرق الرياضيــة التجاريــة، األمر 
الذي يساهم في الُرقي بالرياضة البحرينية 
وفًقا للمعايير واألنظمة الرياضية الدولية. الموقعان على االقتراح البنمحمد ومنفردي



الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

عقدت اللجنة التنســيقية المشــتركة بين المجلس األعلى للمرأة، والســلطة التشــريعية لدعم إدماج احتياجات المرأة في التنمية، 
أولــى اجتماعاتهــا فــي تشــكيلها الجديــد مــع انعقاد الفصــل التشــريعي الحالي، برئاســة األمين العــام للمجلس األعلى للمــرأة هالة 

االنصاري، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.

وتــم خــال االجتمــاع، تحديــد أولويــات 
حيــث  الحالــي،  للــدور  المشــترك  العمــل 
ناقشــت اللجنــة مجاالت التعــاون المقبلة، 
وتطويــر  بمراجعــة  يتعلــق  مــا  خصوصــا 
التشــريعات والقوانيــن الســتدامة إدمــاج 
األدوات  خــال  مــن  المــرأة  احتياجــات 
تفعيــل  ومتابعــة  التشــريعية،  واآلليــات 
احتياجــات  إلدمــاج  الوطنــي  النمــوذج 
المــرأة فــي التنمية وتحقيق التــوازن بين 
الجنســين فــي سياســات وبرامــج الدولة، 
الرقابــي  الــدور  اســتثمار  إلــى  إضافــة 
للســلطة التشــريعية لمتابعة سد الفجوات 
بمــا يحقــق التــوازن بيــن الجنســين علــى 
المســتوى الوطنــي، والتوعيــة مــن خــال 
المساهمة في نشر فكر وثقافة وتطبيقات 

التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات 
المرأة بين اعضاء السلطة التشريعية.

كما اســتعرض الطرفان مبــادرات وبرامج 
المــرأة  لنهــوض  االســتراتيجية  الخطــة 

البحرينيــة للفتــرة )2019 - 2022(، التــي 
تــم تضمينهــا فــي برنامــج عمــل الحكومة 
واالقتصاديــة  التشــريعية  محــاوره  فــي 

والخدمات والبنية التحتية.

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ 
اإلنجــازات  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  ســلمان 
تحققــت  التــي  والحضاريــة  االقتصاديــة 
فــي ظل المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة 
عاهــل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة وجهود الحكومة برئاســة 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  ومتابعــة  ودعــم 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 

مجلس الوزراء.
وأكــد الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة 
مزيــد  تحقيــق  فــي  مســتمرة  البحريــن  أن 
مــن التقــدم والنمــاء ألبنائها، وهــو ما يجعل 
المواطــن دومــا محــور األولويــات لمختلــف 
المبــادرات والمشــاريع التي تنفذهــا الدولة؛ 
باعتباره المحور الرئيس في عملية التنمية 

الشاملة وغايتها.
جــاء ذلك لــدى لقاء وزير المالية واالقتصاد 

الوطنــي فــي مكتبــه بالــوزارة صبــاح أمــس 
رئيــس مندوبيــة االتحاد األوروبــي المعتمد 
لدى المملكة السفير ميكيلي تشيرفوني دي 

دورسو. 
ونــوه وزيــر الماليــة بالســعي الدائــم لتنميــة 
عاقات الشراكة بين المملكة ودول االتحاد 
األوروبــي، وفتــح مزيٍد من قنــوات التعاون 
ظــل  فــي  المجــاالت،  كل  فــي  المشــترك 
كل  وتوافــر  للمملكــة  االقتصــادي  االنفتــاح 
المقومات والفرص االستثمارية التي تمكن 
مــن تحقيــق شــراكة متميــزة فــي المجاالت 

كافة.
هذا وجرى في اللقاء التباحث في العاقات 
االقتصاديــة والتجاريــة البحرينية مع دول 
التنســيق  دعــم  وســبل  األوروبــي  االتحــاد 
والتعــاون فــي المجــال االقتصــادي والمالي 
والتجــاري وتبادل الخبرات والتجارب ذات 
الصلة فيما بين المملكة واالتحاد األوروبي.
كما تم التطرق إلى عدد من المواضيع ذات 
االهتمام المشترك إلى جانب تطورات سوق 
المــال واألعمــال وغيرهــا مــن الموضوعــات 

المرتبطة باالقتصاد العالمي.

خالل االجتماع

وزير المالية واالقتصاد الوطني يلتقي رئيس مندوبية االتحاد األوروبي

ــوات ــد الفجـ ــة سـ ــي لمتابعــــ ــدور الرقابـ ــار الـ استثمــــ وزير المالية: مستمرون في تحقيق مزيد من التقدم والنماء ألبنائها

تطوير التشريعات الستدامة إدماج احتياجات المرأة تنمية الشراكة االقتصادية مع دول االتحاد األوروبي
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27 جمادى اآلخرة 1440
“رومالدو ديل بيانكو” تكّرم مي بنت محمد
ــون الـــتـــراث الــثــقــافــي ــ ــي مـــجـــال َصـ ــا فـ ــوده ــه ــج تـــقـــديـــًرا ل

شــاركت رئيســة هيئــة البحرين للثقافة واآلثار الشــيخة مي بنــت محمد آل خليفة 
أمس في فعاليات المؤتمر العام لمؤسسة “رومالدو ديل بيانكو” للخبراء الدوليين 
فــي دورتــه الـــ21 تحت شــعار “التراث لبناء الســالم” خالل الفتــرة 1 حتى 3 مارس 
الجاري في مدينة فلورنسا اإليطالية، حيث تشارك مملكة البحرين كضيف شرف 

هذه الدورة من خالل برنامٍج ثقافي بعنوان “البحرين تلتقي العالم”.

وقــام باولــو ديــل بيناكــو رئيــس ومؤســس 
المختصــة  بيانكــو  مؤسســة رومالــدو ديــل 
بالتراث الثقافي والحوار ما بين الحضارات 
والثقافــات المتنوعــة بتكريــم الشــيخة مــي 
بنــت محمــد تقديــًرا لجهودهــا فــي مجــال 
فــي  وإســهاماتها  الثقافــي،  التــراث  صــون 
مــد الجســور بيــن مختلــف الــدول مــن أجل 
بلــٍد  التأســيس لحــوار حضــاري يعــّرف كل 

باآلخر من خال الثقافة.
وعن مشاركة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 

في هذا الحدث العالمي، قالت الشــيخة مي 
بنت محمد “حضورنا في هذا المحفل المهم 
يثبــت مــا وصلت إليــه الثقافة فــي البحرين 
مــن مســتوى متقــدم، حيــث نؤكــد مــن هنــا 
أهميــة تراثنــا اإلنســاني الشــاهد علــى عمــق 
“إن  البحريــن”، وأضافــت  حضــارة وتاريــخ 
مقّومــات البحريــن الحضاريــة هــي وســيلة 
الترويــج األفضل واألداة األبــرز التي نعّرف 

العالم عبرها بغنى هذه األرض”.
أمــا فيمــا يتعلــق بمعــرض “البحريــن تلتقــي 

العالــم”، فذكــرت “جلبنا مــن البحرين نماذج 
المــرأة  مــن تراثنــا األصيــل كأزيــاء  مميــزة 
البحرينيــة التقليدية، صناعــة الفخار، فنون 
العمــارة فــي البيــوت التراثيــة، الموســيقى، 
والخــط العربي، لنضع المجتمع الدولي أمام 
هذه العناصر التي شــّكلت في مجملها إرثنا 
اإلنســاني الــذي بــدوره يســتحق أن يكــون 

الواجهة التي بها ُتعَرف البحرين”.

الثقافــة  وفــي الفعاليــة قّدمــت مديــر عــام 
والفنــون بالهيئــة الشــيخة هــا بنــت محمــد 
آل خليفــة كلمــًة عّرفت من خالهــا ببرنامج 
البحريــن الثقافــي “البحريــن تلتقــي العالــم” 
لمختلــف  جامًعــا  معرًضــا  تضمــن  والــذي 
عناصــر التراث الثقافــي المحلي إضافًة إلى 
نــدواٍت تعريفيــة حــول مقّومــات البحريــن 

الحضارية.

خالل التكريم 

 المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

سؤال قانوني 
لوزير الشباب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار
Û  ال يشــغلني من أســاء إلّي فلســت أجاريه، وإنما يشــغلني من أحســن إلّي“

كيف أجازيه”.
جالل الدين الرومي

Û  أســتغرب تعطيل وزارة الشــباب، انعقاد فعالية، تناقش موضوع
الساعة، عن البحرنة، بنادي العروبة، بمبررات غير قانونية.

Û  ولم أجد بقائمة المتحدثين شخصية حمراء، قد تغضب الرقيب
بالــوزارة، فالمتحــدث األول نائــب، والثانــي عقيــد متقاعــد مــن 

الجيش، والثالث رجل أعمال، والرابع قيادي باتحاد العمال.
Û  فرضــت الــوزارة علــى النــادي العريــق الحصــول علــى ترخيــص

مسبق للفعاليات، وخوطب المسؤول المعني يوم األحد الماضي، 
وجــاء الــرد المفاجــئ عبــر اتصــال هاتفــي يوم الســبت بالســاعة 

الثالثة ظهرا –أّي قبل 5 ساعات من انعقاد الفعالية- لتأجيلها.
Û  أجــزم بــأن الوزيــر أيمــن المؤيد يخطــط لقيادة الســفينة بطريقة

جديــدة، ولكــن مــا جــرى كبــوة حصــان، ال يســتقيم مــع قانــون 
بنظــارة  الوزيــر  لــه  احتكــم  اذا  واألنديــة  األهليــة  الجمعيــات 

المحامي.
Û  ومــا يثيــر اســتغرابي اختــاف التعامــل بيــن الجمعيــة األهليــة

التابعــة إداريــا لوزارة العمل، وبيــن النادي الثقافــي التابع لوزارة 
الشباب، بالرغم من تشابه مركزهما القانوني وخضوعهما لقانون 

واحد.
Û  الجمعيــات ال تعامــل بعقلية الماضي الرقابية المقيمة لدى وزارة

الشــباب. وال تشــترط وزارة حميــدان اعطــاء الضــوء األخضــر 
لفعاليات المجتمع المدني.

Û  نــادي العروبة تأســس قبل 80 عاما، ويضــم عتاولة المثقفين، ما
يســتوجب معاملتــه بخصوصيــة، كونــه ناديــا عريقا عربيــا أوال، 
واحتضــن اآلبــاء المؤسســين لنهضــة البحريــن ثانيــا، ولم يعرف 

عنه إال االنحياز لقضايا الوطن الصغير والكبير ثالثا.
Û  يتعين إعادة وهج مؤسســات المجتمع المدني، من خال الدعم

والتشجيع والتحفيز، بدال من التنفير واإلحباط والتهميش.

Û  وأطلــب مــن وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة المحامــي أيمــن
المؤيد االجابة عن االستفسارات اآلتية:

Û  كم يوما تســتغرق معاملة دراســة طلب األندية الحصول على
الترخيص للفعاليات؟ ثّم، أيكون الرد شفهيا أم كتابًيا؟

Û  أال ترى أن األصوب قانونيا خضوع األندية الثقافية إلشــراف
هيئة الثقافة واآلثار؟

عمان - بنا المنامة - بنا

فــازت فاطمــة الكوهجي رئيس لجنة شــؤون 
المــرأة والطفــل بمجلــس الشــورى عضو وفد 
المؤتمــر  فــي  المشــارك  البرلمانيــة  الشــعبة 
التاســع والعشــرين لاتحاد البرلمانــي العربي 
شــؤون  لجنــة  برئاســة  عمــان،  فــي  المنعقــد 

المرأة والطفولة باالتحاد البرلماني العربي.
وترأســت الكوهجــي االجتمــاع األول للجنــة، 
والــذي تــم خالــه مناقشــة مســودة القانــون 
المــرأة  حقــوق  قانــون  بشــأن  االسترشــادي 
والطفــل، حيــث أكــدت أن وضــع المــرأة فــي 
أي مجتمــع يمثــل معيارا أساســيا يبين درجة 
تقدمــه ومــدى تفاعلــه مــع معطيــات العصــر 
الحديــث، بــكل ما يحمله من قيم ديمقراطية 
واحتــرام للمواطنــة واحتــرام لقضايــا حقوق 
باعتبارهــا  المــرأة  أن  إلــى  الفتــة  االنســان. 
مكون أساسي من مكونات استقرار المجتمع 
فــي  وأساســيا  بــارزا  دورا  تلعــب  وتقدمــه، 
تطور األســرة واألجيال القادمة، وتســهم من 

خــال مكانتهــا فــي المجتمــع بــدور جوهــري 
والتحديــث  للنهضــة  الســاعية  الجهــود  فــي 
بمــا تضيفــه مــن رصيــد لمــا يمتلكــه المجتمع 
التــي  الحضاريــة  والســمات  القــدرات  مــن 
معــدالت  أعلــى  وتحقيــق  للنهــوض  تؤهلــه 
واالقتصاديــة  السياســية  بأبعادهــا  التنميــة، 
خــال  الكوهجــي،  وأكــدت  واالجتماعيــة. 
ترؤسها اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفولة 
لبحث مشــروع القانون االسترشــادي لحقوق 

المــرأة والطفــل، بــأن المــرأة البحرينيــة لديها 
مواجهــة  مــن  تمكنهــا  وتشــريعات  خبــرات 
التحديات، منوهة بما تحقق للمرأة البحرينية 
بفضــل قيادة جالة الملك، ورئيســة المجلس 
األعلــى للمرأة، مشــيرة في الوقت نفســه إلى 
أن البحريــن خطت خطوات رائدة في مجال 
تمكين المرأة سياســيا واقتصاديا واجتماعيا 
وتنميــة قدراتهــا وتفعيل مشــاركتها في بناء 

وتطوير المجتمع والدولة.

افتتــح الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى 
شــؤون  ورئيــس  دينــة،  بــن  محمــد  للبيئــة 
الجمــارك الشــيخ أحمــد بــن حمــد آل خليفة، 
التابــع  البيئــي  والتفتيــش  الرقابــة  مكتــب 
للمجلــس األعلــى للبيئــة صبــاح أمــس فــي 
البحريــن  بمطــار  الجــوي  الشــحن  منطقــة 

الدولي.
وأكــد بــن دينــه خــال االفتتــاح أن تدشــين 
مكتب التفتيش والرقابة البيئية يأتي ضمن 
حــرص الحكومــة علــى تســهيل اإلجــراءات 
والمعامــات علــى المســتثمرين والموردين، 
وذلــك فــي إطــار الســعي المتواصــل لتنفيــذ 

رؤية البحرين 2030.
وقــال إن وجــود هــذا المكتــب فــي منطقــة 
مــن  المورديــن  ســيمكن  الجــوي  الشــحن 
تخليص معاماتهم بشكل مباشر، ويختصر 
عليهم الوقت، خاصة في ظل تزايد البضائع 
الــواردة عبــر الشــحن الجــوي، والتي تخضع 

الســوق  دخولهــا  قبــل  والتفتيــش  للرقابــة 
المحلية مثل المواد والمنتجات الكيميائية.

وتوقــع بــن دينــه أن يصــل عــدد المعامــات 
المتعلقة بغــازات وأجهزة التبريد والتكييف 
فــي المرحلــة األولــى من عمــل المكتــب إلى 
200 معاملــة شــهريًا، وأن تصــل  مــن  أكثــر 
المواد الكيميائية إلى أكثر من 350 طناً  في 
الشــهر بمعــدل 3000 مادة كيميائية شــهريًا، 
مشــيرا الى أن هذه الخطوة سيكون لها بالغ 

األثــر في تشــجيع الحركة التجاريــة وزيادة 
االســتثمار، وسيكون له مردود إيجابي على 

التجارة والمواطنين في مملكة البحرين.
وأشــاد الرئيــس التنفيذي بمســتوى التعاون 
والتنســيق المتميــز بيــن المجلــس وشــؤون 
بــن حمــد  الشــيخ أحمــد  برئاســة  الجمــارك، 
آل خليفــة، الــذي يولــي رعايــة تامــة لــكل ما 
من شــأنه اإلســهام في تعزيز الــدور الرقابي 
للبيئة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

الدكتورة فاطمة الكوهجي تفوز برئاسة لجنة شؤون المرأة باالتحاد البرلماني العربي

الكوهجي رئيسا لـ”شؤون المرأة والطفولة” بالبرلماني العربي افتتاح مكتب تفتيش بيئي في منطقة الشحن الجوي

“الثقافــــــــــة” تعــــــــــّرف العالـــــم بتـــراث البحريــــــــن

شــاركت هيئــة البحريــن للثقافة واآلثار كضيف شــرف فــي فعاليات 
المؤتمر العام لمؤسسة “رومالدو ديل بيانكو” للخبراء الدوليين في 
دورته الـ21 تحت شعار “التراث لبناء السام” في المدينة اإليطالية 

فلورنسا في الفترة 1 حتى 3 مارس الجاري.
وفــي االجتمــاع ألقــى خبيــر التراث العالمــي بهيئة البحريــن للثقافة 
واآلثــار منيــر بوشــناقي كلمــة الهيئــة، وتحــدث فيهــا عــن التــراث 
الثقافــي ومقوماتــه التــي تمتلكهــا أرض البحريــن، نظــًرا لمــا تعاقب 

عليها من حضاراٍت مختلفة منذ آالف السنين.
وتحتضــن مؤسســة “رومالــدو ديــل بيانكــو” التــي تتخــذ مــن “حياة 
مــا وراء الســياحة” شــعاًرا لهــا معرًضــا تقيمه هيئة البحريــن للثقافة 
مــن  عناصــر  خالــه  مــن  تقــدم  العالــم”،  تلتقــي  “البحريــن  واآلثــار 
التــراث اإلنســاني المحلي الغنــي، حيث تعرض نمــاذج ألزياء المرأة 

التقليديــة التــي تعــّرف بفنــون التطريــز والحياكة المحليــة، صناعة 
الفخــار التــي تشــتهر بهــا البحرين منذ القــدم عبر مبــادرة “من أرض 
مــا قبــل التاريــخ”، كمــا يتــم خــال المعــرض تســليط الضــوء علــى 
العمــارة البحرينية التقليديــة الواضحة في البيوت التراثية، إضافة 
إلــى عــرض نتــاج مبــادرٍة تفاعليــة شــارك فيهــا المجتمــع البحرينــي 
بتقديــم صــور ألبــواب البيــوت التراثيــة والتقليديــة فــي المحــّرق 
)عاصمة الثقافة اإلسامية 2018( بعنوان “أبواب”، بمصاحبة عرٍض 
موســيقي مباشــر، وفعاليــة للخــط العربــي. يذكــر أن اجتمــاع لجنــة 
التراث العالمي الذي استضافته وترأسته البحرين في يونيو 2018، 
كان قــد ناقــش تجربة حركة “حياة ما وراء الســياحة”، والتي ترّوج 
لقيم الســام والحوار الحضاري عبر اســتثمار مواقع التراث العالمي 

التي تستقطب أعداًدا متزايدة من السياح سنوًيا.



الخطاب الديني الرصين يحقق التعايش والسالم
ــي” يـــدعـــو لــلــتــمــســك بــالــوســطــيــة ــ ــام ــ ــى اإلس ــ ــل ــ رئـــيـــس “األع

للشــؤون  األعلــى  المجلــس  رئيــس  أكــد 
اإلســامية الشــيخ عبدالرحمن بــن محمد بن 
راشــد آل خليفة أن الخطاب الديني الرشــيد 
مات األمــة ونهضتها،  والرصيــن مــن أهم مقوِّ
قــات العــزة والمنعــة واألمــن والســام،  ومحقِّ
أهميــة  إلــى  الفًتــا  واالحتــرام،  والتعايــش 
التمســك بالوســطية التــي دعــا إليهــا القــرآن 
الكريم ودعا إليها رسول هللا )صلى هللا عليه 
وآله وصحبه وسلم( لنحفظ للخطاب الديني 
مقاصده وأهدافه.جاء ذلك لدى رعاية أمس 
افتتــاح الندوة العلمية الســنوية األولى التي 
تقيمهــا إدارة األوقــاف الســنية والتي حملت 
الدينــي”  الخطــاب  فــي  “الوســطية  عنــوان 
بمركــز عيســى الثقافــي بمشــاركة كوكبــة من 
“إنــه  والباحثين.وقــال:  واألســاتذة  العلمــاء 
ليســعدنا أن نشــارك ونرعــى النــدوة العلميــة 
ا مــن التحديات التي  التــي تناقش جانًبا مهمًّ
تعيشــها األمــة اإلســامية هــذه األيــام، وهــو 

الخطاب الديني؛ الذي بات مع األسف عرضة 
للكثير من الســلبيات”، مشــيًرا إلــى أنَّ عنوان 
النــدوة يقــدم رؤيــة لمعالجة تلك الســلبيات؛ 
عبــر طــرح الوســطية كمبــدأ أساســي ينبغــي 
ســم به الخطاب الديني. وأشــار إلى أن  أن يتَّ
مملكــة البحريــن بقيادة ملك مملكــة البحرين 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة حريصــة كل الحــرص علــى نشــر قيــم 
وإرســائها  والســام  والوســطية  التعايــش 

كركيــزة أساســية للنمــو واالســتقرار، امتــداًدا 
القيــم  هــذه  فــي  الطويــل  البحريــن  لتاريــخ 
الســمحة والروح البناءة التي جعلتها نموذًجا 
ُيحتذى في المنطقة والعالم على مر العصور.

وأوضح أن الوسطية تعني االلتزام الحقيقي 
بالمعــروف  واألمــر  الدعــوة  بمقتضيــات 
والنهــي عــن المنكر، والمواءمة بين الوســائل 
والغايات، واالنســجام بين النظرية والسلوك، 
داعًيــا الخطباء واألئمــة والدعاة إلى االلتزام 

بالرفــق والحكمــة، والحــرص علــى مصلحــة 
األمــة ووحدتهــا، ومراعــاة مصالــح األوطــان 
وحرمــات اإلنســان، بمــا يصــون لألمــة دينهــا 
ومقدساتها، ويحمي بادها وشعوبها، ويحلُّ 
في ربوعها السام واألمان والنماء، ويحميها 

من الجهلة والمتربصين والحاقدين.
وكانت الندوة العلمية السنوية األولى إلدارة 
األوقــاف الســنية قــد انطلقــت صبــاح أمــس 
بتــاوة عطــرة آليات من القــرآن الكريم تلتها 
كلمة لفضيلة الشــيخ رئيس مجلس األوقاف 
السنية راشد الهاجري رحب فيها بالحضور.

الناصــع  البحرينــي  التاريــخ  إلــى  وأشــار 
والمشــهود في مجال الوسطية والسام منذ 
القــدم، مثمًنا الجهود الكبيرة لحكام البحرين 
القيــم  ترســيخ  فــي  الكــرام  خليفــة  آل  مــن 
الثاقبــة  بالرؤيــة  جــت  توِّ والتــي  وتعزيزهــا، 
لعاهــل الباد صاحب الجالــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة فيما يتعلق بإرســاء أســس 

التعايش والوسطية والسام.

المنامة - بنا

تأييد معاقبة عصابة “SIA” بالسجن 10 سنوات والمؤبد
الشرطة ــع  م بــتــعــاونــهــم  ــشــك  ال عــنــد  األفــــراد  اخــتــطــاف  مهمتهم 

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى اســتئنافات 8 مدانيــن بقضيــة الجماعــة 
اإلرهابيــة المؤسســة لمــا يســمى بـ”هيئــة المخابــرات الســرية للثــورة فــي البحريــن SIA”، وأيدت 
معاقبة األول منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهامات، وبسجن 5 مستأنفين من ضمنهم 
ممثل كوميدي معروف لمدة 15 عاما، فضال عن تأييد السجن 10 سنوات لمتهمين آخرين، فيما 

لم يستأنف أربعة مدانين آخرين بالقضية الحكم الصادر عليهم، كون أنهم هاربين.

اإلرهابيــة  الجرائــم  نيابــة  رئيــس  أن  يذكــر 
المحامــي العــام المستشــار أحمد الحمــادي كان 
قد صرح بتاريخ 29 نوفمبر 2018 بأن المحكمة 
الكبــرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما على 12 
متهما، عن تهم تأســيس عصابــة إرهابية خافا 
ألحــكام القانــون واالنضمــام إليهــا، والتعذيــب 
واســتعمال  وحجــزه  شــخص  علــى  والقبــض 
القوة معه والخطف والســرقة بإكراه والترويج 
إرهابيــة،  ألغــراض  تنفيــذا  إرهابيــة؛  لجريمــة 

بمعاقبة المتهمان األول والثاني بالسجن المؤبد 
والرابــع  الثالــث  المتهميــن  مــن  كل  وبمعاقبــة 
والســادس والســابع والثامن والتاســع والعاشــر 
والثانــي عشــر بالســجن لمــدة 15 ســنة وتغريــم 
المتهــم الثانــي عشــر مبلــغ خمســة آالف دينــار 
الخامــس والحــادي عشــر  المتهمــان  وبمعاقبــة 

بالسجن لمدة 10 سنوات.
وأوضح أن الوقائع تخلص عن تشــكيل عصابة 
إرهابية تسمى )هيئة المخابرات السرية للثورة 

فــي البحريــن واختصارها SIA( بغــرض القبض 
على األشــخاص الذين يتم الشــك بتعاونهم مع 
األجهــزة األمنية واختطافهم واحتجازهم لنزع 
اعترافاتهم عن طريق التعذيب واإلكراه؛ وذلك 
لبــث الرعــب في نفــوس المواطنيــن والمقيمين 
وإرهابهــم ولمنعهــم مــن التواصــل مــع األجهــزة 

األمنية تنفيذا ألغراض إرهابية.
وثبــت قيــام أفــراد العصابــة باختطــاف أربعــة 
مختلفــة  بتواريــخ  عليهــم  مجــن  أشــخاص 
عليهــم  واالعتــداء  وتعذيبهــم  واحتجازهــم 
مواقــع  فــي  ونشــرها  وتصويرهــم  وســرقتهم 
النيابــة  أن  إلــى  ولفــت  االجتماعــي.  التواصــل 
العامــة اســتندت فــي التدليل على ثبــوت التهم 
في حقهم إلى األدلة القولية منها شــهود إثبات 
واعتــراف المتهميــن واألدلــة الفنيــة، فتم إحالة 
المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، 
المحكمــة  بجلســات  القضيــة  تداولــت  وقــد 

بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع 
وإبــداء الدفــوع القانونيــة، ووفــرت لهــم جميع 
الضمانــات القانونيــة، وقضــت بحكمهــا ســالف 
الحكــم  علــى  الطعــن  حــق  وللمتهميــن  البيــان، 
الصــادر أمــام محكمة االســتئناف فــي المواعيد 
المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله 
لذلــك، كمــا يســمح النظــام القضائــي البحرينــي 
مــن بعــد مرحلة الطعــن أمام االســتئناف الطعن 
الضمانــات  مــن  وهــي  التمييــز  محكمــة  أمــام 
القانونيــة المكفولــة ألي متهم. يذكــر أن الممثل 
المعــروف محكــوم عليــه ســابقا بحكــم نهائــي 
 7 لمــدة  بالســجن  أخــرى  إرهابيــة  قضيــة  فــي 
البحرينيــة عنــه،  الجنســية  ســنوات وبإســقاط 
كمــا أن عــددا مــن أفــراد العصابة قد تــم الحكم 
عليهــم فــي وقــت ســابق بقضية اختطــاف أحد 
المواطنيــن وتعذيبــه وصــدرت بحقهم عقوبات 

بهذه القضية، تراوحت بين 3 و5 سنوات.

رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية يفتتح الندوة العلمية األولى لألوقاف السنية عن الوسطية
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شرعت المحكمة الكبرى الجنائية األولى في 
محاكمــة خادمــة إفريقيــة الجنســية متهمــة 
بمنــزل  آســيوية  أخــرى  قتــل  فــي  بالشــروع 
كفيلها أثناء أدائها لصاة المغرب، إذ طعنتها 
وأمــرت  مفهــوم.  مبــرر  أي  دون  مــرات   8
المحكمــة بنــدب محــام للمتهمــة التــي تدعي 
أن المجنــي عليهــا هــي مــن بــدأت االعتــداء، 
مــارس   18 حتــى  القضيــة  تأجيــل  وقــررت 

الجــاري.  وتتمثل وقائع القبض على المتهمة 
فــي أن كفيلهــا كان قد أبلغ الشــرطة بتعرض 
خادمة والدة زوجته للطعن في منزله، مبينا 
أنه عند ســماعه لصوت صراخ المجني عليها 
الموجــودة حينهــا فــي غرفــة خادمتــه توجه 
مســرعا للغرفــة لمعرفــة ســبب صراخهــا، إال 
أنــه فوجــئ بهــا مضرجة بدمائهــا التي نزفت 
على ســجادة الصالة التي كانت تصلي عليها 

صاة المغرب.

محاكمة خادمة شرعت بقتل آسيوية في الصالة

Û  قبل أيام نشر الزميل أسامة الماجد مقااًل جريئًا عن تفشي ظاهرة الجنس
الثالث بين أوســاط المجتمع )لفئة آســيوية معينة(، متأففًا من تمددها في 
األماكــن العامــة، دون أي بــوادر حــل مطمئنــة، توقــف تهديدهــا للمجتمــع، 

والستقراره.
Û  هــذه الظاهــرة )المقــززة( ليســت بالجديــدة، وهــذا التجاهل الرســمي ليس

بالجديد أيضًا، فلقد ســبق لنا ككتاب، أن أشــرنا اليها، كما هو حال النواب، 
والمغردين، واألئمة على المنابر، عنوان الموقف: تنظيف البلد من )الشواذ( 

مطلب شعبي، ال فصال فيه.
Û  وكمــا تدعــو بعــض الجهــات للنظر اليهــم كحاله مرضية، نؤكــد أن خطرهم

علــى المجتمــع يفوق مراعــاة ظروفهم )هم(، فبالنســبة )للشــواذ( األجانب، 
فالمفتــرض ترحيلهــم فــورًا لبلدانهــم األصليــة والتــي تتحمــل مســئولية 
عاجهــم، أمــا اآلخرون فإن الدولة كفيلــة بالنظر لهم، وفق برامج عاجية 

خاصة، أولها عدم اشهار )شذوذهم( للعامة.
Û  ،نقــول ذلــك، ألن التغافــل عــن هــذه الظاهــرة المقيتــة، يولد يومــًا بعد يوم

ظواهــر أخــرى ال تقــل ســوء عنهــا، كــ)البويــات(، و)الوشــوم(، والعاقــات 
هــذه  تتقلــد  التــي  الفئــات  باتــت  حيــث  الجنــس،  نفــس  بيــن  الحميميــة 
الممارســات، تقضــي جــل يومياتهــا بيــن أوســاط النــاس بشــكل طبيعــي 

وعفوي، كأي مكون آخر، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم.
Û  وأذكــر أننــي وقبــل فتــرة، واثنــاء جلوســي بأحــد المقاهي بمجمــع تجاري

شهير، بأن شاهدت )بوية( تجلس مع فتاة في الزاوية القريبة مني، وهي 
تقبض على يدها بحب وحميمية أمام الناظرين، وكأن ذلك حق شخصي، 

ال فصال فيه أو نقاش.
Û  وبعيــدًا عــن االتفاقيــات الحقوقية، والعهود الدولية والتــي تخنق قرارات

الدولــة، أذكــر بــأن كلفة تجاهــل هذه الظواهــر الدخيلة والمعيبة، ســتكون 
)أكثر من بيع السوق(، ألن ضررها ليس لحظيا، أو جزئيا، أو سهل االنتزاع 
مســتقبًا، بــل هــو قاتــل، وعميــق، وفــي صميــم قيــم المجتمــع، وتماســك 

استقرار األسرة وبقائها.
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قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية األولى بتأييد تغريــم مواطن 500 دينار؛ وذلك إلدانته واثنين آخريــن بجمع أموال لذبح األضاحي 
من دون ترخيص.وكانت محكمة أول درجة قد برأت المستأنف واثنين آخرين -أحدهم مقيم في إيران- مما نسب إليهم بتهمة غسيل أموال 
وإرسالها إلى تنزانيا على أساس أنها تبرعات، حيث أوضح المستأنف -المتهم األول بالقضية- أنها لذبح األضاحي من المقيمين في المملكة 
لصالــح الفقــراء فــي ذلــك البلــد، واعتبرتها محكمة أول درجة بقصد الثواب من هللا وليس منفعة شــخصية لهم، لكنهــا أمرت بمصادرة المبالغ 
المضبوطة بحوزة المتهمين األول والثاني؛ إلدانتهم بجمع أموال بدون ترخيص وعاقبتهم بتغريم كل منهم مبلغ 500 دينار.وقالت أول درجة 
في حيثيات حكمها إنها تطمئن لألدلة التي ســاقتها النيابة بشــأن جمع المتهمين ألموال بدون ترخيص واعترافاتهم بها، وال ينال من ذلك ما 

دفع به الدفاع بجهل المتهمين بالقانون، خاصة وأن القوانين الجزائية ال يعتد فيها بالجهل بالقانون.

األمــوال،  غســيل  مــن  براءتهــم  بشــأن  أمــا 
فذكــرت أن هــذه الجريمــة تقــوم إذا مــا قــام 
فاعلهــا بإجــراء عمليــات ماليــة تتعلــق بعائــد 
جريمــة أو مــا يعتقــد أنها متحصلة من نشــاط 
إجرامــي، ولتوفــر القصد الجنائــي العام يجب 
توفــر القصــد الخــاص المتمثــل فــي اإلخفــاء 
أو التمويــه لطبيعــة أو مصــدر األمــوال، وكان 
المتهميــن لــم يقصدوا إخفــاء األموال التي تم 

تجميعهــا مــن الراغبيــن فــي التبــرع وإرســالها 
لمناطــق أشــد احتياجــا فقــام المتهميــن األول 
بتنزانيــا  خيريــة  لجمعيــة  بتحويلهــا  والثانــي 
بإيعــاز مــن الثالــث، ولــم يحصلــوا علــى منفعة 
شــخصية مــن ذلك النشــاط، وإنمــا قصدوا من 
ذلــك نيــل المثوبــة مــن هللا، األمر الــذي تقضي 
معه المحكمة بالبراءة من تهمة غسل األموال.
وكانــت أحالت النيابــة العامة المتهمين الثاثة 

للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون األعوام 
من 2015 وحتى 2018، ارتكبوا اآلتي:

أوال: المتهمان األول “المستأنف” والثاني:
وأخفيــا  جريمــة  بعائــد  واحتفظــا  تلقيــا   -1
مصــدره وأجريت عليه عمليــات تحويل ونقل 
مــع علمهمــا بأنها متحصله من نشــاط إجرامي 
بأن قاما بجمع مبلغ وقدره 33 ألفا و،41 دينارا 
و320 فلســا بــدون ترخيــص وأجريــا عمليــات 

تحويــل ونقــل لجهــة خارجيــة فــي جمهوريــة 
تنزانيا االتحادية عن طريق شــركات الصرافة 
تلقيــا  أن  بعــد  وذلــك  الحــدود  عبــر  والنقــل 
قامــوا  الذيــن  األشــخاص  مــن  األمــوال  تلــك 
بدفعهــا لهمــا واحتفظــا بهــا ثم اخفيــا طبيعتها 
ومصدرهــا وطريقــة تصرفهمــا فيهــا وحركتها 
ثــم قامــا بتحويلهــا وإرســالها إلــى تلــك الجهــة 
علــى دفعات إلخفاء مصدرهــا مع علمهما بأنها 

متحصله من نشاط إجرامي.
 2 - جمعــا أمــوال لغير األغــراض العامة وبدون 

ترخيص.
ثانيــا: المتهــم الثالث: اشــترك بطريقي االتفاق 
والمســاعدة مــع المتهمــان األول والثانــي فــي 
بــأن  التهمتيــن  الجريمتيــن موضــوع  ارتــكاب 
اتحــدت إرادتــه معهمــا فــي ذلــك وســاعدهما 
بــأن قــام بإرســال أرقــام التواصــل معهمــا عبــر 
وســائل التواصــل االجتماعي ومــن خال تلك 

الرســائل أنهما يتوليان مسؤولية جمع األموال 
إلحــدى المؤسســات الدينيــة، كما اتفــق معهما 
المبالــغ  تلــك  مصــدر  إخفــاء  فــي  وســاعدهما 
لهــا، فتمــت  وإجــراء عمليــات تحويــل ونقــل 
وتلــك  االتفــاق،  ذلــك  علــى  بنــاء  الجريمتيــن 

المساعدة.
بــاغ  ورود  فــي  الواقعــة  تفاصيــل  وتتمثــل 
للنيابــة العامــة، مفــاده أنــه تــم ضبــط شــخص 
فــي منطقــة بنــي جمــرة يقــوم بجمــع األمــوال 
بــدون ترخيــص عــن طريــق إعانــات ينشــرها 
االجتماعــي  التواصــل  بموقــع  حســاب  فــي 
“اإلنســتغرام” مرفقا به رقم هاتفه النقال، ومن 
ثــم يقــوم بإرســالها إلــى خــارج البحريــن، عبــر 
شركات الصرافة إلى تنزانيا، وأنه كان يمارس 
هــذا الفعــل بعد أن أقنعه المتهــم الثاني والذي 

كان يقوم بذات الفعل.
وبالتحقيــق مــع المتهم األول “المســتأنف” قرر 

إلــى إحــدى المؤسســات  أن التحويــات تتــم 
الدينيــة فــي تنزانيــا، وأن تلــك الجمعيــة تــدار 
مــن قبــل المتهــم الثالث الذي يقطــن حاليا في 

إيران.
وأوضح أن األموال التي يتم جمعها كتبرعات، 
يتــم اســتغالها فــي تنزانيــا مــن أجــل التبــرع 
لبناء المساجد وحفر آبار المياه وكفالة األيتام 

وذبح األضاحي وكذلك عقائق المواليد.
علــى  فقــط  يقتصــر  دوره  أن  المتهــم  وبيــن 
جمــع األمــوال لألغــراض المذكــورة واألهداف 
عبــر  الثالــث  المتهــم  مــن  بالتنســيق  الدينيــة، 
)الواتــس آب(،  التواصــل االجتماعــي  برنامــج 
والذي كان يقوم بتزويده بأسماء المستفيدين 
الذيــن سيســتلمون تلك المبالــغ المالية، وكلهم 
مــن الجنســية التنزانيــة، حيــث قــام بإرســال 
األمــوال علــى فترات متفاوتــة، مبينا أن بداية 

تلك الفترة كانت في العام 2015.

األمـــــــوال ــل  ــسـ غـ تـــهـــمـــة  مــــن  وآخـــــريـــــن  درجـــــــة  أول  مــحــكــمــة  بــــرأتــــه 

تغريم مواطن 500 دينار لجمعه أمواال من دون ترخيص

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهما آسيويا “45 عاما” بالسجن لمدة 5 
سنوات مع األمر بتغريمه مبلغ 3000 دينار فضال عن إبعاده نهائيا عن البالد بعد 
تنفيــذ العقوبــة وكذلك بمصادرة المضبوطات؛ وذلــك لضبطه حال وصوله للبالد 
عبــر المطــار وبحوزتــه كمية من أقــراص “اليافا” المؤثرة عقليا بلــغ وزنها 634.65 
جرامــا خبأهــا فــي المالبس الداخليــة التي كانت بحقيبته وجــورب واحد وكيس 

مشتريات من السوق الحرة.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتمثل 
فــي أنــه وحــال وصــول المتهــم إلــى مملكــة 
البحريــن قادما من باده عبر مطار البحرين 
الدولــي، اشــتبه فيــه ضابــط الجمــارك عنــد 
وصولــه لتســلم أغراضــه الشــخصية، إذ كان 
يحمل كيســا تبين أن بداخله عددا من علب 
الســجائر كان قد اشــتراه من الســوق الحرة، 
إال أنه بفحص الكيس الحظ وجود عدد من 

األقراص الطبية فيه.
فــي  للتدقيــق  األحمــر  للمســار  وبتحويلــه 
تفتيشــه، عثــر بواســطة جهــاز األشــعة فــي 

حقيبتــه على عدد آخــر من األقراص الطبية 
بداخلهــا، وعنــد فتحها تم ضبط كمية أخرى 
من األقراص ذاتها، والذي كان قد خبأها في 
طيــات مابســه الداخليــة، ومجموعة أخرى 
مخبــأة فــي جــورب كان ضمــن مابســه في 

الحقيبة التي كانت بحوزته.
وبفحص كمية األقراص المضبوطة بحوزته 
باســم  المعــروف  العقلــي  للمؤثــر  أنهــا  ثبــت 
“يافــا”، كمــا ثبــت أن إجمالــي وزن األقــراص 

المضبوطة بلغ 634.65 جراما.
تســلم  أنــه  قــرر  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 

الحقيبــة والكيــس مــن شــخص يحمــل ذات 
جنسيته وكان معه على نفس الرحلة، مبينا 
أنــه عندمــا توقفــت الطائــرة في مطــار دولة 
خليجيــة، كــون أن الرحلــة ترانزيــت طلــب 
من ذلك الشــخص المجهول تمرير الحقائب 
واألقــراص التي فيها لداخــل المملكة مقابل 
مبلــغ 500 دينــار فوافق على ذلك، وبســؤاله 
عــن هوية ذلك الشــخص المجهــول لم يقدم 

أية بيانات حوله.
وثبــت عنــد تحليــل عينــة مــن إدرار المتهــم 
المضبــوط  العقلــي  المؤثــر  علــى  احتوائهــا 

بحوزته.
المتهــم  أحالــت  العامــة  النيابــة  وكانــت 
للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 11 سبتمبر 
المؤثــر  االتجــار  بقصــد  جلــب  أوال:   ،2018
العقلــي الميتامفيتاميــن فــي غيــر األحــوال 
المرخص بها قانونا. ثانيا: حاز وأحرز بقصد 
التعاطي المؤثــر العقلي الميتامفيتامين في 

غير األحوال المصرح بها قانونا.

قــال المحامــي عمــار الترانجــة إن المحكمــة 
الصغرى الشــرعية )الدائــرة الجعفرية( قضت 
طفليــن  حضانــة  بضــم  مســتعجلة  وبصفــة 
“4 و3 أعــوام” لوالدتهمــا، مــع إلــزام والدهمــا 
بــأن يدفــع لزوجتــه التــي امتنــع عــن الصرف 
عليهــا وأبنيهمــا منــذ شــهر نوفمبــر مــن العام 
نفقــة  لزوجتــه  يدفــع  بــأن  وذلــك  الماضــي؛ 
شــهرية مؤقتــة بمبلــغ 60 دينــارا، وللولديــن 
نفقــة شــهرية مبلغ وقــدره 80 دينارا. وأشــار 
الترانجــة وكيــل المدعيــة إلــى أن وقائع رفع 
الدعــوى تتمثــل فــي أن الــزوج المدعى عليه 
توقــف عــن اإلنفــاق علــى زوجتــه وطفليهمــا 
منــذ 5 أشــهر، ممــا حــدا بموكلتــه للجــوء إلى 
القضــاء إلنصافهــا والحفــاظ علــى حقوقهــا 
الشــرعية درًأ للضرر وإثباتا لحقها عن طريق 
حكــم قضائي. وأضاف أن المدعية كانت قد 
تزوجــت مــن المدعى عليه بتاريــخ 4 مارس 
2013 أي قبــل 6 ســنوات من اليــوم، ورزقت 

 3 والثانــي  ســنوات   4 األول  بطفليــن  منــه 
ســنوات، إال أن المدعــى عليــه تركهــم جميعا 
منذ شــهر نوفمبــر 2018 وبــدون أن يعطيهم 
أيــة مبالــغ للنفقــة عليهــا أو ألبنائهــا، وطالبت 
المحكمــة بإلزامه بســداد نفقة مســتعجلة لها 
وألبنائهمــا. ودفع في الئحة الدعوى المقدمة 
للمحكمــة بــأن النفقــة واجبــة علــى المدعــى 
عليــه نظيــر احتبــاس المدعيــة لمنفعتــه مــن 
تاريــخ العقــد الصحيــح، وتعتبــر دينــا علــى 

المدعــى عليه من تاريخ امتناعه عن اإلنفاق 
مــع وجوبه وال تســقط إال بــاألداء أو اإلبراء، 
الفقيــرة  أو  الغنيــة  المــرأة  بيــن  فــرق  وبــا 
الســتوائهما فــي ســبب االســتحقاق، فليــس 
علــى الزوجــة أن تنفــق على نفســها من مالها 
مهما كانت موسرة. وأكد على أن المادة )46( 
مــن القانــون رقــم )19( لســنة 2017 الخــاص 
بأحكام األسرة نصت على أن )النفقة حق من 
حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة 
والمســكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة 
وانتهــى  العــرف(.  يقتضيــه  ممــا  وغيرهمــا 
المحامــي إلــى الطلــب مــن المحكمــة وبصفة 
مســتعجلة بإلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي 
للمدعيــة نفقــة شــهرية وقدرهــا 300 دينــار 
لها وألبنائها القصر شــاملة المأكل والمشــرب 
والملبــس واالحتياجــات الضروريــة، إضافــة 
إلــى الحكــم بصفــة مســتعجلة بضــم حضانة 
الطفليــن إلى المدعيــة، وبإلزام المدعى عليه 
بالرسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب 

المحاماة.

عمار الترانجة

5 سنوات وغرامة 3000 دينار آلسيوي جلب “اليافا” يتــرك عائلتـــه بــال نفقـــة 5 أشهـــر
محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية



صــرح بنــك البحريــن والكويــت عــن نيتــه بتحويــل ســندات رأس المــال المســتديمة مــن الفئــة )1( القابلة 
للتحويــل إلــى أســهم عاديــة فــي تاريــخ الخيار األول لتحويل الســندات فــي 2 مايو 2019 بواقع ســهمين 

ونصف لكل سند )سعر السهم عند التحويل 400 فلس(.

بنجــاح  أصــدر  قــد  البنــك  وكان 
الســندات المذكورة بمبلغ إجمالي 
دينــار  مليــون   86.098 وقــدره 
خــال عــام 2016، وتــم التــداول 
علــى هــذه الســندات فــي بورصــة 
البحريــن منذ تاريخــه. وقد كانت 
أربــاح الفائدة على هذه الســندات 
فترتيــن،  علــى  لحامليهــا  تدفــع 
بتاريــخ 2 مايو و2 نوفمبر من كل 

عام.
للبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
البنــك  أصــدر  “لقــد  ســاتر  ريــاض 
 2016 عــام  فــي  الســندات  هــذه 
أســهم  إلــى  تحويلهــا  خيــار  مــع 

عاديــة في ثاثــة تواريخ تحويل 
معينــة متفــق عليهــا مســبًقا. ومع 
اقترابنــا مــن موعد تاريــخ الخيار 
البنــك  قــّرر  للتحويــل،  األول 
المــال  رأس  ســندات  تحويــل 
عاديــة  أســهم  إلــى  المســتديمة 
لدعــم البنــك فــي تحقيــق أهداف 
النمــو فــي أعمالــه المتماشــية مــع 
للفتــرة  االســتراتيجية  خطتــه 
حاملــي  ولمكافئــة   2019-2021
الســندات المالية حيث إن الســعر 
لــدى  الواحــد  للســهم  الســوقي 
التحويــل  لعمليــة  مجــزي  البنــك 
فــي الوقت الراهن من وجهة نظر 

المســتثمرين مــع العلــم أن عمليــة 
التحويــل هــذه ســتخضع لموافقة 
المســاهمين والمزمــع أخذهــا فــي 
غيــر  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع 

العادية القادم للبنك”.
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األكبــر بالبحريــن والمنطقة ويوفــر وظائف للبحرينيين بنســبة 30 %

االستثمار بمصنع مياه ندى

افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني صباح أمس )األحد( مصنع مياه 
“ندى” في منطقة ميناء سلمان الصناعية، ليكون األكبر في البحرين والمنطقة الشرقية 

بالسعودية لصناعة المياه المعلبة والذي سيخصص أغلب إنتاجه للتصدير.

هامــش  علــى  الصحافييــن  الوزيــر  وأبلــغ 
إنتــاج  مــن   %  70 أن  االفتتــاح  حفــل 
المصنــع ســيصدر إلــى الخــارج، وهــو األمــر 
الــذي يصــب فــي خطــة الحكومــة لتعزيــز 

الصادرات الوطنية.
فــي  المســتثمرين  علــى  الوزيــر  وأثنــى 
أجــل  مــن  البحريــن  الختيارهــم  المصنــع 
هــذا االســتثمار، مؤكــًدا إلــى أن ذلــك يؤكد 
االتجــاه المتزايــد الفتتــاح مصانــع جديدة، 
خصوًصــا أن االســتثمار الكويتــي يتزامــن 
الوطنــي  بالعيــد  الكويــت  احتفــاالت  مــع 
فــي وقــت تتميــز فيــه العاقة بيــن البلدين 

الشقيقين بالمتانة.
الخــط  بإلغــاء  الكويتيــة  الشــركة  وقامــت 
الســابق، وتركيــب خطــوط إنتــاج جديــدة 
وتشــييد مصنــع جديــد بالكامــل ليتــم رفــع 

طاقته اإلنتاجية.

وبيــن الوزيــر أنه تــم رفع الطاقــة اإلنتاجية 
مــع إعــادة افتتاح المصنع الــذي يعد األقدم 
فــي المنطقــة، موضًحا أنه ســيجري تصدير 
معظم اإلنتاج للسعودية والكويت والعراق.

وأشــار الوزيــر إلــى أن المصنــع الجديد بني 
تعبئــة  فــي مجــال  التقنيــات  أحــدث  علــى 
الميــاه، إذ تبلــغ دورة اإلنتــاج الكامــل بأقــل 

من 15 دقيقة.
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وذكــر 
الصانــع  عبدالــزراق  لشــركة  التنفيــذي 
جميــل  للمشــروع،  المالكــة  )الكويتيــة(، 
الجديــد  المصنــع  أن  الصانــع،  عبدالــرزاق 
والمنطقــة  البحريــن  فــي  األكبــر  ســيكون 

الشرقية إلنتاج المياه المعلبة.
وبيــن الصانــع أن الشــركة اســتثمرت قرابــة 
20 مليــون يــورو )8.6 مليــون دينــار( تقريًبا 
فــي المصنــع، إذ يقــع في مســاحة تبلــغ 7.5 

ألــف متــر مربــع، حيــث جــرى إزالــة الخــط 
القديــم وتشــييد خطــوط جديــدة بالكامــل 
ليتــم مضاعفــة اإلنتــاج بشــكل كبيــر، وذلك 
مــن 6 آالف إلــى 45 ألــف قنينــة ميــاه فــي 

الساعة.
وأوضــح أن المشــروع يوّظــف قرابــة 100 
عامــل منهــم 30 % بحرينييــن، مضيًفــا أن 
التوسعة ستخلق وظائف جديدة في قسم 

التوزيع والتسويق.
وتابــع أن “المصنــع متطــور للغايــة بحيــث 

تقــوم أحــدث اآلالت باإلنتــاج فــي مختلف 
مراحله”.

واســتطرد الصانــع بالقول “المصنع ســينتج 
الكويــت  لدولــة  واألبــراج  نــدى  عامــات 
الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  و”فســتل” 
البداية ستكون من شهر أبريل بمعدل 400 
ألــف كرتونــة فــي الشــهر علــى أن يتــم رفع 
اإلنتــاج الحًقــا”، مشــيًرا إلــى أن المجموعــة 
ــا ثاثــة مصانــع ميــاه وســتقوم  لديهــا حاليًّ

بتشييد مصنعين آخرين في المنطقة.

الوزير الزياني مفتتحا المصنع أمس

السعودية تودع 334 مليون 
دوالر بالمركزي األردني

نقــل تلفزيــون العربيــة عــن وزيــر الماليــة 
إن  قولــه  الجدعــان  محمــد  الســعودي 
فــي  مليــون دوالر   334 أودعــت  المملكــة 
مــع  وتبحــث  األردنــي،  المركــزي  البنــك 
المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الكويــت 
الســعودية  الدعم.وقدمــت  مــن  مزيــدا 
والكويت واإلمــارات العربية المتحدة معا 
حزمــة قيمتهــا 2.5 مليــار دوالر في يونيو 
األردنــي  االقتصــاد  دعــم  فــي  للمســاهمة 
المتعثر. يذكر أنه تم توقيع اتفاقية تجمع 
حكومــة األردن مــع الســعودية واإلمــارات 
والكويــت، إنفــاذا لمــا عرف باجتمــاع مكة 
المكرمة، الذي عقد في شهر يونيو2018 ، 
وأقرت فيه حزمة المساعدات االقتصادية 

لألردن.

دبي - رويترز

المنامة - إنفيتا

وقعــت شــركة إنفيتــا، الرائــدة لخدمــات مراكــز االتصــاالت المتخصصــة 
فــي مجــال خدمة عمــاء المؤسســات المصرفية والمالية و المؤسســات 
األخــرى العاملــة، مؤخــًرا مــع شــركة ســوليدرتي البحرين لتقديــم خدمة 
إدارة مركــز االتصــاالت. و بدأت هذه الخدمة بهدف تحقيق رضا العماء 
مــن خــال تخصيــص فريق متمكن من الموظفين المســؤولين عن تقديم 

المساعدة في الوقت المناسب للعماء عبر الهاتف.

 وتعهــدت أنــه على المــدى الطويل، 
ســيعّزز هــذا التعاقــد تطويــر جودة 
مركــز االتصــاالت ممــا لــه مــن تأثير 
إيجابــي علــى تجربــة العمــاء مــع 

شركة سوليدرتي البحرين.
 وسيســاهم موظفــو مركز االتصال 
فــي توجيــه العمــاء ألي استفســار 
مــن  المتنوعــة  بالمجموعــة  يتعلــق 
المنتجــات والخدمــات التي تقدمها 
ســوليدرتي. وقال المدير التنفيذي 
لشــركة إنفيتــا، راهــول بهــاال “يقدم 
مركزنــا المتطــور أحــدث مــا توصل 
معاييــر  أعلــى  مــن  إليــه موظفونــا 
الخدمــة. هدفنــا هــو ضمــان تجربة 
ناجحــة ومرضية عنــد التواصل مع 
مركز االتصال الخاص بســوليدرتي 
البحريــن والــذي تقدمــه إنفيتا، مما 

يعكــس مبادئنــا وهــي التعامــل مــع 
وفعالــة،  مهنيــة  بطريقــة  العمــاء 
لقطــاع  خدماتنــا  تقديــم  ويســرنا 
تنميــة  فــي  يســاعد  ممــا  التأميــن 
أعمالنــا ضمن مجموعة متنوعة من 

القطاعات”.
مديــر  عاقلــة  جــال  صــرح  وقــد 
لســوليدرتي  الرقمــي  التحــول 
حرصنــا  منطلــق  “مــن  البحريــن: 
علــى التطويــر المســتدام واالرتقاء 
بتجربــة عمائنــا تم تدشــين خدمة 
مركــز االتصــال المتطــور بالشــراكة 
مــع إنفيتــا كنقطــة تواصــل مباشــر 
لعمائنــا، وذلــك بتخصيــص فريــق 
استفســارات  جميــع  علــى  للــرد 
العماء المتعلقة بخدمات وعروض 

الشركة”.

“إنفيتا” و“سوليدرتي” تبرمان شراكة

4 مارس 2019 االثنين
27 جمادى اآلخرة 1440

المنامة - مباشر

ارتفــع ســوق البحريــن المالي خــال تعامات أمس األحــد، التي تمثل أولى تعامات شــهر 
مارس، بدعم من أسهم قيادية بقطاع البنوك واالستثمار والخدمات، بربح سوقي بلغ 30 

مليون دينار في جلسة واحدة.

العــام  المؤشــر  صعــد  التعامــات،  وبنهايــة 
المســتوى  إلــى   ،%  0.34 بنســبة  للبحريــن 
1417.49 نقطــة، رابًحا 4.83 نقطة، ليواصل 
مكاســبه الشــهرية فــي فبرايــر. وبلــغ حجــم 
التــداوالت نحــو 1.57 مليــون ســهم، بقيمــة 
قدرها 365.415 ألف دينار. وسجلت القيمة 
مليــار   8.692 البحريــن  لبورصــة  الســوقية 
بنهايــة  دينــار  مليــار   8.662 مقابــل  دينــار، 
فبرايــر المنتهــي، فــي مدة تداول 3 ســاعات 

ونصف.
بنســبة  البنــوك  قطــاع  االرتفاعــات،  وقــاد 
15.48 %، مدفوًعــا بســهم األهلــي المتحــد 
الصاعــد بنســبة 0.61 %، والبحرين الوطني 

.% 0.72
بقطــاع   ،%  0.61 بتلكــو  ســهم  وارتفــع 
قطــاع  وربــح   .%  0.77 بنحــو  الخدمــات 
االســتثمار بنســبة 2.21 %، عبر صعود سهم 

جي إف إتش المالية 1.96 %.

“البورصة” تربح 30 مليون دينار

8.6
مليون دينار

ال تطورات بصفقة “مواقف السيارات” و“إدامة”
بشــأن “االنتفــاع” مــن أحــد المبانــي مقابــل إصــدار أســهم جديدة

أكدت شــركة البحرين لمواقف الســيارات، المدرجة أســهمها في بورصة البحرين، أن المشاورات 
ا في أحد مباني مواقف  ال تزال جارية لتقييم إمكانية حق االنتفاع لمدة 99 سنة، تتجدد تلقائيًّ
الســيارات المملوكــة مــن قبــل شــركة البحريــن لاســتثمار العقــاري “إدامــة” مقابل إصدار أســهم 

جديدة بالشركة.

البحريــن  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وأوضــح 
لمواقــف الســيارات، طــارق الجــودر، فــي بيــان 
نشــر على موقع البورصة أمس، أن الشركة تود 
أن تنــّوه بعــدم وجــود أي تطــورات تذكر بشــأن 

الصفقة المقترحة حتى تاريخ هذا اإلفصاح.
بيــن  جاريــة  المشــاورات  تــزال  “ال  وأضــاف 
الصفقــة  شــروط  بشــأن  المعنيــة  األطــراف 
علــى  للحصــول  ذلــك  ويخضــع  المقترحــة 
الرســمية  الجهــات  مــن  المطلوبــة  الموافقــات 
كمــا  اإلدارة  ومجلــس  والمســاهمين  الرقابيــة 

أشرنا في اإلفصاحات السابق”.
موقــع  علــى  الســيارات”  “مواقــف  نشــرت  كمــا 
البورصــة أمــس أن اجتماع الجمعيــة العمومية 

العاديــة للشــركة الــذي ســيعقد يــوم الخميــس 
21 مــارس الجــاري ضمــن بنــود أعمالــه إخطــار 
المســاهمين بقــرار تمديــد فترة مجلــس اإلدارة 
للشركة وذلك لستة أشهر إضافية بدًءا من  22 
مارس الجاري، ليتسنى لمجلس اإلدارة الحالي 
استكمال المفاوضات الجارية المتعلقة بمذكرة 

التفاهم المبرمة مع شركة “إدامة”.
الســيارات” عينــت  لمواقــف  “البحريــن  وكانــت 
ا  شــركة كــي بــي ام جــي فخــرو مستشــاًرا مهنيًّ
مجلــد  متطلبــات  مــع  يتماشــى  بمــا  مســتقاً 
مصــرف  عــن  الصــادر  الســادس  التوجيهــات 
بعمليــات  الخــاص  الفصــل  المركــزي،  البحريــن 
وأفصحــت  واالســتحواذ.  والدمــج  الســيطرة 

“مواقــف الســيارات” فــي 3 ديســمبر 2018 عــن 
إبــرام مذكــرة تفاهم مع شــركة “إدامــة”، الذراع 
االســتثماري العقاري لصندوق الثروة الســيادية 
العــام  انتفــاع  حــق  إمكانيــة  لتقييــم  للبحريــن 
ــا فــي أحــد مباني  لمــدة 99 ســنة، تتجــدد تلقائيًّ
شــركة  قبــل  مــن  المملــوك  الســيارات  مواقــف 
إدامة لشركة البحرين لمواقف السيارات مقابل 
إصدار أســهم جديدة بالشــركة. وتسمح مذكرة 

بعمليــات  القيــام  للطرفيــن،  الجديــدة  التفاهــم 
الشــروط  الســتكمال  والتحــري  االســتقصاء 
واإلجــراءات القانونية الازمة، وعملية التقييم 
للمعاملة التي إذا تم االتفاق عليه سوف تخضع 
للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات 
ومجلــس  والمســاهمين  الرقابيــة  الرســمية 
اإلدارة، والتي قد تؤدي المتاك شــركة “إدامة” 

حصة في شركة “مواقف السيارات”.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

وستؤدي عملية التحويل إلى  «
زيادة عدد أسهم البنك بمقدار 

حوالي 215,243,794 أسهم 
إضافية، ليصبح إجمالي عدد 

األسهم 1,296,891,746 سهمًا. 
وعلى إثر ذلك سيرتفع رأسمال 

البنك الصادر والمدفوع من 108.165 مليون دينار إلى 
129.689 مليون دينار.

وسيتم توزيع آخر دفعة من فوائد األرباح المستحقة لحاملي  «
السندات المستديمة بتاريخ 2 مايو 2019، وسيتم إرسال 

إشعارات التحويل إليهم اعتبارًا من يوم الخميس 21 مارس 
2019 عن طريق بورصة البحرين، وذلك بعد الحصول على 

موافقة السادة المساهمين في موعد الجمعية العامة غير 
العادية بتاريخ 20 مارس 2019، وبعد الحصول على جميع 

الموافقات التنظيمية الالزمة.وسيتم تحويل السندات 
المستديمة وفًقا للقوانين المعمول بها في البحرين.

زيادة عدد أسهم البنك المنامة - البحرين والكويت

“البحرين والكويت” يحول سندات ألسهم

رياض ساتر

علي الفردان من ميناء سلمان

حاجــة إليجــاد مناطــق حديثــة بســرعة وأفــكار يجري تدارســها

الزياني: تجهيز األراضي الصناعية الجديدة قريًبا

قــال وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايد الزيانــي إن األراضي الصناعية المتاحة ســتجهز قريًبا وأن البحرين عليها العمل بأســرع 
وقت لتوفير أراضي صناعية جديدة. 

المتوفــرة  األراضــي  أن  الوزيــر  وأضــح   
ــا للمســتثمرين تقــدر بأقــل مــن 10 %  حاليًّ
فقــط مــن إجمالي األراضــي الصناعية التي 
تديرهــا الــوزارة. وأبلــغ الوزيــر الصحافيين 
علــى هامــش افتتــاح مصنع نــدى للمياه، أن 
هنــاك أفــكاًرا يجــري يتم تدارســها لتوســعة 
مناطــق  اســتحداث  أو  الحاليــة  األراضــي 
جديدة، وأشــار إلى أن منطقــة جنوب “ألبا” 
قد تكون من المناطق المستهدفة خصوصًا 

لوجود مساحات يمكن التوسع فيها.
 وتتوافــق تصريحات الوزير مع تصريحات 

التنميــة  لمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس 
االقتصاديــة الــذي تحــدث فيها عن تنســيق 
التجــارة والصناعــة  المجلــس ووزارة  بيــن 
جديــدة  صناعيــة  منطقــة  الســتحداث 
للصناعــات التحويليــة بالقــرب مــن شــركة 
إنتــاج  “ألبــا” وذلــك لاســتفادة مــن توســع 

األخيرة.
 وقال الزياني “يجب العمل على استحداث 
هــذه المناطــق بأســرع وقــت وقــد بدأنا في 
ذلــك، إذ نوشــك علــى اســتنفاد المســاحات 
ذلــك  فــي  نســرع  لــم  وإذا  المتوافــرة، 

اســتثمارات  اســتقطاب  علينــا  فســيصعب 
صناعية جديدة”.

وبيــن الوزيــر “اآلن هناك أقل من 10 % من 
األراضي الصناعي كمساحات غير مستغلة، 
وأعتقــد إننا سنســتنفذ طاقتنا االســتيعابية 

من األراضي الصناعية قريًبا”.
 وبخصــوص وجــود خطــط إلنشــاء أراضي 
“هنــاك  الوزيــر  أوضــح  جديــدة،  صناعيــة 
الصناعيــة  األراضــي  لتوســعة  مشــروعات 
ســواء فــي مناطــق جديــدة تماًمــا أو فــي 
المناطــق الحاليــة مثــل جنــوب ألبــا، والتــي 

لتلــك  الطبيعــي  االمتــداد  تكــون  أن  يمكــن 
المنطقــة، والتــي تعــد أكبر منطقــة صناعية 
مــن حيــث المســاحة في المملكــة، في حين 
أن منطقــة مينــاء ســلمان هــي األقــدم منــذ 
مــع  بالبحــر  محــدودة  فاألراضــي   1968

الشوارع المحاذية ويصعب توسعتها”.
تنويــع  إلــى  الحكومــة تســعى  وأوضــح أن 
قاعــدة االقتصاد الوطنــي، إذ يعد التصنيع، 
أحــد القطاعات المســتهدفة مــن قبل وزارة 
التجــارة والصناعــة والســياحة بالتعاون مع 
للــه  “الحمــد  االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس 
أعتقد هذا )مصنع المياه( رابع مصنع أحضر 
ا، وهذا يصــب في خطط  افتتاحــه شــخصيًّ

التنويع االقتصادي”.

المحرر االقتصادي

الخطوة 
جاءت لدعم 
إستراتيجية 
النمو في 

البنك
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كشــف وزيــر النفــط الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن أن شــركة “تطويــر للبترول” تعمل 
حالًيا على إجراء عمليات مسح للقواطع البحرية مع إحدى الشركات. جاء ذلك على هامش 

افتتاح الوزير لقمة فلك للتفكير  غير االعتيادي أمس.

وأكــد الوزيــر فــي افتتــاح النســخة الثالثة من 
مؤتمــر فلــك للتفكير غير االعتيــادي أن العالم 
الحديثــة  التكنولوجيــات  عالــم  هــو  اليــوم 
الرقميــة ســريعة التطــور والتغييــرات، منوًهــا 
بضــرورة مواكبة هــذه التغييرات الرقمية وأن 
نكــون مســتعدين إلــى كل مــا هــو جديــد على 
تأســيس  فــي  الســتثمارها  العالميــة  الســاحة 
بالدرجــة  تؤثــر  التــي  المشــاريع  مــن  العديــد 
المعيشــة  مســتوى  تحســين  علــى  األولــى 

واالقتصاد الوطني في البحرين.
وأضــاف الوزيــر أن االبتــكار واإلبــداع يعتبــر 
قــوة دافعة للنمــو االقتصادي العالمي، مشــيًرا 
إلــى أهمية هــذا الموضوع في يومنــا الحاضر 
فــي اســتقطاب وتكوين كوادر بشــرية مبدعة 

ومبتكــرة وقــادرة علــى تطبيــق التكنولوجيــا 
الحديثــة من أجل الوصول إلى حلول مبتكرة 
فــي القضــاء علــى العديــد مــن المشــاكل التي 
ضمنهــا  ومــن  الصناعــات،  مختلــف  تواجههــا 
القطــاع النفطــي الــذي يعتبــر مــن القطاعــات 

المهمة والحيوية في العالم.
وأشــار إلــى أن الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز 
تســعى دائًمــا الــى تعزيــز مشــاريعها النفطيــة 
تدريــب  خــال  مــن  والمســتقبلية  الحاليــة 
موظفيهــا وتمكينهــم لتولــي مناصــب قياديــة 
يستطيعون من خالها أخذ القرارات المناسبة 
فــي تطوير القطــاع النفطــي وتقديم األبحاث 
والمنتجــات  الخدمــات  لتطويــر  المتخصصــة 

النفطية.

وشــهدت فعاليــات المؤتمر مشــاركة مجموعة 
والفنييــن  الخبــراء  مــن  المســتوى  رفيعــة 
واإلدارييــن المتخصصيــن فــي علــوم اإلدارة 
والمهنيــة  الثقافيــة  الخلفيــات  مختلــف  مــن 
والعمليــة. ونظمــت هــذا الحــدث شــركة فلــك 
لاستشــارات وبالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة 
الشــركات  مــن  عــدد  وبدعــم  والغــاز  للنفــط 

الوطنية والعالمية.
مــن  المبذولــة  بالجهــود  النفــط  وزيــر  وأشــاد 
شــركة فلــك لاستشــارات الســتقطاب العديد 
مــن العقــول المبدعة في التفكيــر من مختلف 
مــن  مختلفــة  نمــاذج  لتقديــم  العالــم  دول 
التجــارب التطويريــة فــي مختلــف الحقــول، 
مقــدرا هــدف المؤتمــر الــذي يســعى إلــى بنــاء 

اقتصــادات أقوى من خال تبــادل المعلومات 
هــذه  وتحويــل  والممارســات  والخبــرات 
المعلومــات واألفــكار إلــى فــرص اســتثمارية 

ناجحة في البحرين.
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
فلــك لاستشــارات ســهيل بن غــازي القصيبي 
إن “قمــة فلــك للتفكيــر غيــر االعتيــادي تأتــي 

لتحقــق أحــد أهدافنــا فــي تمكيــن وتشــجيع 
الشــركات الناشئة والطاب ومجتمع األعمال، 
من خال إعطائهم فرصة التعرف على أحدث 
طرق التفكير غير االعتيادية وتوفير األدوات 
الازمة لمســاعدتهم في أعمالهم والتفوق في 

مختلف قطاعاتهم.
وأكــد القصيبــي أن القمة هي شــراكة حقيقية 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، إذ تأسســت 
لتخدم البحرين، مضيفا “سنستمر في جهودنا 
لتعــم  عــام  بعــد  عاًمــا  وأفضــل  أكبــر  لجعلهــا 
الفائدة على جميع قطاعات بحريننا الحبيبة”.
وتضمــن برنامــج القمــة مجموعة مــن األوراق 
والعــروض  الملهمــة  والكلمــات  واألبحــاث 
التوضيحيــة بمشــاركة عــدد مــن المتحدثيــن 
مــن مختلــف دول العالــم، إضافــة إلــى جلســة 
مثــل  المواضيــع  مختلــف  تضمنــت  نقاشــية 
التحديــات  مــع  للتعامــل  المختلفــة  الطــرق 

االجتماعية في مختلف أنحاء العالم.

وزير النفط: مسح للقواطع البحرية
ــاد ــص ــت ــرقــمــيــة بــمــشــاريــع تــحــســيــن الــمــعــيــشــة واالق ــيــرات ال ــتــغــي ــة ال ــب ــواك م

القصيبي متحدًثا في المؤتمر أمس الوزير مصرحا للصحافيين 

أعلنــت شــركة ألمنيــوم البحريــن “ألبا” عن أن مشــروعها الحيوي خط الصهر الســادس 
للتوسعة شهد تسليم 172 خلية صهر إضافية للتشغيل بتاريخ 1 مارس 2019، لتخطو 

الشركة بذلك خطوة جديدة نحو األمام ألن تصبح أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم.

وفــي هذا الصــدد، قال رئيس مجلس 
بــن  الشــيخ دعيــج  البــا  إدارة شــركة 
ســلمان بــن دعيــج آل خليفــة “يســرنا 
الســادس  الصهــر  خــط  أن  نعلــن  أن 
بات اآلن في مرحلة التشــغيل المبكر 
مــع تســليم هــذه المجموعــة المكونــة 
مــن 172 خليــة صهــر للتشــغيل. ومــع 

الصهــر  خايــا  تشــغيل  مــن  االنتهــاء 
هــذه، ســيبلغ عــدد خايا الصهــر التي 
تم تشغيلها لحد اآلن 212 خلية صهر 
)ما يمثل 50 % من ســعة خط الصهر 
االســتفادة  إلــى  ونتطلــع  الســادس(. 
القصــوى من هذه الخطــوة في تعزيز 

عمليات الشركة وزيادة ربحيتها”.

للدراســات  البحريــن  معهــد  شــكل 
لجنــة   )BIBF( والماليــة  المصرفيــة 
استشــارية للتحول الرقمي، برئاسة 
رئيــس التحــول الرقمــي والعمليــات 
أحمــد  بالمعهــد  المشــاريع  وإدارة 

نعيمي.
وتهــدف اللجنــة لتوظيــف التحــول 
تحقيــق  فــي  واالبتــكار  الرقمــي 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة 
لتســاعد في جســر الفجوة الرقمية، 
وذلــك بمراجعــة البرامــج التدريبيــة 

الحاليــة في مجال التحــول الرقمي 
وتقديــم  المعلومــات،  وتقنيــة 
فيمــا  والمقترحــات  التوصيــات 
يتــاءم مع احتياجات ســوق العمل 

الحيوي. 

وقــال  نعيمــي “يســعى المعهــد إلــى 
أن يكــون الخيار األول للتدريب في 
مجال التحــول الرقمي في المملكة، 
وســتعمل اللجنــة بشــكل وثيق نحو 

تحقيق هذا الهدف السامي”.

“BIBF” يشكل لجنة للتحول الرقمي“ألبا” تشّغل 50 % من سعة “الخط السادس”

حققــت شــركة “بنفــت” مســتويات قياســية فــي تعامات التحويــات الماليــة اإللكترونية المباشــرة داخل البحريــن عبر فوري 
Fawri، وفوري باس Fawri+، و”فواتير” خال العام 2018 مقارنة مع 2017، حيث وصل عدد المعامات المنجزة عبر فوري 
باس العام الماضي 959689 معاملة مقارنة بـ372385 معاملة في 2017 بزيادة 158 %، فيما بلغت التحويات المالية حوالي 

175 مليون دينار.

وبلــغ عــدد المعامــات المنجــزة مــن خــال 
 5.8 حوالــي   2018 العــام  “فــوري”  خدمــة 
مليــون معاملــة مقارنــة بـــ 4.9 مليــون فــي 
 % 19 2017 أي مــا يعــادل زيــادة بنســبة 
بقيمــة 11.2 مليــار دينار فــي 2018 مقارنة 
بـــ 9.7 مليــار فــي 2017. عــاوة علــى ذلك، 
وتجاوز إجمالي عــدد المعامات المتداولة 
مــن خــال خدمة فواتيــر في العــام 2018، 
1.6 مليون مقارنة بـ 1.2 مليون في 2017، 
أي بزيــادة قدرهــا 34 % حيــث تجــاوزت 
قيمــة المعامات اإلجمالية 133 مليون في 

.2018
البنكيــة  البطاقــات  اســتخدام  حقــق  كمــا 

التعــاون  مجلــس  دول  بيــن  الخليجيــة 
لعمليــات الدفــع للمشــتريات، طفــرة خــال 
2018، إذ وصــل عــدد المعامــات التــي تــم 
إنجازهــا إلــى أكثــر مــن 1.1 مليــون معاملة 
فــي  ألــف معاملــة   430 2018 مقابــل  فــي 

2017، أي بزيادة نسبتها 146 %.
بطاقــات  اســتخدام  زاد  آخــر،  جانــب  مــن 
ا خال  الصراف اآللــي لعمليات الدفع محليًّ
2018 بنســبة 16 % لتســجل مــا مجموعــه 

أكثــر مــن 23 مليون عملية دفــع مقارنة مع 
19 مليون في 2017.

للشــركة،  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
المؤشــرات  إن  الجناحــي،  عبدالواحــد 
خــال  الشــركة  حققتهــا  التــي  اإليجابيــة 
2018، تؤكد على ترسيخ ثقافة المعامات 
الماليــة اإللكترونية في المجتمع البحريني 
واألهميــة القصــوى نحــو تعزيــز الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة، موضًحــا أن العــام 

2018 شــهد انخفاًضــا فــي عــدد الشــيكات 
المتداولــة مقارنــًة مــع العــام 2017 وذلــك 
الشــيكات  عــدد  بلــغ  حيــث   ،%  4 بنســبة 
3.3 مليــون  2017 حوالــي  المتداولــة فــي 
شــيك مقابــل حوالي 3.2 مليون شــيك في 

.2018
وأكــد الرئيس التنفيذي لشــركة “بنفت”، أن 
الشــركة تركــز فــي مبادرتهــا علــى تشــجيع 
وتســهيل تطبيــق القنــوات اإللكترونية في 
البنــوك، موضًحــا أن “بنفت” توفر مجموعة 
متنوعــة مــن الخدمــات فــي المنطقــة مــن 
بينها تشــغيل أجهزة الصراف اآللي، ونقاط 
البيع، والشــبكة الخليجية ألجهزة الصراف 
اآللي ونقاط البيع مع دول مجلس التعاون، 
ونظــام إدارة مطالبــات الشــبكة الخليجية، 
للمعلومــات  البحريــن  مركــز  إلــى  إضافــة 
االئتمانية و المحفظة الوطنية اإللكترونية 
للهواتــف الذكيــة “بنفــت بــي” وخدمــة دفع 

الفواتير، وبوابة الدفع اإللكترونية.

المنامة - بنفت

“بنفت”: 960 ألف معاملة عبر “فوري بالس” 2018

المنامة - معهد BIBFعسكر - ألبا

المحرر االقتصادي

الشيخ دعيج بن سلمان

بقيمة 175 مليون دينار وزيادة تفوق 99 %

منــح محافــظ مصرف البحريــن المركزي، 
الشــركات  ترخيــص  المعــراج،  رشــيد 
المســاندة للقطــاع المالي مشــغل منصات 
بيهايــف  لشــركة  الجماعــي  التمويــل 

البحرين المحدودة.
 وأظهــرت أحــدث بيانات رســمية نشــرت 
الترخيــص  منــح  المحافــظ  أن  أمــس 
للشــركة، وذلــك بعــد اإلطاع علــى قانون 
مصــرف البحريــن المركــزي والمؤسســات 
الماليــة، الصــادر بالقانــون رقم )64( لســنة 
رقــم  الائحــة  وعلــى  وتعدياتــه،   2006
)1( لســنة 2007 بشــأن الخدمات الخاضع 
لرقابــة “المركــزي” وتعدياتها، وبناء على 
توصية لجنة التراخيص، وتم العمل بهذا 

القرار اعتباًرا من تاريخ صدوره.
ســابق  وقــت  فــي  “المركــزي”  وأصــدر 
تشــغيل  لشــركات  تنظيميــة  توجيهــات 
وهــي  الجماعــي  التمويــل  منصــات 

تشــريعات تنظيمية لإلقراض واالستثمار 
الجماعــي  التمويــل  منصــات  خــال  مــن 

التقليدي أو اإلسامي.
“المركــزي”  الماضــي وســع  نوفمبــر  وفــي 
بالمتطلبــات  الخاصــة  الخدمــات  نطــاق 
الجماعــي  التمويــل  لمنصــات  الحاليــة 
ويشــهد  والتملــك.  اإلقــراض  لغايــات 
مســتوى  علــى  الجماعــي  التمويــل 
ا متزايــًدا بمســاعدة منصــات  العالــم، نمــوًّ

التكنولوجيا المالية “الفنتك”.
علــى  تمــت  التــي  التحديثــات  وتشــتمل 

الجماعــي،  للتمويــل  الحاليــة  المتطلبــات 
مــا يلــي: تقليل الحــد األدنى لــرأس المال 
نظــًرا لطبيعــة المخاطــر الخاصة بمشــغل 
منصــة التمويــل الجماعــي، إزالــة الحظــر 
عن التعامات بين الشــركات لإلقراض أو 
االستثمار من خال المنصات، رفع حدود 
اإلقــراض، إزالــة بعــض شــروط اإلقــراض 
المســتهلك  حمايــة  وآليــة  االســتثمار،   /
حيث يحق للمقرض أو المســتثمر ســحب 
التزامه خال 48 ساعة من وقت التزامه 

باإلقراض أو االستثمار.

شــركة جديــدة مشــغلة لمنصــات التمويــل الجماعــي
“المركزي” يمنح ترخيًصا لـ “بيهايف”

دبي - مباشر

قامت وكالة التصنيف “إيه إم بيست” بمراجعة نظرتها المستقبلية بشأن أسواق التأمين في دول التعاون الخليجي إلى مستقرة 
بعدما كانت سلبية في السابق.

ووفقــا للبيــان الــذي تلقــاه “مباشــر” أمــس 
التــي  الرئيســة  العوامــل  تشــمل  األحــد، 
تدعم التوقع استقرار المخاطر الجغرافية 
السياسية، واالختال المحدود الناتج عن 
تطبيق القيمة المضافة، والتقدم في إدارة 
المخاطر، والتطور التنظيمي المحسن عبر 
المنطقــة، وهوامــش األمــن الــرأس ماليــة 
الموســع  القويــة بشــكل مســتمر، والدعــم 

فيما يتعلق بإعادة التأمين.
ويأتــي فــي تقرير “إيه إم بيســت” الخاص 
تحــت عنوان “توقع قطاع األســواق بدول 
هــذه  بــأن  الخليجــي”  التعــاون  مجلــس 
العوامــل يقابلهــا التقلــب المحتمل بأســعار 
عــن  الناتــج  )والضغــط  الهيدروكربــون 
اإلنفــاق العــام(، وتعززها منافســة األســعار 
والتوقــع غيــر المؤكد للنمــو الممتاز طويل 

األمد.

المحلــي  الناتــج  نمــو  تعافــي  وُيتوقــع 
العــام  فــي  الخليــج  دول  فــي  اإلجمالــي 
2018، كمــا يتوقــع حفاظــه علــى الثبــات 
برامــج  مــن  بدعــم  و2020،   2019 فــي 
التنويــع المخطــط لهــا مــن أجل تحســين 
تدفقات العائدات وتمويل مشاريع البنى 

التحتية.
ويضيف التقرير أن الميزانيات العمومية 
لشــركات التأمين فــي دول الخليج تبقى 
رســملة  بمســتوى  متمتعــة  العــادة  فــي 
جيــد وقــادرة علــى تحمــل ســيناريوهات 

الضغــط فــي الكــوارث، علــى الرغــم مــن 
بقاء شــركات التأمين أكثر هشاشة تجاه 
الصدمــات في األســواق االســتثمارية، ما 
قــد يصبــح أكثــر صرامــة بوجــه التقلبات 

االقتصادية والسياسية.
قــوة  إضعــاف  ُيمكــن  التقريــر:  وتابــع 
الميزانيــة العموميــة لــدى بعــض شــركات 
التأمين إذ تأتي اإليرادات في ظل ضغط 
متزايــد فــي حيــن تبقــى توقعــات أربــاح 

المساهمين ثابتة.
شــركات  أن  بيســت”  إم  “إيــه  وتعتقــد 
أكثــر  بميزانيــات  تتمتــع  التــي  التأميــن 
األربــاح  توزيــع  وسياســات  متانــة، 
المرشــدة، والوصول التفضيلي إلى تنوع 
الجغرافيــة، جاهــزة  والمناطــق  األعمــال 
البيئــة  فــي  الضغوطــات  لتحمــل  أكثــر 

التشغيلية الحالية.

الشــركات ذات الميزانيات األكثر متانة ســتتحمل الضغوطات
“إيه إم بيست”: نظرة مستقرة لـ “التأمين”

أمل الحامد من أمواج | تصوير: خليل إبراهيم
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عرض وطلب

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

إعالن بشأن تحويل فرعي مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محمدوة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة مؤسس���ة 
أس���رار نجوم عالي للهواتف لمالكها عبداالمير احمد راش���د احمد راشد 
المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 44262، يطل���ب تحوي���ل الفرعين 5 و7 
المسميان أسرار نجوم عالي للهواتف إلى شركة ذات مسؤلية محدودة 

برأسمال وقدره 1000 ألف دينار بحريني وذلك بإدخال
 RAJEES PUTHAN PURAYIL كشريك معه في السجل

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة 
خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد:57442  -  تاريخ: 21/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )24164( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى  شركة الشخص الواحد

القيد:94307-3  -  تاريخ: 28/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

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

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها الس���يدة/ فاطمة حس���ن خميس يعقوب المالكة ل� اكس���س 
العالمي���ة للمقاوالت )موسس���ة فودية( والمس���جلة بموجب القيد رقم 
57442 تطلب تحويل المؤسس���ة المذكورة بجميع فروعها إلى شركة 
الش���خص الواحد برأس���مال وقدره 10٫000 عشرة آالف دينار لتصبح 

الشركة مملوكة من السيد فيصل محمد علي عباس شبيب

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم  إليها 
الس���يدة س���عاد علي احمد علي المالك ل� اس���واق موش���يما موفا )مؤسسة فودية( 
والمس���جلة بموج���ب القي���د رقم 94307-3 طالب���ا تحويل المؤسس���ة الفردية إلى 
ش���ركة  ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وق���دره 2000 دين���ار بحريني لتصبح 

الشركة مملوكة من من السادة التلية اسمائهم:
1. سعاد علي احمد علي

 MOZAMMEL HOQUE KORBAN MIAH .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركةخفايا الطبيعة للعطارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )14688( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركةسيلمي تريدينغ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���يد / س���لطان احمد عبدهللا الفقيه باعتباره المصفي القانوني 
لش���ركةخفايا الطبيعة للعطارة ذ.م.م، المس���جلة كشركة ذات مسؤولية 
مح���دودة بموج���ب القي���د رق���م 123083، طالب���ا إش���هار انته���اء أعمال 
تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من السجل التجاري، وذلك 
وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 

21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���يد / ويجوان لوو باعتباره المصفي القانوني لش���ركة س���يلمي 
تريدين���غ ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤولية مح���دودة بموج���ب 
القي���د رقم 94959، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية 

شركة عبدالحسين منصوري ش.ش.و لمالكها عبدالحسين محمد حسن منصوري
سجل تجاري رقم 1-101991

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية 

شركة بالميرو للمقاوالت ذ.م.م
سجل تجاري رقم 102765

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية 

شركة األفواج لتشييد المباني ش.ش.و لمالكتها زينب الكبرى نادر حسين بردستاني
سجل تجاري رقم 100464

بن����اء عل����ى قرار المالك ل�� ش����ركة عبدالحس����ين منصوري ش.ش.و لمالكها عبدالحس����ين محمد حس����ن 
منصوري المسجلة على قيد رقم 101991-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ عبدالحسين 

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

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عبدالحسين محمد حسن منصوري

)+973(33161691
mahdi_mansoori@ieloud.com

بناء على قرار شركة بالميرو للمقاوالت ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم 102765، بتصفية الشركة 
اختياريا وتعيين السيد/ علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان مصفيا للشركة.

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

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

)+973(39911661
aliabuthaki@gmail..com

بناء على قرار المالك ل�� ش����ركة األفواج لتش����ييد المباني ش.ش.و لمالكتها زينب الكبرى نادر حس����ين 
بردس����تاني المس����جلة على قيد رقم 100464، بتصفية الش����ركة اختياريا وتعيين السيد/ نادر حسين 

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

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

)+973(36478888
support@dtconsultancy.net

5/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -13207( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -29031( 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: هيا خالد احمد ابراهيم النعيمي

االسم التجاري الحالي: تيالنغانا لتشيد المباني
االسم التجاري الجديد: هيا النعيمي للمناسبات والضيافة الشخصية

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: عبدهللا محمد عبدهللا تقي

االسم التجاري الحالي: خوش مشاوي
االسم التجاري الجديد: ملغوم باربكيو للمشويات والشوارمة

قيد رقم: 81481-3قيد رقم: 124864-1
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آخر قالع “داعش” تتهاوى 
والتنظيم يلجأ لألنفاق

أعلن متحدث باسم قوات سوريا 
الديمقراطية التي تضيق الخناق على آخر 

جيب لتنظيم داعش قرب الحدود مع العراق، 
أن القوات تتوقع “معركة حاسمة”، أمس 

األحد، بعد تقدم بطيء.
وقال مرفان قامشلو، المتحدث اإلعالمي 

العسكري لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز 
من على تلة تطل على قرية الباغوز: “نتوقع 
غدا أن تكون معركة حاسمة”. وتابع “عناصر 

داعش لغموا المنطقة بشكل كثيف جدا. 
آالف األلغام موجودة على الطرقات في 

تلك البقعة الصغيرة”. وأضاف أن الدواعش 
الباقين معظمهم أجانب يستخدمون األنفاق 

لالختباء، ويشنون هجمات مفاجئة ضد 
مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

اســتمرار االحتجاجــات ضــد “العهدة الخامســة” فــي الجزائر

بوتفليقة “الغائب” يودع أوراق ترشحه

ذكرت وسائل إعالم جزائرية أمس األحد إن الحملة االنتخابية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أودعت أوراق ترشحه رسميا لدى المجلس الدستوري، وذلك 
قبل ســاعات من انقضاء المهلة المحددة لهذه الخطوة. وقال تلفزيون النهار إن الرئيس الجزائري تقدم بأوراق ترشــحه رســميا لخوض انتخابات الرئاســة 

المقررة في أبريل المقبل، مؤكدا سعيه إلعادة انتخابه رغم االحتجاجات الحاشدة على ذلك.

وبحســب وســائل اإلعالم، فــإن مدير 
الحملــة عبدالغنــي زعــالن هــو الــذي 
الترشــح، حيــث  أوراق  بإيــداع  قــام 
ال يفــرض القانــون على المترشــح أن 

يودع األوراق بنفسه.
لكــن يزيــد عــدم ظهــور بوتفليقة من 
لخوضــه  الرافــض  الشــعبي  الغضــب 
تدهــورا  يعانــي  كونــه  االنتخابــات، 

واضحا في حالته الصحية.
الجزائريــة  المعارضــة  ودعــت 
المجتمــع  وجماعــات  المنقســمة 
المدنــي للمزيد مــن االحتجاجات إذا 
أكــد بوتفليقة، الذي يحكم البالد منذ 

1999، مسعاه للترشح.
الحركــة  إن  يقولــون  محلليــن  لكــن 
االحتجاجيــة تفتقــر لقيــادة وتنظيم 
عليــه  يهيمــن  زال  مــا  بلــد  فــي 
حــرب  فــي  القدامــى  المحاربــون 
االســتقالل عن فرنســا في الفترة من 

عام 1954 حتى عام 1962.
واحتشــد أمس مئــات الطالب داخل 
المجلــس  قــرب  الجامعــي  الحــرم 
الدســتوري ورددوا هتافات تقول “ال 

للعهدة الخامسة” لبوتفليقة.
وقــال شــهود إن احتجاجــات نظمت 
بالجزائــر  أخــرى  كليــات  فــي  كذلــك 
مثــل  أخــرى  مــدن  وفــي  العاصمــة 

وهران في غرب البالد.
وجودهــا  األمــن  قــوات  وعــززت 
قــرب المجلــس الدســتوري، ومنعــت 
الشــرطة الطــالب من مغــادرة الحرم 
الجامعــي الــذي يبعــد عــن المجلــس 
مســافة تقطع ســيرا على األقدام في 

10 دقائق.
وأغلق مترو العاصمة في وقت مبكر 
بعــد الظهــر وكذلــك الطريــق الســريع 
الــذي يربــط المطار بوســط العاصمة، 
إلــى  الوصــول  مــن  الطــالب  لمنــع 
وســط المدينة، وفًقا لوسائل اإلعالم 

الجزائرية.

ومنعــت الشــرطة مــن التظاهــر نحــو 
مئة طالب هتفوا بشــعارات مناهضة 

لبوتفليقة في وسط العاصمة.

فــي  األشــخاص  مئــات  تجمــع  كمــا 
باريس أمــس للتعبير عن معارضتهم 
لترشــح بوتفليقة لوالية خامســة في 

االنتخابات المقررة في 18 ابريل.
منهــا  شــعارات  المتظاهــرون  ورفــع 
“ارحل” و”نظام مجرم” وسط زغاريد 

من مشاركات في التجمع.
لــم  ويقــول معارضــون إن بوتفليقــة 
إلــى  مشــيرين  للرئاســة،  الئقــا  يعــد 
تدهور صحته وما يقولون إنه انتشار 
للفســاد وافتقار لإلصالحات لمعالجة 

البيروقراطية التي تعطل االقتصاد.
وشــهدت البــالد الجمعــة أكبــر موجــة 
احتجــاج حتــى اآلن، شــملت خــروج 
الشــوارع،  إلــى  اآلالف  عشــرات 
فيمــا قالــت وكالــة األنبــاء الجزائريــة 
أصيبــوا  شــخصا   183 إن  الرســمية 
وتوفــي شــخص إثــر إصابتــه بأزمــة 

قلبية.

الجزائر ـ وكاالت

بيروت - أ ف ب

طالب جزائريون يشتبكون مع قوات حفظ األمن خالل تظاهرة في العاصمة الجزائر

واشنطن ـ وكاالتبيروت - أ ف بعمان - أ ف ب

اتهــم األردن أمــس األحــد إســرائيل باســتهداف “ممنهج” للمســجد األقصى وإدارتــه عبر إبعاد 
رئيــس مجلــس األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســالمية فــي القدس الشــيخ عبــد العظيم 
ســلهب 40 يومــا ونائــب المديــر العام لدائرة األوقاف االســالمية الشــيخ ناجــح بكيرات أربعة 

أشهر من الحرم القدسي.

وقــال وزيــر األوقــاف والشــؤون والمقدســات 
اإلســالمية األردنــي عبدالناصــر أبوالبصــل إن 
الشــيخ  )أمــس(  أبعــدت  االحتــالل  “ســلطات 
أوقــاف  مجلــس  رئيــس  ســلهب  عبدالعظيــم 
القــدس، والــذي يحمــل الصفــة الدبلوماســية، 
القدســي  الحــرم  عــن  يومــًا  أربعيــن  لمــدة 
الشــريف، وكذلــك ناجــح بكيــرات نائــب مديــر 

أوقاف القدس لمدة أربعة أشهر”. 
واضاف أن “شــرطة االحتالل استدعت 

عددا آخر من أعضاء المجلس منهم 
مهدي عبــد الهادي، واقتحمت منزل 
عضــو المجلــس حاتــم عبــد القــادر 

وسلمته استدعاء للتحقيق”.
واوضــح الوزير األردني 

“تصــرف  هــذا  أن 

مرفــوض وتصعيــد جديــد يهــدف الــى تعطيل 
عمــل إدارة اوقــاف القــدس، وترهيــب أعضاء 
مجلــس األوقــاف الــذي أعــاد تشــكيله مجلس 
الــوزراء األردنــي مؤخرًا”، مشــيرا الــى ان “هذا 
علــى  الهاشــمية  بالوصايــة  مباشــر  مســاس 
ورأى  والمســيحية”.   اإلســالمية  المقدســات 
أن “اتخــاذ هذه االجراءات التعســفية من قبل 
سلطة االحتالل هو استهداف ممنهج للمسجد 
األقصــى المبــارك وإلدارة األوقــاف ومجلس 

األوقاف رئيسًا وأعضاء”.

 واكد  أبو البصل أن “اتخاذ  «
اإلبعاد وسيلة ضغط للتدخل في 
المسجد األقصى يزيدنا تصميمًا 

وتمسكًا بأن باب الرحمة جزء ال 
يتجزأ من المسجد األقصى”.

أســفر هجــوم شــنه جهاديون علــى صلة بالقاعــدة فجر أمس األحــد على نقاط 
عســكرية فــي شــمال محافظــة حمــاة بوســط ســوريا عــن  مقتــل 21 عنصــرا 
مــن قــوات النظــام والمقاتليــن المواليــن لهــا، بحســب المرصد الســوري لحقوق 

االنسان.

مــن  عنصــرا   21 “قتــل  المرصــد  وذكــر 
لهــا  المواليــن  والمســلحين  النظــام  قــوات 
بهجــوم لمجموعــة جهادية انغماســية على 
نقطتيــن فــي محــور المصاصنــة فــي ريــف 
عناصــر  الهجــوم  وشــن  الشــمالي”.  حمــاة 
مــن “انصــار التوحيــد” المواليــن لمجموعــة 
“حــراس الدين” المرتبطــة بتنظيم القاعدة، 
بحســب المرصــد الــذي أشــار إلــى مقتــل 5 
جهادييــن فــي الهجــوم. مــن جهتهــا، نقلــت 

وكالة األنباء الســورية الرســمية 
عســكري  مصــدر  عــن  )ســانا( 
مجموعــات  “قامــت  قولــه 
بمهاجمــة  مســلحة  إرهابيــة 

بعــض نقاطنا العســكرية 
محــور  امتــداد  علــى 

المصاصنــة  بريــف حمــاة الشــمالي )...( في 
ظــل اجواء جوية ســيئة وعاصفة”. وأشــار 
تصــدي  إلــى  الوكالــة،  بحســب  المصــدر، 
الجيــش للمهاجميــن و”القضــاء علــى أعداد 
 ،”)...( وأســلحتهم  عتادهــم  وتدميــر  منهــم 
مضيفــا “ارتقــى عدد مــن جنودنــا، وأصيب 
آخــرون بجــروح”. ولفــت المرصــد الســوري 
إلــى أنهــا “مــن أكبــر الخســائر البشــرية فــي 
صفــوف قــوات النظام  
الهدنــة”  اتفــاق  منــذ 
إدلــب  محافظــة  فــي 
المجــاورة. واكــد المصدر 
“انخفــاض  أن  العســكري 
المعارك فــي بعض األماكن 
ال يعني الركون لإلرهابيين”، 

قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب إن كوريــا الشــمالية ينتظرهــا مســتقبل 
اقتصــادي مشــرق إذا توصــل البلــدان التفــاق ولكــن لــن يكــون لهــا أي مســتقبل 

اقتصادي مع امتالكها أسلحة نووية.

وجــرى اختصــار ثاني اجتمــاع بين ترامب 
والزعيــم الكــوري الشــمالي كيــم جونغ أون 
فــي فيتنــام بعــد إخفاقهمــا فــي التوصــل 
التفاق بشأن حجم تخفيف العقوبات الذي 
مقابــل  الشــمالية،  كوريــا  عليــه  ســتحصل 
اتخاذهــا خطــوات للتخلــي عــن برنامجهــا 
النووي. وقال ترامب في مؤتمر لناشــطين 
محافظيــن إن: “كوريــا الشــمالية ينتظرهــا 
مســتقبل مذهل ومشــرق إذا أبرمت اتفاقا 
ولكــن لــن يكون لهــا أي مســتقبل اقتصادي 

إذا كانت تملك أسلحة نووية”.
كوريــا  مــع  العالقــة  أن  وأضــاف 

جــدا”.  “قويــة  تبــدو  الشــمالية 
المتحــدة  الواليــات  وقالــت 

الشــمالية  وكوريــا 
تعتزمــان  إنهمــا 

تحــددا  لــم  ولكنهمــا  المحادثــات  مواصلــة 
الموعــد الــذي قــد تعقــد فيــه جولــة ثانيــة. 
فضــل  لترامــب  نســب  البعــض  أن  ورغــم 
تعــرض  فقــد  اتفــاق ســيىء  إبــرام  رفــض 
النتقادات إلشادته في وقت سابق بزعامة 
كيــم وقولــه إنه قبــل تأكيده بعــدم معرفته 
الطريقــة التــي عومــل بهــا طالــب أميركــي 
بعد أن قضى 17 شــهرا في الســجن بكوريا 

الشمالية.

ويترك انهيار القمة بحوزة كيم ما  «
يصفه محللون بأنها قد تكون 
ترسانة تضم ما بين 20 و60 

رأسا نوويا والتي إذا تم تزويد 
صواريخها الباليستية العابرة 
للقارات بها قد تهدد البر 
األميركي الرئيسي.

ترامب: ال مستقبل لكوريا الشمالية مع النووي21 قتيال في هجوم للقاعدة بمحافظة حماةاألردن: استهداف إسرائيلي “ممنهج” للحرم القدسي
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دبي ـ العربية نت

رفح - أ ف ب

انتقــد وزير الدولة للشــؤون الخارجية 
أمــس  قرقــاش،  أنــور  اإلمــارات،  فــي 
األحــد، الحضور القطري فــي المحافل 
الدولية، معتبرا أنه بات هامشــيا بفعل 

انعزال الدوحة عن محيطها العربي.
علــى  تغريــدات  سلســلة  فــي  وقــال 
حسابه على تويتر: “الحضور الهامشي 
نتيجــة  الدوليــة  المحافــل  فــي  لقطــر 
عزلتهــا عــن محيطها، مــن الرياض إلى 
شــرم الشــيخ إلى أبوظبي ال تكاد ترى 

التمثيل القطــري، وكاد يكون الحضور 
الــدور  تقلــص  أن  معتبــرًا  كالغيــاب”، 
القطــري بســبب سياســة الدوحــة مــع 

محيطها.
إلى ذلك، أعرب عن أســفه لهذا الواقع، 
قائــالً: “نأســف لهــذا الحــال، ونــدرك أن 
أزمة المأزوم ليســت باختيار مواطني 
لهــا  منطــق  ال  لنرجســية  بــل  قطــر 
ولتوجهــات سياســة تعمــدت أن تؤذي 

جيرانها، والدوحة اآلن تدفع ثمنها”.

800 معتمــر فلســطيني  غــادر نحــو 
قطــاع غــزة أمــس األحــد عبــر معبــر 
ألداء  مصــر  مــع  الحــدودي  رفــح 
اســتمر  منــع  بعــد  العمــرة  مناســك 
تدهــور  بســبب   2014 العــام  منــذ 
الوضــع األمنــي في ســيناء، بحســب 
مسؤولين. وقال مسؤول في المعبر 
“انطلــق فجــر األحــد أول فــوج مــن 

معتمري قطاع غزة”.
وكان المســؤول أشــار إلــى أن المنــع 

اســتمر أربــع ســنوات، لكــن مصــادر 
مــن  المصــري  الجانــب  فــي  أمنيــة 
معبــر رفــح أوضحــت أن هــذه المرة 
األولى التي يتم فيها السماح بمرور 
المعتمريــن منذ العمليات العســكرية 

في شمال سيناء عام 2014.
وأوضــح المســؤول فــي المعبــر أنــه 
“جرى تجهيــز الحافالت لنقل الفوج 
 800 نحــو  تعــداده  البالــغ  األول 

معتمر”.

قرقاش: حضور قطر في المحافل الدولية كغيابها

800 فلسطيني يغادرون غزة ألداء العمرة

أفادت وسائل إعالم جزائرية، أمس األحد، بانسحاب رئيس حزب  «
طالئع الحريات علي بن فليس من الترشح لالنتخابات الرئاسية.

وقال بن فليس في تصريح صحفي أدلى به “إن كلمة الشعب  «
تعلو فوق كل البرامج السياسية، مشيرا إلى أن مكانه ال تسمح 

له بخوض االنتخابات، بل البقاء بين أبناء الشعب”. وبرر بن 
فليس رفضه الترشح بسبب عدم توفر الشروط المناسبة 

لتنظيم االستحقاقات في سياق الظروف الحالية، قائال: “لن 
أشارك في منافسة انتخابية رفض شعبنا بحدة شروط وأساليب 

انعقادها. لقد نطق الشعب بكلمة الفصل ولم يكن في وسعي 
سوى أن أنصاع إليه”.

انسحاب بن فليس 

دبي ـ العربية نت عدن ـ وكاالت

كشــف تقرير جديد لمجلة “مودرن ديبلوماســي” تفاصيل عن مشــروع إيراني جديد يعمل على تطوير صواريخ ميليشــيات حزب 
هللا في لبنان. التقرير كشف أيضًا أنه تم تدريب المئات من المقاتلين التابعين للحزب في إيران على تطوير هذه الصواريخ.

فبعــد تقاريــر أميركيــة عــن قيــام إيــران بنقــل قطع نظــام تحديد 
المواقــع العالمــي GPS إلــى لبنــان في حقائب يمكــن حملها باليد، 
كشــف تقريــر اســتخباراتي أميركــي جديد تفاصيل عن مشــروع 
إيرانــي ســري يهدف لتطويــر صواريخ ميليشــيات حزب هللا في 
لبنان. التقرير الذي نشرته “مودرن ديبلوماسي” األميركية، كشف 
أن إيــران تعمــل حاليــًا على تحويل أكثر مــن 14 ألف صاروخ من 

طراز “زلزال 2” و”زلزال 3” إلى صواريخ عالية الدقة.
األجــزاء المهمــة مــن هــذه الصواريخ، بحســب التقريــر، تنقل إلى 
المصانــع الســرية لميليشــيات حــزب هللا عبــر الممــر الــذي يربطها 
بلبنــان عبــر العراق وســوريا، حيث يقــوم الحــزب بتخبئتها تحت 
األرض. وكشــف تقريــر “مــودرن ديبلوماســي” أنــه يتــم تدريــب 
المئــات من المقاتلين التابعين لميليشــيات حزب هللا على تطوير 

الصواريخ في طهران.
وفيمــا يتعلــق بالتكلفــة، نقــل التقريــر عــن مصــادر اســتخباراتية 
إسرائيلية أن تكلفة المشروع اإليراني الجديد الخاص بصواريخ 

ميليشيات حزب هللا بلغت 17 مليار دوالر أميركي.

أكــد وزيــر الخارجيــة البريطانــي جيريمــي هنــت موقــف حكومة بــالده الداعم للســالم وتنفيــذ اتفاق الســويد، فيما يخــص مدينة 
الحديدة وموانئها، بحســب ما نقلته عنه وكالة األنباء اليمنية الرســمية. وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن اتفاق الســالم في 

اليمن يواجه اآلن آخر فرصة للنجاح.

وزيــر  الشــرعية،  اليمنيــة  الحكومــة  وأبلغــت 
الخارجيــة البريطاني، رفض ميليشــيا الحوثي 
االنقالبيــة، لجهــود الســالم، وأنهــا تماطــل فــي 
مشــاورات  فــي  عليــه  االتفــاق  تــم  مــا  تنفيــذ 
الوزيــر  زيــارة  أثنــاء  ذلــك  جــاء  الســويد. 
اليمنيــة  للعاصمــة  األحــد،  أمــس  البريطانــي، 
المؤقتــة عــدن، ولقائــه نائبي رئيــس الحكومة 
الميســري،  الشــرعية ســالم الخنبشــي وأحمــد 

بحضور وزير الخارجية خالد اليماني.
“كل  الحوثــي  ميليشــيا  إن  الميســري  وقــال 
يــوم تضــع المزيــد مــن العراقيــل والتحديــات، 
والمماطلــة فــي تنفيــذ ما تم االتفــاق عليه في 

مشاورات السويد”.
وأكــد أن الحــل إلنهاء الحرب فــي اليمن يكمن 
فــي إزالــة األســباب الجذريــة النــدالع الحــرب 

بانقالبهــا  الحوثــي  ميليشــيا  أشــعلتها  التــي 
علــى الســلطة الشــرعية، وتطبيــق مرجعيــات 
الحــل السياســي الثــالث المتفــق عليهــا محليــا 

والمؤيدة دوليا.

قــاب  كانــت  الجيــش  قــوات  أن  إلــى  وأشــار 
قوســين أو أدنــى مــن تحرير مدينــة الحديدة، 
مفاوضــات  فــي  الدخــول  فضلــت  ذلــك  ومــع 

التقرير نشرته مجلة “مودرن ديبلوماسي”ستوكهولم إيمانا منها بخيار السالم.

بريطانيا تحاول إنقاذ اتفاق السويد من االنهيار

الســري” “المشــروع  أميركــي يكشــف تفاصيــل  تقريــر  وزيــر خارجيــة بريطانيــا يبحث النــزاع اليمنــي في عدن
إيران تطور صواريخ “حزب اهلل” اتفاق السويد يواجه آخر فرص النجاح
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“التنمية المستدامة”... أهداف إلنقاذ العالم
ربطــت األمــم المتحــدة تحقــق “التنميــة المســتدامة” بمجموعــة 
مــن األهــداف الرئيســية، أجملتها في 17 هدفــا، في الحقيقة هي 
مجموعــة مــن األهداف اإلنســانية الحياتية الســامية التي تصب 
فــي محــور رئيســي هــو توفيــر حيــاة أفضــل للشــعوب و”إنقــاذ 
العالــم”، إنقــاذ العالــم من الفقر والجوع والجهــل والمرض وتردي 

المناخ وغيرها.
لــذا عرفت األمم المتحدة أهداف التنمية المســتدامة بأنها خطة 
لتحقيــق مســتقبل أفضــل وأكثــر اســتدامة للجميــع، وتتصــدى 
هــذه األهــداف للتحديــات العالميــة التــي نواجههــا، بمــا فــي ذلك 
التحديــات المتعلقــة بالفقــر وعــدم المســاواة والمنــاخ وتدهــور 
البيئة واالزدهار والسالم والعدالة. وقالت األمم المتحدة إنه من 
المهــم تحقيــق كل هدف من األهداف بحلول عام 2030. أهداف 
التنميــة المســتدامة ليســت ملزمة قانوًنا، ومع ذلــك، من المتوقع 
العمليــة وتقــوم بوضــع إطــار وطنــي  البلــدان زمــام  أن تمســك 

لتحقيق األهداف مثلما فعلت مملكة البحرين ووضعت
إطــارا لتنفيــذ هــذه األهــداف، وصــدرت بالفعــل مجموعــة مــن 
البروتوكــوالت فــي هــذا الصدد ســنتعرض لهــا بالتفصيــل الحقا. 
ويعتمــد التنفيــذ والنجــاح بشــأن هــذه األهداف على السياســات 
والخطط والبرامج الخاصة للبلدان لتحقيق التنمية المســتدامة، 
وتتحمل البلدان المسؤولية الرئيسية عن المتابعة واالستعراض 
على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعالمية، فيما يتعلق بالتقدم 
المحــرز فــي تنفيذ األهــداف والغايات على مدى الســنوات الـ 15 
المقبلــة . علــى مســتوى البحريــن، اتخــذت المملكــة العديــد مــن 

الخطوات لتبني أهداف التنمية المستدامة
2030 ، ارتــكازًا علــى مــا تتمتع به من تجربــة وخبرة في تحقيق 
األهداف اإلنمائية لأللفية قبل حلول موعدها، حيث أولت مملكة 

البحريــن اهتماما شاســعا لهذه األهداف وااللتــزام بتحقيقها منذ 
اعتمادهــا فــي عــام 2000، األمــر الــذي ترجــم فــي أربعــة تقاريــر 

وطنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق هذه األهداف.
وعكــس التقريــر الوطني الرابع واألخيــر والمعد بدعم من مكتب 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واللجنة االقتصادية واالجتماعية 
لغرب آسيا )اإلسكوا )التقدم المحرز خالل العقد الماضي ليبرهن 
على نتائج ما اتخذته حكومة مملكة البحرين من خطوات مهمة 
لتنويع اقتصادها للمساعدة في زيادة اإلنتاجية ورفع مستويات 
المعيشــة، وتوفيــر فــرص عمــل للمواطنين. وشــهد العقــد األخير 
إنجازات وطفرات كبيرة في تكوين العديد من المؤسسات التي 
نهضــت بالمواطن ووفــرت أنظمة للحمايــة والرعاية االجتماعية 
والصحيــة وتطويــر جــودة التعليــم ومخرجاتــه ومعالجــة عــدم 
الســكان  مــن  الضعيفــة  الشــرائح  ودعــم  االجتماعيــة  المســاواة 
وتوفيــر فــرص التمكيــن االقتصــادي للشــباب، ودعــم المشــاركة 
السياســية واالقتصاديــة للمــرأة البحرينيــة، واالهتمــام بالحفاظ 
على الموارد البيئية وضمان استدامة مسار التنمية في البحرين.
التنميــة  أهــداف  ومراجعــة  رصــد  تــم  العالمــي،  الصعيــد  علــى 
المستدامة الـ 17 و 169للخطة الجديدة واستعراضها باستخدام 
مجموعة من المؤشرات العالمية، وتولى فريق الخبراء المشترك 
بين الوكاالت المعني بالمؤشرات وضع إطار المؤشرات العالمية، 
ووافقــت عليــه اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة، وقام المجلس 
االقتصــادي واالجتماعــي والجمعيــة العامــة بعــد ذلــك باعتمــاد 
هذه المؤشــرات. التنمية المســتدامة محورها وهدفها هو “أنت”، 
وسنوالي إيضاح تأثير مفهوم التنمية المستدامة على كل فئات 

المجتمع في المقاالت القادمة.
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د. هالة جمال

التنمية المستدامة محورها  «
وهدفها هو “أنت”، 

وسنوالي إيضاح تأثير 
مفهوم التنمية المستدامة 

على كل فئات المجتمع 
في المقاالت القادمة
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الرؤية االستراتيجية 

لألديب والفنان 
البحريني معدومة

تلقيــت اتصــاالت عديــدة مــن األصدقــاء فــي الحقــل 
الجمعــة  يــوم  علــى عمــود  يثنــون  والفنــي،  الثقافــي 
الــذي طرحت فيه موضوع “لمــاذا ال تكون عندنا قمة 
الثقافــة والفــن”، ويجتمــع فيها األدباء والمســرحيون 
لبحــث  والســينمائيون  والتشــكيليون  والفنانــون 
علــى  والوقــوف  ومشــاكلهم  همومهــم  ومناقشــة 
احتياجــات المؤسســات الثقافيــة والفنيــة، وضــرورة 
تبنــي الجهــة المســؤولة عن الثقافــة في البــالد إقامة 
مثــل هــذه القمــة التي ســتقترب مــن همــوم المثقفين 
وعــود  أن  يؤكــدون  األصدقــاء  فجميــع  والفنانيــن، 
دعــم المبدعين أصبحت مثل االســطوانات التي تدار 
وتســتبدل بطريقــة تلقائيــة، حيــث يحملها المســؤول 
داخل شنطة يسهل حملها ونقلها، في صورة واضحة 
عــن انعــدام السياســة الثقافية الصحيحــة التي تنتج 
ثقافــة وطنيــة إبداعيــة ورحيــل المثقفيــن وازدهــار 

الشعوذة والوجوه األجنبية!
المثقفــون والفنانون البحرينيون يطرحون مشــاكلهم 
لكن دون إجابة، وكأنهم معزولون عن الركام اآلدمي، 
هنــاك  وليســت  الصعــد،  ومتعــددة  باهظــة  معاناتهــم 
نجــاة أو أمــل، والــذي يحفر في قلبه ويكســر أضالعه 
الترويج ألسماء خارجية من أدباء وشعراء وتجاهله 
وتركــه تحــت أشــعة الشــمس الحارقة والمطــر كالوتر 

المقطوع بال صوت. 
مطــرب شــاب حدثني وكأنــه عصفور مقتــول بخنجر 
قائال.. إذاعة البحرين قذفتنا في غابة النسيان، تذيع 
عبــر أثيرهــا أغاني كل المطربيــن الخليجيين والعرب 
صغــارا وكبــارا وعلــى مــدار الســاعة، باســتثناء أغاني 
الشــباب البحرينــي، ندفــع من جيوبنا لتســجيل أغنية 
أو أغنيتيــن ونبعثها إلى اإلذاعة لبثها وتشــجيعنا ولو 
لمــرة واحــدة فقــط، لكــن دون جــدوى وكأن صــوت 

المطرب البحريني الشاب “نكرة” وممنوع من اإلذاعة، 
ما اضطر الكثير منا إلى بث األغاني عبر “اليوتيوب”.
ومازلت أذكر قصتي مع المخرج الراحل الشاب محمد 
جاســم حينما طلب مني كتابة رســالة لشــركة وطنية 
“ســالح  األنيميشــن  لفيلمــه  فيهــا دعمــا  كبــرى طالبــا 
األجيــال” ألنــه ســيمثل البحريــن فــي مهرجــان دولــي 
بأميــركا، لكنه لم يحصل علــى الرد، ورغم ذلك حصل 
الفيلم على جائزة أفضل فيلم للمؤثرات البصرية في 
مهرجــان العائلــة الســينمائي الدولي بعاصمة الســينما 

العالمية هوليوود.

الرؤية االستراتيجية لألديب والفنان البحريني  «
معدومة، فهو يعيش القحط الشامل 

والذوبان، وسنتناول في األيام القادمة مسألة 
اشمئزاز القطاع الخاص من دعم الفنانين 

والمثقفين.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

بعــد أن أطلــق صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة رئيــس الوزراء 
الُموقــر “البرنامــج الوطنــي للتوظيــف”، بنــاًء علــى توصيــة مــن اللجنــة التنســيقية، فــإن 
أهــداف البرنامــج ترمــي إلــى إعطــاء األفضليــة فــي العمــل ألبنــاء البحريــن العاطلين عن 
العمل والباحثين عن األعمال التي تتناســب ومؤهالتهم، ليكون المواطنون الخيار األول 

للقطاعين العام والخاص لتوظيفهم.
ال شك أن البرنامج يمثل بداية توفير فرص العمل ألبناء البحرين الباحثين عن العمل، مع 
وضع ضوابط صارمة وُمستدامة لضبط آليات سوق العمل، وأن ال يكون التوظيف ُمجرد 
الحصول على أية وظيفة بل يجب أن يحصل أبناء البحرين على الوظيفة التي تتوافق 
مع مؤهالتهم الِعلمية وتخصصاتهم الدراســية، فهناك مواطنون يعملون في ِمهن تختلف 
كثيًرا عن تخصصاتهم والحاجة جعلتهم يقبلون بها، في الوقت الذي يحصل فيه غيرهم 

على الوظائف التي من المفترض أن تكون للبحرينيين دون غيرهم.
إن البرنامــج الوطنــي للتوظيــف خطــة وطنيــة طموحــة مــن أجــل القضــاء علــى البطالــة، 
ويجب أن يستفيد منه أبناء البحرين كونهم الثروة الحقيقية للبحرين وعمادها السياسي 
واالقتصــادي، وأن يتــم توظيفهــم توظيفا نوعًيا وتأهيلهم من أجــل تعزيز مبدأ المواطنة 
فــي العمــل والتوظيــف، وهــي رؤيــة تتوافــق مــع توجــه ورؤية القيــادة السياســية في أن 
البحرينــي أداة التنميــة الوطنيــة والمســتفيد الحقيقــي منها. إن تحســين مســتوى الحياة 
ألبنــاء البحريــن يتطلب توفير البيئة الخصبة للعطاء واإلبــداع واالبتكار، فأبناء البحرين 

يمتلكون الطموح في العمل والقدرة على تطوير األداء في كل المجاالت.
مسؤولية القطاع الخاص كبيرة في توفير أفضل الوظائف للبحرينيين، ولديه الكثير من 
الوظائــف التــي يشــغلها غير البحرينيين، ومــن خالل إعادة هيكلــة التوظيف لدى القطاع 

الخاص والقطاع العام من الُممكن توفير فرص عمل الئقة ألبناء البحرين. 

هذا البرنامج ليس موجًها لالستغناء عن العمالة الوافدة، بل من أجل  «
توفير فرص عمل ألبناء البحرين الباحثين عن العمل والذين يعيشون 

في جحيم البطالة. وبموجب هذا البرنامج فإن القطاعين العام والخاص 
عليهما العمل على تشجيع وتوطين الوظائف في سوق العمل وتقديم 
مختلف الحوافز، كما أن هذا البرنامج بمثابة خطة داعمة لرفع مشاركة 
الكفاءات الوطنية في سوق العمل في القطاعين وبنسب مئوية ترتفع 

سنوًيا.

عن البرنامج الوطني للتوظيف

عبدعلي الغسرة

عشرية الربعي
المجتمعــات شــخصيات  مــن  الكثيــر  فــي  تظهــر 
قيادية تبقى حاضرة وإن غابت، شخصيات بالغة 
التأثير في محيطها، وربما هذا التأثير يتأخر ألن 
هــذه الشــخصيات تكون ســابقة أو أنهــا بأفكارها 
المتقدمــة، ومــن َمــن يمكــن إدراجهــم تحــت هذه 
أحمــد  الدكتــور  الراحــل  المســميات والوصــوف، 
الربعــي، المفكــر والمناضل الكويتي الــذي كان له 

تأثير في بلده، وفي البحرين وعمان.
حاولــت طويــال اقتنــاص مناســبة ألكتب شــهادة 
قصيــرة فيــه لموقــف عميــق التأثيــر فــي نفســي 
وأنــا في مطلع حياتــي المهنية، إذ اكتّظ بهو أحد 
فنــادق المنامــة بالكتاب الكبــار والمفكرين وكنت 
أحــاول أن أقتنــص اللحظة التي أتحدث فيها مع 
“مفكر” كبير، فإذا به يتهرب مني بخفة وسخرية 
مشــيرًا علــّي بــأن أقابــل غيــره كفــالن أو فــالن، 
وكأنــه يورطنــي معهــم أو يورطهــم معــي، متكئــًا 

على فارق الســن وعلى قامته الفكرية، فأشــحت 
عنــه وإذا بي أمام الدكتور أحمد الربعي، فســألته 
تعليقًا عن آفاق عقد التســعينات وانعكاســه على 
المنطقــة وجــدار برليــن قد انهــار للتــو، وكان هذا 
هــو محور المؤتمر، فســألني: “هل مــن الممكن أن 
نؤجــل اللقــاء إلى ما بعد الغداء... فقط أســتريُح 
قليــالً وآتيــك”، فقلــت فــي نفســي وهــذا متهــّرب 

آخر.
فــي الموعــد المحدد كان هو من يبحث عني ليبّر 
بوعــده، وجلــس مجيبــًا عــن أســئلتي التــي ربمــا 
كانــت أقــل نضجــًا نظــرًا للســن والتجربــة، لكنــه 
أحالــه إلــى لقــاء عميــق ومتميــز، حيــث الســخاء 

والكرم بال حدود، وحيث التدفق المبهر.
فــي األســبوع الماضــي، احتفــى عــدد مــن محبي 
الراحل الدكتور أحمد الربعي بمرور عشر سنوات 
علــى رحيلــه، علــى الرغم من أنــه كان مقيمًا بيننا 

طيلة هذه الســنوات، نســتعيد مقوالتــه ومواقفه 
بالمقاطــع التي خلــدت بعضًا من آرائه في الوضع 
الكويتــي والعربــي، فــي األلم الــذي يعتصره وهو 
يــرى األوضــاع تتردى، يشــّرح األوضاع، ويرســم 
طريــق الحلــول، والمصيبــة الكبــرى أن الطــرق ال 
تزال مرســومة مع مرور كل هذه الســنين، لكن ال 
أحد يجرؤ على ســلكها، فتبقى المشــاكل نفســها، 
واإلخفاقــات ذاتها، بل تكبر وتتلون وتزداد قبحًا 
وتنفيــرًا، إذ ابتلعت ما ابتلعــت من أموال وأعمار 

وفرص.

كالربعي يوجد أناس في كل مكان في وطننا  «
الكبير خصوصًا، أعينهم حادة وبصيرتهم نافذة، 

ثاقبو الرأي، أعّزة األنفس، غير أن حظوظهم 
عاثرة إذ تدير لهم األجهزة ظهورها لترحب ببيوت 

الخبرة األجنبية التي تقبض الماليين وهي ال 
تحمل بيديها الفارغتين سوى قبض الريح.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

رغم إيماننا بأن اإلرهاب ال دين له وال وطن وقناعتنا التامة بوجود تحيز 
فــي التغطيــة اإلعالميــة الغربية للحوادث اإلرهابية التــي تقع هنا وهناك، 
حيــث إنهــا تجــد ربطا مباشــًرا بينها وبين اإلســالم لــو كان مرتكبوها ممن 
يدينــون باإلســالم، بينمــا تجد التفســيرات النفســية واالختــالالت العقلية 
مكانــا وحيــزا ضخًمــا فــي الحــوادث التــي يرتكبهــا غيــر المســلمين، إال أن 
الدراســة الحديثة التي نشــرتها مجلة “نيوزويك” األميركية عن الهجمات 
اإلرهابية بالواليات المتحدة في السنوات األخيرة، تكتسب أهمية كبيرة.
الدراسة أعدها باحثون بجامعة جورجيا فيما يطلق عليه “قاعدة بيانات 
اإلرهاب”، وهي قاعدة مجردة وموضوعية تشمل 180 ألف حادثة وقعت 
فــي جميــع أنحــاء العالم بين عامــي 1970 و2017، وبها تاريخ كل حادثة 
ومكان وقوعها واألسلحة المستخدمة فيها وطبيعة األهداف والضحايا.
تناول الفريق 136 حادثة إرهابية وقعت في الواليات المتحدة األميركية 
بيــن عامــي 2006 و2015، ووجــدوا أن أشــخاًصا مســلمين ارتكبــوا فقط 
مــا نســبته 12.5 % مــن هــذه الهجمــات، لكنهم مــع ذلك حظــوا بتغطية ال 
تتناســب مع هذا العدد الضئيل، إذ حصلوا على نصف التغطية اإلخبارية 
لجميــع الحوادث اإلرهابية، بنســبة كبيــرة عن التغطية العادية ألي حادث 

إرهابي آخر.
هــذه الدراســة مجرد نموذج وشــاهد علــى ما يقوم به اإلعــالم في الغرب 
مــن دور خطيــر ومحــرض علــى اإلســالم والمســلمين وتشــويه صورتهــم 
والتخويــف منهم ســواء كان ذلك بقصد منــه ومن القائمين عليه لتحقيق 
لمواقــف  الجهــل أو االستســالم  بــدون قصــد بســبب  أو  أهــداف معينــة 

ومنطلقات مسبقة عن اإلسالم والمسلمين دون أية روية أو تفكير.

لكن، ال يمكن أن نتجاهل أن اإلعالم العربي واإلسالمي ال يقوم بدوره كما  «
ينبغي، ويتحمل بذلك مسؤولية كبيرة في هذا التحيز اإلعالمي الغربي 

ضد اإلسالم واستسهال ربطه باإلرهاب مع كل حادثة عنف، فهو ال يكتفي 
بعدم دحض ما يسوقه هذا اإلعالم الغربي، إنما يردد ما يحمله من 

رسائل دون وعي بخطورتها، أو تحاشًيا التهامات قد تطاله واالبتعاد قدر 
اإلمكان عن تلك الثقافة التي تتهم باإلرهاب.

قاعدة بيانات اإلرهاب

عطا الشعراوي

Ata2928
@gmail.com
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تتكّرر اإلثارة والمتعة 
اليوم في صالة خليفة 

الرياضية بلقاء األهلي والمحرق، 
ونأمل أن تتحلى الجماهير 

بالروح واألخالق الرياضية في 
تشجيعها وأال تخرج عن اإلطار 

التنافسي الشريف.

الصراخ والشتم ومحاولة 
التهجم واالعتداء من ِقبل 

الجماهير على طاقم التحكيم لن 
يجلب الفوز ولن يغير شيًئا من 

الحقيقة التي يدركها الجميع، 
بأن الفريق الخاسر وجماهيره 

دائًما وأبًدا يضعون الحكام 
“شماعة” لخسارتهم.

قمــة  توصيــات  صــدور  اليــوم  نترّقــب 
شــؤون  وزارة  نظمتهــا  التــي  الرياضــة 
الشــباب والرياضــة علــى مــدى 5 أيــام 

بمشاركة مختصين ومعنيين بالشأن الرياضي.
ال يمكــن ألحــد أن ينفــي الحــراك الحضــاري الــذي أحدثتــه القمــة، فقــد تحــاورت األســرة 
الرياضية بشكل صريح ووضعت أصبعها على الشروخ المرتسمة على بيت الرياضة من 

الناحية اإلدارية والمالية واالحترافية والترفيهية والرقابية.
المتحــاورون بحثــوا عــن حلول لمشــاكل األنديــة واالتحادات التي يتشــّكل منهــا الهيكل 
العظمــي للرياضــة، وجميعهــم يأملون فــي أن تصل أصواتهم ألصحاب القــرار في الدولة 

خصوًصا فيما يتعلق برفع الميزانية وتسديد ديون األندية التي بلغت 8 ماليين دينار.
مــا ننتظــره اليــوم ليــس صــدور توصيات تشــّكل خالصة ما وصلــت إليه القمة فحســب، 
وإنما توجيهات بتنفيذ هذه التوصيات، فالمشاكل معروفة والجميع يتحدث عنها، لكنها 
بقيــت علــى حالهــا دون عــالج منذ فتــرة طويلة وتراكمــت وبعضها أصبــح قديًما وغطى 

عليه غبار االنتظار.
والشــيء الجيــد فــي قمة الرياضة التــي تختتم اليوم أنها جاءت لتفتــح األدراج المغلقة 
وتســتعرض ما بداخلها من ملفات، ويبدو أن البشــائر ســتأتي ســريًعا خصوًصا بعدما أقّر 

مجلس الشورى يوم أمس قانون االحتراف الذي انتظره الرياضيون منذ فترة طويلة.
ا، لم أكن متفائالً من القمة؛ ألننا في الماضي شهدنا العديد من الحاالت المشابهة  شخصيًّ
وبعضهــا كان بمشــاركة جهــات دوليــة مثــل “الفيفــا”، لكــن النتائــج لم تأت كما هــو مأمول 

ومتوقع.
لكننــي اآلن عكــس ذلــك، وأســتطيع القــول إن العزيمــة التــي يتمّتــع بهــا رئيــس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة ورغبتــه الصادقة في 
تصحيح األوضاع الرياضية هي الضمانة الحقيقية لنجاح كل حراك من شأنه أن يصوب 
البوصلــة، وهــذا األمــر أثبتته مواقف القائد الشــاب الــذي تحركــه إرادة حديدية وعزيمة 

ال تقهر.

قانون االحتراف 
أولى البشائر

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفــة أن إقرار مجلس الشــورى 
لقانــون االحتــراف الرياضــي فــي المملكــة يعتبــر خطــوة متقدمــة وتاريخيــة فــي مســيرة الرياضــة 
البحرينيــة وســيمنحها مســاحة واســعة فــي ســبيل االرتقــاء بمنظومتهــا وجعلهــا تســير فــي الطريــق 
الصحيح نحو تطوير مســيرتها اإلدارية والفنية، مشــيًرا ســموه إلى أن إقرار مجلس الشــورى لقانون 
االحتراف الرياضي جاء متزامًنا مع قمة الرياضة الذي اتفق من خاللها جميع المشاركين على أهمية 

تطبيق قانون االحتراف الرياضي. 

 وقــال ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة في 
تصريح له بمناســبة إقرار مجلس الشــورى لقانون 
االحتــراف الرياضــي فــي البحريــن “يشــّكل إقــرار 
مجلــس الشــورى لقانــون االحتــراف الرياضــي في 
وخطــوة  الرؤيــة  لتنفيــذ  أولــى  خطــوة  البحريــن 
مثالية ورائدة تستشرف المستقبل وتمهد الطريق 
أمــام الرياضــة فــي المملكــة إلــى الســير بطريقــة 
سليمة نحو االنتقال من الهواية إلى االحتراف في 
مســيرتها اإلداريــة والفنية وســيجعلها قادرة على 
تحقيــق نقــالت نوعيــة تمكنهــا من تحقيــق المزيد 

من اإلنجازات للمملكة على مختلف األصعدة”. 
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “أدرك 
مجلــس الشــورى أهميــة تطبيق قانــون االحتراف 
فــي المملكــة وتمــت الموافقــة علــى القانــون فــي 
مشــهد يؤكد حس المســؤولية الكبيرة في توجيه 
الدعــم والمســاندة مــن قبــل الســلطة التشــريعية 
إلــى  ينظــر  زال  وال  كان  الــذي  الرياضــي  للقطــاع 
قانون االحتراف باعتباره وســيلة مثالية وأســاس 
األجهــزة  وجعــل  البحرينيــة  بالرياضــة  لالرتقــاء 
الفنيــة واإلدارية والالعبين يركزون بصورة كبيرة 
علــى تطويــر القدرات والمهارات التي تســاهم في 

تطوير الرياضة البحرينية بمختلف ألعابها”.  
وتابــع ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة “ 
المرحلة المقبلة من الرياضة هي مرحلة االحتراف 
في العمل الرياضي بكل أنواعه وإذا ما تطلعنا إلى 
تحقيق إنجازات متميزة للبحرين وضمان ســيرها 
اإلنجــازات  تعزيــز  نحــو  الصحيــح  الطريــق  فــي 

والمكتســبات يجــب علينــا االنتقــال بــكل وضــوح 
لالحتــراف الرياضي باعتبار الرياضة أصبحت في 
وقتنــا الحالي مهنة معتمدة فــي أغلب دول العالم 
كمــا هــو الحال في مملكة البحرين والتي اعتمدت 
الرياضة ضمن المهن المعتمدة بتصنيف العمل في 

المملكة”. 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وبّيــن 
“االتجاه الحالي لالحتراف الرياضي والذي يشكل 
الوســيلة األفضــل لتحقيــق المزيــد مــن اإلنجازات 
الرياضيــة للبحريــن وجميــع األســرة الرياضية في 
المملكــة متفقــة تماًما على أن الرياضة االحترافية 
هــي المنشــودة فــي المرحلــة المقبلــة ويجــب أن 
هــذا  إقــرار  ســبيل  فــي  الجهــود  جميــع  تتوحــد 
القانــون الــذي يمثــل االنطالقــة والقاعــدة الصلبــة 
لبنــاء نهضــة رياضيــة شــاملة تســاهم فــي تحقيق 
االرتقــاء بالكيانــات الرياضيــة وجعــل منظومتهــا 

أكثر احترافية في العمل والتطبيق”. 
وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة “أن 
دخــول مملكــة البحريــن عالم االحتــراف الرياضي 
عبر قانون عصري ومتميز يتضمن جميع مقومات 
منظومــة  لجميــع  ويضمــن  الرياضــي  االحتــراف 
الرياضــة حقوقهــا وواجباتهــا وهــو الــذي صــادق 
عليــه مجلــس الشــورى ســوف يضــع المملكــة فــي 
دائرة األضواء العالمية ويمنح الرياضة البحرينية 
مرونــة أكثــر فــي التعامــل مــع القوانيــن واألنظمــة 
التــي تطبيقهــا االتحــادات الدوليــة فــي مختلــف 
االحتــراف  فــي  تــرى  والتــي  الرياضيــة  األلعــاب 

الرياضــي ضــرورة مــن ضروريــات المشــاركة فــي 
مســابقاتها والتــي تســاهم  فــي تقويــة منافســاتها 

وتمنحها زخما أكثر”. 
 واختتــم ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
االحتــراف  قانــون  ندعــم  “إننــا  بالقــول  تصريحــه 
الشــورى باعتبــاره  أقــره مجلــس  الــذي  الرياضــي 
يلبي طموحات الشــارع الرياضي لمواصلة مسيرة 
تحقيــق اإلنجــازات والحصــول علــى المزيــد مــن 

الذهب بمختلف البطوالت الرياضية”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

“الشورى” أدرك أهمية تطبيق القانون لتطوير الرياضة بالمملكة

ناصر بن حمد: إقرار “االحتراف الرياضي” خطوة متقدمة

4 مارس 2019 االثنين
27 جمادى اآلخرة 1440
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أكدت البطلة العالمية ســلوى عيد ناصر أن هدفها القادم هو تحقيق إنجاز أللعاب 
القــوى البحرينيــة فــي بطولــة العالــم 2019 وأولمبيــاد طوكيو 2020 بعــد حصولها 

على كأس الدوري الماسي بسباق 400 متر للسيدات في الموسم الماضي 2018.

 وأضافــت عيــد فــي تصريــح خاص لـــ “البالد 
سبورت” إن اإلنجاز الذي حققته في الدوري 
الماســي يعتبر األكبر في مشــوارها الرياضي 
مــع ألعــاب القــوى واألقــرب إلــى قلبهــا بعــد 
تفوقهــا علــى نخبــة مــن أكبــر العــداءات فــي 
العالم، مضيفة “إنه يعتبر أكبر إنجاز وسعدت 
بــه كثيــًرا ألنــه كان نتيجــة لعطــاء متواصــل 
على امتداد الموسم وعلى مدار عدة جوالت 
بعد منافســة شرســة من أقــوى العداءات من 
مختلف العالم، والدوري الماسي الذي ينظمه 
االتحاد الدولي واحد من أقوى مســابقات أم 
األلعــاب على مســتوى العالــم وتتويجي بهذا 

اللقب مصدر للفخر واالعتزاز”.

 وفــازت ســلوى عيــد بالمركــز األول فــي مــن 
الجولة األخيرة من سباق 400 متر للسيدات 
التــي أقيمت فــي مدينة بروكســل البلجيكية 
بعدمــا قطعــت مســافة الســباق بزمــن 49:33 
الفــوز  هــذا  ويأتــي  بالــكأس،  لتتــوج  ثانيــة 
انتصــارات   7 فــي  الفــوز  بعــد  عيــد  لســلوى 
بالــدوري الماســي لتتربــع علــى عــرش ســباق 
العالــم  مســتوى  علــى  للســيدات  متــر   400
وتفــرض هيمنتها المطلقة لتكرر ذات اإلنجاز 
بعــد  جيبيــت  روث  العــداءة  حققتــه  الــذي 
فوزها ببطولة الدوري الماسي لسباق 3 آالف 

متر موانع عام 2016.
 وعّبــرت عيــد عــن ســعادتها البالغــة بالتكريم 

الــذي أقيــم لهــا مــن قبــل االتحــاد البحرينــي 
أللعــاب القوى قبل عدة أيام احتفاء باإلنجاز 
العالمي في الدوري الماسي بحضور عدد من 
القيادات اآلســيوية، موضحة “أشــكر االتحاد 
برئاســة ســمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
علــى ما يقدمــه لي من دعم ومســاندة كبيرة 
أثمــرت عــن تحقيــق ذلــك اإلنجــاز وأعدهــم 

بتحقيق المزيد في المستقبل..”.
وأوضحت أن الهدف المقبل هو بطولة العالم 

2019 وأولمبيــاد طوكيــو 2020 حيث تتطلع 
لتحقيــق إنجــاز جديــد فــي ســباق 400 متــر 
للسيدات، موضحة أن ما حققته في الدوري 
أمــر رائــع ولكنــه يدفعهــا لتحقيــق المزيد في 
أكبــر  العالــم واألولمبيــاد باعتبارهمــا  بطولــة 

محفلين لرياضة أم األلعاب.

بــرزت بصــورة الفتــة  وكانــت ســلوى عيــد 
بآســياد جاكرتــا 2018 بعدمــا حصلــت علــى 
لســباق  الذهبيــة  والميداليــة  األول  المركــز 
400 متــر عــدو، باإلضافــة إلــى مســاهمتها 
الفاعلــة فــي الفــوز بذهبيــة ســباق التتابــع 
التتابــع  ســباق  وذهبيــة   4X400 المختلــط 

للســيدات 4X 100 لتخطــف األضــواء فــي 
وســائل  مختلــف  اهتمــام  وتنــال  الــدورة 

اإلعالم.
الميداليــة  صاحبــة  عيــد  ســلوى  وتعتبــر 
الفضيــة لســباق 400 متــر في بطولــة العالم 
أللعاب القوى التي أقيمت في لندن 2017.

سلوى: بطولة العالم وأولمبياد طوكيو هدفي المقبل

سلوى تحمل كأس الدوري الماسي سلوى عيد متحدثة لـ “البالد سبورت”

أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجهود رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى  «
وقال “بذل رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى رضا منفردي وأعضاء اللجنة جهودا كبيرة 
في اإلعداد والمتابعة والتنظيم لهذا المقترح وتمكنوا من تقديم نسخة عصرية ومتطورة للقانون 

كما أن موافقة أعضاء مجلس الشورى جاء ليمنح قانون االحتراف دفعة قوية من أجل المضي 
قدما في سبيل تطبيقه بصورة كاملة”. 

جهود كبيرة

“السوبر” الذهبي يخطف لقب دولية دبي للسنوكر
ــي آبــــــو ســيــم ــانـ ــتـ ــسـ ــاكـ ــبـ ــوق عـــلـــى الـ ــ ــفـ ــ ــاب وتـ ــ ــه ــ ــادا أمــــــــام ش ــ ــت ــ ــون ــ ــم ــ ري

خطف النجم حبيب صباح لقب بطولة دبي الدولية المفتوحة للسنوكر 2019، مستكمالً بذلك سلسلة انجازاته الذهبية التي كان آخرها تحقيق أعلى معدل نقاط 
“بريك” بلغ 147 نقطة في البطولة التصنيفية المحلية األخيرة، وتمكن “السوبر” من التفوق على مجموعة تمثل أبرز العبي السنوكر في المنطقة، في بطولة تعتبر 

األقوى على الصعيد األقليمي والتي شهدت مشاركة 64 العبًا يمثلون 12 دولة.

وحسم الالعب حبيب صباح المباراة 
النهايــة التــي جمعت مع الباكســتاني 
آبــو ســيم بنتيجــة 6 أشــواط مقابــل 
3، ليتــوج بعدهــا بلقــب البطولة، غير 
المبــاراة  نحــو  “الســوبر”  طريــق  أن 
بالــورد،  مفروشــًا  يكــن  لــم  النهائيــة 
حيــث واجه في الــدور نصف النهائي 
المصنف اإلماراتي األول والمخضرم 
محمد شــهاب، في لقــاء كانت األمور 
فيــه تســير لصالــح صاحــب األرض، 
الــذي كان يحتــاج للفــوز فــي شــوط 
واحــد إلقصــاب صبــاح بعدمــا تقــدم 
بنتيجــة 4 أشــواط مقابــل شــوطين، 

آخــر،  رأي  لــه  كان  “الســوبر”  أن  بيــد 
ليقلــب الطاولــة فــي وجهــه منافســه 
المبــاراة  فــي  ويفــوز  بـ”ريمونتــادا” 
فــي   ،4 مقابــل  أشــواط   5 بنتيجــة 
مواجهــة شــهدت متابعــة جماهيريــة 
للشــوط  امتــدت  بعدمــا  غفيــرة، 

الفاصل.
مــن جانبه عبر الالعــب حبيب صباح 
عن سعادته بتحقيق لقب بطولة دبي 
 ،2019 للســنوكر  المفتوحــة  الدوليــة 
مؤكدًا على أن المنافســة كانت قوية 
يعتبــرون  المشــاركين  الالعبيــن  وأن 
األبــرز في المنطقة، مضيفًا: “البطولة 

دولــة  مــن  العبيــن  تواجــد  شــهدت 
جانــب  إلــى  واألردن  كمصــر  عربيــة 
آســيوين مــن باكســتان وغيرهــا مــن 
الــدول ومــن أفريقيا، وهو ما رفع من 
مســتوى المنافســة، كون المشــاركين 
يعتبــرون  64 العبــًا  والبالــغ عددهــم 
األبرز في بلدانهم”، مبينًا بأن البطولة 
مرحلــة  انطــالق  منــذ  قويــة  كانــت 
المجموعــات، وأن كل مواجهــة كانت 
تمثل تحدي شبيه بالمباراة النهائية.

ووجــه “الســوبر” بدوره جزيل شــكره 
علــى  اإلمــارات  دولــة  فــي  لألشــقاء 
حســن الضيافة واالستقبال والدعوة 

بــأن  مبينــًا  البطولــة،  فــي  للمشــاركة 
األجواء بشكل عام فيها كانت رائعة، 
متابعــًا: “بالطبــع فــإن مواجهة محمد 
مســيرتي  فــي  األبــرز  كانــت  شــهاب 
خــالل هذه المســابقة، نحن معتادون 
منــذ  المواجهــات  هــذه  مثــل  علــى 
ســنوات، التركيز والهدوء بعد التأخر 
اســتعادة  فــي  ســاعدني  بالنتيجــة، 
زمام األمور، ومن ثم حسم اللقاء في 
الشــوط الفاصل”، مقدمًا شكره كذلك 
لــكل مــن ســانده ودعمــه ســواًء مــن 
االتحاد البحريني للبليارد والســنوكر 

والدارتس واألهل واألصدقاء.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

حبيب صباح متوًجا بلقب بطولة دبي

اللجنة اإلعالمية

حسن علي
كأس الدوري 

الماسي لسباق 
400 متر أهم إنجاز 

في مسيرتها

رضا منفردي



حقــق فريــق النويــدرات فــوزا صعبــا علــى حســاب مدينــة عيســى بنتيجــة 86/ 84، في 
المبــاراة التــي جمعتهمــا مســاء أمــس اإلثنيــن، علــى صالــة اتحــاد الســلة، فــي افتتــاح 

الجولة السادسة من الدوري الفضي لكرة السلة. 

الفــوز  نغمــة  بذلــك  النويــدرات  واســتعاد 
الماضيتيــن،  الجولتيــن  فــي  عنــه  الغائبــة 
مؤقتــا،  العــام  الترتيــب  لصــدارة  وارتقــى 
تلقــى  نقــاط، فيمــا   8 إلــى  رافعــا رصيــده 
المدينــة الخســارة الخامســة علــى التوالي 
المركــز  فــي  نقــاط   5 إلــى  وبــات رصيــده 
الخامــس. وجــاءت نتائج أشــواط المباراة 

كاآلتي: 26/ 20 النويدرات، 18/ 15 المدينة، 
25/ 22 المدينة و24/ 21 النويدرات. 

وفــي المبــاراة الثانيــة، حقــق ســترة فــوزا 
صعبا على حساب النجمة بنتيجة 94/ 90، 
رافعــا رصيــده إلــى 7 نقــاط متقدمــا إلــى 
المركــز الثانــي، فيمــا وصل رصيــد النجمة 

إلى 3 نقاط.

تفتتــح اليــوم )اإلثنيــن( منافســات الجولــة الحــادي عشــر واألخيــرة مــن الــدور التمهيدي 
لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد بإقامة مباراتين، إذ يلتقي في األولى االتحاد 

مــع األهلــي فــي تمــام الســاعة 5.30 وتليهــا مباشــرة اللقــاء المنتظــر الــذي يجمــع 
النجمة وباربار عند الساعة 7 مساًء، وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

 وتســتكمل المنافســات غًدا بمواجهتي التضامن والدير وســماهيج واالتفاق على 
أن تختتم الجولة يوم األربعاء بلقاءي البحرين والشباب وتوبلي وأم الحصم.

ويشير ترتيب الفرق كاآلتي: النجمة 28 نقطة، األهلي 28 نقطة، باربار 26 نقطة، 
الديــر 24 نقطــة، الشــباب 23 نقطــة، توبلــي وأم الحصــم بنفــس الرصيــد 20 نقطة، 

االتفــاق 16 نقطــة، االتحــاد 16 نقطة، التضامن 14 نقطة، ســماهيج 14 نقطة وأخيًرا 
البحرين 10 نقاط.

النجمة يواجه باربار اليومفوز النويدرات وسترة في “فضي السلة”

واصــل الرفــاع مشــواره الناجــح فــي دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــدم، بعــد أن تجــاوز 
البديع بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعت الطرفين، أمس، على استاد مدينة خليفة 

الرياضية، ضمن ختام الجولة 13 للمسابقة.

وتقدم الرفاع بهدف كميل األســود في الدقيقة 
)3(، قبــل أن يعــادل بريتو النتيجــة للبديع )51(، 
فــي حيــن عــاد كميــل األســود وأنقــذ فريقه من 
كمين التعادل مســجال هدف الفوز في الدقيقة 

.)82(
وأدار المبــاراة الحكــم عمــار محفــوظ، وعاونــه 
والحكــم  غــازي،  ومحمــد  علــوي  فيصــل  ســيد 

الرابع سيد عدنان محمد.
وفــي لقــاءات أخــرى أمــس، فــاز المحــرق علــى 
الشــباب بهدفين دون رد ســجلهما محمد البناء 
ومحمــد صولــة، في حين فاز الحــد على الحالة 
بثالثة أهداف دون رد وسجلها:ســليم المزليني 
)هدفين( ومحمد عبدالوهاب، وذلك في لقاءين 
احتضنهمــا اســتاد الشــيخ علــي بــن محمــد آل 

خليفة.
وبنــاء علــى نتائــج أمــس مــع ختــام الجولة 13، 
فــإن ترتيــب الــدوري صــار كاآلتي:المنامــة 28 
نقطة من 14 مباراة، الرفاع 27 من 12، النجمة 
24 مــن 14، المحــرق 23 مــن 12، الحــد 16 مــن 
12، الرفــاع الشــرقي 15 مــن 12، البديــع 15 من 
13، الشــباب 12 مــن 14، المالكيــة 12 مــن 14، 

الحالة 9 من 13.

الشباب والمحرق

متوســط  جــاء  المبــاراة  مــن  األول  الشــوط 
المستوى، وكانت فيه الفرص جميعها للمحرق.

أولى الفرص كانت مبكرة عبر محترف المحرق 
محمــد صولــة، الــذي ســدد كــرة بيمينــه أبعدهــا 
حارس الشــباب علي عيســى مانعا هدفا محققا 

.)6(
وحــاول العــب المحرق جمال راشــد التســجيل 
من كرة ثابتة جانبية، إذ سددها متقنة وبشكل 

مباشــر علــى مرمى الشــباب، إال أن عيســى كان 
يقظا وأنقذ مرماه ببراعة كبيرة )35(.

وحصــل المحــرق علــى مــراده بتســجيل هــدف 
التقــدم، بعــد مجهــود فــردي رائع لمحمــد صولة 
الــذي لعــب كــرة عرضيــة متقنة للمدافــع األيمن 
المتقدم محمد البناء، والذي أكمل الكرة بنجاح 

برأسه في الشباك المارونية )41(.
وفي الشــوط الثاني، حاول الشــباب العودة في 
النتيجة، وكاد أن يســجل هدف التعادل، بعدما 
لعــب حســن مــدن كــرة عرضيــة تابعهــا زميلــه 
حــارس  أن  إال  رائــع،  بشــكل  القصــاب  حســين 
المحــرق أنقــذ كــرة قويــة مــن على خــط مرماه 

حاميا شباكه من هدف جميل )63(.
ورغــم التغييــرات التــي أجراها مدرب الشــباب 
هيثم جطل لتنشــيط الجانب الهجومي بإشراك 
علي حسن سعيد وحسن البوري، إال أن المحرق 
تمكن من مضاعفة النتيجة في وقت مهم، بعد 
حصوله على ركلة جزاء إثر عرقلة جمال راشد 
داخــل المنطقــة؛ ليتقدم محمد صولة ويســجل 
)87(؛  للدقيقــة  لفريقــه وصــوال  الثانــي  الهــدف 
ليحافــظ المحــرق علــى تقدمه ويحقــق 3 نقاط 

مهمة وثمينة.
أدار المبــاراة الحكــم أحمد خليل، وعاونه ســيد 
جــالل محفوظ وصالح جناحي، والحكم الرابع 

عيسى عبدهللا.
الحالة والحد

لــم يحفل الشــوط األول بالكثير من المجريات، 
خاصة على مســتوى الفرص المحققة للتهديف 
مــع  الدوســري  الحارســين:حمد  مرمــى  علــى 

الحالة وعباس أحمد مع الحد.
وانتظر الجميع في الشوط األول حتى الدقيقة 

بعدمــا  الفــرص،  أخطــر  شــهدت  والتــي   ،)34(
ســدد محتــرف الحد محمد فارس كرة يســارية 
مــن خــارج المنطقــة تألق فــي إبعادهــا الحارس 
التقــدم  هــدف  مــن  شــباكه  حاميــا  الحــاالوي 

الحداوي.
وكاد العب الحد حمد فيصل الشيخ أن يباغت 
مرمــى الحالــة بعدمــا لعــب كرة عرضيــة منعتها 

العارضة من معانقة شباك الدوسري )37(.
فــي المقابــل، كانــت محــاوالت الحالــة خجولة، 
فــي  جناحــي  عبــدهللا  تواجــد  علــى  واعتمــد 
المدقمــة ومــن خلفه الجناحين يوســف يعقوب 
وســيد محمد علــي؛ لينتهي الشــوط األول فيما 

بعد سلبيا دون أهداف.
وفــي الشــوط الثانــي، نجــح الحد في تســجيل 

هدف الســبق، بعد كرة يســارية مسددة من قبل 
محمد عبدالوهاب لم يتمكن من إيقافها حارس 
الفريــق  تقــدم  معلنــة  الشــباك  لتعانــق  الحالــة؛ 

األزرق )65(.
وسجل الحد الهدف الثاني بعد كرة بينية رائعة 
مــن محمــد فارس للبديــل ســليم المزليني الذي 
سدد كرة سهلة على يسار حارس الحالة )73(.

وعاد المزليني مرة أخرى وسجل الهدف الثاني 
له شخصيا والثالث لفريقه بطريقة متميزة من 

داخل منطقة الجزاء )78(.

وعاونــه  بونفــور،  محمــد  الحكــم  المبــاراة  أدار 
نــواف شــاهين وعبــدهللا صالح، والحكــم الرابع 

محمد مرشد.

ــد يــكــســب الـــحـــالـــة بــثــاثــيــة ــحـ ــة.. والـ ــي ــائ ــن ــث الـــمـــحـــرق يــتــخــطــى الـــشـــبـــاب ب

كميل يقود سماوي الرفاع لتخطي البديع

من لقاء الرفاع والبديع
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تتجــدد اإلثــارة مســاء اليــوم )اإلثنين(، بين المحرق واألهلي، عندما يلتقيان في صراع جديــد للتأهل إلى المرحلة النهائية من 
دوري زيــن البحريــن لكــرة الســلة، وذلك فــي ثاني لقاءاتهما بالمربع الذهبي، في الســاعة الســابعة والنصف مســاًء، على صالة 

مدينة خليفة الرياضية.

وكانــت المباراة األولى بين الفريقين قد 
شــهدت تفوق المحرق فــي النتيجة بعد 
أن حّول تأخره في الشوط األول بفارق 
6 نقاط إلى فوز بالفارق نفســه مع نهاية 

اللقاء بنتيجة قوامها 92/86.
اللقــاء  فــي  األهلــي  بدايــة  وجــاءت 
األداء  فــي  تكافــؤ  األول جيــدة وســط 
الفنــي مــن الفريقين، حيث أخــذ الفريق 
األول  الشــوط  فــي  األفضليــة  األصفــر 
علــى مســتوى النتيجــة بفضــل التركيــز 
الذهنــي العالــي فــي التصويبــات وإنهاء 
الهجمــات، قبل أن تتحول األفضلية في 
الربع األخير من الشوط الثاني لمصلحة 

المحرق بواسطة تألق األميركي مورفي 
دفاعــا وهجومــا بإســناد هجومــي قــوي 

من جانب محمد ناصر.
وتشــكل مبــاراة اليــوم منعطفــا حاســما 
لفريــق األهلــي، إذ ســيكون الفــوز وحدة 
بمثابة “طوق نجاة” للفريق االصفر الذي 
يسعى من خالله في تأجيل الحسم إلى 
المبــاراة الفاصلــة واإلبقــاء علــى كامــل 
حظوظه بالمنافســة على بطولة الدوري 
بعد أن فقد فرصة المنافسة على بطولة 
الــكأس، وتجنب الخروج خــاٍل الوفاض 
على الصعيد المحلي هذا الموســم، كون 
جديــدة  مشــاركة  تنتظــره  الفريــق  أن 

متمثلة في البطولة الخليجية.
ويبقــى “األصفــر” قــادًرا علــى اإلطاحة بـ 
“الذيب” في ظل اإلمكانيات التي يتمتع 
بهــا الفريــق مــن الناحية الفنيــة، ووجود 
خامــات بــارزة تمتلــك الخبــرة والمهارة، 
كما أنه دائًما ما يحظى بحضور ومؤازرة 

جماهيره في مثل هذه المناسبات.
في المقابل، يســعى المحرق لتوجيه 
الضربة القاضية الثانية على التوالي 
لمنافسه اليوم، وإقصائه من البطولة 
كما فعل في مسابقة الكأس اإلسبوع 
الماضي، وعدم السماح له في إلتقاط 
أنفاســه مســتغال معنوياتــه المهزوزة 

بعد الخسارتين الماضيتين.
ويمتلــك الفريقــان جميــع المقومــات 
الفــوز،  لتحقيــق  تؤهلهمــا  التــي 
تركيــزا  األكثــر  الفريــق  وســيكون 
يحقــق  ألن  أقــرب  أخطــاء  واألقــل 
الفــوز المهــم، فهــل ســينجح األهلــي 
المحــرق  أم ســيفرض  التأجيــل  مــن 

كلمة الحسم؟

المحرق واألهلي.. صراع الحسم والتأجيل

من اللقاء األول بين الفريقين

من لقاء النويدرات والمدينة 

علي مجيدمحمد الدرازي

محمد الدرازي

طوق نجاة 
للنسور الصفراء 

أم مشهد 
الوادع؟

أحمد مهدي

من لقاء الحد والحالة

الرفاع حقق فوزًا مهًما من لقاء المحرق والشباب                )تصوير: سيد علي شبر(     

الحد عاد إلى طريق االنتصارات فرحة الليبي صولة بهدفه فرحة محرقاوية تكررت مرتين
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تختتــم اليــوم )اإلثنيــن( فعاليــات قمــة الرياضــة التــي تقام برعايــة ممثل جاللــة الملك 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة مناقشــاتها في اليوم 
الخامس لها الذي سيخصص لمناقشة محور “اإلثارة” وسينطلق عند الساعة 4:30 من 

مساء اليوم اإلثنين بقاعة النهام بمركز المحرق الشبابي النموذجي. 

مناقشــة  علــى  اإلثــارة  محــور  وســيركز 
اإلعــام والتســويق واإلثــارة فــي الرياضة 
واإلثــارة الرياضيــة في الشــارع اإلعامي، 
الفــرق بين األندية والمراكز الشــبابية، دور 
التســويق فــي األنديــة الرياضيــة، اإلعــام 

الرياضي كعنصر محرك. 
النقــاش اإلعامــي حــازم  وســيدير حلقــة 
الشــيخ وسيشــارك فيهــا صنــاع القــرار من 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة واللجنــة 
الرياضــي  واإلعــام  البحرينيــة  األولمبيــة 
فــي  واالســتثمار  التســويق  ومســؤولي 
الشــبابية  والمراكــز  الوطنيــة  األنديــة 
إلــى  إضافــة  الرياضيــة  واالتحــادات 
مناقشين من اإلعام الرياضي التلفزيوني 
التواصــل  وســائل  فــي  والمؤثريــن 

االجتماعي في المجال الرياضي. 
وكان عدد من المشاركين في قمة الرياضة 
قــد أشــادوا بمبادرة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة ورعايتــه لقمــة الرياضــة 
تعيشــه  الــذي  الواقــع  تامــس  باعتبارهــا 
الرياضــة البحرينيــة وتمنــح الفــرص لهــم؛ 
مــن أجل تقديــم الحلول المناســبة لتطوير 
الحركــة الرياضــة البحرينية وفــق رؤيتهم 
الوقــت  ذات  فــي  مشــيدين  وأفكارهــم، 
باهتمــام وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
علــى  الموصــول  وحرصــه  المؤيــد  أيمــن 

حضور فعاليات القمة. 

القصير: على الطريق الصحيح

أكــد نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة 
الســلة النائب الســابق ناصر القصير “تعتبر 
قمــة الرياضــة بمثابة مبادرة علــى الطريق 
الصحيــح الذي توصــل الرياضة البحرينية 
إلــى التقــدم واالزدهــار، وذلــك مــن خــال 
منظومــة  كافــة  بيــن  والتحــاور  التشــارك 
الرياضة البحرينية للوصول إلى مخرجات 
يمكــن تطبيقهــا علــى أرض الواقــع تكــون 

االرتكازة الحقيقية نحو المستقبل”. 
وأضــاف القصير “نحن في مملكة البحرين 
فــي أمّس الحاجة إلى مثل هذه المبادرات 
الرياضــي  بالشــأن  المهتميــن  تجمــع  التــي 
أرض  علــى  التحديــات  طــرح  أجــل  مــن 
الحلــول  الســتخاص  ومناقشــتها  الواقــع 
المناســبة ونؤمــن أنــه وبعــد خمســة أيــام 
الرياضيــة  األســرة  خرجــت  النقــاش  مــن 
بالعديــد من التوصيات التــي نأمل أن ترى 
النــور باعتبارهــا تشــكل مســتقبل الرياضة 

البحرينية”. 

عبدالمحسن: الوصول لألهداف

غــازي  النعيــم  شــباب  مركــز  رئيــس  أشــار 
عبدالمحسن “قمة الرياضة مبادرة متقدمة 
القاعــدة  إيجــاد  هــو  واضــح  هدفهــا  جــدا 
الرياضــة  منهــا  تنطلــق  التــي  المناســبة 
البحرينيــة نحو التقدم واالزدهار في كافة 
منظومتهــا ونحــن ســعداء بالمشــاركة فــي 
القمــة التــي كان األســاس فيهــا الصراحــة 

والشفافية في الطرح”. 
وبيــن عبدالمحســن “خرجت قمــة الرياضة 
أن  نأمــل  التــي  التوصيــات  مــن  بالعديــد 
نصــل إلــى األهــداف مباشــرة وتكلمنــا عــن 
التشــريعات التــي تدعــم مســيرة الرياضــة 
الشــبابية  التحتيــة  والبنيــة  البحرينيــة 

والرياضيــة فــي المملكــة ونتمنــى دائًما أن 
تتواصــل مثل هــذه المبــادرات التي تجمع 
المهتميــن بالشــأن الرياضــي للتحــاور فيما 
بينهــم للوصــول إلــى مقترحــات متواصلــة 

للتطوير”. 

السيد: رؤية مشتركة

وفــي تصريــح لــه بمناســبة قمــة الرياضــة 
قال رئيس القســم الرياضي بجريدة األيام 
الزميــل عقيــل الســيد “تعتبر قمــة الرياضة 
مبادرة متميزة من قبل ســمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة وجاءت لتامس الواقع 
التــي  البحرينيــة  الرياضــة  تعيشــه  الــذي 
تحتــاج إلى إعادة تنظيــم وترتيب أوراقها 
اإلداريــة والفنيــة واالســتثمارية واالرتقاء 
بمكوناتها المختلفة مما يجعلها قادرة على 
المضــي قدمــا فــي مســيرة التطويــر الــذي 
ينشــده الجميع ورؤية األنديــة أكثر تطوًرا 

من كافة النواحي”. 
تشــهد  أن  الجميــل  “مــن  الســيد  وأضــاف 
العديــد  مشــاركة  الرياضــة  قمــة  فعاليــات 
مــن صنــاع القــرار فــي الجهــات المختلفــة 
وهنــاك  البحرينيــة  بالرياضــة  والمرتبطــة 
عدد كبير من األندية الوطنية التي شهدت 
محــاور القمــة وقامــت بالتفاعــل اإليجابي 
التــي  التحديــات  وطــرح  مناقشــاتها  مــع 
كانــت تعتــرض مســيرتها وتقديــم الحلول 

المناسبة لها”. 
بالرؤيــة  تفــاؤل  “هنالــك  الســيد  وبيــن 
الجديدة للرياضة البحرينية آمال كبير من 
قبــل الشــارع الرياضــي من أجل أن تشــكل 
الرؤيــة الجديدة نقلــة تصحيحية ألوضاع 
أن  الوطنيــة وأعتقــد  األنديــة  مــن  كثيــرة 
هــذه  فــي  كلمتهــم  قالــوا  األنديــة  ممثلــي 

القمة”. 

طه: االهتمام بالتخطيط طويل المدى 

كشــف مدير األكاديمية األولمبية نبيل 
طه أهميــة االهتمام بالتخطيط طويل 
المــدى باعتبــاره ضرورة مــن ضرورات 
وقــال  البحرينيــة  بالرياضــة  االرتقــاء 
“طرحــت فــي قمة الرياضــة العديد من 
الموضوعــات المهمــة التــي تصــب فــي 
مجملهــا فــي تطوير الحركــة الرياضية 
البحرينية التي يتطلع جميع منتسبيها 
إلى رؤيتها تسير في الطريق الصحيح 

نحو التطور”. 
فــي  االهتمــام  “يجــب  طــه  وأضــاف 
طويــل  بالتخطيــط  المقبلــة  الفتــرة 
مهمــة  قاعــدة  يمثــل  باعتبــاره  المــدى 
لتطويــر جميع منظومة الرياضة حيث 
يهتم التخطيط طويل المدى بالكيفية 
المناسبة لتســير األندية إلى المستقبل 
المشــرق وفــق آليات وخطــط واضحة 
واإلمكانيــات  التخطيــط  علــى  قائمــة 
فــي  المتوافــرة  والمــوارد  المتاحــة 
أن  نؤمــن  ونحــن  الوطنيــة  األنديــة 
التخطيــط طويــل المــدى جانــب مهــم 

يجب التركيز عليه”. 
اإليجابــي  التفاعــل  علــى  طــه  وأثنــى 
مــن قبــل األســرة الرياضــة البحرينيــة 
وحضورهــا المتميــز األمــر الــذي يؤكــد 
اهتمامهــا بتطويــر الرياضــة والمشــاركة 

في صناعة القرار. 

العامر: مساعدة األندية 

لالستثمار 

قالــت لولــوة العامــر مــن هيئــة التخطيــط 
والتطويــر العمراني “قمــة الرياضة تمكنت 
من احتضان جميع المتشاركين في تطوير 
الرياضة البحرينية وقد طرحت العديد من 
النقاط المهمة التي تهتم بالشــأن الرياضي 
فــي مملكــة البحريــن والكيفيــة المناســبة 

لتطويــر كيــان الرياضــة بمــا يتناســب مــع 
الرؤية الجديدة للرياضة البحرينية”. 

فــي  بالمشــاركة  العامر”ســعيدة  وأشــارت 
قمــة الرياضــة مــع نخبــة مــن صنــاع القرار 
في المجــال الرياضي والوزارات والهيئات 
إلــى  واالســتماع  والخاصــة  الحكوميــة 

هيئــة  فــي  ونحــن  المشــاركين  نقاشــات 

حريصــون  العمرانــي  التطويــر  التخطيــط 

علــى دعــم األنديــة الوطنيــة ومســاعدتهم 

في تحريك ملفاتهم االســتثمارية ودعمهم 

في استثمار اإلمكانيات المتاحة لهم”. 

الفردان: تجمع وطني هدفه التطوير 

ومــن جانبــه، قــال منصــور الفــردان رئيس 
مركــز شــباب كــرزكان “قمــة الرياضــة فــي 
يضــم  مهــم  وطنــي  تجميــع  هــي  الفعــل 
جميــع أقطاب الرياضــة البحرينية للنقاش 
الرياضــة  مســتقبل  حــول  والتحــاور 
البحرينيــة والطريقــة المثالية التي توصل 
إلــى تقدمهــا في كافــة منظومتهــا اإلدارية 
والفنية وستكون التوصيات التي سيخرج 
مصلحــة  فــي  ســتصب  المجتمعــون  بهــا 
الرياضــة البحرينيــة باعتبارهــا نابعــة مــن 
األســرة الرياضيــة باعتبارهــا األقــدر علــى 
الحلــول  وتقديــم  التحديــات  توصيــف 

المناسبة لها”. 
هنــاك  يكــون  أن  “نأمــل  الفــردان  وتابــع 
اســتمرار للقاءات سنوية مماثلة يمكن من 
خالها مراجعة ما تم تطبيقه من توصيات 
التــي  المقترحــات  مــن  المزيــد  ومناقشــة 

تصب في مصلحة الرياضة البحرينية”.

ختام قمة الرياضة بمحور “اإلثارة” اليوم
ــد لــتــحــقــيــق األهـــــــداف الــمــطــلــوبــة ــم ــن ح ــادرة نـــاصـــر بـ ــ ــب ــ ــة دعــــم م ــي ــم أه
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رفع رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى 
للبيئــة ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة أجمــل التهانــي والتبريــكات لمقام 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ بمناسبة تحقيق فريق 
فيكتوريوس التابع لإلســطبل الملكي كأس جاللة الملك للقدرة للعموم مســافة 160 
كيلومتــًرا، كمــا هنــأ ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة الرئيــس 
الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة بهــذا اإلنجاز التاريخي المشــرف لرياضة القــدرة البحرينية في أقوى وأغلى 

.)GFH( السباقات برعاية مجموعة جي إف إتش المالية

وأكــد ســموه أن حضــور وتشــريف جاللة 
اإلمــارات  دولــة  رئيــس  ونائــب  الملــك 
العربيــة المتحــدة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكم دبي صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم وســام فخر واعتزاز 
هــذه  ألهميــة  وتأكيــد  الفرســان،  لجميــع 
البطولــة الغاليــة والــذي أوصلهــا للنجــاح 
الــذي نطمــح له جميًعــا، مؤكًدا ســموه أن 
متابعة جاللته ألبنائه الفرسان هو اإلنجاز 
تشــريف  حيــث  للجميــع،  األكبــر  والفــوز 
جاللتــه للســباق خيــر دليــل علــى اهتمام 
وحرص جاللته لدعم أنشــطة الفروســية 
عمومــا والقــدرة خصوصا، وأشــار ســموه 
إلــى أن تشــريف وحضــور جاللــة الملــك 
ومتابعتــه البطولــة كان لــه بالــغ األثر في 
نفوس الفرســان واإلســطبالت المشــاركة 
الذيــن حرصــوا علــى الظهــور بالمســتوى 
النتائــج  أفضــل  وتحقيــق  المشــرف 
والمراكــز األولــى والعمــل علــى إبــراز مــا 
وصلــت إليــه رياضــة القدرة فــي المملكة 
من مســتويات متطورة فــي ظل الرعاية 
الملكيــة الســامية، مشــيًرا أن مــا وصلــت 
إليــه القــدرة البحرينيــة من تطــور ونماء 
على المستوى العالمي جاء بفضل رعاية 
جاللــة الملــك لهــذه الرياضــة وتوجيهات 
الفــارس األول؛ مــن أجــل تطويرهــا إلــى 

أن بلغــت للعالميــة وحققــت العديــد مــن 
نقطفهــا  التــي  والمكتســبات  اإلنجــازات 
المزيــد  ببــذل  جاللتــه  معاهــًدا  اليــوم 
مــن الجهــود لتطويــر القــدرة البحرينيــة 

والوصول بها إلى أعلى المستويات.
وأشــار ســموه أن البطولة حققت النجاح 
الفني والتنظيمي المنشــود، حيث شــارك 
فــي البطولــة الغاليــة نخبــة مــن فرســان 
المحليــة  واإلســطبالت  الملكــي  الفريــق 
وفرسان دولة اإلمارات العربية المتحدة.

دعم واهتمام ناصر بن حمد

واهتمــام  دعــم  أن  ســموه  وأوضــح 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
جميــع  فــي  وأثمــر  أثــر  المتواصــل، 
الدعــم  هــذا  أن  مشــيًرا  البطــوالت، 
اللجنــة  جعــل  المتواصليــن  واالهتمــام 
المنظمــة العليا تبذل قصــارى جهدها من 
أجل كتابة نجاح آخر لهذه البطولة، مبيًنا 
النســخة لبطولــة  ســموه أن نجــاح هــذه 
االتحــاد  ســيعطي  للقــدرة  جاللــة  كأس 

القــدرة  وســباقات  للفروســية  الملكــي 
المزيــد مــن الحوافــز من أجل االســتعداد 

األمثل للبطوالت والنسخ القادمة.

جهود مخلصة للجميع وتغطية 
إعالمية كبيرة

وقــال ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل 
خليفــة إن الجهــود المخلصــة التــي بذلها 
رؤساء وأعضاء اللجان العاملة المختلفة 

لــه األثــر الكبيــر بتحقيــق النجــاح وكتابة 
البحريــن  لمملكــة  جديــدة  نجــاح  قصــة 
مــن حيــث اســتضافة مختلــف الفعاليات 
رؤســاء  جهــود  ســموه  مقــدًرا  الكبــرى، 

اللجان وجميع العاملين.
وأشــاد ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل 
خليفــة بالتغطيــة اإلعالميــة التي رافقت 
لجميــع وســائل  شــكره  مقدًمــا  البطولــة، 
اإلعــالم المرئيــة والمســموعة والمقروءة 

وإلــى هيئــة شــؤون اإلعــالم علــى النقــل 
التلفزيونــي واالســتوديو التحليلــي الذي 
رافــق البطولة، وأشــار إلى النقل المباشــر 
المشــترك بيــن كل مــن قنــوات البحريــن 
إن  إذ  ويــاس،  ريســنغ  ودبــي  الرياضيــة 
اإلعــالم شــريك أســاس فــي نجــاح مثــل 
هذه البطوالت الرياضية وقد كان لجميع 
وســائل الصحافــة واإلعــالم الــدور البارز 

الذي نقدره جميًعا.

فرحة سمو الشيخ ناصر بن حمد بفوز فريق فيكتوريوس

تشريف عاهل البالد وسام لكل الفرسان
بإنجــاز “فيكتوريــوس” بــن حمــد  الملــك وناصــر  راشــد يهّنــئ جاللــة  بــن  فيصــل 

المكتب اإلعالمي

الصخير - حلبة البحرين الدولية

اختتمــت فــي حلبــة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” ختام 
وخامس جوالت بطولة البحرين الوطنية لســباقات الســرعة “الدراغ” وذلك لموســم -2018 

2019 وأقيم يوم السبت حفل تكريم األبطال الفائزين بألقاب هذا الموسم.

وأبرز أبطال هذا الموسم من بطولة البحرين 
مــن  “الــدراغ”  الســرعة  لســباقات  الوطنيــة 
البحرين ومختلف دول الخليج كالســعودية 
والكويت واإلمارات وأبرزهم فئة ستريت 4 
و 6 ســلندر خطفهــا البحرينــي علــي عبدهللا، 
فئــة األوت لــو دفــع أمامي خطفهــا الكويتي 
بــدر دشــتي، فئــة ســوبر ســتريت 6 ســلندر 
لــو  األوت  فئــة  حســين،  محمــد  الســعودي 
 V8 اإلماراتــي جاســم العلــي، فئــة الســتريت
الكويتي محمد سليمان، فئة السوبر ستريت 
V8 البحريني حســين أكبر، فئة الكومبيتشن 

وفئــة  حســين،  عبدالمجيــد  اإلماراتــي   4.5
العيســى،  نبيــل  الســعودي   10.5 لــو  األوت 
فئة البرومود البحريني هاني حســين، وفئة 
األنديكس 10.5 الســعودي علي عبدالرحمن، 
بــن  بــدر  الســعودي  بايــك  الســتريت  فئــة 
عيدان، فئة الســوبر ســتريت بايك السعودي 
مشــاري التركــي، فئــة البايــك 9.50 خطفهــا 
البحرينــي محمــد التيتــون، فئــة األنديكــس 
8.5 البحريني هاني حســين، والفئة األخيرة 
محمــد  الســعودي  خطفهــا   9.5 األنديكــس 

جواد.

تكريم أبطال سباقات السرعة “الدراغ”

تأهــل كال من األهلــي )حامل اللقــب( وداركليب 
إلى الدور نصف النهائي لكأس ســمو ولي العهد 
بنــي جمــرة  علــى  تغلبــا  بعدمــا  الطائــرة  للكــرة 
وعالي مساء أمس األحد بثالثة أشواط نظيفة 
في المواجهة التي جمعتهما على صالة االتحاد 
بمدينــة عيســى الرياضيــة فــي إطــار منافســات 
الكــؤوس”  “أغلــى  لمســابقة  التمهيــدي  الــدور 

ولحساب المجموعة )ب(.
األهلي فاز في المواجهة األولى على بني جمرة 
بثالثــة أشــواط نظيفة انتهــت كالتالي ) 25/21، 
25/20، 25/19( ليرفــع رصيــده إلــى 6 نقاط من 
انتصارين متتاليين وبالتالي يضمن بلوغ نصف 
نهائي”أغلــى الكــؤوس” ويواصــل رحلــة الدفاع 

عن لقبه بنجاح.
أمــا داركليــب فإنــه هــو اآلخــر فــاز عالــي بــذات 
 ،26/24 الثالثــة  األشــواط  وأنهــى  النتيجــة 
25/18، 25/15 ليرفــع رصيــده إلــى 6 نقــاط من 

فوزين متتاليين ويضمن هو اآلخر التأهل.

الخميــس  يــوم  واألهلــي  داركليــب  وســيلتقي 
المقبــل ويتطلــع كال الفريقيــن لخطــف صــدارة 
المجموعــة الثانية، أما عالي وبني جمرة فإنهما 
ســيلتقيان فــي مواجهــة تعتبر بمثابــة تحصيل 
حاصل وستكون األخيرة لهما في هذا الموسم.

عندمــا  التمهيــدي  الــدور  منافســات  وتســتمر 
يلتقــي اليوم االثنين النصر مع المحرق الســاعة 
5:30 مســاء، ثــم مواجهــة البســيتين والنجمــة 

الساعة 7 مساء على نفس الصالة.
محمــد  الوطنــي  المــدرب  بقيــادة  المحــرق 

المرباطي خســر نقطة أمام البســيتين اثر فوزه 
3/2 ليحصــد نقطتين ويحتل المركز الثاني في 
المجموعــة )أ( خلــف النجمة المتصــدر، وبالتالي 
فإنــه ســيدخل مــن أجــل الفــوز دون أن يســمح 
لمنافســه النصــر بــأن يحــدث أي مفاجــأة علــى 
حســابه، أمــا األخيــر بقيــادة المــدرب التونســي 
فــوزي الهــواري فإنه يســعى لتعويض خســارته 
األولــى أمــام النجمــة 3/0 للمحافظــة على آماله 

في المنافسة.
بقيــادة  النجمــة  فــإن  المواجهــة األخــرى  وفــي 
فــي  يطمــح  تركــي  مشــعل  الوطنــي  المــدرب 
البقــاء بالصدارة واإلطاحة بمنافســه البســيتين 
وهــو قــادر علــى ذلــك فــي ظل فــارق المســتوى 
واإلمكانــات، فيمــا يأمل األخير بقيــادة المدرب 
الوطنــي محمــد الشــيخ تقديــم أفضــل مــا لديه 
بعدما خســر بصعوبة من المحرق واســتطاع أن 
يخطــف نقطة واحــدة ليحتل المركز الثالث في 

المجموعة.

مرهون يوجه ضربة ساحقة أمام حوائط بني جمرة

سمو الشيخ فيصل بن راشد

لقطة جماعية للمكرمين

النجمـــة والمحـــرق يســـعيان لحســـم تأهلهمـــا أمـــام البســـيتين والنصـــر

األهلي وداركليب إلى نصف نهائي “أغلى الكؤوس”

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

البحرينيــة  للرياضــة  جديــد  إنجــاز  فــي 
بشــكل عــام ورياضة المرأة بشــكل خاص، 
وتأكيــًدا لمــا تتمّتــع بــه الكــوادر الوطنيــة 
بنــت  حيــاة  الشــيخة  فــازت  كفــاءة،  مــن 
عبدالعزيــز آل خليفــة عضــو مجلس إدارة 
رياضــة  لجنــة  رئيســة  األولمبيــة،  اللجنــة 
والرياضــة  المــرأة  لجنــة  برئاســة  المــرأة 
بالمجلــس األولمبــي اآلســيوي، وذلــك بعد 
انتخابهــا فــي اجتماع الجمعيــة العمومية 
الــذي عقــد يــوم أمس األحد فــي العاصمة 
التايلندية بانكوك برئاسة الكويتي الشيخ 

أحمد فهد الصباح.
 ويعتبر فوز الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
الحافــل  لســجلها  امتــداًدا  خليفــة  آل 
بالعطاء واإلنجازات المشرفة، حيث سبق 
وأن فــازت الشــيخة حياة بنــت عبدالعزيز 

بجائــزة المــرأة والرياضــة عــن قــارة آســيا 
لعــام 2015 مــن اللجنــة األولمبية الدولية، 
وحصلت على جائزة ســمو الشــيخ محمد 
الرياضــي  لإلبــداع  آل مكتــوم  راشــد  بــن 
مــن  العديــد  تتولــى  وهــي   ،2012 للعــام 

المناصــب الرفيعــة فــي مقدمتهــا عضوية 
لجنة رعايــة الرياضيين باللجنة األولمبية 
المــرأة  رياضــة  لجنــة  ورئيســة  الدوليــة، 
باتحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية.

مــن  العديــد  تتبــوأ  مازالــت  أنهــا  كمــا 
المناصــب الخارجيــة فهــي رئيــس لجنــة 
األلعــاب  دورة  فــي  والمتابعــة  اإلشــراف 
لألنديــة العربية للســيدات، وعضو اللجنة 
التنظيميــة لرياضــة المــرأة بــدول مجلس 
التعــاون الخليجي، وعضو لجنة التحكيم 
بنــت  الشــيخة فاطمــة  فــي جائــزة ســمو 
مبــارك للمــرأة الرياضية وقد شــاركت في 
واالجتماعــات  المؤتمــرات  مــن  العديــد 
والمنتديــات الرياضيــة وترأســت العديــد 
من الوفود الرياضية على مستوى رياضة 

المرأة وكرة الطاولة.

أكــد نائــب رئيــس االتحــاد العربي للريشــة 
واالســتثمار  التســويق  لشــؤون  الطائــرة 
مقرن المقرن على أهمية الجانب اإلعالمي 
في تعزيز انتشار لعبة الريشة الطائرة في 
الوطن العربي وإبــراز نجاحات وإنجازات 
الــدول العربيــة وأبطالها وتســليط الضوء 
إطــار  فــي  وذلــك  النجــاح،  قصــص  علــى 
ينتهجهــا  التــي  الجديــدة  االســتراتيجية 
االتحاد العربي برئاســة سوسن تقوي؛ من 

أجل تفعيل دوره على الساحة العربية.
وأضــاف المقــرن “في إطار اســتراتيجيتنا 
الجديدة وانطالًقا من حرصنا على تطوير 
األداء داخــل االتحــاد العربــي فإننــا عملنــا 
علــى تفعيــل منصاتنــا اإلعالميــة بوســائل 
جســر  لتشــكل  االجتماعــي  التواصــل 
تواصــل مــع مختلــف وســائل اإلعــالم في 
الوطــن العربــي مــن صحــف وتلفزيونــات 

وإذاعات، كما أننا بصد العمل على تدشين 
الموقع اإللكتروني الجديد والذي سيكون 
واجهتنا أمام كافة محبي وعشاق الريشة 

الطائرة في الوطن العربي..”.

وذكــر المقــرن أن األمانــة العامــة واللجنــة 

ا على تهيئة الموقع  اإلعالمية تعكفان حاليًّ
اإللكترونــي ليكــون جاهــًزا خــالل الفتــرة 
الموقــع  يحتــوي  حيــث  المقبلــة  القريبــة 
األبــواب  مــن  العديــد  علــى  اإللكترونــي 
والروابــط المرتبطة باللعبة ليشــكل نافذة 
أمــام مختلــف االتحادات العربية وعشــاق 
ومحبــي اللعبــة كمــا أنــه ســيكون بمثابــة 
حلقــة وصل أمام الجمهــور ومرجًعا لكافة 

الراغبين في الحصول على المعلومة.
وكان االتحــاد العربــي للريشــة الطائرة قد 
دّشن الحسابات الرسمية الخاصة به على 
arab_ مواقــع التواصل االجتماعــي وهي

)اإلنســتغرام(،   badminton_federation
arab bad� ،)تويتــر( arabbadminton@

minton federation )فيس بوك(.

مقرن المقرن
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

كوادر من  تتمتع  ما  يعكس  البحرينية  للرياضة  إنجاز  االتحاد العربي للريشة الطائرة يفّعل منصاته اإلعالمية

الشيخة حياة رئيًسا للجنة المرأة باألولمبي اآلسيوي المقرن: إطالق الموقع اإللكتروني قريًبا
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رفــع ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية الرئيــس الفخري لالتحاد الملكي 
للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أسمى آيات التهاني 
والتبريــكات لمقــام عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة؛ 
بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس جاللة الملك للقدرة وتحقيق إسطبل 
الرعــود للمركــز األول للبطولــة بمشــاركة نخبــة مــن فرســان مملكــة البحريــن ودولــة 

اإلمارات العربية المتحدة.

 وأكــد ســموه أن حضــور جاللــة الملــك للبطولة 
يعكــس اهتمــام جاللتــه بدعــم وتطويــر رياضة 
الفروســية وســباقات القــدرة فــي هــذا الحدث، 
معتبــًرا ســموه أن حضــور نائــب رئيــس دولــة 
مجلــس  رئيــس  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  دبــي  حاكــم  الــوزراء 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم يؤكــد أهميــة هذه 
التظاهرة الرياضية المميزة، مشــيًدا بالمشاركة 
البطولــة  الفاعلــة لفرســان اإلمــارات فــي هــذه 
والتــي أشــعلت المنافســات والســباق في جميع 

مراحله.
وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد أن سباق أغلى 
الكــؤوس بــات يمثــل أحــد المعالــم البــارزة فــي 
خارطة ســباقات القدرة في الموسم البحريني، 
ويشــهد دائًما مواجهات ساخنة بين المنافسين 
ويرتفــع فيــه ســقف التوقعــات بشــكل مثير في 
صفوف الجمهور والحضور، الســيما أنه يحظى 
برعايــة ومتابعــة مــن قبل عاهل البــالد الفارس 
الغالــي  الســباق  هــذا  وأن  المملكــة،  فــي  األول 
يســهم فــي بلــورة حركــة قويــة علــى مســتوى 
القاعــدة لهــذه الرياضــة نظــًرا إلقامة مســابقات 
علــى مســتوى الناشــئين، عالوة علــى دوره في 
توســيع آفــاق ونطــاق التنافس بيــن العموم من 

مختلف اإلسطبالت.
كمــا أشــار ســموه إلــى الــدور البــارز الــذي يقــوم 
بــه االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة 
برئاســة نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة 
ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة، وذلك 
مــن خــالل التنظيــم المميــز لجميــع البطــوالت 
الملــك  جاللــة  كأس  بطولــة  وأبرزهــا  المحليــة 
للقــدرة التــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي تطــور 

مستوى وأداء الفرسان.
فريــق  فرســان  قدمــه  بمــا  ســموه  وأشــاد 
فيكتوريوس واإلسطبالت الملكية من مستوى 
فني رائع ومشرف يليق بما وصلت إليه رياضة 
القــدرة البحرينيــة، ومنافســتهم للمراكز األولى 
واعتالئهــم لمنصــات التتويــج إنمــا دليــل قاطع 
لمــا ولصــت إليــه هــذه الرياضــة اليــوم، مؤكــًدا 
مواصلــة الدعــم والمــؤازرة لتحقيــق المزيد من 

التطور واالزدهار للقدرة البحرينية.

رعاية “GFH”ساهمت في 
تحقيق الرؤى والتطلعات

 كمــا أشــاد ســموه برعايــة مجموعــة جــي إف 
جاللــة  كأس  لبطولــة   )GFH( الماليــة  إتــش 
الملــك للقدرة، والتي ســاهمت في تحقيق رؤى 
وتطلعــات االتحــاد الملكــي في تحقيــق عوامل 
لــه  يطمــح  ومــا  الجوانــب  مــن جميــع  النجــاح 

المنظمــون والقائمــون خصوًصــا أنهــا تعتبر من 
أقوى وأكبر بطوالت وسباقات القدرة.

ووّجــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
تقديــره لمجموعــة “جي إف إتــش” المالية على 
هــذا الدعــم الــذي كانــت بصماتــه واضحــة بمــا 
تحقــق مــن نجاح أشــاد بــه الجميــع، متمنيا لهم 
كل التوفيق وإلى كل ما هو في خير ومصلحة 

المملكة.

دعيج بن سلمان: سباق كبير 
ونجاح للجميع

رفــع رئيــس لجنة القــدرة باالتحــاد الملكي 
للفروســية وســباقات القدرة الشيخ دعيج 
مقــام  إلــى  تهانيــه  آل خليفــة  بــن ســلمان 
صاحــب الجاللــة الملك وإلى ســمو الشــيخ 
ناصــر بن حمد آل خليفة؛ بمناســبة تحقيق 
الفريــق الملكــي فيكتوريــوس لقــب كأس 
جاللة الملك الدولية للعموم للقدرة مسافة 
160 كيلومتــًرا فــي إنجــاز رياضــي جديــد 

يسجل للبحرين.
وقــال الشــيخ دعيج بــن ســلمان آل خليفة 
إن بطولــة كأس جاللــة الملــك نجحت فنيا 
وتنظيميــا، حيــث جــاء الســباق بمســتوى 
البطولــة  حجــم  إلــى  يرقــى  كبيــر  فنــي 
علــى  والغالــي  الكبيــر  واالســم  وأهميتهــا 

الجميع الذي تحمله.
وأعرب الشــيخ دعيج بن سلمان آل خليفة 
عن فخره واعتزازه بتشــريف جاللة الملك 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  بمعيــة  للســباق 
محمــد بــن راشــد آل، مؤكــًدا أن تشــريف 
جاللــة الملك وأصحاب الســمو هــو النجاح 
لجميــع  الحقيقــي  الفــوز  وهــو  الحقيقــي 
المشــاركين الذيــن تشــرفوا بوجــود جاللــة 

الملك في هذا المهرجان الرياضي الكبير.
وهنــأ الشــيخ دعيــج بــن ســلمان آل خليفة 
الفرســان الفائزيــن بالمراكــز الثالثة األولى 
وسيطرتهم على السباق، مشيًدا بالمستوى 

الفني الكبير الذي أظهره فرسان الملكي.

خالد أحمد: حضور جاللة الملك 
نجاح للبطولة

 أعــرب مديــر الفريــق الملكــي خالــد أحمــد 
عن بالغ شــكره وتقديره لجاللة الملك على 
تشــريفه كأس جاللته للقدرة التي شــهدت 
مشــاركة مميــزة وواســعة من قبل فرســان 
واإلســطبالت  الملكــي  الفريــق  الفريــق 
المحليــة وفرســان دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، مؤكــًدا أن تشــريف جاللتــه هــو 

النجاح األكبر للبطولة الغالية على الجميع.
وأكــد أن النتائــج المشــرفة التــي يحققهــا 
الفريق الملكي في سباقات القدرة إنما هي 
نتيجة الرعاية السامية والدعم الملكي من 
لــدن عاهــل البــالد، والــى الجهــود المتميزة 
التــي يبذلهــا ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة وســمو الشــيخ فيصل بن راشــد 
آل خليفــة، ومــا تحقــق اليــوم مــن نجــاح 
فــي بطولــة جاللــة الملــك للقــدرة يعكــس 
هــذا االهتمــام والرعايــة الملكيــة لرياضــة 
القــدرة ليضــاف هــذا النجــاح إلــى الســجل 
الناصــع للمملكــة ومــا تحظى به مــن مكانة 
متميزة على جميع األصعدة والمســتويات 
مــن  نخبــة  مشــاركة  ظــل  فــي  الرياضيــة 
فرســان البحريــن ودولــة اإلمــارات العربية 

المتحدة.

تاريخ جديد تسجله القدرة البحرينية

للفروســية  الملكــي  االتحــاد  ســر  أميــن  أكــد 
وســباقات القدرة غالب العلوي أن ســباق جاللة 
الملــك ســجل تاريًخــا جديًدا في عالم ســباقات 

ســباقات  “ســجلت  وقــال  البحرينيــة،  القــدرة 
ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك المفدى 
باقامتهــا مســافة  النجــاح  تاريًخــا جديــًدا مــن 
لإلســطبالت  بطولــة  وإضافــة  كيلومتــًرا،   160
لرياضــة  أخــرى  إضافــة  الخاصــة  الخليجيــة 
المجــال  أتاحــت  التــي  البحرينيــة  القــدرة 
لهــذه اإلســطبالت التنافــس علــى كأس غاليــة 
ومنافســات قويــة، حرصنــا في االتحــاد الملكي 
وبتوجيهــات مــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة وســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل 
خليفــة بتهيئة كافة الظروف واألجواء المثالية 
لتحقيــق جميــع عوامل النجــاح لجميع فعاليات 

البطولة وسباقاتها”.

الخاطري: نسينا التعب بتحقيق 
اللقب

فهــد  فيكتوريــوس  فريــق  فــارس  أعــرب   
الخاطــري عــن بالــغ ســعادته وفخــره واعتــزازه 
بتحقيــق الفريــق الملكــي للــكأس الغاليــة وقــال 
“يصعــب علــي وصــف مــدى ســعادتي الغامــرة، 
ال تكفــي كلمــة صعــب علــى الســباق، لكــن كل 

هــذا التعــب نســيناه منــذ وصولنــا خــط النهايــة 
وفوزنــا بأغلى الكؤوس، توجيهات قائد الفريق 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة أوصلتنا 
لتحقيــق اإلنجــاز الكبيــر، جهود جميع منتســبي 
الفريــق ســاهمت فــي ذلك، 5 مراحل في ســباق 
طويــل 160 كيلومتــًرا ألول مــرة فــي ســباقات 
ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك جديــد 
علينا وسط منافسة من أبطال عالميين فرسان 
اإلمــارات ليــس مــن الســهل التغلــب عليهــم، لله 
التاريــخ  يســجلها  المشــرفة  النتيجــة  الحمــد 
الرياضــي لفريــق فيكتوريــوس الــذي أكــد علــو 
كعبه مجدًدا في سباق وال أروع، التطور الكبير 
علــى تحقيــق  قــادر  الملكــي  الفريــق  أن  يؤكــد 

البطوالت لمملكة الحبيبة”.

العوضي: نعاهد ناصر بن حمد 

بتحقيق المزيد

 فــارس فريــق فيكتوريــوس عثمــان العوضــي 
والــذي يشــارك ألول مــرة فــي ســباقات مســافة 
وروح  القتاليــة  “الــروح  قــال  كيلومتــًرا   160
التحــدي التــي وضعهــا فــي قلوبنا قائــد الفريق 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وتعليماته 
وتوجيهاته المســتمرة جعلتنا ال نفكر في شيء 
ســوى تحقيق اللقب الغالي، إنها أســعد لحظات 
تاريخــي  نجــاح  مــن  جــزًءا  أكــون  أن  حياتــي 
يســجله الفريــق الملكــي فيكتوريــوس بحروف 
مــن ذهــب ومعانقة أغلــى لقب، تجربــة جديدة 
وناجحــة علــى جميــع المقاييــس فــي ســباقات 

160 كيلومتًرا”.
وأضــاف العوضــي “نعاهــد القائــد ســمو الشــيخ 
مــن  المزيــد  ببــذل  آل خليفــة  بــن حمــد  ناصــر 
العطــاء وتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات فــي 
رياضــة القــدرة، وســموه يســحق هــذه النتيجة 
لجهــوده المخلصــة والتــي عــززت مــن رياضــة 

ا”. القدرة البحرينية عالميًّ

مشاركة مميزة في قفز الحواجز 

ورعاة البقر

جاللــة  كأس  مهرجــان  فعاليــات  رافقــت 

الملــك لســباق القــدرة الدولــي مســابقتين 
لقفــز الحواجز ومســابقة رعــاة البقر، حيث 
الخاصــة  بالخيمــة  الفعاليتــان  أقيمــت 
بالقريــة الدوليــة. وشــهدت مســابقتا القفــز 
مشاركة مميزة من الفرسان الذين حرصوا 
بلغــت  التــي  االرتفاعــات  علــى  بالتنافــس 
95 حتــى 105 للناشــئين ومــن 115 حتــى 
125 ســم لفئــة الكبار، حيث أحــرز الفارس 
مصطفــى دادهللا المركــز األول مــع الجواد 
ملقــوف بزمن بلغ 31.01 ثانية و4 أخطاء، 
مــع  مــاك  ميليــن  الفارســة  الثانــي  المركــز 
الجــواد تيتــوس بزمــن بلــغ 34.71 ثانيــة، 
المركــز الثالــث كوكــو ديســوزا مــع الجــواد 
مســابقة  وفــي  ثانيــة،   36.52 بزمــن  تايــر 
الكبــار أحــرز المركــز األول الفــارس فاضــل 
الحداد مع الجواد ايســتيريال بزمن 36.28 
مــع  ســلمان  صابــر  الثانــي  المركــز  ثانيــة، 
الجــواد إلــكارو بزمــن 38.96 ثانيــة، المركز 
الثالــث ســامي غــزوان مــع مس هبــه بزمن 

33.96 و4 أخطاء.
 كما أقيمت بعدها مسابقة رعاة البقر والتي 
شــهدت اثــارة وتشــويق أيًضــا، وشــملت 3 
مســابقات، المســابقة األولــى أحــرز المركــز 
األول فيهــا عقيــل الجبــل، المركــز الثانــي 
علي الطبال، المركز الثالث هادي أشكناني، 
القصــاب والخامــس  الرابــع أحمــد  المركــز 
عدنان السيد ضياء، وفي المسابقة الثانية 
مــرة  الجبــل  عقيــل  األول  المركــز  أحــرز 
أخرى، المركز الثاني منصور عطية، المركز 
الثالــث جهــاد ســلمان، المركــز الرابع عباس 
حسن والمركز الخامس علي الطبال، وفي 
المســابقة الثالثة أحرز المركــز األول هادي 
الطبــال،  عقيــل  الثانــي  المركــز  أشــكناني، 

المركز الثالث منصور عطية.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

ناصر بن حمد يهنئ عاهل البالد بنجاح كأس جاللته للقدرة
ــازات للمملكـــة ــن اإلنجـ ــد مـ ــامية حققـــت العديـ ــة السـ ــة الملكيـ ــد أن الرعايـ ــموه أكـ سـ

المكتب االعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد مع دعيج بن سلمان

لقطة من السباق

فريق فيكتوريوس

سمو الشيخ ناصر بن حمد يهنئ الفرسان الفائزين

فرحة سمو الشيخ ناصر بن حمد
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إعداد: هبة محسن

“اربــح  “أنصــار جاليــري” حملــة  أطلقــت 
12 ســيارة رينو دســتر” إضافة إلى 195 
جائزة قيمة، وأجري الســحب في الفترة 
فبرايــر   28 وحتــى   2018 مــارس  مــن 

.2019
بالســحب  محظوظيــن  عمــاء   4 وفــاز 
النهائــي علــى 4 ســيارات رينــو داســتر. 
كوبــون  باتــي،  بانــكاج  هــم:  والفائــزون 
رقــم/  1772741 وكيــش بهــادور، كوبون 
مرتضــى،  وســانايا  رقــم/  2277054 
كوبــون رقــم/  2626623 وموتو دينيش، 

كوبون رقم/  2752857.
يزيــد  جاليــري  أنصــار  فــي  والتســوق 
فرصــة الفــوز، واالســتمتاع بخصومــات 
كبيــرة مع العــروض الترويجيــة المقامة 

حاليا وهي: 
خصــم  وعــرض  دينــار   1-2-3 عــرض 
عــرض  إلــى  باإلضافــة   %  50 مباشــرة 
امســح واربــح الــذي يبدأ مــن 24 فبراير 

إلى 19 مارس 2019.

احــدث  للســيارات  مونتريــال  شــركة  أطلقــت 
عروضها القوية تحت شعار )اشتر سيارتك اآلن 

وادفع اول قسط العام الجديد 2020(.
ويأتــي العــرض الجديــد مفاجئــًا لــكل تطلعــات 
العــرض  يتيــح  حيــث  الشــركة  عمــاء  جميــع 
لجميع عماء الشــركة شــراء ســيارتهم الجديدة 
عنهــم  ســتدفع  للســيارات  مونتريــال  وشــركة 
االقســاط حتى نهاية العام الحالي وبنفس ســعر 

الشــراء االصلي للسيارة دون اي رسوم او مبالغ 
اضافيــة. ويشــمل العــرض تشــكيلة مميــزه مــن 
الســيارات الجديدة وايضا السيارات المستعملة 
العائليــة  الســيارات  بيــن  والمتنوعــة  المختــارة 
والسيارت الفخمة وايضا السيارات االقتصادية 

وسيارات الدفع الرباعي. 
المميز في العرض ان جميع السيارات تم طرحها 
بافضل االسعار التنافسية وبأكثر الشروط يسرًا 

وسهولة ويمكن لجميع الفئات العمرية الحصول 
على هذا العرض المميز وجميع فئات المجتمع.

لفتــرة  ســيمتد  العــرض  ان  الشــركة  واعلنــت 
محــدودة او حتــى نفــاذ الكمية ويشــمل العرض 
القديمــة  ســياراتك  اســتبدال  خدمــات  ايضــا 
قياســي  زمــن  وفــي  التثميــن  اســعار  وبافضــل 
واجــراءات  البنكيــة  االجــراءات  كافــة  النهــاء 

تسجيل وتسليم السيارة الجديدة.

ــات كـــبـــيـــرة وعـــــــــروض تـــرويـــجـــيـــة ــ ــوم ــ ــص ــ خ ــارات” ــيـ ــسـ ــلـ ــال لـ ــ ــري ــ ــت ــ ــون ــ ــر عـــــــروض “م ــ ــب ــ أك
4 فائزين بسيارات رينو من “أنصار جاليري” اشتر مركبتك اآلن وادفع أول قسط في 2020
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ُيقدم الفندق الفاخر من قلب العاصمة المنامة أطباقًا صحية شهية تضم قائمة طعام 
.)KBW Ventures( فوليا” النباتية بالتعاون مع الشيف العالمي ماثيو كيني وشركة“

بالتعــاون  “فوليــا”  قائمــة  تصميــم  تــم 
 )KBW Ventures( مــع مؤســس شــركة
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالد بن 
الوليد بن طال آل ســعود، وتتضمن 10 
أطبــاق نباتيــة مــن المقبــات واألطبــاق 
ســيتم  والتــي  والحلويــات  الرئيســية 
أطاقهــا ابتداًء من 15 مارس 2019من 
مطبــخ الشــيف العالمي المعــروف ماثيو 
كيني، مؤسس أكثر من 30 مطعم نباتي 

حول العالم.
وسيتسنى للضيوف تذوق هذه األطباق 

الخاصــة فــي باي فيو الونــج ابتداًء من 
فنــدق  ســيحتضن  حيــث  مــارس،   15
فورســيزونز خليــج البحريــن ابتــكارات 
فــي  مــرة  وألول  كينــي  ماثيــو  الشــيف 
هــذه  إطــاق  ويأتــي  األوســط.  الشــرق 
القائمة، والتي تعّد األولى من نوعها في 
منطقة الشــرق األوسط وشمال إفريقيا، 
عقــب النجــاح الباهــر الــذي حققتــه فــي 
أنجلــوس  لــوس  فورســيزونز  فنــدق 
فــي بيفرلــي هيلــز فــي كاليفورنيــا العام 

الماضي.

“فورسيزونز” يقدم “فوليا النباتية”

ُأنتجت هوبلو ســاعة كالســيك فيوجن 
توربيــون بالتعــاون مــع الفّنــان ريشــار 
أورلينســكي، وهــي تمّثل تحفــة نحتّية 
ذات علبــة عريضــة مشــطوفة الحواف 
الميكانيكيــة  أجزائهــا  عــن  تكشــف 
هــذه  تصميــم  فــي  ويدخــل  المنظمــة. 
الصفيــر  األبعــاد  الثالثيــة  الســاعة 
الســيراميك،  أو  غولــد  الكينــغ  أو 
مختلــف  فــي  الحداثــة  تجّســد  وهــي 

حوانبها.    

ريشــار  المعاصــر  النّحــات  يجمــع 
اإلبداعــي  هوبلــو  شــريك  أورلينســكي، 
منــذ العــام 2017، بين عالمــه التصويري 
وأسلوبه القائم على التصاميم المتعددة 
الوجيهــات، وخبــرة هوبلــو فــي مجاَلــي 

التكنولوجيا وصناعة الساعات. 
ويتشــارك أورلينســكي وهوبلــو اإلبــداع 
عينــه، والولع باأللوان والمواد، فضًا عن 

التفاعــل بيــن الشــفافية والضــوء، الــذي 
يجّســدانه فــي تحّديات تقنّيــة وجمالّية 
مذهلة. وســبق أن نتجت ســاعات رائعة 

التقنــي- االنصهــار  هــذا  عــن  التصاميــم 
الوجيهــات  ســحر  خــال  مــن  الفّنــي، 
المتعــددة والحــواف والمــواد المبتكــرة، 
لتزييــن  جاهــزة  فنّيــة  تحفــة  تتشــّكل 

المعصم. 
فيوجــن  كاســيك  ســاعة  وتتمّيــز 
ذات  الجديــدة  أورلينســكي  توربيــون 
احتياطــي الطاقــة البالــغ 5 أيــام، والتــي 
تقتصــر  منهــا  مجموعــات   3 إنتــاج  تــّم 
كّل منهــا علــى 30 قطعــة، ببعــد نحتــّي، 
توربيــون  حركــة  تصميــم  ُأعيــد  حيــث 
هوبلــو الشــهيرة وخطوطهــا المشــطوفة 
مخصصــة  فنّيــة  تحفــة  إّنهــا  بالكامــل. 
للمعصم، وهي مســتوحاة من منحوتات 
المبــدع الفرنســي الحيوانيــة المصنوعــة 
مــن الراتنــج المتعــدد الوجيهــات أو ذات 

التصاميم المعدنية الجوفاء.

ــن صـــنـــاعـــة الـــســـاعـــات والــــنــــحــــت... ثـــنـــائـــي انـــصـــهـــاري ــ ف
“هوبلو” تطلق “كالسيك فيوجن”

أعلنت مدينة التنين، أكبر مركز تسوق صيني للبيع بالجملة والتجزئة بمملكة البحرين، عن 
مشاركتها االحتفال بالسنة الصينية الجديدة مع زبائنها، وذلك عبر إطاق حملة ترويجية 

جديدة تمكنهم من الدخول في سحب على سيارة جديدة الشهر القادم. 
  وأكــدت مدينــة التنيــن عن انطاق الحملة وذلك اعتباًرا من تاريخ التاســع عشــر من شــهر 
فبرايــر الجــاري وحتى تاريخ الســادس عشــر من شــهر مــارس المقبل، حيث ســوف يتمكن 
الزبائــن من دخول الســحب على ســيارة تويوتــا راف-فور 2019 عند إنفاق عشــرين ديناًرا 
في أي من المحات أو المطاعم في المجمع. هذا وسوف يتم السحب على السيارة بتاريخ 
17 مــارس تحــت إشــراف وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة وفًقا للقوانيــن المتّبعة في 

المملكة.

“التنين” تعلن السحب على سيارة جديدة

 ينطلق الموسم الثاني من سديم في 2 مارس.  والمنافسة قوّية هذا العام، إذ 
تم اختيار الـ20 متسابًقا من العالم العربي. ويسعى البرنامج إلى إيجاد أفضل 
صّنــاع محتــوى فــي العالــم العربــي وتزويدهــم بأحــدث التقنيــات والخبــرات 

ليصل تأثيرهم إلى أقصى الحدود. فماذا يخبئ لنا الموسم الثاني؟

وســيتنافس المشــتركون الـــ20 على لقب 
أكبــر شــخصية مؤّثــرة في العالــم العربي 
إنتــاج  وفرصــة  ريــال  مليــون  وجائــزة 
السوشــيال  علــى  الخــاص  برنامجهــم 

ميديا.
 كّل ُمشــترك ُممّيز بنوع محتوى مختلف 
مثل السفر والمغامرة والموضة والجمال 
وإلهــام  وتعليــم  وترفيهــي  وكوميديــا 
وتطوير اليف ستايل )نمط الحياة( وراب 
وشعر وأصدقاء للبيئة. هذا ما يزيد حّدة 
المنافســة وصعوبــة اختيــار صاحب لقب 
أفضل صانع محتوى في الموسم الثاني! 

 أهــداف ســديم األساســية هــي بنــاء ثقة 
المشــتركين بأنفســهم وإحــداث فرق في 
مجتمعاتهم، ونشــر رســالة أمل وإيجابية 

عبر العالم العربي.
وتعــد “ســديم” مرجــع مهــم لــكّل الشــباب 
العربــي الراغــب فــي المســتقبل بصناعــة 

اٍب وهادٍف. محتوى جذَّ
مــن  المؤلفــة  التحكيــم  لجنــة  وتهتــم   
شــريف  وأحمــد  آســيا  المحتــوى  صّنــاع 
بتوجيــه  ثــروت  وزاب  جوكــر،  زاد  ودي 
الُمتســابقين وتطوير مهاراتهم من خال 
ونصائــح  تحفيزيــة  دروس  إعطائهــم 

يوميــة  عمــل  وورش  وتدريبــات  مهمــة 
وتحدياٍت أســبوعية بهــدف أن يصبحوا، 
أفضــل  مــن  فــي ســديم،  الُمشــاركة  بعــد 
صّنــاع الُمحتــوى في العالــم العربي، فيما 
ســينال الفائز جائــزة مالية قيمتها مليون 

ريــال، وفرصة صناعة وإطــاق برنامجه 
ســتعتمد  التــي  المعاييــر  أمــا  الخــاص. 
لتقييم المشــتركين فهي نوعية الُمحتوى 
علــى  اإليجابــي  وتأثيــره  يقّدمــوه  الــذي 

المجتمع من حولهم.

2019؟ ــام  ــ ــع ــ ــل ــ ل ــب  ــ ــق ــ ــل ــ ال ــتـــحـــق  يـــسـ مـــــن 
“سديم” تطلق “أقوى صانع محتوى”
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انت في حاجة إلى الراحة التامة.

ال تستعجل األمر بل انتظر أفضل.

مشروع كبير في طريقه اليك.

ثابر على العمل لكي تنجح.

من المهم الثقة في النفس والعمل.

ال تقترب من الدهون وتجنب السهر.

للسن احكام فال تضغط على نفسك.

أدرس واعمل بانتظام ودقة وبصبر.

نظرك يضعف بسبب مشاهدة التلفزيون.

أبتكر من خيالك وال تحاول التقليد.

ابتسم في وجه االخرين وال تعبس.

أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 الملك هنري السادس 

من “عائلة النكستر” 
يسقط عن العرش 

على يد ابن 
عمه اليوركي 
الذي أصبح الحًقا 
الملك إدوارد الرابع وذلك 

في حرب الوردتين.

قّرر الفنان المصري عمرو 
دياب مؤخرا ان يرفع 

أجره في حفالت الزفاف 
التي يشارك في إحيائها 

إلى مليوني جنيه مصري. 
ويأتي هذا القرار في رغبته 

لتقليل عدد الحفالت التي 
يتم دعوته إليها.

tariq.albahar
@albiladpress.com

قائمة متنوعة من أفالم الكوميديا واألكشن واإلثارة واألطفال

شاهدت لكم: جديد السينما المحلية

قدمت شركة البحرين للسينما وفوكس سينكو مجموعة من االفالم الهوليودية 
الكبيــرة المتنوعــة بيــن الكوميديــا والرعــب وبالطبــع االطفــال الذيــن بامكانهــم 
مشــاهدة افالمهــم المفضلــة اليــوم فــي صالــة مخصصــة رائعــة بمجمــع الواحة 

بالجفير مع وجود العديد من االنشطة الخاصة باالفالم التي تعرض.
وهــذه جولــة فــي اهــم افالم هذا االســبوع فــي البحريــن والعالم والتــي مازالت 

تعرض، وتحقق النجاحات الجماهيرية:

4 مارس 2019 االثنين
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المستكشف كريستوفر كولومبوس يصل إلى قارة أميركا الشمالية.

 1519
- المستكشف اإلسباني هرنان كورتيس ينزل في الساحل المكسيكي.

1628
 - مستعمرة خليج ماساتشوستس تمنح ميثاق ملكي.
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 فيلم كوميدي  «
يحكي عن مصارع 

سابق يحاول 
بمعاونة عائلته 

كسب العيش من 
العمل في تقديم 

بعض عروض األداء 
في أماكن صغيرة 

بجميع أنحاء البالد، 
بينما يحلم أطفاله 

باالنضمام إلى عالم المصارعة الترفيهي.
من بطولة: بطولة جاك لودين، لينا هيدى،  «

دواين جونسون، فينيس فوجان، ستيفن 
ميرشانت، نيك فروست.

Fighting with My Family

يصبح لّم الشمل  «
العائلي البهيج 
كابوًسا مروًعا، 

حيث تسافر )ماديا( 
والعائلة إلى غابات 

جورجيا، حيث 
يجدون أنفسهم 

يخططون بشكل 
غير متوقع إلقامة 

جنازة قد تكشف 
عن أسرار عائلية سيئة في كوميدية خفيفة.

من بطولة: تايلر بيري، روما فلين، سييرا  «
بايتون، كاسي ديفيس.

A Madea Family Funeral

تتقاطع الطرق بين  «
النصابان جودو وجوني 

الساعيان وراء غنيمة 
ضخمة غير قانونية مع 

زميلهما دودو، وتبدأ منذ 
ذلك الحين رحلة مجنونة 

بينهما مع ثالث مجموعات أخرى في محاولة 
الوصول لهذه الغنيمة قبل اآلخرين.  من بطولة: 

ارشاد وارسي ريتيش ديشمخ و اجاي ديفجن.

 Total Dhamaal

يروي الفيلم الهندي  «
الرومانسي قصة مذيع 

تليفزيوني يعمل في 
ماثورا ويقع في الحب 

مع امرأة صعبة المراس.

من بطولة: كارتيك اريان، وكريتي سانون،  «
بانكاج تريباثي، فيناي باثاك.

 Lukka Chuppi

تدور أحداث االنيميشن  «
الصيني حول مجموعة 

من األلعاب التي تنخرط 
في مغامرة ساحرة وغير 
تقليدية للبحث عن أحد 

الزهاد.

طاقم العمل: يوان زيو وشارلي لي. «

 Toys & Pets

 فيلم من  «
نوعية االثارة 

والتشويق يحكي 
عن ستة غرباء 

يجدون أنفسهم 
محبوسين في 

متاهة بعدة غرف 
مميتة وغامضة، 
ويجب عليهم أن 

يستخدموا ذكائهم 
والتعامل مع الوضع بدهاء من أجل النجاة 

والبقاء على قيد الحياة.
من بطولة تايلور راسل، لوغان ميلر، ديبورا  «

آن وول، جاى إليس، تايلر البينى، نيك دوداني. 

Escape Room

فيلم كوميدي عن  «
والدان مخموران 
يحاوالن جاهديّن 

أن يخفيا زيادة 
صعوباتهما 

المالية عن ابنتهما 
ومحيطهما 

االجتماعي من خالل 
وضع تخطيطات 

ينفذاها بالحي الذي 
يقطناه.

من بطولة: سلمى حايك، اليك بالدوين،  «
بريدجيت مويناهان، كيلي اوكوين.

 Bad Parents

فيلم الخيال العلمي  «
يحكي عن صبي عبقري في 

الفيزياء يدعى ستيلمان، 
يقع في حب فتاة تدعى 
ديبى، التي تقوم بدورها 

صوفى تيرنر نجمة 
 Game المسلسل الشهير

of Thrones، ويرتبط الثنائي 
لكنها تتركه بعد عام من 

االرتباط، عندما تخرج األمور 
عن مسارها معه، فيخترع آلة زمن ليعود بها إلى الوراء، من 

أجل الحصول على فرصة ثانية ليجعلها تقع في حبه.
من بطولة صوفى تيرنر، آسا باترفيلد، سكيلر جيسوندو، جيرى  «

جارسيا، جيليان جوى، ويل بيلتز.

Time Freak

بعد عامين من أحداث  «
 ،Happy Death Day

تدخل )تري جيلبمان( من 
جديد في الحلقة الزمنية 
المفرغة التي َعلقت فيها 

من قبل وتصر على اإلفالت 
منها بعد اكتشاف تورط 

أصدقائها في نفس هذه 
الحلقة، وتكتشف أن القاتل 

)لوري سبنجلر( قد ُقتل، 
وعلى )تري( أن تواجه القاتل الجديد لإلفالت من قبضة هذه 

الحلقة الزمنية إلى األبد. 
من بطولة: جيسكا روث، راتشيل ماثيوز وسوراج شلرما. «

 Happy Death Day 2U

تجســد الفنانة دالل عبدالعزيز شخصية زوجة الفنان عادل إمام في 
مسلسل “فالنتينو”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل
وتقدم دالل شــخصية تدعى “عفاف”، وهي زوجة نور عبدالمجيد 
)الزعيم عادل إمام(، ولديهما 3 أبناء، وترجع أسماؤهم نسبة إلى 
علمــاء كبار، وهم: “رفاعة”، ويقدم هذه الشــخصية الفنان طارق 

االبياري، و”أرشــميدس” ويقدمها الفنان محمــد كيالني، و”نبوية” 
وتقدمهــا الفنانة هــدى المفتي. وتعمــل دالل بجانــب دورها كزوجة 

للزعيم مديرة مدارس فالنتينو إنترناشيونال.

تحيي النجمة أنغــام أول حفالت ألبومها الجديد “حالة خاصة 
جدا” 17 مارس ، في أحد الفنادق الكبرى باإلسكندرية، ليكون 

الحفل هو األول لها بعد طرح ألبومها.
ويضــم األلبــوم 14 أغنيــة، وأعلنت أنغام بشــكل رســمي 
زواجها من الموزع الموســيقي أحمد إبراهيم، بعد أيام من 

التزام الصمت حول األخبار التي خرجت حول زواجهما، لكنها 
اضطرت إلى إعالن الزواج بعد تسريب رسالة بخط يدها لزوجها 

أحمد إبراهيم.

التقــت وزيرة الثقافــة المصرية إيناس عبد الدايــم الداعم الرئيس 
والرســمي لمهرجان شــرم الشــيخ الدولي للمســرح الشــبابي 
بمجلس إدارته المكون من الفنانة القديرة سميحة ايوب رئيسا 

شرفيا والمخرج مازن الغرباوي.
وأكــدت الوزيــرة حضــور افتتــاح الــدورة الرابعــة، خصوصا أن 

حضورها يثري المهرجان ويمنحه البريق. وأشار رئيس المهرجان 
إلى أنه تم االتفاق على العديد من المفاجآت والتي ستعلن قريبا ومن 

ضمنها اختيار الفنان الكبير والقدير جورج سيدهم حامال السم الدورة الرابعة.

تكريم سيدهمحفل ألنغامدالل سكرتيرة

طارق البحار

الرســمي علــى  الفنانــة هيفــاء حســين جمهورهــا، عبــر حســابها  شــاركت 
“إنســتغرام”، بصورة من كواليس مسلســلها الجديد “العذراء”، التي انتهت 
من تصويره خالل الفترة الماضية، وظهرت في الصورة بالشخصية التي 
ستجسدها. وأثارت صورة “هيفاء” التي جمعتها بالمخرج محمد القفاص، 
جــدال بيــن متابعيهــا خاصة وأن شــكلها بالصــورة كان مخيًفا بشــكل كبير، 

حيث علقت عليها قائلة: “تتوقعون شنو دوري”.

يذكــر أن مسلســل “العــذراء”، يشــارك فــي بطولتــه كل مــن شــجون الهاجــري، 
وعبــد هللا الطليحــي، وأحمد إيراج، ومرام البلوشــي، ومشــاري البالم، وعبير 
أحمد، وهو من تأليف الكاتبين محمد وعلي شمس، وإخراج محمد القفاص.

هيفاء حسين تثير الجدل



مدارس فنية متنوعة في معرض البحرين للفنون التشكيلية

حضرت النجمة األميركية بري الرسون، العرض الخاص لفيلمها  «
الجديد Captain Marvel، والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن. 

وتألقت بري الرسون خالل احتفالية العرض الخاص بفستان من اللون 
األزرق ممّيز بتصميمه، بدت فيه بكامل جمالها وأناقتها.

الفيلم يشارك في بطولته كل من جود لو، صامويل ال جاكسون، لي  «
.Anna Boden بيس، انيت بانينج، كالرك كريج، وهو من إخراج

يتواصــل معــرض البحريــن الســنوي للفنــون التشــكيلية فــي نســخته الـ45 حتى العشــرين من شــهر مارس الجــاري، وذلك 
فــي خيمــة أرينــا بفنــدق الريتز كارلتون ويلقي الضــوء على أعمال مميزة لكوكبة من الفنانيــن البحرينيين والمقيمين في 

المملكة.

العام  هــذا  نسخة  في  يشارك  حيث 
ما يقارب من 100 من الفنانين على 
اخـــتـــاف خــلــفــيــاتــهــم وانــتــمــاءاتــهــم 
أو  بــمــوضــوع  مقيدين  غير  الفنية، 
واسعا  طيفا  ينتج  ما  معينة،  فكرة 
خال  من  والتقنيات  األساليب  من 
ليقدموا  التعبير،  وســائــل  مختلف 
أعـــمـــاال مــتــنــوعــة مـــا بــيــن الــلــوحــات 
ــال الــتــركــيــبــيــة وغــيــرهــا من  ــمـ واألعـ

أشكال الفنون.
ويـــأتـــي مــعــرض الــبــحــريــن الــســنــوي 
للفنون التشكيلية الذي افتتح دورته 
الـ45 في العشرين من فبراير الحالي، 
لــيــســتــعــرض مــــن خـــــال أقـــســـامـــه 
لشخصيات  مميزة  أعماال  المختلفة 
التشكيلي،  الــفــن  مــجــال  فــي  ــــدة  رائ
اثنتين  مــن  أعــمــاال  يستضيف  كــمــا 
مـــن أهـــم دور الـــعـــرض فـــي الــوطــن 
ــيــري” )مــن  ــر غــال ــ ــعــربــي وهـــمـــا: “أث ال
السعودية( و”أجيال  العربية  المملكة 
غاليري” )من لبنان(، وما بين الدارين، 

سيجد الجمهور فرصة لاطاع على 
مامح من الفن المعاصر وأعمال من 
والتي  المتعددة،  والوسائط  الفيديو 
أنــتــجــهــا فــنــانــون عـــرب مــن الخليج 
السودان  مصر،  الشام،  دول  العربي، 

والمغرب العربي.
كـــمـــا يـــتـــم تـــخـــصـــيـــص الـــمـــســـاحـــة 
لـــعـــرض أعـــمـــال فــنــيــة مـــن كـــل من 
البارح”  و”غاليري  الـــرواق”  “مساحة 
الــبــحــريــنــيــيــن، حــيــث كـــان لــكــل من 
بــــارز خــال  ــارح دور  ــ ــب ــ الــــــرواق وال
ــوات الــمــاضــيــة فـــي صــنــاعــة  ــنـ ــسـ الـ
خال  مــن  الفنانين  مــن  مميز  جيل 

إضافة  شخصية،  معارض  احتضان 
ــعــمــل وتــنــفــيــذ  ال ــامـــة ورش  إقـ ــى  ــ إل
مــشــاريــع تـــبـــادل الــخــبــرات مـــا بين 
فناني البحرين وزمائهم من الوطن 
العربي والعالم. هذا ويقدم المعرض 
التي  السنوية  الــمــشــاركــات  كــعــادتــه 
مواطنين  مــن  الــفــنــانــون  بها  يــتــقــّدم 
أعمال  فيه  ُتعرض  كذلك  ومقيمين، 
مملكة  في  التشكيلية  الحركة  رّواد 

البحرين.
ويــعــد “مـــعـــرض الــبــحــريــن الــســنــوي 
منذ  يقام  ــذي  ال التشكيلية”  للفنون 
فني  تجمع  وأهــم  أكبر   1972 الــعــام 
وقد  البحرين،  بمملكة  يقام  سنوي 
وجوه  أبــرز  السنوات  عبر  استقطب 
من  المملكة  في  التشكيلية  الحركة 
الفنية  الــمــواهــب  إلـــى  إضــافــة  رواد 
الــشــابــة، كــمــا اســتــطــاع الــمــعــرض أن 
ــا مــتــواصــا ســاهــم في  يــمــّثــل حــدث
والفني  الثقافي  بالمشهد  االرتــقــاء 

بالبحرين.

االثنين
4 مارس 2019 
27 جمادى اآلخرة 1440

27

tariq_albahhar

االتفاق  هــذا  وبموجب  حـــدود”.  با  “درامـــا  معهد  مع  تعاون  اتفاق  البيادر  مسرح  وقــع 
المهتمين  قبل  منها من  لاستفادة  والــورش؛  الفنية  األنشطة  العديد من  المعهد  سيقدم 
بالشأن المسرحي وتطوير الذات والتنمية البشرية عن طريق الفنون من داخل البحرين 

وخارجها. 
وتم توقيع االتفاق في مقر مسرح البيادر بحضور مجلس إدارة المسرح برئاسة أحمد 

جاسم وفريق عمل “معهد با حدود” برئاسة دالل مقاري.

بعنــوان  تعليميــة  عمــل  ورشــة  المــرن(  )المســرح  الوطنــي  البحريــن  مســرح  احتضــن 
“أساســيات اإلنتاج - الموســيقى من الداخل”، قدّمها الفنان حمد إبراهيم بحضور أكثر 

20 من المهتمين ومحبي الموسيقى.

وخال الورشة قّدم حمد إبراهيم شرًحا عملًيا عّرف المشاركين من خاله على مبادئ 
اإلنتاج الموسيقي، وكيفية استخدام برامج التسجيل الصوتي بطرٍق مبّسطة.

وتأتي الورشة ضمن سلسة ورش عمٍل تعليمية تدور حول فلك الموسيقى، ضمن برنامج 
الموسيقي  الوعي  تعزيز  في  الــورش  هذه  مثل  وتساهم   ،2019 الثقافة  ربيع  مهرجان 
لدى مختلف فئات المجتمع، عبر شروح عملية تفّسر أنواع الفنون الموسيقية وأدواتها 

المختلفة.
جدير بالذكر أن مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر يستمر بأنشطته وفعالياته حتى نهاية 
 2019 لعام  واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة  برنامج  مع  يتزامن  القادم، حيث  أبريل  شهر 

تحت شعار”من يوبيل إلى آخر.

“أساسيات اإلنتاج.. الموسيقى من الداخل”اتفاق بين “البيادر” ومعهد الدراما
يعــرض نــادي البحرين للســينما وضمــن فعالياته وعروضه االســبوعية 
أندريــه  للمخــرج  حــب”  “بــا  الفرنســي  الفيلــم  المقبــل  األربعــاء  يــوم 
زيفاجســيف، وتمثيــل ماريانــا ســيفاك، واليكســي روزيــن واندريــس 

كيس، وماتفي نوفيكوف.

ــدور األحــــــداث حــول  ــ تـ
)بوريس( و)جينيا( وهما 
زوجــــــــان مــــن الــطــبــقــة 
الــمــتــوســطــة الــروســيــة، 
عـــلـــى وشـــــك الـــطـــاق، 
)إليوشا(  الوحيد  إبنهما 
12 عام  العمر  البالغ من 
عــواقــب  أســــوأ  يتحمل 
والــتــنــازع،  التفكك  هــذا 
)إليوشا(  يختفي  حيث 
بــعــد اشــتــبــاك بــشــع بين 
األبـــويـــن الــمــتــحــاربــيــن، 
ليجد )بوريس( و)جينيا( 
نفسيهما مضطرين على 
الــتــعــاون فـــي مــحــاولــة 

العثور على الصبي.
هـــــذا وســــــوف يــســتــمــر 

العالمية  االفام  العديد من  تقديم  للسينما في  البحرين  نادي 
المتميزة خال شهر مارس الجاري.

“بال حب” بنادي السينما

واآلثـــار  للثقافة  الــبــحــريــن  هيئة  تــواصــل 
جهودها في تعزيز الوعي بمقومات التراث 
ــســانــي والــطــبــيــعــي، حيث  الــبــحــريــنــي اإلن
مــارس   2 الــمــوافــق  السبت  صــبــاح  نّظمت 
2019م جولة مفتوحة للجمهور إلى مزارع 
الجولة ضمن  وتأتي هذه  البحرين.  شمال 

مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر. 
الجمهور  الــتــي خــاطــبــت  الــجــولــة  وخـــال 
تعرف  واإلنــجــلــيــزيــة،  الــعــربــيــة  باللغتين 
المحلية  الزراعة  على  مشاركًا   60 حوالي 
الثمار.  وقطف  للزراعة  التقليدية  والطرق 
قلعة  موقع  متحف  من  الجولة  وانطلقت 
بــه،  المحيطة  الـــمـــزارع  بــاتــجــاه  الــبــحــريــن 
من  المحاري  سلمان  الدكتور  قــّدم  حيث 

شروحات  بالهيئة  واآلثــار  المتاحف  إدارة 
ــزراعــيــة التي  لــلــحــضــور حـــول الــتــقــالــيــد ال
مــّرت  التي  المختلفة  الــحــضــارات  عرفتها 
دلمون،  حــضــارة  عصر  منذ  البحرين  على 
قــبــل أكــثــر مــن 4000 عـــام وحــتــى الــيــوم. 
كذلك زار المشاركون مصنع الجسر لتقطير 
الصناعة  هــذه  ترتبط  إذ  العشبية،  المياه 
الشعبية  الطبيعة  الممارسات  من  بالعديد 

في مملكة البحرين. 
الرابع  الثقافة  ربيع  مهرجان  ويستمر  هذا 
عشر حتى نهاية شهر أبريل القادم، حيث 
للثقافة  البحرين  هيئة  برنامج  مع  يتزامن 
واآلثار لعام 2019م والذي يحمل شعار”من 

يوبيل إلى آخر”.

الرابع عشر، حيث تقدم  الثقافة  لمهرجان ربيع  الكبير  الثقافي  النشاط  يتواصل 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار بالتعاون مع السفارة اليابانية لدى مملكة البحرين، 
الصالة  في  األحــد،  أمــس  من  ابــتــداًء  “ميابي”  لفرقة  اليابانية  الطبول  عــروض 
 4 غدا  يوم  “ميابي”  لفرقة  ثانيًا  عرضًا  الصالة  وتشهد  كما  والــدعــوة.  الثقافية، 

مارس 2019 في الثامنة مساء. 
الصالة  أجــواء  “تايكو”،  باسم  المعروفة  اليابانية  للطبول  ميابي  فرقة  وستثري 
الفلوت  مثل  أخــرى  تقليدية  آالت  مع  الجهورة  الطبول  أصــوات  عبر  الثقافية 
الياباني “الشينوبو”. كما ستؤدي الفرقة مقاطع موسيقية يابانية أصيلة، إضافة 

إلى موسيقى البوب العصرية الحديثة.

دخــل الفنان حســن البــام القفص الذهبي، مســاء أمــس األول، وأعلن أصدقاء 
النجــم الكوميــدي خبــر زواجــه من خــال صورة له أثنــاء عقد القــران، في حين 
أعــرب الفنانــان محمــد الرمضان وفهد البناي عن ســعادتهما باختيــار البام لهما 

ليكونا شاهدين على عقد الزواج.

على  الفنية  الــســاحــة  نــجــوم  وحـــرص 
السعيدة  المناسبة  بهذه  البام  تهنئة 
إذ انتشرت صوره عبر مختلف مواقع 
بعبارات  ممهورة  االجتماعي  التواصل 
العاشق  وجمهوره  زمائه  من  التهنئة 

لمسرحه وفنه.
عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي يــخــوض الــبــام 
متسلحًا  جــديــدة  مــســرحــيــة  مــغــامــرة 
ــيــن مــبــدعــيــن  بـــــ»قــــروبــــه« مــــن مــمــثــل
اســتــطــاعــوا مـــعـــًا أن يــشــكــلــوا كــيــانــًا 
خال  كبيرة  بشعبية  ويحظى  ينافس 
بمعية  البام  يقدم  إذ  الماضية،  الفترة 
تأليف  فريقه مسرحية »خبز خبزتيه«، 
وإخراج أحمد العوضي، وإشراف عام 
ــذي يــتــصــدى لبطولة  الـ الــبــام،  حــســن 
النصار  عبدالعزيز  جــانــب  ــى  إل العمل 

ومحمد الرمضان وأحمد العونان وفهد 
السجاري وإيمان فيصل  البناي وخالد 
ومجموعة مميزة من الفنانين الشباب.

الــعــمــل عــلــى مــســرح كيفان،  ويــعــرض 
ــى تــفــاصــيــل الــعــمــل  وســــط تــكــتــم عــل
كان  وإن  الجمهور،  لمفاجأة  وفكرته 
حــســن لــن يــذهــب بــعــيــدًا عــن القضايا 

االجتماعية في قالب كوميدي.

جولة بموقع قلعة البحرين

عروض الطبول اليابانية زواج حسن البالم
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تقنية مكلفة لـ “التواصل” مع الموتى
ال  التكنولوجيــا  فــإن  لعلمــاء،  وفقــا 
تقــف مكانهــا، وبحلول العــام 2021، 
ســيكون مــن الممكــن التواصــل مــع 
ممكًنــا؛  ذلــك  ســيكون  إذ  الموتــى، 
بفضــل جمــع ومعالجة معلومات عن 

شخص خالل حياته.
القليــل مــن األشــخاص يعرفــون، أن 
الهواتــف الذكيــة التــي نســتخدمها، 
المــرات مــن  تفــوق قوتهــا عشــرات 
الحواســيب التي استخدمتها “ناسا” 
في هبوط اإلنسان على القمر، وهذا 
يــدل على تطور ضخــم للتكنولوجيا 

والعلوم.
ومــن أجل “إحياء” شــخص ما، طّور 
العلمــاء تقنيــة، ســتكون قــادرة على 
صــورة  خلــق  أو  الشــخص  محــاكاة 
المتوفــى،  للشــخص  هولوغرافيــة 

وفق موقع “وان” التكولنوجي.
التقنيــة، خــالل حيــاة  وتقــوم هــذه 
عــن  معلومــات  بجمــع  الشــخص، 
حياتــه،  وأســلوب  الموضــوع،  هــذا 

والطعــام  وشــخصيته،  وعاداتــه، 
المفضل، وعــدد كبير من المعلومات 

األخرى.
وبعد جمع ومعالجة هذه المعلومات، 

رقميــة”  “صــورة  فــي  وضعهــا  يتــم 
الشــخص  عــن  ظاهريــة  )نســخة 
المتوفــى تطابــق مظهــره الحقيقــي( 
ويمكن التحدث إليها وتبادل األراء. 

وأوضحت وكالة “سبونتيك” التي نقلت الخبر أن هذا النهج سيكون مهما جدا  «
في الجانب االجتماعي، وذلك بسبب أن العديد من األشحاص ال يستطيعون 

تخطي الحزن الناتج عن فقدانهم ألشخاص مقربين منهم. وربما تكون 
“المثلبة الوحيدة” لهذه التقنية هي سعرها، إذ يعتقد الخبراء، أنها سوف 

تكون مكلفة للغاية “إليجاد” حياة ثانية لشخص متوفى.

قــال المديــر التنفيــذي لـ “أبــل” تيم كوك، 
منتــج  علــى تطويــر  تعكــف  إن شــركته 
تفاؤلــه  وأبــدى  “االنبهــار”،  علــى  يبعــث 

بشأن ما يحمله المستقبل.
“أبــل”، أخيــرا تراجعــا  وواجهــت شــركة 
فــي المبيعات ولم تحقــق آخر إصدارات 
فــي  المطلــوب  األداء  آيفــون  هاتــف 
األسواق، وقال خبراء إنها لم تأت بمزايا 
ثورية. وفي وقت ســابق، تفوقت شركة 
هــواوي الصينيــة علــى “أبــل”، وأضحــى 
المــارد اآلســيوي ثاني شــركة فــي العالم 

من حيث مبيعات الهواتف الذكية.
وبحســب تقريــر لبلومبرغ صــدر، أخيرا، 
فإن كوك أكد تفاؤله بشأن وضع الشركة 
خــالل الوقت الحالي وما تتجه إليه في 

المستقبل.

وصرح كوك بأن أبل “تزرع بذروا”  «
وتستعد لمنتجات مستقبلية 

“ستبهركم بكل بساطة”، لكنه لم 
يحدد تفاصيل هذه المنتجات.

“أبل” تعمل على 
منتج “سيبهر 

الجميع”
اليوغــا  يمارســون  الذيــن  أن  بحــث،  بّيــن 
ضغــط  مــن  يعانــون  أســبوعيا  مــرات   3
الــدم المرتفــع أقــل مــن غيرهــم. وأظهرت 
الدراســة أن ضغــط الــدم االنقباضــي لــدى 
أقــل مقارنــة  اليوغــا كان  الذيــن مارســوا 
بالمجموعــات التــي امتنعــت عن ممارســة 
الــدم  ضغــط  انخفــض  كمــا  التمرينــات 

االنبساطي لديهم بفضل هذه الرياضة.
وحلــل الباحثون بيانات 49 تجربة شــارك 
فيها 3517 شخصا معظمهم رجال ونساء 

ويعانــون  وبدنــاء  العمــر  منتصــف  فــي 
بالفعل من ضغط الدم المرتفع أو أوشــكوا 

على اإلصابة به، بحسب “رويترز”.
تظهــر  “ال  الدراســة  مؤلفــي  أحــد  وقــال 
نتائجنــا فقــط أن اليوغــا ربمــا تكــون فــي 
خفــض  فــي  البدنيــة  التمرينــات  فعاليــة 
ضغــط الــدم بــل تشــير أيضــا إلــى أهميــة 
للتنفــس  اليوغــا  تمرينــات  ممارســة 
واالســترخاء العقلــي والتأمــل إلــى جانب 

الحركات”.

أوقــف شــاب يبلــغ 27 عاًمــا فــي شــوليه 
غــرب فرنســا، بعدما اعتــرف بثقب 300 
إطــار ســيارة تقريًبــا فــي شــوارع عــدة، 
المدعــي  وقــال  قضائــي.  مصــدر  وفــق 
العــام في أنجيــه، إيف غامبير “ســمحت 
لنــا تحاليــل تقنيــة دقيقة بالتعــرف على 
النــووي”. وأثنــاء وجــوده قيــد  حمضــه 
التوقيف، أوضح الشاب أنه تصرف وهو 
تحــت تأثيــر الكحــول والغضــب بعدمــا 
تجادل مع شــخص مجهول في الشارع. 

كمــا أفرج عنه بناء على تعليمات النيابة 
العامــة فــي انتظار الحصــول على العدد 
اآلن،  وحتــى  للمتضرريــن.  الصحيــح 
سجلت حوالي 200 شكوى متعلقة بهذا 
الحادث وفًقا لمركز الشرطة في شوليه. 
وبالعــام 2018، حكم على رجل أربعيني 
مــن بــوردو )جنــوب غــرب( بالســجن 18 
شــهًرا، منهــا 12 مــع النفــاذ، بعــد إدانتــه 
ســيارة  آالف   6 إطــارات  ثقــب  بتهمــة 

تقريًبا بين العامين 2011 و2017.

ممارسة اليوغا تداوي ضغط الدم المرتفع

ثقب 300 إطار سيارة للتنفيس عن غضبه

من إبداعات إيلي صعب في نهاية عرض أزياء 
مجموعة “خريف وشتاء” 2019 - 2020 في باريس 

)أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تصريحات شيخ األزهر

تباينت تعليقات متابعي إنستغرام 
شــيخ  بشــأن تصريحــات  “البــالد” 
األزهــر، التــي قــال فيهــا إن تعــدد 
وليــس  للمــرأة”  “ظلــم  الزوجــات 
“األصل” في اإلســالم، بين التأييد 
االختصاصيــة  وقالــت  والرفــض. 
كالم  إن  توفيــق  تهانــي  النفســية 
شــيخ األزهــر تــم تحريفــه، داعية 
إلــى الرجــوع للبيــان الــذي وضــح 
قبــل  بــه  صــرح  مــا  حقيقــة  فيــه 

“المساهمة في التضليل”.

بعــد مــرور 27 عاما علــى افتتاحها، أعلنت 
التلفزيونيــة  فــي”  تــي  “فــالش  محطــة 
التركيــة الترفيهيــة تعليــق البــث الخــاص 
بها، بســبب ما قالت إنها “ضغوط سياسية 
الحكومــة.  مــن جانــب  تطــاق”  ال  وماليــة 
وذكــرت المحطــة، إن الضغــط الحكومــي 

تضمن قيودا على اإلعالنات.
وقالــت المحطة في بيــان “نخفض صوتنا 
تطــاق  ال  بســبب ضغــوط  الوقــت  لبعــض 
نواجههــا منــذ فتــرة طويلــة”، مشــيرة إلــى 
“الضغــط الحكومــي واإلداري والسياســي 
أنهــا  المحطــة  بيــان  وأوضــح  والمالــي”. 

مستهدفة “بسبب حيادها”.

وأكد يلماز تونجا ممثل القناة  «
في أنقرة ومقدم برنامج إخباري 

صباحي، أن القناة “لم ُيترك لها أي 
خيار سوى وقف البث”. وكانت 
المحطة التي تبث برامجها منذ 

العام 1992 واحدة من أولى 
القنوات التلفزيونية الخاصة في 

تركيا.

بعــض  فــإن  قاتلــة،  حيوانــات  تصنيفهــا  رغــم 
الجنوبيــة  أميــركا  فــي  المنتشــرة  العناكــب 
بإمكانها أن تلعب دورا مهما في تحسين األداء 
الجنســي لدى البشــر. وبإمكان عناكب برازيلية 
معروفة بلقب “بنانا” أو “العناكب المسلحة”، أن 
تلســع وتؤدي إلى موت اإلنســان، لكــن باحثين 
كبــرى.  فائــدة  ذا  ســمها  يكــون  أن  يرجحــون 
وأوضــح علماء من جامعــة “ميناس خيرايس” 
البرازيلية، أن سم هذا النوع من العناكب، رغم 
خطورتــه التــي تصل إلى قتــل الضحية، يمكن 
اعتباره “فياغرا طبيعية” لدى الرجال. ويراهن 
العلماء على اســتخدام هذا الســم مستقبال في 
تصنيع أدوية، لمســاعدة الرجال الذين يشكون 
ضعفا في األداء الجنســي ويلجأون إلى حلول 

مؤقتة مثل الفياغرا.

وطور العلماء نسخة معدلة من هذا  «
السم واستخدموه في تحضير عقار يشبه 

المرهم، وأظهرت التجارب التي أجريت 
على عينة من الجرذان نتائج مشجعة.

ضغوط حكومية 
تجبر محطة تركية 

على اإلغالق

“فياغـرا العنكبـوت” 
حـل سحـري مـن 

سـم قاتل
تعلم “هوك” الصقر الحّوام التحليق إلى جانب صاحبه هاوي الطيران المظلي في الجبال 

المطلة على سانتياغو، فيما يتعزز الرابط القائم بينهما عندما يرتفعان في األجواء.

وحقــق أرييــل مارينكوفيتش )37 عام( حلم 
الطفولــة بشــرائه هــذا الطائــر، وهــو من نوع 
“باز هاريس”، بعيد والدته. ومنذ ذلك الحين 
يصطحبه مرات عدة في األســبوع إلى قمة 
جبل لكي يحلقا معا. ويقول مارينكوفيتش، 
وهــو مصور محتــرف “الطير يثق بي ويقبل 
أن أالمســه، ليــس من بــاب العاطفــة بل ألنه 

يدرك أني لن ألحق به األذى”.

في الجو يتسلل الطير بين حبال  «
المظلة ويحط أحيانا على كتف 

مالكه أو ذراعه المغطاة بكف لتدريب 
الصقور. وتختلط عليه األمور أحيانا 

عندما يكون لون مظلة الرياضي 
المجاور مماثاًل لمظلة صاحبه فيروح 

يلهو مع غرباء قبل أن يتنبه إلى 
الخطأ.

صقر مدرب يرافق صاحبه خالل الطيران المظلي

المغنية مايلي سايروس لدى وصولها “أمسية ال ُتنسى” لمؤسسة أبحاث 
السرطان النسائية في فندق بيفرلي ويلشاير في بيفرلي هيلز. تعزز قطع اللحم الصغيرة التي يضعها أرييل مارينكوفيتش في جيوب سترته ويقدمها للطير 

العالقة الوثيقة بينهما.
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أحمد البحر

Û  يقــول نابليــون بونابــرت ’’أخــاف مــن 3 صحــف أكثــر ممــا أخاف مــن مئات
اآلالف مــن الطعنــات بالرمــح‘‘. أخال بونابرت مــا كان قصده تلك الصحافة 
العاقلــة المتزنــة، التــي يطلــق عليهــا البعــض الصحافــة النزيهــة الملتزمــة 
بالمبادئ والقيم، وأستند في رأيي هذا إلى استخدامه عبارة طعنات، فهذه 
العبــارة تحمــل بين طياتهــا الغدر والذم والقدح، وهــي أوصاف ربما تعيش 
خــارج دائــرة المهنيــة والنزاهة واألمانــة التي تكاد تكــون الصفات األصيلة 

للصحافة العاقلة.
Û  واآلن ســيدي القــارئ، أعــرض أمامــك موقًفــا وأتــرك لحكمتــك ومعرفتــك

الحكــم فــي تســكين هذا الصحافــي في الخانة المناســبة له: قــال محدثي: 
قبــل فتــرة نشــر أحد الصحافيين مقــااًل تعّرض في محتواه لشــخصي أكثر 
ممــا انتقــد فيه الموضوع المتعلــق بالعمل، وهذا ال يخدم األعراف المعمول 
بهــا فــي مهنــة الصحافــة، األمــر الــذي جعلنــي أقابــل رئيــس ذاك الصحافي 
وأعرض أمامه المســتندات التي تدحض ما ادعاه في مقالته تلك وأطالبه 
بنشــر الحقيقة واالعتذار. وتابع محدثي: بعد يومين من لقائي معه اتصل 

الرئيس لينقل لي رفض الصحافي تصحيح المعلومات واالعتذار.
Û  جمعتنــي الصدفــة بأحــد المقربيــن مــن صاحبنــا الصحافــي ذاك فأخبرتــه

بموضوعي فرّد قائاًل إن هذا الشخص لديه مبدأ يرفض أن يحيد عنه وهو 
أن تكــرار اعتــذار الصحافــي أو تكــرار اعترافــه بأخطائه يفقــده، كما يقول، 
مصداقيته التي هي بمثابة الجســر الذي يربطه بقرائه. ويتســاءل محدثي 
هنــا: ولكــن مــاذا بشــأن حق الطــرف اآلخر الذي تســّبب هــذا الصحافي في 

إيذائه؟
Û  ثقافــة االعتــذار واالعتراف بالخطأ تختلف من شــخص إلى آخر، كما يؤكد

بعض علماء اإلدارة، فحين يرى البعض أن هذه السلوكيات دليل على قوة 
الشــخصية قد يراها البعض اآلخر نوًعا من الضعف والتنازل. وأنت ســيدي 

القارئ ما رأيك؟ ثم ما رأيك في ذاك الصحافي ومبرراته؟

الصحافة 
وثقافة 
االعتذار
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