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كشف مخطط كبير لكيانات إيرانية تمول اإلرهاب

المنامة - بنا

أعلـــن النائـــب العام علـــي البوعينين، أمـــس، أنه وبعد 
تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة 
األفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل األموال، 
حيـــث تتعلـــق المالحقـــات القضائيـــة بغســـل مليارات 
الدوالرات عبر بنك “المســـتقبل” الذي تم تأسيسه في 
مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين 
مملوكيـــن إليران، همـــا البنك الوطنـــي اإليراني “ملي” 

وبنك “صادرات إيران”.
وأســـفرت نتائج التحقيـــق األولية للنيابـــة العامة عن 
كشـــف مخطط كبير مّكن مختلـــف الكيانات اإليرانية 
- بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل اإلرهاب 
أو الخاضعـــة للعقوبات الدولية - من تنفيذ المعامالت 

الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
ووجهـــت النيابة العامة تهما مختلفـــة للمدعى عليهم 
حظـــر  قانـــون  بموجـــب  متعـــددة  جرائـــم  بارتـــكاب 

ومكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب، وكذلك 
بموجـــب انتهاكاتهـــم القوانيـــن واألنظمـــة المصرفيـــة 

المعمول بها في المملكة.
وأشـــار النائب العـــام إلى أن النيابـــة العامة قد أحالت 
القضايـــا إلـــى المحكمة الجنائيـــة الكبـــرى، مضيفا أنه 
من المتوقع الكشـــف عن متورطين أكثر في المخطط 
مـــع اســـتمرار التحقيقات فـــي اآلالف مـــن المعامالت 

)11(المتبقية.

اســـتقبل رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، في مقر إقامة 
ســـموه بجمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة امـــس، أخاه 
رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ســـمو الشـــيخ 
صباح الخالد الحمد الصباح، الذي قام بزيارة سموه 
لالطمئنان على صحته وتهنئته على ما أنعم هللا به 

عليه من نعمة الشفاء وتمام العافية.
كمـــا نقـــل إلـــى ســـموه تحيـــات وتهنئـــة أميـــر دولـــة 
الكويت صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصبـــاح وولي العهد صاحب الســـمو الشـــيخ نواف 
األحمـــد الجابر المبـــارك الصباح وتمنيات ســـموهما 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بموفـــور 
الصحة والســـعادة. وأشـــاد ســـموه بعمـــق العالقات 
األخوية الراســـخة التي تربط بيـــن مملكة البحرين 
ودولة الكويت الشـــقيقة وما ترتكز عليه من تاريخ 
طويـــل من التعاون ووشـــائج القربي والمحبة التي 

أرسى قواعدها اآلباء واألجداد.

العالقات مع الكويت ترتكز على تاريخ طويل من التعاون
سمو رئيس الوزراء يستقبل الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ببرلين

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس مجلس الوزراء الكويتي

برلين - بنا

)03(

المنامة - وزارة الخارجية

تـــود وزارة الخارجيـــة أن تلفـــت عنايـــة 
زيـــارة  فـــي  الراغبيـــن  المواطنيـــن 
الجمهوريـــة التركيـــة، إلـــى أن الســـلطات 
التركيـــة قامـــت بزيادة رســـوم الحصول 
لحاملـــي  اإللكترونيـــة  التأشـــيرة  علـــى 
جوازات السفر العادية لتكون ٧٧ دوالرا، 
كمـــا أنـــه ســـيتم فـــرض الحصـــول علـــى 

التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات 
الســـفر الدبلوماســـية والخاصة الراغبين 
بزيارة الجمهورية التركية لمدة ١٥ يوما 
كحد أقصى، وفي حال رغبتهم باإلقامة 
لمـــدة تزيـــد عـــن ١٥ يومـــا فـــإن عليهـــم 
التقـــدم إلى ســـفارة الجمهوريـــة التركية 

للحصول على تأشيرة دخول.

ترفع “البالد” أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلى مقـــام عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفـــة، وولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 

الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
شـــعب  وإلـــى  خليفـــة،  آل  حمـــد 
البحريـــن الكريم؛ بمناســـبة الذكرى 
التاسعة عشرة إلقرار ميثاق العمل 
الوطنـــي، داعيـــة هللا أن يعيد هذه 
الرشـــيدة  القيـــادة  علـــى  المناســـبة 
وشـــعب البحريـــن بالخيـــر واليمـــن 

والبركات.

“^” تهنئ بذكرى “الميثاق”زيادة رسوم تأشيرة زيارة تركيا إلى 77 دوالرا

)١٣(

)١٢(

علي البقاليالشيخ دعيج بن سلمان

األمير عمرو الفيصل 

ونحـــن نحتفـــل بالذكـــرى التاســـعة عشـــرة إلصـــدار ميثـــاق العمل 
الوطنـــي، هذا اإلنجاز الكبير الذي قدمـــه عاهل البالد جاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة لمملكتنا الحبيبة ليكون نبراســـا تهتدي 
بـــه األجيـــال المقبلة من أبناء هذا الشـــعب الوفـــي، علينا أن نتأمل 
مـــا تحقـــق من نهضة شـــاملة فاقت كل التوقعات فـــي فترة زمنية 

تناهز العقدين.
بطمـــوح ورؤيـــة جاللـــة الملك، أرســـى الميثـــاق المبادئ واألســـس 
التـــي مكنـــت البحرين من الحفاظ على وحدتهـــا الوطنية وحماية 
أمنها واســـتقرارها، واالنطـــالق بخطى ثابتة وواثقـــة نحو التطور 
والتحديـــث لتقـــدم للعالـــم نموذجـــا حضاريا فريـــدا لدولة عصرية 
وديمقراطية متطورة تحظى بتقدير واحترام دول العالم قاطبة.

هذه الملحمة الوطنية المجيدة سيتوقف عندها المؤرخون طويال 
الختيار العبارات التي تصف بدقة حكمة قائد آمن بشـــعبه ووفاء 
شـــعب تمســـك بوحدته الوطنية وعبر عنها باختيار حر ومشـــاركة 

شعبية غير مسبوقة في تاريخ أعرق المجتمعات الديمقراطية.
ســـتظل هذه المناســـبة الوطنية مرحلة مضيئة فـــي ذاكرة الوطن، 
وسيبقى الميثاق صرحا شامخا وعالمة مضيئة للمسيرة التنموية 
الشـــاملة التي أرســـى دعائمها جاللة الملك بحكمة واقتدار، ورمزا 
خالدا يعكس أمجاد هذا الوطن الغالي وتسترشد بضيائه األجيال 

المقبلة من أبناء هذا الشعب الكريم.

الميثاق... حكمة قائد ووفاء شعب

بدء توجيه التهم في قضية غسل مليارات الدوالرات عبر بنك المستقبل



المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحب 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
برقيـــة  خليفـــة  آل  عيســـى 
تهنئة من قرينة جالة الملك 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
للمرأة صاحبة السمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة؛ بمناســـبة الذكرى 
التاسعة عشرة إلقرار ميثاق 

العمل الوطني.
إلـــى  ســـموها  فيهـــا  رفعـــت 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
المفدى أســـمى آيات التهاني 
والتبريـــكات بهذه المناســـبة 
الوطنيـــة، مجـــددًة لجالتـــه 
فيهـــا االمتنـــان والتقديـــر لما 
تشـــهده المرأة البحرينية من 
رفعـــة ودعـــم ينبـــع مـــن ثقة 
وإرادة جالتـــه التـــي جعلت 
من مشاركة المرأة في نهضة 
بادها شـــأنا وطنيا جســـدته 
العمـــل  ميثـــاق  نصـــوص 
الوطنـــي. داعيـــة المولى عز 
وجل أن يكلل جهود جالته 
المباركـــة ومســـاعيه الجليلة 
البحريـــن  ورخـــاء  لرفعـــة 
وشـــعبها الوفـــي بالمزيد من 

التوفيق والسداد.
فيمـــا بعـــث صاحـــب الجالة 

الملـــك برقيـــة شـــكر جوابية 
الملـــك  جالـــة  قرينـــة  إلـــى 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
للمرأة، عبـــر فيها جالته عن 
بتلقـــي تهنئـــة  بالـــغ ســـروره 
المناســـبة  بهـــذه  ســـموها 
الوطنية، مشـــيدا جالته في 
برقيتـــه بالـــدور البنـــاء الذي 
قامـــت بـــه المـــرأة البحرينية 
وحققـــت  ســـموها،  بقيـــادة 
مـــن اإلنجـــازات ما هـــو فخر 
لـــكل المواطنيـــن واســـتعداد 
هللا  بـــإذن  باهـــر  لمســـتقبل 
يتخذ من إنجـــازات الماضي 
والحاضـــر األســـس التـــي بها 

يعلي شأن الوطن.

جاللة الملك يتبادل التهاني مع سمو األميرة سبيكة

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني

“الميثاق” سيبقى في ذاكرة الوطن

تلقى عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بمناســـبة  خليفـــة؛  آل  ســـلمان  بـــن 
الذكرى التاسعة عشرة إلقرار ميثاق 
العمل الوطني، رفع فيها ســـموه إلى 
صاحـــب الجالة الملك أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريكات بهذه المناســـبة 
الوطنيـــة، معبـــًرا فيهـــا ســـموه عـــن 
مواصلـــة العمل بكل العـــزم واإلرادة 
الملـــك  جالـــة  تطلعـــات  لتحقيـــق 
وشـــعب البحرين الكريـــم نحو مزيد 
من اإلنجازات، مستذكًرا سموه هذه 
التـــي جســـدت  الوطنيـــة  المناســـبة 
رؤيـــة جالـــة الملـــك الحكيمـــة فـــي 
نهـــج العمل الوطني لمســـيرة التقدم 
والنمـــاء، تحقيًقـــا آلمـــال وتطلعـــات 
المحـــب  الوفـــي  البحريـــن  شـــعب 
لجالتـــه، داعًيا المولـــى عز وجل أن 
يحفظ جالة الملك وأن يحقق على 
أيـــدي جالته ما يصبو إليه الشـــعب 

الوفي من وتقدم ونماء. 
وبعث صاحـــب الجالة الملك برقية 
شـــكر جوابيـــة إلـــى صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، عبـــر فيهـــا 
جالته عن بالغ سروره بتلقي تهنئة 
ســـمو رئيس الوزراء بهذه المناســـبة 
فـــي  جالتـــه  مســـتذكًرا  الوطنيـــة، 
برقيتـــه دور ســـمو رئيـــس الـــوزراء 
هـــذا  أمجـــاد  بنـــاء  فـــي  المشـــهود 
الوطن العزيز والتطلع نحو مواصلة 
العمـــل نحو إنجـــازات كبيـــرة أخرى 
تؤكـــد دور مملكـــة البحرين في بناء 
مستقبل أجيال هذا الشعب الكريم.

وتلقى صاحب الجالة الملك برقية 
تهنئـــة مـــن ولي العهـــد نائـــب القائد 

األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة 
الذكرى التاسعة عشرة إلقرار ميثاق 
العمل الوطني، رفع فيها ســـموه إلى 
صاحب الجالة الملك أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات بهذه المناســـبة 
الوطنية، معبًرا فيها ســـموه على أن 
هذه المناســـبة الوطنيـــة التي تمثل 
مرحلة مهمة في المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيـــادة جالـــة الملك التي 
واقتـــدار  بحكمـــة  دعائمهـــا  أرســـى 
المنجـــزات  علـــى  شـــاهدة  وهـــي 
ظـــل  فـــي  تحققـــت  التـــي  الكبيـــرة 
عهده الزاهر، مســـتذكًرا ســـموه هذه 
ســـتبقى  التـــي  الوطنيـــة  المناســـبة 
دائًما في ذاكرة الوطن، وما رســـخه 
الميثاق من مبادئ شـــاملة أســـهمت 
في نهضـــة الوطن، داعًيا المولى عز 
وجل أن يحفظ جالته ويديم عليه 
موفـــور الصحـــة والســـعادة وطـــول 

العمر.
برقيـــة شـــكر  البـــاد  وبعـــث عاهـــل 
جوابيـــة إلى ولي العهـــد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء عبـــر فيهـــا جالته عـــن بالغ 

ســـروره بتلقـــي تهنئـــة ســـموه بهـــذه 
المناسبة الوطنية، مستذكًرا جالته 
في برقيته دور ســـموه في ترؤســـه 
للجنة تفعيل ميثـــاق العمل الوطني 
الذي ظـــل منهًجا ومرجًعـــا لما يقوم 
بـــه ســـمو ولـــي العهـــد مـــن خطوات 
فـــي  الوطنـــي  للمشـــروع  تنفيذيـــة 

التطوير واإلصاح.
وتلقى صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مـــن صاحب 
السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء؛ بمناســـبة الذكرى التاســـعة 
عشرة إلقرار ميثاق العمل الوطني.

وأعرب ســـمو ولي العهد في البرقية 
والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص  عـــن 
بهذه المناســـبة التي أسست لمرحلة 
مهمـــة فـــي تاريـــخ مملكـــة البحرين 
دعائمهـــا  أرســـى  والتـــي  الحديـــث، 
صاحـــب الجالة الملك، لما فيه خير 
وصالـــح الوطـــن والمواطن، مشـــيدا 
بجهود سمو رئيس الوزراء الداعمة 
للمسيرة الوطنية المباركة، وإسهامه 
للوطـــن،  التنمويـــة  النهضـــة  فـــي 
إنفـــاًذا لرؤى وتطلعـــات جالة الملك 
ومواصلة عملية البناء والتطوير بما 

يعـــود نفعـــه على المواطنيـــن ويلبي 
هللا  ســـائا  المنشـــودة،  التطلعـــات 
العلي القدير أن يعيد هذه المناســـبة 
الوطنيـــة الغاليـــة على ســـمو رئيس 
الـــوزراء بموفـــور الصحـــة والعافية 
والســـعادة لمواصلـــة عطائـــه الخيـــر 

بقيادة جالة الملك.
وبعث صاحب السمو الملكي رئيس 
الـــوزراء برقيـــة شـــكر جوابيـــة إلـــى 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء، عبـــر فيها 
ســـموه عن شـــكره لســـمو ولي العهد 
وعـــن اعتـــزازه لمـــا تضمنتـــه برقيـــة 
ســـموه مـــن مشـــاعر وطنيـــة نبيلـــة، 
وأن االحتفـــال بهـــذه المناســـبة جاء 
تجســـيدا للرؤيـــة الملكيـــة الســـامية 
مؤكـــدا  الملـــك،  الجالـــة  لصاحـــب 
تقديـــره لمـــا يواليه ســـمو ولي العهد 
مـــن بـــذل الجهـــود المخلصـــة ومـــن 
ســـعيا  وطنيـــة  وإســـهامات  عطـــاء 
لنهـــوض وتقدم ونماء بلدنـــا العزيز، 
داعيـــا هللا العلـــي القديـــر أن يحفظ 
ســـموه ويســـبغ عليه موفور الصحة 

والسعادة.
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سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

تصديق اتفاقية استخدام الخطابات اإللكترونية بالعقود الدولية

إعادة تشكيل مجلس أمناء “تسوية المنازعات االقتصادية”

ــك ــلـ ــمـ بــــمــــوجــــب قــــــانــــــون صــــــــــادر عــــــن جـــــالـــــة الـ

ــن ــريـ آخـ أعــــضــــاء  ــم 7  ــ ــض ــ وت راشـــــــد  ــت  ــنـ بـ ــا  ــيـ بـــرئـــاســـة هـ

صـــادق عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وأصـــدر قانـــون رقـــم )1( لســـنة 2020 
انضمـــام  علـــى  الموافقـــة  بشـــأن 

مملكـــة البحريـــن إلـــى اتفاقيـــة األمم 
المتحدة بشـــأن اســـتخدام الخطابات 

اإللكترونية في العقود الدولية.
 وجـــاء في المـــادة األولى من القانون 
أنه وُوفق على انضمام مملكة البحرين 

إلـــى اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة بشـــأن 
اســـتخدام الخطابات اإللكترونية في 
العقـــود الدولية المحررة في نيويورك 
بتاريـــخ 23 نوفمبـــر 2005، والمرافقة 

لهذا القانون.

وجـــاء فـــي المـــادة الثانيـــة أنـــه علـــى 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء –
كل فيمـــا يخصـــه – تنفيـــذ أحكام هذا 
القانـــون، ويعمـــل به من اليـــوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صـــدر عـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، مرســـوم ملكـــي رقـــم 
تشـــكيل  بإعـــادة   2020 لســـنة   )5(
البحريـــن  غرفـــة  أمنـــاء  مجلـــس 
االقتصاديـــة  المنازعـــات  لتســـوية 

والمالية واالستثمارية، جاء فيه:

المادة األولى

 ُيعاد تشـــكيل مجلس أمناء غرفة 
المنازعـــات  لتســـوية  البحريـــن 
االقتصادية والمالية واالستثمارية 
برئاسة الشيخة هيا بنت راشد آل 

خليفـــة، وعضويـــة كل مـــن: جـــان 
بولسن. وأنديا جونسون. ويوسف 
وســـتيفن  خلـــف.  عبدالحســـين 
جاغوش. ورضا محتشمي. وإيلي 
عبدالرحمـــن  وراشـــد  كايمـــان. 
إبراهيـــم. وتكون مـــدة عضويتهم 

في المجلس 3 سنوات.

المادة الثانية

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  علـــى 
اإلســـامية واألوقـــاف تنفيـــذ هذا 
المرســـوم، وُيعمـــل بـــه مـــن تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.
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المنامة - المحكمة الدستورية

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحب 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
وولـــي  خليفـــة  آل  عيســـى 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائب األول لرئيس مجلس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
بـــن  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
برقيتـــي  خليفـــة  آل  حمـــد 
تهنئـــة مـــن رئيـــس المحكمة 
الدستورية الشيخ خليفة بن 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
التاســـعة  الذكـــرى  بمناســـبة 
عشـــرة إلقـــرار ميثـــاق العمل 

الوطني.
المحكمـــة  رئيـــس  ورفـــع 

مقـــام  إلـــى  الدســـتورية 
ولـــي  وســـمو  الملـــك  جالـــة 
العهـــد أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريكات بمناسبة الذكرى 
التاسعة عشرة لميثاق العمل 
الوطني الذي أرســـى دعائمه 
جالـــة الملـــك وأجمـــع عليـــه 
شعب البحرين الوفي؛ لتنعم 
المملكـــة بحيـــاة ديمقراطية 
الميثـــاق  مرجعهـــا  آمنـــة 
وســـيادة القانـــون فـــي عهـــد 
جالتـــه الزاهر، داعًيا المولى 
عـــز وجل أن يحفـــظ جالته 
علـــى  يســـدد  وأن  ويرعـــاه 

طريق الخير خطاه.

رئيس “الدستورية” يهنئ بذكرى “الميثاق”
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تلقى عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ورئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة وولي العهد نائب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، برقيـــات تهنئة من رئيس 
مجلـــس الشـــورى علـــي الصالـــح، 
بمناســـبة الذكرى التاســـعة عشرة 

إلقرار ميثاق العمل الوطني.
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  ورفـــع 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات 
إلـــى مقـــام جالـــة الملـــك وســـمو 
رئيس الوزراء وســـمو ولي العهد 
بمناســـبة حلول الذكرى التاســـعة 
ميثـــاق  علـــى  للتصويـــت  عشـــرة 

العمل الوطني، مؤكدًا أن الذكرى 
الوطنيـــة المجيـــدة أحدثـــت نقلة 
نوعية في مسيرة العمل الوطني، 
الشـــعب  تاحـــم  أكـــدت  كمـــا 
وأطيافـــه  ووحدتـــه  البحرينـــي 
وطوائفه كافة، ســـائاً المولى عز 
وجـــل أن يعيـــد عليهم المناســـبة 

الوطنيـــة العزيـــزة وأمثالها بمزيد 
مـــن الخيـــر، وعلى الوطـــن الغالي 
بالمزيـــد  الكـــرام  والمواطنيـــن 
التقـــدم واالزدهـــار والنمـــاء  مـــن 

والرخاء.
وبعث جالة الملك وســـمو رئيس 
الوزراء وسمو ولي العهد برقيات 
شـــكر جوابية إلـــى رئيس مجلس 
الشـــورى، عبـــروا فيهـــا عـــن بالـــغ 
سرورهم بتلقي التهنئة بالمناسبة 
الـــدور  مســـتحضرين  الوطنيـــة، 
المهـــم لرئيـــس مجلـــس الشـــورى 
مـــع أعضـــاء المجلس التشـــريعي 
في طريق المنجـــزات المهمة في 
الوطـــن الغالي، وأن مـــا ينهضون 
به من دور تشريعي في مجلسي 
مدعـــاة  لهـــو  والنـــواب  الشـــورى 
للفخر وتطلع إلى مســـتقبل واعد 

للمملكة الغالية.

رئيس مجلس الشورى

الصالح: نقلة نوعية بمسيرة العمل الوطني

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
وولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة برقيـــات تهنئـــة من رئيســـة 
مجلـــس النـــواب فوزيـــة بنـــت عبدهللا 
زينل، بمناســـبة الذكرى التاسعة عشرة 
إلقـــرار ميثـــاق العمـــل الوطني.ورفعت 
زينـــل فـــي البرقيـــة إلـــى مقـــام جالـــة 
الملـــك وســـمو رئيـــس الـــوزراء وســـمو 
ولي العهـــد خالص التهاني والتبريكات 
بالمناســـبة الوطنية، مؤكـــدة أن ميثاق 
العمـــل الوطنـــي يعـــد وثيقـــة متكاملـــة 
لإلصـــاح والتحديـــث، ومـــرآة صادقة 
التـــي  الثاقبـــة  تعكـــس رؤيـــة جالتـــه 

جعلـــت نهضـــة المملكـــة تســـير بخطى 
ثابتـــة، معربـــة عـــن فخرهـــا واعتزازها 
بمـــا تحقـــق لوطننـــا العزيز فـــي ظل ما 
أســـس له الميثاق من مبـــادئ، معاهدة 
علـــى الوفاء لنهج جالـــة الملك، داعية 
المولـــى عـــز وجـــل أن يعيـــد المناســـبة 
وبموفـــور  والبـــركات  بالخيـــر  عليهـــم 

الصحة والسعادة وعلى مملكتنا بمزيد 
مـــن التقـــدم واالزدهار في ظـــل قيادة 

جالة الملك.
 وبعـــث  جالـــة الملـــك وســـمو رئيـــس 
الـــوزراء وســـمو ولـــي العهـــد برقيـــات 
مجلـــس  رئيســـة  إلـــى  جوابيـــة  شـــكر 
النـــواب عبـــروا فيهـــا عـــن تقديرهم لما 
تضمنتـــه برقياتهـــا المهنئـــة، مؤكديـــن 
أن الميثـــاق كـــرس األســـس الصحيحة 
والراســـخة التـــي يقوم عليها مشـــروع 
اكتملـــت  حيـــث  الحضـــاري  جالتـــه 
الرؤى وتم بناء مؤسســـات هذا الوطن 
الدســـتورية والقانونيـــة، معربيـــن عـــن 
فخره بالمشـــاركة الفعالـــة في الحقول 
التشـــريعية التي تبناها مجلس النواب 
مـــن أجـــل ازدهـــار وطننا فـــي الحاضر 
والمســـتقبل، داعييـــن العلـــي القدير أن 
يوفـــق زينل وزماءها إلـــى كل ما فيه 

خير مملكة البحرين.

فوزية زينل

زينل: “الميثاق” وثيقة متكاملة لإلصالح والتحديث
المنامة - بنا



اســـتقبل رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفة في مقر إقامة ســـموه بجمهورية 
ألمانيـــا االتحاديـــة أمـــس، أخـــاه رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء بدولـــة الكويت ســـمو 
الشـــيخ صبـــاح الخالـــد الحمـــد الصباح، 
والـــذي قـــام بزيـــارة ســـموه لالطمئنـــان 
علـــى صحته وتهنئته علـــى ما أنعم هللا 
به عليه من نعمة الشفاء وتمام العافية، 
كما نقل إلى ســـموه تحيات وتهنئة أمير 
دولـــة الكويـــت صاحب الســـمو الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح وولـــي 
نـــواف  الشـــيخ  الســـمو  العهـــد صاحـــب 
األحمد الجابر المبارك الصباح وتمنيات 
سموهما لصاحب الســـمو الملكي رئيس 

الوزراء بموفور الصحة والسعادة.
وخـــالل اللقـــاء، أعـــرب صاحب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء عن خالص شكره 
الكريمـــة  بالزيـــارة  وتقديـــره واعتـــزازه 
لســـمو رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بدولـــة 
الكويـــت الشـــقيقة ومـــا عبـــرت عنه من 
معانـــي األخوة والمحبـــة الخالصة التي 
تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، 
معبرا ســـموه عن جزيل الشكر والتقدير 
لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة وولي 
عهـــده علـــى مشـــاعر ســـموهما األخوية 
النبيلـــة، ســـائال هللا عز وجـــل أن يحفظ 
شـــعبها  علـــى  ويديـــم  الكويـــت  دولـــة 

الشقيق التقدم واالزدهار.
وأشـــاد ســـموه بعمق العالقـــات األخوية 
الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين 
ودولة الكويت الشقيقة وما ترتكز عليه 
من تاريخ طويل من التعاون ووشـــائج 
القربـــي والمحبـــة التي أرســـى قواعدها 

اآلباء واألجداد.

من ناحيته، أعرب ســـمو الشـــيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح عن خالص تهانيه 
لصاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 

على ما أفاء هللا به على سموه من نعمة 
الصحة والعافية، داعيا المولى عز وجل 
أن يديـــم علـــى ســـموه موفـــور الصحـــة 

والعمـــر المديد، ســـائالً هللا عـــز وجل أن  
يحفـــظ مملكة البحريـــن وأن يديم على 

شعبها الشقيق كل التطور والرخاء.

سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مقر إقامته ببرلين

برلين - بنا

العالقات مع الكويت ترتكز على تاريخ طويل من التعاون
ســـمو رئيـــس الـــوزراء يســـتقبل رئيس الـــوزراء الكويتـــي في برليـــن لالطمئنان على صحة ســـموه
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سمو ولي العهد: تعزيز النمو االقتصادي لفتح مزيد من الفرص الواعدة
أكد ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ما 
يتمتـــع بـــه االقتصـــاد البحرينـــي من 
أســـهمت  عديـــدة  ومقومـــات  مزايـــا 
فـــي اســـتقطاب المزيـــد مـــن الفرص 
االســـتثمارية وعـــززت من تنافســـية 
المملكـــة وموقعهـــا االقتصـــادي على 

الخارطة العالمية.
وأشـــار ســـموه إلـــى أهميـــة مواصلـــة 
تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي بما يســـهم 
الفـــرص  مـــن  المزيـــد  فتـــح  فـــي 
النوعيـــة الواعـــدة التي تعـــود بالنفع 
والنمـــاء لصالـــح الوطـــن والمواطـــن، 
وضـــع  نحـــو  العمـــل  واســـتمرارية 
السياســـات والبرامـــج الراميـــة إلـــى 

تحفيـــز االبتكار واإلبـــداع في جميع 
القطاعـــات بما يرفـــد يدعم توجهات 
وتطلعات أهداف المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيادة عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 

خليفة.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصـــر 
القضيبية أمس رئيـــس معهد ميلكن 
مايـــكل ميلكـــن والوفـــد المرافـــق له، 
حيث رحب سموه بزيارة ميلكن إلى 
المملكـــة، منوها ســـموه بالـــدور الذي 
تقوم به المعاهد البحثية من دراسات 

وبحـــوث تتنـــاول مختلـــف القضايـــا 
االقتصاديـــة  وخصوصـــا  الدوليـــة 
والتنموية منها، بما يســـهم في تعزيز 

أهداف التنمية المستدامة. 
مـــن جانبـــه، أعـــرب مايـــكل ميلكـــن 
عن شـــكره وتقديره لصاحب الســـمو 

الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
علـــى مـــا يبديـــه ســـموه مـــن اهتمام 
بتطويـــر القطاع االقتصادي والمالي، 
متمنيـــا لمملكة البحرين دوام التقدم 

واالزدهار.

المنامة - بنا

البحرين تمتلك 
مقومات جاذبة 
لالستثمار عززت 

التنافسية
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 أكـــد ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة أن الدبلوماســـية البحرينيـــة أثبتت 
تميزها عبـــر تاريخها الممتد لخمســـة عقود 
متواصلـــة من اإلنجاز علـــى كافة األصعدة، 
وهـــو األمـــر الـــذي عـــّزز مـــن مكانـــة المملكة 
المجـــاالت،  كافـــة  فـــي  ـــا  ودوليًّ ـــا  إقليميًّ
مشـــيًدا ســـموه بجهود الكوادر الوطنية من 
الدبلوماســـيين وحرصهم علـــى تحقيق كل 
مـــا من شـــأنه رفعـــة وازدهـــار الوطـــن وفق 
أهـــداف المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة.  جـــاء ذلـــك، لـــدى 
لقـــاء ســـموه بقصـــر القضيبيـــة أمـــس وزير 

الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني وبمناســـبة 
تعيينـــه فـــي منصبـــه الجديـــد، حيـــث هنأه 
ســـموه بالثقة الملكية الســـامية وأعرب عن 
تمنياتـــه لـــه بمواصلـــة تحقيـــق النجاحـــات 
للدبلوماســـية البحرينية والتوفيق في أداء 

هـــذه المســـؤولية الوطنيـــة. منّوًهـــا ســـموه 
بالخبـــرة والكفـــاءة المهنية التـــي يتمتع بها 
الزيانـــي ومن أهمها ما حققـــه من نجاحات 
طوال مسيرته كأميٍن عام لمجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربية.  وفي ذات الســـياق، 

أعرب ســـموه عـــن تمنياته لمستشـــار جاللة 
الملـــك للشـــئون الدبلوماســـية الشـــيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة بالتوفيق 
في أداء مهامه الجديدة، مســـتذكًرا األدوار 
الجليلـــة التـــي قدمها طـــوال توليـــه حقيبة 

فـــي  أســـهمت  والتـــي  الخارجيـــة  وزارة 
تحقيـــق منجزات دبلوماســـية للمملكة على 
المســـتويات المختلفـــة.  مـــن جانبـــه، أعرب 
الزياني عن شـــكره وتقديره لصاحب السمو 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 

األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء على تهنئته 
له بالمنصـــب الجديد، مؤكـــًدا أن توجيهات 
ســـموه ســـتكون دوًمـــا حاضـــرة فـــي كافـــة 
المهام والمســـؤوليات الوطنيـــة المنوطة به 

كوزيٍر للخارجية ألدائها على أكمل وجه.

المنامة - بنا

للخارجية وزيـــــًرا  بتعيينه  الــســامــيــة  الــمــلــكــيــة  بــالــثــقــة  ــي  ــان ــزي ال هــنــأ  ــوه  ــم س

سمو ولي العهد: الدبلوماسية البحرينية أثبتت تميزها على مدى 5 عقود

سمو ولي العهد مستقبال رئيس معهد ميلكن والوفد المرافق له



أكــدت األميــن العام للمجلس األعلى للمرأة هالــة األنصاري أهمية البناء على 
توصيات ورشــة عمل “تصميم مؤشــر مشــاركة المرأة الخليجية في التنمية”، 
التــي اســتضافتها مملكــة البحريــن علــى مــدى يوميــن بتنظيــم مــن المركــز 
اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المجلس 

األعلى للمرأة وهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

وأشادت األنصاري بالجهود التي بذلها 
ممثلو الدول الخليجية المشاركة في 
الورشـــة، عبر عرضهم تجـــارب دولهم 
في مجال إعداد المؤشـــرات الخاصة 
بالمـــرأة، وحرصهم على إثراء النقاش 
بشـــأن كيفية تطوير تلك المؤشـــرات، 
وبمـــا يعزز من مكانة المرأة الخليجية 
على المؤشـــرات العالميـــة التي ترصد 
تقدم المرأة من جهـــة، ويراعي ثقافة 
وخصوصية مجتمعـــات دول مجلس 

التعاون الخليجي من جهة أخرى.
اســـتعداد  عـــن  األنصـــاري  وأعربـــت 
مملكـــة البحريـــن مـــن خالل مؤسســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة لالســـتجابة 
لرغبـــات ممثلي الـــدول الخليجية في 
االستفادة من التجربة البحرينية في 
مجال إطالق نموذج شامل يعمل في 
إطـــاره العام علـــى حوكمـــة تطبيقات 
تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين 
فـــي التنمية، وكيف يشـــرف المجلس 
أدوات  تفعيـــل  علـــى  للمـــرأة  األعلـــى 
ومنهجيـــات هـــذا النمـــوذج بالتعـــاون 
مع جميع ســـلطات ومؤسسات الدولة 
إلدماج خطط وبرامـــج نهوض المرأة 
البحرينيـــة في المســـار التنموي العام 

لمملكة البحرين.
وأكدت األميـــن العام للمجلس األعلى 
د مملكة البحرين بامتالك  للمرأة أن تفرُّ
هذا النموذج على المستوى الخليجي 
جاء نتيجـــة لجهود طويلـــة وخبرات 
متراكمـــة لدى المجلـــس األعلى للمرأة 
فـــي مختلف قضايا المـــرأة، وأضافت 
أن هـــذا النمـــوذج يقـــدم قصـــة نجاح 
بحرينيـــة وخليجيـــة ويرســـم معالـــم 
طريق أمام العمل الخليجي المشـــترك 
قيـــاس  وأدوات  مؤشـــرات  المتـــالك 

خليجية في مختلف المجاالت.

توصيات الورشة

وأوصت ورشـــة عمل “تصميم مؤشـــر 
مشاركة المرأة الخليجية في التنمية” 
في ختام أعمالها باالسترشاد بتجربة 
البحريـــن فـــي إعـــداد تقريـــر  مملكـــة 
وطني لقياس التوازن بين الجنســـين، 
كآلية قياس لفعالية وتأثير السياسات 

والتشريعات والخطط الوطنية خالل 
مراحل تصميم مؤشـــر مشاركة المرأة 
الخليجيـــة فـــي التنمية، بمـــا يرفع من 
“تنافســـية المرأة الخليجية” ويوضح 
العائـــد اإليجابي لذلـــك على االقتصاد 
الخليـــج  لـــدول  واإلقليمـــي  الوطنـــي 
العربي، واعتمادها ضمن أدبيات ملف 

الورشة.
كمـــا أوصـــت الورشـــة بالموافقة على 
 Composite“ تصميم مؤشـــر مركـــب
Index” مـــن محاور رئيســـة ومكونات 
فرعيـــة موزونـــة، يمكنـــه مـــن قيـــاس 
واالحتياجـــات  الوطنيـــة  األولويـــات 
التنموية فـــي دول المجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة فيمـــا يخص 
مـــع  التنميـــة،  فـــي  المـــرأة  مشـــاركة 
األخـــذ فـــي االعتبـــار القيـــم والعادات 
دولـــة  لـــكل  الوطنيـــة  والخصوصيـــة 
للحصـــول على بيانـــات دقيقة تخص 
الظواهـــر االجتماعيـــة المؤثـــرة علـــى 

مشاركة المرأة الخليجية.
وأوصـــت ورشـــة العمل على حســـاب 
دول  مـــن  دولـــة  كل  فـــي  المؤشـــر 
كل  حســـاب  طريـــق  عـــن  المجلـــس، 
مكـــون داخـــل المحـــور، ومن ثـــم يتم 
الخمســـة  المحـــاور  مـــن  كل  حســـاب 
)الصحة، والتعليم، واالقتصاد، وصنع 
القـــرار، والمحـــور االجتماعي( في كل 
دولـــة للوصـــول للقيمـــة النهائية وفق 
التـــي ســـيتم االتفـــاق عليهـــا،  اآلليـــة 
إصـــدارات  تحديـــث  فـــي  والمرونـــة 

المؤشر المستقبلية.
واتفق المشاركون في ورشة “مشروع 
بناء وتصميم مؤشـــر مشـــاركة المرأة 
ختـــام  التنمية”فـــي  فـــي  الخليجيـــة 
المؤشـــر  يشـــتمل  أن  علـــى  أعمالهـــم 
المؤشـــرات  حزمـــة  علـــى  المركـــب 
المتفـــق عليهـــا فـــي الورشـــة بحســـب 
وقيـــاس  الفجـــوة  لقيـــاس  الحاجـــة 
نحظـــى  بحيـــث  والتطويـــر  التقـــدم 
أجـــل  مـــن  كافـــة  المتغيـــرات  بمزايـــا 
الوصول لمؤشـــر مركب عالي التمثيل 
)Well Representative Index( على 

مستوى دول المجلس كتكتل.
كمـــا اتفـــق المشـــاركون علـــى اعتمـــاد 
مـــن  محـــور  لـــكل  المؤشـــرات  أوزان 

الموحـــد  الخليجـــي  المؤشـــر  محـــاور 
بنـــاء علـــى توصيـــات فريـــق الخبراء 
بالمركز اإلحصائي الخليجي بالتعاون 
والتنســـيق مـــع األجهـــزة اإلحصائيـــة 
الوطنيـــة وحرية تحديـــد األوزان في 
نســـخة المؤشـــر المحلـــي، إضافة إلى 
اعتمـــاد مقارنـــة نتائـــج المؤشـــر فـــي 
الـــدول األعضـــاء؛ بغـــرض االســـتفادة 
مـــن أفضل الممارســـات المتبعة بدون 

التطرق للترتيب. 
ويأمـــل المركـــز اإلحصائـــي الخليجي 
أن يتم حســـاب المؤشـــر بشكل دوري 
عـــن  أكثـــر  معلومـــات  تتوافـــر  حتـــى 
الظواهـــر  دراســـة  وإمـــكان  المنطقـــة 
األكثـــر  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
تأثيًرا على مشـــاركة المرأة الخليجية 
في التنمية، واالعتماد على السجالت 

للبيانـــات  رئيـــس  كمصـــدر  اإلداريـــة 
الرســـمية لضمان استمرارية الحصول 

على البيانات بشكل دوري.
بتوحيـــد  أيضـــا  الورشـــة  وأوصـــت 
والمنهجيـــات  والتعاريـــف  المفاهيـــم 
القيـــاس  لمؤشـــرات  والتصانيـــف 
الدوليـــة،  التعاريـــف  مـــع  المتوافقـــة 
وتأكيـــد أهميـــة الترويج للمؤشـــر في 
الثقـــة  الكتســـاب  العالميـــة  المحافـــل 
الدولية واالعتراف بمنهجية المؤشـــر 
ومدلوالتـــه؛ ليصبح مرجعـــا إحصائيا 

خليجيا على المستوى الدولي.

أهداف الورشة

الهـــدف مـــن الورشـــة مناقشـــة  وكان 
مؤشـــر  وتصميـــم  بنـــاء  “مشـــروع 
مشاركة المرأة الخليجية في التنمية” 

باالطالع إلى تجارب الدول المشاركة؛ 
بهدف تصميم مؤشـــر خليجي يقيس 
مســـتوى مشـــاركة المـــرأة الخليجيـــة 
في التنمية؛ واســـتنادا إلى خبرة دول 
مجلـــس التعـــاون فـــي متابعـــة قضايا 
المـــرأة وإيجـــاد آليات لرصـــد وقياس 
تقـــدم المـــرأة الخليجيـــة، التـــي كانت 
لبنـــة أساســـية إلصـــدار المؤشـــر ومن 
بينهـــا جهـــود المرصد الوطنـــي للمرأة 
بالمملكـــة العربية الســـعودية وتجربة 
بمملكـــة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
البحرين التي نتج عنها مؤشـــر وطني 

لقياس التوازن بين الجنسين. 
كما هدفت الورشـــة إلى اعتماد مؤشر 
إلصـــدار تقاريـــر دوريـــة تحلـــل نتائج 
الســـتراتيجيات  للوصـــول  المؤشـــر 
تدعم رفع مشـــاركة المـــرأة الخليجية 

في التنميـــة وتعزيز قدرات إحصائية 
خليجيـــة ووطنيـــة تضمـــن اســـتمرار 
ورصـــد  دورًيـــا  المؤشـــر  احتســـاب 
التغيـــرات التـــي تحصل على المؤشـــر 

مع الزمن.
وكان المشـــاركون فـــي اليـــوم الثانـــي 
واألخيـــر من الورشـــة واصلـــوا عرض 
دولهـــم  ممارســـات  عـــرض  تجاربهـــم 
فـــي رصـــد وقيـــاس مؤشـــر مشـــاركة 
الخليجية فـــي التنميـــة، وآلية عملهم 
على مصادر البينات الالزمة لحســـاب 
االجتماعـــي  النوعـــي  مؤشـــرات 
مشـــاركة  ومؤشـــرات  عـــام،  بشـــكل 
بشـــكل خـــاص،  التنميـــة  فـــي  المـــرأة 
والمنهجيـــة واألدوات والنمـــاذج التي 
يســـتخدمونها لقياس مشـــاركة المرأة 

في التنمية.

توصية خليجية باالسترشاد بتجربة البحرين في التوازن بين الجنسين
المجلس دول  عــلــى  لتعميمها  ــرأة”  ــم ــل ل “األعـــلـــى  ــداد  ــع ــت اس ــد  ــؤك ت ــاري  ــصـ األنـ
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تم استخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املوحد، وبيان الدخل املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد من البيانات املالية املوحدة لرشكة اإلثمار القابضة ش.م.ب للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 201٩، والتي 
تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وتم مراجعتها من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد، مملكة البحرين، والذين أصدروا رأياً غري متحفظ عليها بتاريخ 1٣ فرباير 2020.

إلهام حسن
عضو مجلس اإلدارة

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

رشكة اإلثمار القابضة ش.م.ب. سجل تجاري: 15210، ص.ب: 2820، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
www.ithmaarholding.com :هاتف: 584000 17 )٩7٣+(، فاكس: 584017 17 )٩7٣+(، املوقع اإللكرتوني

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كرشكة استثمارية فئة 1.

بيان المركز المالي الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

كما يف
٣١ ديسمرب ٢٠١٩

)مدققة(

كما يف
٣١ ديسمرب ٢٠١٨

)معدلة(

املوجودات

 596،234  692،596 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 285،627  393،606 ومؤسسات أخرى

 3،264،865  2،817،144 مرابحات وتمويالت اخرى

 495،626  635،151 تمويالت املشاركة

 5،760  -   استثمارات يف املضاربة

 1،756،695  1،535،788 صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها

 601،969  633،292 استثمارات يف رشكات زميلة

 410،765  392،797 موجودات مقتناة لغرض التأجري

 120،034  115،433 تكافل ومستحقات ذات صلة

 211،319  168،994 موجودات أخرى

 270،066  251،005 استثمارات عقارية

 269،388  260،217 عقارات قيد التطوير

 63،216  78،285 موجودات ثابتة

 137،092  110،931 موجودات غري ملموسة

 8،488،656  8،085،239 إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية 

 1،476،108  1،515،182 الحسابات الجارية للعمالء

 1،541،346  1،282،867 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1،694،977  1،563،797 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 566،122  384،432 املطلوبات األخرى

 134،873  129،768 احتياطي تابع للتكافل

 5،413،426  4،876،046 إجمايل املطلوبات

 2،622،311  2،802،344 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 336،563  311،303 حقوق األقلية

 8،372،300  7،989،693 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية

 757،690  757،690 رأس املال

 )30،149( )30،149(أسهم الخزينة

 140،290  114،298 االحتياطيات

 )751،475( )746،293(خسائر مرتاكمة

 116،356  95،546 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 8،488،656  8،085،239 االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

بيان الدخل الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

    للسنة املنتهية يف       للسنة املنتهية يف 

٣١ ديسمرب ٢٠١٩
)مدققة(

٣١ ديسمرب ٢٠١٨
)مدققة(

اإليرادات 

 180،2٣6  218،٩68 الدخل من حسابات االستثمار املطلقة
 ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات 

 )108،645( )144،18٩(الهبوط يف القيمة

 7١،5٩١  74،77٩ حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضارباً

 161،0٩8  184،246 الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 42،772  40،415 حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ٩٩،٣07  124،5٩7 الدخل من االستثمارات االخرى

 6٣،782  101،427 إيرادات أخرى

 4٣٨،55٠  5٢5،464 إجمايل اإليرادات

 ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية 
 )178،7٣0( )22٩،267(ومؤسسات أخرى

 ٢5٩،٨٢٠  ٢٩6،١٩7 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )18٣،018( )1٩1،084(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )٣٣،٣87( )٣0،٩٩٣(اإلستهالك واإلطفاء

 )٢١6،4٠5( )٢٢٢،٠77(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة 
 4٣،4١5  74،١٢٠ والرضائب الخارجية 

 50،٩12  -   الربح الناتج من عمليات االستحواذ عىل نشاط تجاري )صايف(

 )55،٣٣8( )٣2،270(مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

 ٣٨،٩٨٩  4١،٨5٠ صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 )28،٩٣2( )2٩،652(رضائب خارجية

 ١٠،٠57  ١٢،١٩٨ صايف  الربح للسنة

متعلقة بالتايل:

 )2٣،٩81( 66٩ مساهمي االثمار

 ٣4،0٣8  11،52٩ حقوق األقلية

 ١٠،٠  ١٢،١٩٨57 

)٠،٨٢(٠،٠٢ عائد السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

بيان التدفقات النقدية الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

   للسنة املنتهية يف                 للسنة املنتهية يف

٣١ ديسمرب ٢٠١٩
)مدققة(

٣١ ديسمرب ٢٠١٨
)مدققة(

األنشطة التشغيلية 

 ٣8،٩8٩  41،850 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 ٣٣،٣87  ٣0،٩٩٣ االستهالك واإلطفاء

 )42،772( )40،415(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 )50،٩12( -   أرباح ناتجة من عمليات األستحواذ عىل نشاط تجاري )صايف(

 55،٣٣8  ٣2،270 مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

 )٩٩،٣07( )124،5٩7(دخل من استثمارات أخرى

 24٩  7٩8 أرباح من بيع موجودات ثابتة

 )65،٠٢٨( )5٩،١٠١(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

النقص يف أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً ولدى املصارف املركزية

 16،0٩2  5،6٣2 املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 )1٩1،856( ٣00،667 مرابحات وتمويالت اخرى 

 )2٣5،0٩7( )184،771(تمويالت املشاركة

 )25،687( )28،074(موجودات أخرى

 )56،52٣( 148،٣14 الحسابات الجارية للعمالء 

 5٣6،526  )20٩،0٣2(مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 216،160  48،851 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 46،516  )16٣،815(املطلوبات األخرى

 )1٣0،٣40( 217،761 الزيادة/)النقص( يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )20،110( )2٩،8٩5(الرضائب املدفوعة

 ٩٠،65٣  46،5٣7 صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف )الزيادة( / النقص يف:

 -    5،760 استثمارات يف املضاربة

 )6٣،005( 17،٩68 موجودات مقتناة لغرض التأجري

 )126,808( 175،41٩ صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها

 -    17،585 استثمارات يف رشكات زميلة

 4،4٩2  -   استثمارات عقارية

 44،080  45،6٣2 أرباح أسهم مستلمة من رشكات زميلة

 )8،284( )2٩،1٣1(رشاء موجودات ثابتة

 )١4٩،5٢5( ٢٣٣،٢٣٣ صايف النقد الناتج من/) املستخدم يف( األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 )7٩6( )5٣2( حقوق األقلية

 )7٩6( )5٣٢( صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

 )٩1،٣٩٩( )6٩،8٩2(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 )١5١،٠67( ٢٠٩،٣46 صايف الزيادة / )النقص(  يف النقد وما يف حكمه

 7٩٢,٢١٨  64١،١5١ النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

 64١،١5١  ٨5٠،4٩7 النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 ١١6،٣56  )75١،475( ١4٠،٢٩٠  )٩4،٢٠٣( ٣،١٨7  )6،٩٢4( 5٠،7٢7  ٣٨،4١٨  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٩ )مدققة(

 66٩   66٩  -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف ربح السنة

 -    )67( 67  -    -    -    -    67  -    -    -   تحويل إىل احتياطي قانوني

 4،5٨٠  4،580  -    -    -    -    -    -    -    -    -   زيادة حصص يف رشكة تابعة

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات
 )١،٠٠٨( -    )١،٠٠٨( -    -    )1،008( -    -    -    -    -      استثمارية وما يف حكمها

 ١،١6٣  -    ١،١6٣  -    1،16٣  -    -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
 حركة إحتياطي القيمة العادلة 

 )١٠،5٩٠( -    )١٠،5٩٠( -    -    )10،5٩0( -    -    -    -    -      للرشكات الزميلة
 )١5،6٢4( -    )١5،6٢4( )15،48٩( )172( ٣7  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ٩5،546  )746،٢٩٣( ١١4،٢٩٨  )١٠٩،6٩٢( 4،١7٨  )١٨،4٨5( 5٠،7٢7  ٣٨،4٨5  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٩ )مدققة(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٨ 

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

 احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 ٣55،٣٣٠  )6٠5،٩7٢( ٢٣٣،76١  )46,6٩٢( ٣،45٠  ٣٨،77٣  5٠،7٢7  ٣٨،4١٨  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٨ )مدققة(

 )١٢١،5٢٢( )121،522( -    -    -    -    -    -    -    -    -   تأثري معيار املحاسبة املالية رقم ٣0

 ٢٣٣،٨٠٨  )7٢7,4٩4( ٢٣٣،76١  )46,6٩٢( ٣،45٠  ٣٨،77٣  5٠،7٢7  ٣٨،4١٨  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ الرصيد املعدل يف ١ يناير ٢٠١٨

صايف خسارة السنة
   -    -    -    -    -    -    -    -    - )2٣،٩81( )٢٣،٩٨١( 

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات
  استثمارية وما يف حكمها

   -    -    -    -    - )44،156(    -    - )44،١56(    - )44،١56( 

 حركة القيمة العادلة لالستثمارات
  العقارية

   -    -    -    -    -    -  5٩6    -  5٩6    -  5٩6 

 حركة إحتياطي القيمة العادلة 
 )١،٨١٢( -    )١،٨١٢( -    -    )1،812( -    -    -    -    -      للرشكات الزميلة

 )4٨،٠٩٩( -    )4٨،٠٩٩( )47،511( )85٩( 271  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ١١6،٣56  )75١،475( ١4٠،٢٩٠  )٩4،٢٠٣( ٣،١٨7  )6،٩٢4( 5٠،7٢7  ٣٨،4١٨  ١4٩،٠٨5  )٣٠،١4٩( 757،6٩٠ يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٨ )مدققة(

النتائج المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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ناصر بن حمد: الميثاق مّهد الطريق لتحقيق اإلنجازات الرائدة
ــّورًا ــ ــط ــ ــر ت ــثـ ــت أكـ ــاتـ ــة الـــريـــاضـــيـــة والـــشـــبـــابـــيـــة بـ ــركـ ــحـ الـ

رفع ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلـــى مقام عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
ورئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
وولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة وإلى شـــعب البحرين الوفي 
بمناســـبة ذكـــرى ميثـــاق العمـــل الوطني 
الذي يصـــادف 14 فبراير. وقال ســـموه 
فـــي تصريح له بهذه المناســـبة الوطنية 
“إننـــا ننظـــر إلى ذكـــرى التصويـــت على 
ميثـــاق العمـــل الوطنـــي بعيـــون ملؤهـــا 
بمـــا حققتـــه مملكـــة  الفخـــر واالعتـــزاز 

البحريـــن من إنجـــازات عظيمـــة بفضل 
الرؤيـــة الثاقبة لصاحـــب الجاللة الملك، 
ومشـــروع جاللته اإلصالحـــي الذي قاد 
البحريـــن إلى مرحلة جديـــدة من البناء 
والتحديـــث واالرتقاء بمســـيرة المملكة 
في مختلف المجاالت واألمر الذي جعل 
من البحرين نموذًجا رائًدا ومتميًزا على 
مختلف األصعدة وسط االهتمام الكبير 
مـــن قبـــل صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء ومتابعة صاحب الســـمو الملكي 

ولي العهد”.
 وبّيـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة “أن التصويت على ميثاق العمل 
الوطنـــي كانـــت لـــه انعكاســـات إيجابية 
المملكـــة بصـــورة عامـــة  علـــى مســـيرة 
ونماءهـــا وتطورهـــا وعلـــى الحركتيـــن 
المملكـــة  فـــي  والشـــبابية  الرياضيـــة 
مـــن خـــالل اإلنجـــازات المتميـــزة التـــي 
حققتها البحرين في المحافل اإلقليمية 

والقاريـــة والعالمية فـــي العصر الذهبي 
والتـــي كانـــت بمثابـــة نتيجـــة طبيعيـــة 
انتهجـــه  الـــذي  اإلصالحـــي  للمشـــروع 
األســـاس  كانـــت  والتـــي  الملـــك  جاللـــة 
الرياضيـــة  اإلنجـــازات  فـــي  المتيـــن 
والشـــبابية ومـــا وصلت إليه مـــن تطور 
في كافة المجاالت في أيامنا الحالية”.

 وأشار ســـموه “تعيش في ذكرى ميثاق 
العمـــل الوطنـــي ســـعادة بالغـــة وكبيـــرة 
بفضل اإلنجـــازات الهائلـــة التي حققتها 
فـــي  والرياضيـــة  الشـــبابية  الحركـــة 
المملكـــة، ونســـتذكر فـــي هـــذه الذكـــرى 
الوطنية الغالية الدعم الكبير واالهتمام 
المباشر من قبل حضرة صاحب الجاللة 
والرياضيـــة  الشـــبابية  للحركـــة  الملـــك 
والتي حققت إنجازات باهرة في عهده 
وأعوام كان الذهب أساًســـا لها وشعاًرا، 
وتحقيق الذهب عنوان لتلك السنوات”.
 وعاهـــد ســـموه صاحب الجاللـــة الملك 
علـــى مواصلـــة بـــذل كل جهد من شـــأن 
االرتقـــاء بالحركة الشـــبابية والرياضية 
فـــي المملكة إلـــى أعلى مراتـــب التفوق 
واإلنجـــاز وصـــوالً إلى تحقيـــق تطلعات 
في رؤيـــة الحركة الشـــبابية والرياضية 
تســـير علـــى طريـــق تحقيـــق المزيد من 

اإلنجازات.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

“ َحَمٌد َبَنى الَبحَريَن َدار َمَحبٍَّة “
الَموِعـــُد ِفيـــِه  َوَعـــاَد  الرَِّبيـــُع  َعـــاَد 

َيوَلـــُد َيـــوٍم  ُكلِّ  فـــي  َوَرِبيُعنـــا 

َشـــاِهًدا َيبَقـــى  َمـــرَّ  َيـــوٍم  َفَلـــُكلُّ 

َســـرَمُد َرِبيـــٌع  َنحيـــا  الـــذي  أنَّ 

َوِبَعزِمـــِه ِفكـــرِه  ِبثاِقـــب  َحَمـــٌد 

ُد َيَتَجـــَدّ ِبأرِضنـــا  الرَِّبيـــَع  َجَعـــَل 

ـــا أنُموَذَجً ُحكِمـــِه  ِبداَيـــُة  َكاَنـــت 

ُيوَقـــُد ـــِة  ِللَبِريَّ َعـــدٍل  َكِســـَراِج 

أنَّهـــا ـــى  الَبحَريـــُن َحتَّ ِبـــِه  ت  َشـــعَّ

ـــُد ـــي َيصَع ـــي المعال ـــٍم ف ـــاَرت َكَنج َص

ــِرِه ــُة ِفكـ ــِن َومَضـ ــا ِبالُيمـ ــت ًلَنـ َلَمَعـ

ُيوَجـــُد ال  ِمثُلـــُه  ِســـْفًرا  ِلَتُصـــوَغ 

َفـــإذا ِبـــِه الِميثـــاُق أســـَفَر ُمشـــِرًقا

َيخُلـــُد  َعـــداًل  الـــَدرُب  َوِلَتســـَتِبيَن 

ُمزَداَنـــٌة َصَفَحاُتـــُه  ِميثاُقنـــا 

ـــُد ُمَتَوقِّ ِفكـــُرُه  َمليـــٍك  ِبـــرؤى 

ِمنَهاَجنـــا َلنـــا  َرَســـَمت  َفُبُنـــوُدُه 

ـــُد ُمَمهَّ ِريـــُق  َفالطَّ ُحـــبٍّ  ِمنَهـــاَج 

َفِبـــِه َنِســـيُر إلـــى الُعـــا فـــي ِعـــزٍَّة

أمَجـــُد ـــِة  الرَِّعيَّ َعلـــى  َيِطـــلُّ  َوَغـــٌد 

ــد ارَتَضـــى  ــاِء َقـ ــٍد ِبالَوفـ ــاُق َعهـ ِميَثـ

ـــاِهُد الَشّ َواإلَلـــُه  َوَشـــعٌب  ِمِلـــٌك 

ُســـُطوِرِه وُكلَّ  أحُرَفـــُه  َفـــَكأنَّ 

ـــِة ُتنَضـــُد َداَنـــاُت فـــي ُعقـــِد الَمَحَبّ

ــٍة َمَحبَـّ َدار  الَبحَريـــَن  َبَنـــى  َحَمـــٌد 

ــُد ــاَرت ُتحَسـ ــُن َصـ ــِه الَبحَريـ ــٌك ِبـ َمِلـ

َغـــدا  َوَلقـــد  ــٌم  َوُمَعلِـّ أٌب  َحَمـــٌد 

ُيقَصـــُد َأمـــٍر  ِبـــُكلِّ  الِكـــَراِم  َملَفـــى 

أصُلـــُه َكِريـــٌم  أمجـــاٍد  صلـــِب  مـــن 

ــَوُد ــَو األجـ ــوِد َفهـ ــِت الُجـ ــُب َبيـ َوَرِبيـ

َفـــإذا َطلبَنـــا الُيمـــَن فهـــَي َيِميُنـــُه

َوالُيســـُر ِمـــن ُيســـَراُه َدوًمـــا ُيوَلـــُد

ُصدَفـــًة َيأِتـــي  الَمجـــَد  َتحَســـَبنَّ  ال 

ــؤَدُد ـــل ُسـ ــا َب ــَس َتَمنًِّيـ ــُد ليـ َفالَمجـ

ـــٍة ُأمَّ ِرفَعـــَة  اهلُل  أراَد  َفـــإذا 

ـــُد َتَتَوحَّ ِبـــِه  َبَطـــًا  لهـــا  َأعِطـــي 

َربَِّنـــا  ِمـــن  ِنعَمـــًة  أَتاَنـــا  َحَمـــٌد 

ـــُدوا َشـــعٌب َعلـــى ُحـــبِّ الَمِليـــِك َتَوحَّ

َفَلَقـــد َســـَعى ِللَمجـــِد َســـعًيا َدأَبـــُه

ُيعِلـــي َمَكاَنـــَة ِشـــعِبِه َكـــي َيســـَعُدوا

َنهجـــُه الَعَدالـــة  إالَّ  أَبـــى  َمِلـــٌك 

ــُد ــَو َأحَمـ ــا ُهـ ــي ِبمـ ــِه َيأِتـ ــي ُحكِمـ فـ

أعماِلـــِه فـــي  اهلَل  ُيَراِعـــي  َحَمـــٌد 

َوِلِنعَمـــِة الَمولـــى َيُصـــوُن َوَيحُمـــُد

ـــعَب الَوِفـــيَّ ُيِجُلـــُه َوِلـــذا َتـــَرى الشَّ

ُدوا ُيَجـــدِّ إَليـــَك  َحَمـــٌد  َوَوالَءُهـــم 

اِمنـــا أيَّ ِمـــن  َجـــاَء  َيـــوٍم  ُكلِّ  فـــي 

ُفِتَحـــت َلنـــا أَبـــواُب َكانـــت ُتوَصـــُد

ــا ــا ِبهـ ــَت َلنـ ــد َفتحـ ــٍر َقـ ــَواَب َخيـ أبـ

ُد َتَتَمـــدَّ َوِبَفضِلُكـــم  َأمَجاُدنـــا 

ـــٍة َتِحيَّ ُكلُّ  َســـلماَن  أبـــا  َفَلُكـــم 

ــٌة ال َتنَفـــُد َلـــَك فـــي الُقلـــوِب َمَحبَـّ

َوُزُهـــورِه َبـــورِده  الرَِّبيـــُع  َعـــاَد 

ُتنُشـــُد الَمدائـــِح  أحلـــى  َوُطُيـــوُرُه 

ُتِزيُنـــُه الَمِليـــِك  ِباســـِم  َتغِريُدهـــا 

ـــُد فـــي َشـــدِوها َحَمـــَد الَعِظيـــَم ُتَمجِّ

دائًمـــا َرِبيًعـــا  يـــا  ُعدنـــا  َواليـــوَم 

ُيحَمـــُد الَعِزيـــَزِة  كـــَرى  ِللذِّ َوالَعـــوُد 

َلُكـــم َوِميثـــاٌق  َحمـــٌد  ِإنَجاُزُكـــم 

ُد ُيـــَردِّ َصـــاَر  اِريـــُخ  التَّ َتـــرى  َلِهمـــا 

َربَُّنـــا َحباَنـــا  َنبِغـــي  َكمـــا  ا  َمِلـــَكً

َنســـُجُد َوحمـــًدا  َشـــكًرا  َفِلَربَِّنـــا 

د. عبد اهلل بن أحمد منصور آل رضي

قصيدة مهداة إلى مقام حضرة صاحب الجالة

 الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه 

في ذكرى ميثاق العمل الوطني.

الحمر: الخطط اإلسكانية مستمدة من مبادىء الميثاق
ــاص” ــ ــخ ــ ــع “ال ــ ــادرات الـــشـــراكـــة م ــ ــبـ ــ ــن مـ ــ ــد م ــزيـ ــمـ ــاق الـ ــ ــ إط

رفـــع وزيـــر االســـكان باســـم الحمر، أســـمى 
آيات التهانـــي والتبريكات إلـــى ملك البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، بمناســـبة الذكـــرة التاســـعة عشـــرة 

للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
وقـــال وزيـــر اإلســـكان “إن ذكـــرى ميثـــاق 
العمل الوطني تعد فرصة مواتية الستذكار 
اإلنجـــازات التي تحققت فـــي العهد الزاهر 
لصاحـــب الجاللـــة ملـــك البـــالد، إذ شـــهدت 
المسيرة التنموية الشـــاملة لجاللته العديد 
مـــن المكتســـبات فـــي مختلـــف المجـــاالت 

واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة  السياســـية 
وغيرهـــا، األمـــر الـــذي جعـــل المملكـــة فـــي 
مصـــاف الـــدول المتقدمـــة والســـيما علـــى 
صعيد تنمية المواطن وتوفير سبل العيش 
الكريـــم لـــه”. وقـــال إن العقديـــن الماضيين 
الخدمـــات  آالف  الحكومـــة  توفيـــر  شـــهدا 
الدخـــل  ذوي  مـــن  للمواطنيـــن  اإلســـكانية 
المحدود، من خالل مشاريع مدن البحرين 
الجديدة والعشرات من مشاريع المجمعات 
الســـكنية، في إطار المسؤولية االجتماعية 
التـــي أوالها الميثـــاق األولوية في الخطط 
والبرامج التنموية، إذ أقر الميثاق ودستور 
المملكـــة حـــق المواطن فـــي الحصول على 
الخدمة اإلســـكانية، وهـــي االلتزامات التي 
علـــى ضوئهـــا تم تنفيـــذ الخطـــط والبرامج 
الحكوميـــة، التي تســـعى إلـــى تحقيق ذلك 

الهدف، مضيفًا أن ملف الســـكن االجتماعي 
التشـــريعات  مـــن  كبيـــرة  اســـتفادة  حقـــق 
اإلســـكانية التي أقرتها السلطة التشريعية، 
ممـــا يترجم مدى االســـتفادة التي تحققت 
في المملكة من هذه التجربة الديمقراطية.

وأردف الحمـــر أن أولويـــة الـــوزارة الحالية 
هي التركيز على مبدأ االستدامة لالستمرار 
المكتســـبات  مـــن  المزيـــد  تحقيـــق  فـــي 
اإلسكانية، من خالل المراجعات المستمرة 
لخطط الوزارة وإطالق المزيد من مبادرات 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، والحلـــول 
التمويليـــة، تماشـــيًا مـــع برنامـــج الحكومة 

ورؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030.
جميـــع  أن  إلـــى  اإلســـكان  وزيـــر  ولفـــت 
المبـــادرات التي قامـــت الـــوزارة بإطالقها، 
التـــي تقوم الـــوزارة بدارســـة المزيـــد منها؛ 
لطرحهـــا فـــي الفتـــرة المقبلـــة تعـــد امتدادا 
للرؤية التي أرســـاها ميثـــاق العمل الوطني 
علـــى الصعيـــد االجتماعـــي، وتضـــاف إلـــى 
يقودهـــا جاللـــة  التـــي  المباركـــة  المســـيرة 

الملك.

باسم الحمر

المنامة - وزارة اإلسكان

المؤيد: الميثاق أّسس لبناء البحرين الحديثة
ــاب ــ ــبـ ــ ــشـ ــ فـــــتـــــح أبــــــــــواًبــــــــــا واســــــــعــــــــة أمـــــــــــــام الـ

رفع وزير شؤون الشـــباب والرياضة أيمن 
المؤيد، أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
إلـــى ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وإلى شـــعب 
البحريـــن الوفـــي بمناســـبة ذكـــرى ميثـــاق 
العمـــل الوطني الذي يصـــادف 14 فبراير. 
وقـــال وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
فـــي تصريـــح له بهـــذه المناســـبة “يشـــكل 
ميثـــاق العمل الوطني رؤية ثاقبة لحضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك المفدى فـــي بناء 
البحرين الحديثة والمتطورة في مختلف 
الوطنيـــة  المناســـبة  وهـــذه  المجـــاالت 

العظيمـــة فرصـــة نســـتحضر مـــن خاللهـــا 
روح الوحدة الوطنية والتمســـك بالثوابت 
والمكتســـبات واإلنجـــازات العاليـــة التـــي 
تحققـــت فـــي ظـــل المشـــروع اإلصالحـــي 
والعهـــد الزاهـــر لصاحـــب الجاللـــة الملـــك 
والـــذي يعـــد عالمـــة بـــارزة ومضيئـــة فـــي 
تاريخ البحرين الحديث وســـيظل مزروًعا 

في الذاكرة الوطنية لشعب البحرين”. 
 وبّين “ســـّطر ميثاق العمـــل الوطني أقوى 
وأروع صور التالحم بين القيادة والشعب 
ومحكـــوم  حاكـــم  وبيعـــة  وفـــاء  وعقـــد 
وانعكـــس ذلك من خالل نســـبة التصويت 
التـــي بلغـــت 98.4 %، األمـــر الذي ســـاهم 
بفضل رؤية جاللة الملك المفدى وجهوده 
في إرســـاء قواعد بنـــاء البحرين الحديثة 
والدولـــة المتقدمـــة من الناحيـــة التنموية 
والشـــبابية  والسياســـية  واالقتصاديـــة 

والرياضية”. 
 وتابـــع “إن الحركـــة الرياضيـــة والشـــبابية 
البحرينية تسير بخطى ثابتة نحو التطور 
والنمـــاء بفضـــل االهتمـــام الكبيـــر من قبل 
الخيريـــة  لألعمـــال  الملـــك  ممثـــل جاللـــة 
وشـــؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني 

رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي 
تمكن من تطبيق الرؤية الملكية الســـامية 
التـــي تضمنها ميثـــاق العمل الوطني تجاه 
الحركـــة الشـــبابية والرياضيـــة األمر الذي 
ســـاهم في تحقيق هذيـــن القطاعين لنقلة 
اإلداريـــة  منظومتهـــا  فـــي  بـــارزة  نوعيـــة 
والفنيـــة األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي تحقيق 
منتسبيها للعديد من اإلنجازات الرياضية 
والشبابية المشرفة على مختلف األصعدة 
ورفـــع رصيـــد اإلنجـــازات الرياضيـــة فـــي 
العصـــر الذهبـــي”. وأشـــار إلـــى “أن ميثـــاق 
العمـــل الوطنـــي فتـــح أبواًبا واســـعة أمام 
اإلبـــداع  أجـــل  مـــن  البحرينـــي  الشـــباب 
والتميز والتسابق نحو تحقيق اإلنجازات 
الرائـــدة التي ضمـــت للبحرين رفع اســـمها 

وعلًما عالًيا خفاًقا بمختلف المحافل”.

أيمن المؤيد

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المبارك: إنجازات تنموية وبنية تحتية داعمة لاقتصاد
والشعب القيادة  بين  الكبير  التاحم  فخر  بكل  فيها  نستذكر  عزيزة  مناسبة 

رفـــع وزيـــر شـــئون الكهربـــاء والمـــاء وائل 
المبارك أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
إلـــى ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وإلى شـــعب 
مملكـــة البحريـــن بمناســـبة ذكـــرى ميثـــاق 

العمل الوطني.
 وبهـــذه المناســـبة قـــال الوزيـــر “إن ذكـــرى 
ميثـــاق العمـــل الوطنـــي مناســـبة عزيـــزة 
نســـتذكر فيها بكل فخر واعتـــزاز التالحم 
الكبيـــر بين القيادة والشـــعب في تصويت 
والتـــي وضـــع  بنســـبة 98.4 %  تاريخـــي 
المتقدمـــة  الـــدول  فـــي مصـــاف  المملكـــة 
المشـــروع  “إن  مضيًفـــا  والمتطـــورة”. 
الوطنـــي لصاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد 

فتـــح آفاًقا جديدة فـــي مختلف المجاالت 
والثقافيـــة  واالجتماعيـــة  السياســـية 
حققـــت  ولقـــد  والخدميـــة،  واإلعالميـــة 
المملكة في الســـنوات المنصرمة خطوات 

رائدة ومتميزة في مختلف المجاالت”.
مملكـــة  احتفـــال  “إن  المبـــارك  وأضـــاف   
البحريـــن بذكـــرى الميثـــاق يشـــّكل محطة 
مـــن محطـــات الفخـــر واالعتزاز ومناســـبة 

عظيمـــة لبث قيـــم االنتماء للوطـــن الغالي 
والـــوالء للقيادة كما أنها فرصة الســـتذكار 
المنجـــزات الكبيـــرة والتنمية المســـتدامة 
التـــي حققتها مملكة البحرين وفًقا للرؤية 
الســـامية”. وأضاف “في ظـــل العهد الزاهر 
البـــالد، عملـــت  الجاللـــة عاهـــل  لصاحـــب 
الحكومـــة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الوزراء وبمتابعة واهتمام صاحب 

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء على توفير بنيـــة تحتية ومرافق 
عامـــة داعمة لالقتصاد الوطنـــي والتنمية 

المستدامة في المملكة”.
 مـــن جانبه، قـــال الرئيـــس التنفيذي لهيئة 
الكهرباء والماء الشـــيخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفـــة إن هـــذا اليـــوم الشـــعبي يعـــد 
مصدر فخـــر واعتزاز؛ لما ترتـــب عليه من 
مكتســـبات فـــي العمل الوطنـــي وأدت إلى 
تحقيـــق العديـــد من اإلنجازات في شـــتى 

المجاالت في مملكة البحرين.
وأكد الشـــيخ نـــواف أن الميثـــاق يعبر عن 
الرؤية الثاقبة لعاهل البالد، مشيًرا إلى أن 
الميثاق هو صورة رائدة وسامية للمعاني 
الوطنية النبيلة، مؤكًدا أن نســـبة 98.4 % 
رسمت صورة الوالء والتالحم مع القيادة 
اإلصـــالح  مســـيرة  بنـــاء  نحـــو  الرشـــيدة 

والتقدم واالزدهار.

الشيخ نواف بن إبراهيم وائل المبارك
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المنامة - المجلس األعلى للشباب والرياضة

رفع األمين العام للمجلس األعلى للشباب 
آل  إبراهيم  بن  الشيخ سلمان  والرياضة 
والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  خليفة 
الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  إلى 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ورئــيــس 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ ال
خليفة بن سلمان ال خليفة وولي العهد 
لرئيس  النائب األول  القائد األعلى  نائب 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة 
للتصويت  التاسعة عشرة  الذكرى  حلول 

على ميثاق العمل الوطني.
 وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
مرحلة  دشــن  الوطني  العمل  ميثاق  أن 
في  الــبــحــريــن  مملكة  تــاريــخ  فــي  مهمة 
أن  الفًتا  الملك  لجاللة  الزاهر  العهد  ظل 
مباركة أبناء البحرين للميثاق وما ترتب 
عليه من من خطوات بناءة أقرها عاهل 
المملكة  مكانة  تعزيز  في  ساهم  الــبــالد، 
الحديثة  الــديــمــقــراطــيــات  ســاحــة  عــلــى 
أسس  ترسيخ  على  التركيز  إلــى  إضافة 
المجاالت  مختلف  في  الشاملة  التنمية 
واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة  السياسية 

والشبابية والرياضية.
ــاف الــشــيــخ ســلــمــان بـــن إبــراهــيــم  ــ  وأضـ
الرؤية  عــن  يعبر  الميثاق  أن  خليفة  آل 
التالحم  ويترجم  الملك  لجاللة  الثاقبة 
الوطني الذي عكس مدى وعي المواطن 
الفكرية  وثــقــافــتــه  ونــضــجــه  الــبــحــريــنــي 

اليوم  هذا  أن  إلى  الفًتا  والديمقراطية، 
سيبقى  البحرين  تــاريــخ  فــي  التاريخي 
المشروع  بهذا  واالعــتــزاز  للفخر  مصدًرا 
مكتسبات  مـــن  حــقــقــه  ــا  ومــ الـــحـــضـــاري 
دولة  تكريس  على صعيد  كبيرة  وطنية 
ــون وتــعــزيــز مــبــادئ  ــقــان الــمــؤســســات وال

الديمقراطية الحقيقية.
آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  وأوضــح   
الوطني تشّكل  الميثاق  خليفة أن ذكرى 
الهائلة  اإلنـــجـــازات  الســتــحــضــار  محطة 
الصعيدين  على  المملكة  حققتها  الــتــي 
ــريــاضــي والــشــبــابــي والـــتـــي تــعــبــر عن  ال
الحركة  مستوى  فــي  المتنامي  التطور 
ــل دعــم  ــي ظـ ــيــة فـ ــاب ــشــب الــريــاضــيــة وال
ــرشــيــدة وحــرصــهــا  ــادة ال ــي ــق ــمــام ال واهــت
أشكال  مختلف  توفير  على  المتواصل 
الرعاية للشباب البحريني وتهيئة السبل 
على  المملكة  مــكــانــة  بترسيخ  الكفيلة 

الساحة الرياضية الدولية.

سلمان بن إبراهيم: “الميثاق” 
مصدر فخر بتاريخ الوطن

إنجازات إعالمية وتقنية رائدة في العهد اإلصالحي
الوطنيـــة والفنيـــة  اإلعالميـــة  الكـــوادر  بعطـــاء  نعتـــزُّ  الرمحيـــي: 

أشــاد وزيــر شــؤون اإلعــام علــي الرميحــي بتقــدم مملكــة البحريــن 
كأنموذج في االنفتاح اإلعامي والثقافي واإلبداع الفكري والمعرفي، 
واتســاع آفــاق التعبيــر عن الــرأي عبر المنصــات اإلعاميــة والرقمية، 
انســجاًما مــع اإلنجــازات الديمقراطيــة والتنمويــة المتواصلــة خــال 
العهــد اإلصاحــي الزاهر لعاهــل الباد صاحب الجالــة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

التهاني  آيــات  الــوزيــر أسمى   ورفــع 
البالد صاحب  إلى ملك  والتبريكات 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر خــلــيــفــة بن 
سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
مــجــلــس الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
خــلــيــفــة، وإلــــى الــشــعــب الــبــحــريــنــي 
عشرة  الــتــاســعــة  الـــذكـــرى  بمناسبة 
بموافقة  الــوطــنــي  الــمــيــثــاق  ــرار  إلقــ
باعتباره  المواطنين،  مــن   %  98.4
محطة وطنية تاريخية في انطالقة 

عهد اإلصالح والتنوير والحريات.
بجميع  اإلعــــالم  وســائــل  أن  ــد  وأكــ  
ــا الـــمـــقـــروءة والــمــطــبــوعــة  ــهـ أنـــواعـ
واإللكترونية  والمرئية  والمسموعة 
شــهــدت تــطــوًرا هــائــالً فــي إعــدادهــا 
كشريك  الوطنية  رسالتها  وتــأديــة 
ــالح  ــ ــرة اإلصــ ــيـ ــسـ مــــحــــوري فــــي مـ
والتنمية  والديمقراطي  السياسي 

الـــشـــامـــلـــة الـــمـــســـتـــدامـــة، وحــمــايــة 
الثقافية  والهوية  الوطنية  الوحدة 
وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، 
وفًقا للدستور ومبادئ ميثاق العمل 
الــوطــنــي والــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة 
واإلعــالمــيــة  الصحفية  والــمــواثــيــق 
وبما  والــدولــيــة،  والعربية  المحلية 
يدعم برنامج عمل الحكومة )-2019

.)2022
ــيـــحـــي عــــن فــخــره  ــرمـ  وأعــــــــرب الـ
اإلعالمية  الكوادر  بعطاء  واعتزازه 
ــيـــة، الســـيـــمـــا مــن  ــنـ والـــفـــنـــيـــة الـــوطـ
المواهب الشبابية المبدعة، في ظل 
إلى  بــالــوزارة  البحرنة  نسبة  ارتفاع 
خريج  مائة  توظيف  بعد   ،%  98.4
العام  خــالل  مهندًسا  و21  جامعي، 
متواصلة  خطة  إطــار  في  الماضي، 
الشابة  الوطنية  الــكــفــاءات  إلحــالل 
محل المتقاعدين وغير البحرينيين، 
ــــدورات  وإدمــاجــهــا فــي الــبــرامــج وال

التدريبية.
 وأكــد حرص وزارة شــؤون اإلعالم 

عــلــى الــنــهــوض بـــاإلعـــالم الــوطــنــي 
ورســـالـــتـــه الــتــنــويــريــة والــتــوعــويــة 
الصحفيين،  جمعية  مــع  بــالــتــعــاون 
النزيهة  الــوطــنــيــة  الكلمة  وتحفيز 
بيوم  السنوي  االحتفال  سياق  فــي 
الصحافة البحرينية وتقديم “جائزة 
بما  لــلــصــحــافــة”،  ســلــمــان  بــن  خليفة 
يتسق مع األطر التشريعية العصرية، 
موضًحا أن مشروع القانون الجديد 
المراجعة  قيد  واإلعـــالم  للصحافة 
الــوزاريــة  اللجان  إطــار  في  النهائية 
ــى  ــمــخــتــصــة، وســتــتــم إحـــالـــتـــه إل ال
ــتــشــريــعــيــة خــــالل دور  ــســلــطــة ال ال
وإقــراره  لمناقشته  الحالي،  االنعقاد 
بما يضمن تعزيز الحريات المسؤولة 
حقوق  وحماية  الـــرأي،  عــن  للتعبير 
الصحفيين في الحصول المعلومات 

حبسهم  أو  ا  تعسفيًّ فصلهم  وحظر 
ا  في جرائم النشر. احتياطيًّ

ــالم على  ــّدد وزيـــر شـــؤون اإلعــ وشــ
خططها  فـــي  مــاضــيــة  الـــــــوزارة  أن 
الوطني  اإلعــالم  لتطوير  وبرامجها 
المسؤولة،  الحرية  مــن  أســس  على 
ــاءة الـــبـــشـــريـــة واإلداريـــــــــة  ــ ــف ــكــ ــ وال
والمالية، والجودة المهنية والتقنية، 
واإلبداع واالستدامة، في ظل بيئة 
بما  مــحــفــزة،  وتنظيمية  تشريعية 
في  لإلعالم  الحيوي  بالدور  يرتقي 
الحفاظ على  هوية الوطن وثقافته، 
ــراز  وحــمــايــة أمــنــه واســتــقــراره، وإبـ
التنموية  والديمقراطية  منجزاته 
المشروع  انطالقة  منذ  المتواصلة 
الجاللة  لصاحب  الــرائــد  اإلصــالحــي 

 الملك.

الشيخ سلمان بن إبراهيمعلي الرميحي

المنامة - بنا
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تحفيز الكلمة 
النزيهة في 

سياق االحتفال 
السنوي بيوم 

الصحافة البحرينية 
و “جائزة خليفة بن 

سلمان للصحافة”

المنامة - بنا

شؤون  وزارة  وكيل  أكــد 
بحر  عبدالرحمن  اإلعــالم 
العمل  مــيــثــاق  ــرى  ذكـ أن 
الوطني ذكرى غالية على 
البحريني،  الشعب  قلوب 
يعيد  بها  االحــتــفــال  وأن 
التاريخية  اللحظة   تلك 
ــدة فـــــي ذاكـــــــرة  ــ ــالـ ــ ــخـ ــ الـ
لرؤى  وتجسيًدا  الوطن، 
البالد  عــاهــل  وإنـــجـــازات 
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب 

حمد بن عيسى آل خليفة. وأعرب وكيل الوزارة، لدى استقباله 
المجلس،  وأعــضــاء  بوطبنية  جــاســم  بوطبينة  مجلس  رئــيــس 
للهوية  تعزيز  األهلية من  المجالس  تلعبه  الذي  المهم  الدور  عن 
الوطنية وتكريس الوالء واالنتماء لهذا الوطن الغالي وقيادته. 
وأكــد حرص وزارة شــؤون اإلعــالم بقيادة وزيــر شــؤون اإلعالم 
على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع كشريك مؤثر لتعزيز 
صاحب  دعائمها  أرســى  التي  والحضارية  التنموية  اإلنــجــازات 

الجاللة الملك.

وكيل اإلعالم: ذكرى غالية على 
قلوب الشعب البحريني

المنامة - السفارة اإلماراتية

قال سفير دولة اإلمارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة لــدى 
الشيخ  البحرين،  مملكة 
ــدان  ــمــ ــن حــ ــ ــ ــان ب ــطــ ــ ــل ســ
نــهــيــان، إن  ــد آل  ــ بـــن زاي
ـــ  ــالـــذكـــرى ال ــفـــال بـ ــتـ االحـ
البالد  عاهل  إلطــالق   19
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب 
ــد بـــــن عـــيـــســـى آل  ــمــ حــ
ــمــيــثــاق الــعــمــل  خــلــيــفــة ل
ــي، يــمــثــل تــأكــيــدا  ــوطــن ال

على التفاف الشعب البحريني حول قيادته التي نجحت خالل 
العقدين الماضيين في تحقيق التنمية واالزدهار.

وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، رفع الشيخ سلطان بن حمدان 
البالد  لملك  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  نهيان  آل  زايد  بن 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
الــوزراء  لرئيس مجلس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولشعب 
التقدم  من  بالمزيد  الشقيقة  المملكة  تنعم  أن  متمنيا  البحرين، 

والرقي في كل المجاالت.
وذكر أن الشعب البحريني عبر بصدق العام 2001 عن تضامنه 
صوت  حين  العربي،  ووطنه  بترابه  األصيل  وارتباطه  ووحدته 
العمل  مــيــثــاق  وبــنــود  مضامين  لــصــالــح   98.4% بلغت  بنسبة 
الوطني، ولقد كانت مقولة جاللة الملك “إن المشروع اإلصالحي 
بمملكة  للعبور  بــدايــة  الشعب”  ضمير  مــن  ينبع  مــا  هــو  الناجح 
البحرين لمصاف الدول العصرية التي تنعم بالحرية واالستقرار 

وتحافظ على حقوق اإلنسان ورفاهيته”.
الشعب  مــع  وتواصلي  عملي  فترة  خــالل  لمست  “لقد  وأضـــاف 
الحب  مــدى  واألهلية  الرسمية  المستويات  كل  على  البحريني 
مرحلة  تمثل  التي  العطرة،  المناسبة  بهذه  واالهتمام  الصادق 
المملكة  خاللها  شهدت  الحديث،  البحرين  تــاريــخ  فــي  فاصلة 
التي  والحضارية  والعمرانية  االقتصادية  اإلنجازات  من  العديد 

تصب في محصلتها لصالح المواطن البحريني”.

سفير اإلمارات: مرحلة فاصلة 
في تاريخ البحرين الحديث

عبدالرحمن بحر

الشيخ سلطان بن حمدان
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الذكرى 19 لـ “الميثاق”... شجاعة قائد ونهضة وطن
المشـــروع اإلصالحـــي جعـــل البحريـــن نموذًجـــا عالمًيـــا للتحـــول الديمقراطـــي

فبراير   14 يـــوم  الــبــحــريــن  مملكة  تحتفل 
ــدار ميثاق  بــالــذكــرى الــتــاســعــة عــشــرة إلصــ
انطالق  بــدايــة  مثل  الـــذي  الــوطــنــي،  العمل 
آل  عظيم  قائد  خطه  كبير  وطني  مشروع 
مختلف  على  بوطنه  النهوض  نفسه  على 

الصعد. 
في  المتمثلة  الــمــبــاركــة  الــخــطــوة  وكــانــت 
طـــرح مــشــروع إصــالحــي وصـــف مــن قبل 
الــمــراقــبــيــن بــأنــه تــحــول غــيــر مــســبــوق في 
تــاريــخ الــبــحــريــن، نــجــح مــن خــاللــه خــالل 
أن  في  الزمن  من  العقدين  تتعدى  ال  فترة 
عالمًيا  نموذًجا  البحرين  مملكة  من  يجعل 
االقتصادي  واالنفتاح  الديمقراطي  للتحول 
والعدالة  االجتماعي  والتسامح  والتعايش 
وتقدم  والتعبير  اإلعــالم  وحرية  والتنمية 

المرأة والمجتمع المدني النشط. 
الــتــاريــخ  سيسجلها  الــتــي  الملحمة  بـــدأت 
ــور مــع تــولــي عــاهــل الــبــالد  بــحــروف مــن نـ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
يديه  وبين   1999 العام  الحكم  خليفة  آل 
إصالحي  مشروع  في  تبدت  خير  بشارات 
عظيم بمبادرة ذاتية تاريخية رائدة، ورؤية 
البحرين  لمستقبل  اســتــشــرافــيــة  وطــنــيــة 
فجر  معالم  وصاغت  التوقعات،  كل  فاقت 
آفاق  إلــى  نقلها  البحرين  تاريخ  في  جديد 

عصرية غير مسبوقة في كل المجاالت. 
وكان تدشين ميثاق العمل الوطني، البداية 
لتحقيق  الـــكـــبـــرى،  لــالنــطــالقــة  الــحــقــيــقــيــة 
تــوافــرت  إذ  الــشــامــلــة،  التنموية  الــمــســيــرة 
اإلرادة السامية لالنتقال - مع مطلع األلفية 
الثالثة - إلى دولة عصرية بمبادرات وطنية 
تــاريــخــيــة غــيــرت وجـــه الــحــيــاة عــلــى أرض 
السياسي  الواقع  البحرين، وأعادت صياغة 
جعل  نحو  على  واالقتصادي  واالجتماعي 
مــن الــمــمــلــكــة رائــــدة فــي مــيــدان اإلصـــالح 
السياسي خليجيا وعربيا وإقليميا، وهو أمر 
بمستقبل  آمــن  تاريخي  قائد  لفكر  يحسب 
الصندوق  خارج  وفكر  ووطنه  لشعبه  زاهر 
إلعــادة  وابتكارية  اعتيادية  غير  بطريقة 
طموحات  وفــق  البحرين  مستقبل  صياغة 
وطنية  وروح  عــريــضــة  وآمــــال  مــشــروعــة 
بــنــاء مستقبل  صــادقــة ومــخــلــصــة هــدفــهــا 

مزدهر وغد مشرق لكل أبناء الوطن. 
عاًما  ــاًرا  إطـ الوطني  العمل  ميثاق  ويــقــدم 

يتضمن  إذ  الــشــامــلــة،  الــتــنــمــويــة  للمسيرة 
“فلسفة اإلصالح” محدًدا أهم مبادئ وأسس 
لجاللة  الشامل  التنموي  المشروع  وغايات 
األساسية  المقدمات  تتناول  والتي  الملك، 
ــنــي، وأهـــــــداف الــحــكــم  ــحــري ــب لــلــمــجــتــمــع ال
األساسية  والحقوق  والــحــريــات  وأســاســه، 
تقوم  التي  واألســـس  البحريني،  للمواطن 
عليها األسرة والمجتمع وتنظيمات المجتمع 
المدني، والتعليم والثقافة والعلوم، وتأكيد 

العمل كحق وكواجب للمواطن البحريني. 
به  اتسمت  عما  صــدق  بكل  الميثاق  وعبر 
الملك،  لجاللة  الشاملة  التنموية  المسيرة 
إذ أكد الميثاق الهوية الحضارية والثقافية 
العروبة  إلــى  باالنتماء  واالعــتــزاز  للبحرين 
الخليجي،  التعاون  مجلس  وإلى  واإلســالم 
عبر  ميزت  التي  الحضارية  القيم  وكــرس 
للتسامح  كبلد  البحرين  حــضــارة  الــتــاريــخ 
الــديــنــي والــمــذهــبــي والــثــقــافــي واالنــفــتــاح 
عــلــى الــعــالــم، فــي إطـــار مــن الــحــفــاظ على 
هي  التي  الواحدة  البحرينية  األســرة  روح 
القاعدة  التي تشكل  الوطنية  الوحدة  عماد 
واســتــقــرارهــا،  الــبــالد  أمــن  لحماية  الصلبة 
وانطالقها نحو التطور والتحديث ومواكبة 

الحضارة العالمية المعاصرة.
وكان الفًتا لالنتباه النهج الديمقراطي الذي 
الميثاق، وهو  الملك لصياغة  اختاره جاللة 
اإلصرار على تحقيق أكبر قدر من المشاركة 
معبرا  ليأتي  الميثاق؛  صياغة  في  الشعبية 
الجماهير  تطلعات  وعن  الشعب  إرادة  عن 
صفوة  من  مختارة  نخبة  عنها  عبرت  التي 
البحريني  المجتمع  في  والخبراء  العقول 
ممثلة في كل القطاعات والفئات والمكونات 

االجتماعية في مجتمع البحرين. 
في  الحر  الديمقراطي  المناخ  ذلك  وأسهم 
الــتــفــاؤل عمت  ــواء مــن  العنان ألجـ إطـــالق 
المستقبل  بآفاق  البحريني  الشعب  جموع 
الــواعــد الـــذي بــشــر بــه جــاللــة الــمــلــك وعبر 
أجمل  “إن  بقوله  مناسبة  من  أكثر  في  عنه 
األيام تلك التي لم نعشها بعد”، وهو المعنى 
ذاته الذي عبر عنه جاللته بكل صدق حين 
الوطني  الميثاق  صياغة  لجنة  مــن  تسلم 
كل  إجــراء  بعد  للميثاق  النهائية  الصياغة 
لــآراء  استجابة  عليه  الــالزمــة  التعديالت 
ــال جـــاللـــة الــمــلــك  ــ الــشــعــبــيــة بـــشـــأنـــه، إذ ق

اللحظة  تلك  في  المعبرة  التاريخية  كلماته 
والمناسبة التاريخية “سنبقى معكم يدا بيد 
ممدودة  يدي  وهــذه  المسيرة،  امتداد  على 

إلى كل بحريني وبحرينية”.
رافقت  التي  اإليجابية  األجـــواء  وأسهمت 
في  الوطني  العمل  ميثاق  صياغة  عملية 
النطاق،  واســع  جماهيري  تــجــاوب  إحـــداث 
ــرح الــمــيــثــاق  عــبــر عـــن نــفــســه حــيــن تـــم طــ
عليه  للتصويت  الــعــام  الشعبي  لالستفتاء 
غير  تاريخية  ديمقراطية  أجــواء  ظل  في 
الشعبي  اإلقبال  نسبة  كانت  فقد  مسبوقة، 
غير  نسبة  التصويت  فــي  الــمــشــاركــة  على 
المجتمعات  ــرق  أعــ تـــاريـــخ  فـــي  مــســبــوقــة 
في  المشاركة  نسبة  بلغت  إذ  الديمقراطية، 
التصويت على الميثاق 90.3 % من جموع 
وهي  التصويت  لهم  يحق  الذين  الناخبين 
نسبة ضخمة، وجاءت نسبة الموافقة على 
إذ  تقريبا،  اإلجماع  تماثل  الوطني  الميثاق 
إن  الــشــعــب.  مــن   %  98.4 بموافقة  حظي 
هذا اإلقبال الشعبي الكبير يؤكد حقيقة ما 
تضمنه الميثاق من مكتسبات وطنية كبرى 
دستوري  حكم  نظام  إلقامة  الباب  فتحت 
حديث كان األساس إلعالن البحرين مملكة 
دستورية عصرية، وتطوير النظام القضائي 
وإنشاء  عليا،  دستورية  محكمة  بتشكيل 
مــجــلــس الــقــضــاء األعـــلـــى، وتــكــريــس مبدأ 
التشريعية  الــثــالث  السلطات  بين  الفصل 
األســاس  وإرســـاء  والقضائية،  والتنفيذية 
قائم على  برلماني ديمقراطي  نظام  إلقامة 
الحقوق  ومــنــح  المجلسين،  نــظــام  أســـاس 
السياسية للمرأة البحرينية، في نقلة نوعية 
ــا الــمــحــوري فـــي الــمــســيــرة  تــعــزيــزا لـــدورهـ
إلى  أهلها  الـــذي  األمـــر  الــشــامــلــة،  التنموية 
دخول البرلمان وتوجت نضالها الوطني في 
انتخابات 2018 إذ تم انتخاب 6 عضوات، 

ونالت شرف ترؤس مجلس النواب.
المملكة  احــتــرام  الوطني  الميثاق  وأرســى 
ــان، وشــكــل قـــاعـــدة صلبة  ــســ ــ لــحــقــوق اإلن
والشخصية سواء  العامة  الحريات  لحماية 
والنشر  التعبير  حــريــة  أو  الــعــقــيــدة  حــريــة 
وتحقيق  التمييز  وعــدم  المساواة  وضمان 
مــبــادئ الــعــدالــة وتــكــافــؤ الــفــرص وتكريس 
االحـــتـــرام لــكــل حــقــوق الــمــواطــنــيــن، األمــر 
البحرين باحترام  إلى أن تحظى  الذي أدى 

عالمي واسع في نطاق العمل بمبادئ حقوق 
اإلنسان أهلها النتخابها مرتين في مجلس 

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة. 
واألسس  المبادئ  الوطني  الميثاق  وأرســى 
المجتمع  عموم  في  الحيوية  روح  إلطــالق 
التنظيم  حــق  كفالة  خــالل  مــن  البحريني، 
الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي والــنــقــابــي، األمــر 
الذي أدى إلى فتح الباب إلنشاء الجمعيات 
التي  المدني  المجتمع  السياسية ومنظمات 
المجتمع،  فــي  الحيوية  القطاعات  تشكل 
ــادات  ــحـ فــضــال عــن إنــشــاء الــنــقــابــات واالتـ
أمــام  الــمــجــال مفتوحا  الــعــمــالــيــة، وأصــبــح 
الجميع للتعبير عن رؤاه ومطالبه السياسية 
ــار يكفله  واالجــتــمــاعــيــة والــنــقــابــيــة فــي إطـ
الميثاق  وأسهم  وينظمه.  ويحميه  القانون 
في النهضة االقتصادية لمملكة البحرين، إذ 
تم تبني سياسات اقتصادية مشجعة تقوم 
قوية  تحتية  بنية  وتأسيس  االنفتاح  على 
في جذب  مباشر  بشكل  أسهم  الــذي  األمــر 

رؤوس األموال من الخارج.
البحرين  رؤيـــة  تدشين  المملكة  وشــهــدت 
مــشــروعــات  وخـــلـــق   ،2030 االقـــتـــصـــاديـــة 
اقــتــصــاديــة اســتــراتــيــجــيــة ســاهــمــت بشكل 
مباشر في نهوض اقتصاد المملكة، وأصبح 
باعتبارها  البحرين؛  إلى مملكة  ينظر  العالم 
وجهة استثمارية مثالية وآمنة في منطقة 
الخليج العربي والشرق األوسط، وأصبحت 
العالمية  بالخارطة  يتعلق  فيما  صعًبا  رقًما 

لالستثمار. 
في  الطفرات  هذه  في  الميثاق  أسهم  وكما 
الداخل، إذ كان له مردود كبير في الخارج، 
الوطني  العمل  هــذا  ألهمية  العالم  وانتبه 
إجماع  في  العالم  بإشادة  وحظي  العظيم، 

قل نظيره. 
تحققت  تــدشــيــنــه  عــلــى  ــا  ــاًمـ عـ  19 وبـــعـــد 
مــكــتــســبــات عـــديـــدة لـــلـــمـــواطـــن، وقــدمــت 
الديمقراطي  التطور  في  نموذًجا  المملكة 
ــار تكريس  الــمــســتــمــر فـــي إطــ والــتــحــديــث 
دولــــة الــقــانــون والـــمـــؤســـســـات، وانــطــلــقــت 
في  مباركة  ونهضة  تنموية شاملة،  مسيرة 
الميثاق  وجعل  والقطاعات،  المجاالت  كل 
دولة عصرية،  البحرين  مملكة  من  الوطني 
معالم  بــكــل  تتمتع  مــتــطــورة  ديــمــقــراطــيــة، 

النهضة والحضارة والتقدم والرقي.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

ــاء الــســلــطــة الــقــضــائــيــة  ــضـ ــع أعـ رفــ
األعــلــى  للمجلس  الــعــامــة  واألمـــانـــة 
ــات الــتــهــانــي  ــ ــ ــمـــى آي لـــلـــقـــضـــاء، أسـ
ــبــالد  والـــتـــبـــريـــكـــات، إلــــى عـــاهـــل ال
ــة الــمــلــك حــمــد بن  ــجــالل صــاحــب ال
عــيــســى آل خــلــيــفــة، وإلــــى رئــيــس 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  الـــــــوزراء 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وإلى  ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة بمناسبة الذكرى 

19 لميثاق العمل الوطني.
نائب  التمييز  محكمة  رئيس  وقــال 
للقضاء  األعـــلـــى  الــمــجــلــس  ــيــس  رئ
إن  البوعينين  عــبــدهللا  المستشار 
ــوعــيــة تــاريــخــيــة  ــاق نــقــلــة ن ــث ــمــي ال
ــة  ــجــالل لـــلـــمـــشـــروع اإلصـــــالحـــــي ل

الكثير  خــاللــه  مــن  تحققت  الــمــلــك، 
الحقوقية  العظيمة  المنجزات  من 
ــة  ــاديـ ــصـ ــتـ ــة واالقـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ والـ
والثقافية واالجتماعية حتى تعدت 
لتشهد  المملكة  أقطار  خارج  صدها 

التغيير والتحديث والتنمية.
ارتكز على مبادئ  الميثاق  أن  وأكد 
المملكة  ســـيـــادة  رســمــت  واضـــحـــة 
ووالئهم  أبنائها  بوحدة  واستقاللها 
المطلق لعاهل البالد الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

نقلة تاريخية للمشروع اإلصالحي

المنامة - بنا

ــشـــؤون  ــعـــدل والـ ــر الـ ــ ــع وزيـ رفــ
الشيخ  واألوقـــــاف  اإلســالمــيــة 
خالد بن علي آل خليفة، أسمى 
إلى  والتبريكات  التهاني  آيــات 
الجاللة  ــبــالد صــاحــب  ال عــاهــل 
ــن عــيــســى آل  ــ الـــمـــلـــك حـــمـــد ب
خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن 
العهد  وولــي  خليفة،  آل  سلمان 
ــلـــى الــنــائــب  نـــائـــب الــقــائــد األعـ
الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
ــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة،  ســل
ــى شــعــب الــبــحــريــن الــوفــي؛  وإلـ
بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة 

العمل  ميثاق  على  للتصويت 
الوطني.

إن ميثاق  ــعــدل  ال ــر  وزيـ ــال  وقـ
الــعــمــل الــوطــنــي شــّكــل محطة 
تاريخية فارقة نحو استشراف 
مــبــادئ  ــخ  ــ رّسـ إذ  الــمــســتــقــبــل، 

اإلصالح والتطوير المستمر.

وزير العدل: محطة تاريخية فارقة

المنامة - بنا

أعــــربــــت غـــرفـــة تــــجــــارة وصــنــاعــة 
ــالــذكــرى  ــا ب ــزازهـ ــتـ ــبــحــريــن عـــن اعـ ال
الوطنية لإلجماع الشعبي  التاريخية 
 14 فــي  الوطني  العمل  ميثاق  على 
ما  عاليا  عام، وثمنت  فبراير من كل 
نهضة  مــن  الــبــحــريــن  لمملكة  تحقق 
التنموية  الــمــســيــرة  بــفــضــل  وتــطــور 
الشاملة لعاهل البالد صاحب الجاللة 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
ــذي كـــان الــمــيــثــاق الــوطــنــي أحــد  ــ وال
لسان  على  الــغــرفــة  ثــمــارهــا.ونــوهــت 
التي  باإلنجازات  ناس  رئيسها سمير 
مختلف  في  الميثاق  بفضل  تحققت 
ــه  الـــمـــجـــاالت واألصــــعــــدة، وقـــــال إن
أرســـى النــطــالقــة جــديــدة مــن العمل 
الوطني بدأت في فتح آفاق واسعة 
التنموي  العمل  مجال  في  خصوصا 
المستوى  وتحسين  واالقـــتـــصـــادي، 
إلــى  مــشــيــرا  الــمــواطــنــيــن،  المعيشي 
عهده  في  دشــن  قد  الملك  أن جاللة 
النوعية  المشاريع  من  جملة  الــزاهــر 
ُحكمه  مــالمــح  لترسم  جـــاءت  الــتــي 

الرشيد، وهذه المشاريع هي إنجازات 
ــاءت جــامــعــة  ــ ــاريـــة كـــبـــيـــرة جــ حـــضـ
ناس  وقال  الحياة.  نواحي  لمختلف 
إلى  لترفع  المناسبة  تنتهز  الغرفة  إن 
مــقــام عــاهــل الــبــالد صــاحــب الجاللة 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
ــس الــــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو  ــيـ ورئـ
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
ــائــب الــقــائــد  ــي الــعــهــد ن ــ خــلــيــفــة، وول
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلــمــان بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، وإلــى 
أعــضــاء الــغــرفــة وأصــحــاب األعــمــال 
ــي مــؤســســات  وجــمــيــع الــعــامــلــيــن فـ
القطاع الخاص وإلى شعب البحرين 
أصدق التهاني والتبريكات بالمناسبة 
عن  نــاس  وأعـــرب  الغالية.  الوطنية 
التجاري  والمجتمع  الــغــرفــة  اعــتــزاز 
ــازات والــمــكــتــســبــات  ــ ــجـ ــ بــحــجــم اإلنـ
اإلجماع  منذ  البحرين  حققتها  التي 
الشعبي بالتصويت على الميثاق على 

األصعدة كافة.

فتح آفاق واسعة في العمل التنموي واالقتصادي

مرحلة جديدة من حضارة وتاريخ البحرين
مجلســـا الشـــورى والنواب يحتفـــالن بالذكرى الـ 19 للتصويـــت على الميثاق

ــشــورى والــنــواب  ال رفـــع رئــيــســا مجلسي 
ــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــى  أســمــى آيـ
ــبـــالد صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك  عـــاهـــل الـ
رئيس  وإلــى  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء 
ولي  وإلــى  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة 
األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
السمو  صاحب  ــــوزراء  ال مجلس  لرئيس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
وإلــــى شــعــب الــبــحــريــن الـــكـــريـــم؛ وذلـــك 
ــذكــرى الــتــاســعــة  ــال ــفــاء ب بــمــنــاســبــة االحــت
عــشــرة لــلــتــصــويــت عــلــى مــيــثــاق الــعــمــل 
برؤية  انطلق  الميثاق  أنَّ  وأكدا  الوطني. 
من  جــديــدة  مرحلة  نحو  راســخــة  ملكية 
حضارة وتاريخ مملكة البحرين اإلنساني 

واالجتماعي،  واالقــتــصــادي  والسياسي 
ــة الــتــي الــتــقــت مــع تطلعات  ــرؤي وهـــي ال
حفل  في  ذلــك  الشعب.جاء  وطموحات 
بالذكرى  احتفاًء  أمس  المجلسان،  أقامه 
الميثاق،  على  للتصويت  عشرة  التاسعة 
الحفل عدد من أعضاء  حيث شــارك في 
المجلسين، إلى جانب منتسبي األمانتين 
رئيسة  وقـــالـــت  للمجلسين.  الــعــامــتــيــن 
ــق بــأن  ــواب فــوزيــة زيــنــل “أثـ ــن مجلس ال
جميع الحضور، شهد مرحلة اإلعالن عن 
صياغته،  فــي  ســاهــم  والبعض  الميثاق، 
الــتــصــويــت عليه،  ــارك فـــي  والــجــمــيــع شــ
الوطنية  ــروح  والـ الميثاق  فترة  وعــاش 
ــعــامــة اإليــجــابــيــة، الــفــريــدة  الــشــعــبــيــة ال
واالستثنائية، التي تزامنت معه، وأتمنى 

الوطنية  ــروح  ــ ال هـــذه  تــظــل  أن  صــادقــة 
وننقلها  مــتــواصــلــة،  مستمرة  الــجــامــعــة، 
رئيس  د  وجدَّ القادمة”.  واألجيال  ألبنائنا 
مــجــلــس الـــشـــورى عــلــي الــصــالــح الـــوالء 
الغالي،  للوطن  واالنتماء  والحب  للقيادة 
مؤكًدا أن شعب البحرين أثبت من خالل 

تــصــويــتــه عــلــى الــمــيــثــاق مــقــدار الــوفــاء 
ورغبته  الوطن،  لهذا  يكنه  الــذي  والحب 
المضي نحو طريق اإلنجاز  الصادقة في 
ــمــؤســســات  واإلصـــــــالح بــفــضــل دولـــــة ال
والقانون التي أكدها الميثاق، الذي أجمع 

عليه الشعب وبنسبة تصويت 98.4 %.

القضيبية  - مجلس الشورى

الجمعة 14 فبراير 2020 - 20 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4140

المنامة - بنا

المحرق  ــادي  نـ إدارة  مجلس  رئــيــس  رفـــع 
الشيخ أحمد بن علي بن عبدهللا آل خليفة 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  عن  ونيابة  باسمه 
الرياضية  بجموعه  النادي  منتسبي  وكافة 
ــمــاعــيــة، أســمــى آيـــات  والــشــبــابــيــة واالجــت
التهاني وعظيم الوفاء وخالص التبريكات 
إلـــى عــاهــل الــبــالد صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
القائد  نائب  العهد  آل خليفة، وولي  سلمان 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
التاسعة  الذكرى  بمناسبة  خليفة؛  آل  حمد 

عشرة إلقرار ميثاق العمل الوطني.
تطلعات  ليجسد  جـــاء  الــمــيــثــاق  أن  وأكـــد 
الــســديــدة لمستقبل  الــمــلــك  ــة جــاللــة  ــ ورؤي
الـــدوام،  على  والــوضــاء  المشرق  البحرين 
مباشرة  وبصورة  المرتكزة  التطلعات  هذه 

ــمــشــاركــة  عــلــى الـــمـــبـــادئ الـــدســـتـــوريـــة وال
التشريعية  الــســلــطــات  وتــفــعــيــل  الشعبية 
إيمان  خالل  ومن  والقضائية،  والتنفيذية 
والتي  والمساواة،  بالعدالة  الراسخ  جاللته 

هي نهج سياسته الحكيمة.
وأشار إلى أن هذه الذكرى، مناسبة وطنية 
لتجديد وتأكيد البيعة والوالء لقيادة جاللة 
ــرؤيــة جــاللــتــه الــثــاقــبــة،  الــمــلــك، وتــقــديــرا ل
كـــافـــة منتسبي  ــإن  فــ ــذا اإلطــــــار،  هــ ــي  وفــ
الــمــحــرق، يــجــددون كــامــل تأييدهم  نـــادي 

ومساندتهم ودعمهم لقيادة صاحب الجاللة 
الملك ورؤيته الملكية السامية، التي تهدف 
الشعب،  وتطلعات  طموحات  تحقيق  إلــى 
وتعد منطلقا أساسيا في مسيرة اإلنجازات 

والنهضة الشاملة.
الميثاق،  إن  الــمــحــرق  ــادي  نـ رئــيــس  ــال  وقـ
إنــجــاز تــاريــخــي، فــي الــشــكــل والــمــضــمــون، 
يــرتــكــز عــلــى دعــائــم قــويــة لــتــعــزيــز السلم 
سامية  ــادئ  مــب مــن  ويــنــطــلــق  المجتمعي، 
شعب  وتطلعات  آمـــال  تحقق  وحــضــاريــة، 
للفكر  الوفي، حيث جاء تجسيدا  البحرين 
العصري المتقدم، الذي يتبناه جاللة الملك؛ 
أبــنــائــه،  ومستقبل  شعبه  صــالــح  أجـــل  مــن 
مشددا على أن حكمة جاللة الملك، والقائمة 
على التمسك بالثوابت اإلسالمية والعربية 
الوطنية في  والــشــراكــة  الــشــورى  ومــبــادئ 
الحياة العملية والسياسية، صارت نموذجا 

للتكامل بين العمل السياسي والمجتمعي.

“الميثاق” يرتكز على دعائم قوية لتعزيز السلم المجتمعي
رئيس نادي المحرق: إنجاز تاريخي

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

ــال وشـــــؤون الــبــلــديــات  ــغـ رفـــع وزيــــر األشـ
أسمى  خلف  عصام  العمراني  والتخطيط 
عاهل  مقام  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد 
الــــوزراء  ــيــس  ورئ خــلــيــفــة،  آل  بــن عيسى 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
الــذكــرى  حــلــول  بمناسبة  خليفة؛  آل  حمد 

التاسعة عشرة لميثاق العمل الوطني. 
وأكد الوزير خلف أن ميثاق العمل الوطني 
بنسبة  عليه  البحرين  شعب  صــوت  الــذي 
ــاع عــكــســت حــقــيــقــة الــتــالحــم  ــمـ ــه إجـ شــب
والــشــعــب وأسست  الــقــيــادة  بين  الــوطــنــي 
ــي  ــوطــن ــن الـــعـــمـــل ال ــدة مــ ــ ــدي لــمــرحــلــة جــ
والــديــمــقــراطــي ودولــــة الــمــؤســســات، كما 
أرست قواعد التنمية المستدامة في البناء 

السياسية  المشاركة  وعـــززت  والتطوير، 
العمل  وكرست  الوطني،  الــقــرار  صنع  في 
ــا، مــؤكــدة  ــيـ ــابـ ــمــؤســســي تــشــريــعــيــا ورقـ ال
جميع  في  البحرين  مملكة  حضارية  بذلك 

مفاصلها التاريخية.
وأوضح خلف أننا في هذه الذكرى نستلهم 
الــعــبــر والــــــدروس؛ مــن أجـــل شــحــذ الهمم 
في  والتنمية  الــبــنــاء  عملية  الســتــمــراريــة 
عليه  تأسست  ومــا  الحكيمة  قيادتنا  ظل 
مملكة البحرين من تعايش إنساني وحوار 

ــتــاريــخ الــمــمــارســة  حـــضـــاري جــّســد عــبــر ال
الطبيعية لديمقراطيتها التي يحدد الميثاق 

اليوم صيغتها المتقدمة بين نظم العالم”.
وقـــــال “فــــي الـــوقـــت الـــــذي نــحــتــفــل فيه 
ــنـــي، فــإنــنــا  ــعــمــل الـــوطـ ــثــاق ال بـــذكـــرى مــي
المستويات  عــلــى  ــــدة  رائ إنـــجـــازات  نشهد 
السياسية والخدمية واإلعالمية والثقافية 
والــريــاضــيــة واالجــتــمــاعــيــة، ففي كــل عام 
تخطو مملكة البحرين خطوات كبيرة نحو 
واإلنــجــازات  والــبــنــاء،  والتنمية  االزدهــــار 

اإلقليمية والعالمية”.
العمل  صعيد  وعلى  فإننا  “وكــذلــك  وتــابــع 
والتي  الــبــلــديــة،  بتجربتنا  نفتخر  الــبــلــدي 
على  الناجحة  البلدية  النماذج  مــن  كانت 
التجربة  هذه  حققته  بما  العالمي  الصعيد 
من إنجازات خالل الدورات السابقة، والتي 
ونوعية  بمستوى  االرتــقــاء  فــي  انعكست 

الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين”.

“الميثاق” عكس حقيقة التالحم الوطني بين القيادة والشعب
خلف: خطوات كبيرة نحو االزدهار

الشيخ خالد بن علي

عبدالله البوعينين

عصام خلفالشيخ أحمد بن علي
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خطة زمنية متكاملة لتنفيذ المبادرة الملكية لألمن الغذائي
ـــى 20 % ـــروات إل ـــن الخض ـــي م ـــاج المحل ـــي اإلنت ـــاهمة ف ـــبة المس ـــع نس رف

أعلـــن وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف عـــن 
لتنفيـــذ  متكاملـــة  زمنيـــة  خطـــة  وضـــع 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  مبـــادرة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة بشـــأن 
األمن الغذائي فيمـــا يخص تنمية الزراعة 
المائية واالســـتزراع الســـمكي، منّوًها إلى 
أن تنفيـــذ هذه المبادرة من شـــأنه أن يرفع 
نســـبة المســـاهمة في اإلنتـــاج المحلي من 
الخضـــروات إلـــى 20 %، فيمـــا يعول على 
هذا المشـــروع في تحقيق من 50 إلى 62 
% كمســـاهمة في نســـبة االكتفـــاء الذاتي 
مـــن األســـماك.  جـــاء ذلـــك، لـــدى ترؤســـه 
اجتمـــاع عمل بخصوص المبـــادرة الملكية 
وعقـــد فـــي مبنى وكالـــة الزراعـــة والثروة 
البحريـــة بالبديـــع، بحضور وكيـــل الزراعة 
والثـــروة البحرية نبيـــل أبوالفتح والوكيل 

عبدالعزيـــز  الزراعـــة  لشـــؤون  المســـاعد 
عبدالكريـــم والوكيـــل المســـاعد لمشـــاريع 
البناء والصيانة الشـــيخ مشـــعل بن محمد 

آل خليفة، وعدد من المسؤولين.
 ورفـــع الوزير الشـــكر والتقدير إلى العاهل 
إلصدار جاللته توجيهاته الكريمة العتماد 
المشـــاريع المرفوعة من الوزارة والتوجيه 
بتخصيص األراضي المطلوبة، وتأســـيس 
شـــركة حكومية لكل نوع من المشروعات 
إلـــى  باإلضافـــة  والســـمكية(،  )الزراعيـــة 
مـــن  جـــزء  طـــرح  إلـــى  جاللتـــه  توجيـــه 
منطقـــة رأس حيان لالســـتثمار في مجال 

االستزراع السمكي.
الملكيـــة  التوجيهـــات  أن  خلـــف  وأكـــد   
السامية تعكس اهتمام العاهل بملف األمن 
ا لألجيال  الغذائي الذي يشكل مرتكًزا مهمًّ

الحالية والمستقبلية في البحرين.

 وتـــم اســـتعراض المشـــروعات المقترحة 
الزراعيـــة  تبنـــي األســـاليب  فـــي  للتوســـع 
المتطـــورة باعتمـــاد تقنيـــة الزراعـــة دون 
تربة واالســـتزراع الســـمكي، والتـــي تأتي 
بغـــرض دعم فئـــة الشـــباب البحريني على 

العمل في المجال.
 وتم استعراض المواقع المقترحة للزراعة 
دون تربـــة، والمتمثلـــة فـــي 6 مواقـــع فـــي 

المحافظات األربـــع، وهي كالتالي: منطقة 
ســـند بمحافظة العاصمـــة، الدير بمحافظة 
المحـــرق، الدراز وهـــورة عالي وشـــهركان 
فـــي المحافظـــة الشـــمالية، والحنينية في 
المحافظة الجنوبية. أما المواقع المقترحة 
لالســـتزراع الســـمكي فتشـــمل رأس حيان 
وشـــرق الدور وشـــرق رأس القرين ورأس 

البر بالمحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
المســـتدامة عبـــد الحســـين ميرزا  
بمكتبـــه وفًدا مـــن مجموعة النمل 
إحدى الشـــركات التجارية الرائدة 
فـــي مملكة البحريـــن في عدد من 
المجاالت الهندســـية والمقاوالت، 
يتقدمهـــم رئيس مجلـــس اإلدارة 

للمجموعة فارجيسي كوريان.
رغبـــة  اســـتعراض  وجـــرى   
تأســـيس  فـــي  النمـــل  مجموعـــة 
عالقـــة تعـــاون مشـــترك مـــع هيئة 

الطاقـــة المســـتدامة لتنفيـــذ عدد 
من المشـــاريع في مملكة البحرين 
المتزايـــد  والطلـــب  يتوافـــق  بمـــا 
علـــى اســـتخدام الطاقـــة النظيفة 
التجاريـــة والصناعية  للقطاعـــات 

بالمملكة.
 وأشـــاد ميرزا بأنشـــطة ومشاريع 
مجموعة النمل االســـتثمارية في 
عدد من المجاالت الهندسية ومن 
بينهـــا الطاقـــة المتجـــددة وكفاءة 

الطاقة.

ميرزا يبحث مع “النمل” تنفيذ مشاريع في الطاقة

المنامة - بنا

اســـتقبل الشـــيخ حســـام بن عيسى 
آل خليفـــة فـــي العاصمة الفرنســـية 
الـــوزراء  رئيـــس  أمـــس  “باريـــس” 
دو  دومينيـــك  األســـبق  الفرنســـي 
التحضيـــر  ضمـــن  وذلـــك  فيلبـــان، 
لالحتفـــال بيـــوم الضميـــر الدولـــي، 
والـــذي جـــاء بمبـــادرة مـــن رئيـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
واعتمدتـــه األمـــم المتحـــدة ليكـــون 
الخامس من أبريل من كل عام، وما 
تشـــكله هذه المبادرة من أهمية في 
دفع جهود المجتمع الدولي لتحقيق 
الغايات النبيلة للضمير اإلنساني في 
ترســـيخ المحبة واألمن واالستقرار 

في العالم.
الشـــيخ  وجـــه  االجتمـــاع  وخـــالل 
حســـام بن عيســـى آل خليفة الشكر 
إلـــى دو فيلبـــان،ع علـــى مشـــاركته 
رئيـــس  كمتحـــدث  االحتفـــال  فـــي 
فـــي الفعالية التي ســـتنظمها مملكة 
البحريـــن فـــي الســـادس مـــن أبريل 
بالواليـــات  نيويـــورك  فـــي  المقبـــل 
بمناســـبة  األميركيـــة  المتحـــدة 
الضميـــر  ليـــوم  االول  االحتفـــال 
الدولي، وذلك لما يتمتع به دومنيك 
من خبرة كبيرة في المجال الدولي.
وقد أشاد دو فليبان بمبادرة رئيس 

الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
بإطـــالق يـــوم الضمير الدولـــي، وما 
تحملـــه من أهداف رائعة في تفعيل 
دور الضمير في التصدي للتحديات 
التـــي تواجههـــا البشـــرية؛ مـــن أجل 

عالم ينعم بالسالم واألمن.
وقال الشـــيخ حســـام بن عيسى آل 
خليفـــة إن مبـــادرة صاحـــب الســـمو 
الخاصـــة  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
جـــاءت  للضميـــر  العالمـــي  باليـــوم 
استجابة من سموه بأهمية النهوض 
بثقافـــة الضميـــر، وجعلها نهجا يعزز 
مـــن جهود الدول في مجال التنمية 
المستدامة وحرص مملكة البحرين 
على تعزيـــز الجهود الدولية الرامية 
واالســـتقرار  األمـــن  تحقيـــق  إلـــى 

العالمي.
وكانـــت منظمـــة األمـــم المتحدة قد 
اعتمـــدت في أبريـــل 2019 المبادرة 
الكريمة التي أطلقها صاحب السمو 
بتدشـــين  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي 
اليوم الدولي للضمير، وهي المبادرة 
التـــي جـــاءت ضمـــن جهـــود ســـموه 
الداعمـــة إلرســـاء الســـالم العالمـــي، 
وتعزيـــز التكاتف والتعـــاون الدولي 
للمضـــي قدمـــا فـــي جهـــود التنميـــة 

المسـتدامة.

رئيس وزراء فرنسا األسبق دو فليبان متحدثا رئيسا في 
االحتفال بيوم الضمير العالمي الذي تنظمه البحرين بنيويورك

الدروع الملكية تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسها
القائـــد العـــام: الـــدور المشـــرف للوحـــدات العســـكرية مبعـــث فخـــر واعتـــزاز

تحـــت رعايـــة القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفة أقيـــم صباح أمس 
االحتفـــال بذكـــرى مـــرور 50 عامـــا على 
والـــذي  الملكيـــة،  الـــدروع  تأســـيس 
يتزامن مـــع االحتفاالت بالذكرى الثانية 
والخمســـين علـــى تأســـيس قـــوة دفـــاع 

البحرين وذلك بالدروع الملكية.
ولـــدى وصـــول القائـــد العـــام إلـــى موقع 
االحتفال كان في استقباله وزير شؤون 
الدفـــاع الفريـــق الركن عبـــدهللا النعيمي 
ورئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن 
ذيـــاب النعيمـــي ووكيـــل وزارة الدفـــاع 
اللـــواء الركـــن الشـــيخ أحمد بـــن محمد 
آل خليفـــة، وقائد الدروع الملكية اللواء 
الركـــن راشـــد النعيمـــي وعـــدد مـــن كبار 

ضباط قوة الدفاع.
وبعـــد عـــزف ســـالم القائـــد العـــام، قـــام 
بجولة شـــاهد خاللها عددا مـــن اآلليات 
والمعدات وأهم المنظومات واألســـلحة 
والتقنيات التي دخلت الدروع الملكية، 
كما شـــاهد عـــددا من الصـــور التاريخية 
التي أبرزت ميسرة هذا السالح الحيوي 
والتشـــكيل  التأســـيس  مرحلـــة  منـــذ 
وصـــوال لمرحلـــة البنـــاء والتطويـــر، كما 
تناولـــت الصـــور توثيقًا لمختلـــف المهام 
والمشـــاركات فـــي العمليات العســـكرية 
الميدانيـــة  والتدريبـــات  والمنـــاورات 
التـــي نفذتهـــا الوحـــدة خالل مســـيرتها 

العسكرية.
بـــدأ االحتفـــال بتـــالوة آيـــات مـــن الذكر 
الـــدروع  قائـــد  ألقـــى  بعدهـــا  الحكيـــم، 
الملكيـــة كلمـــة بهـــذه المناســـبة أوضـــح 
فيهـــا أن الـــدروع الملكيـــة اليوم تحتفل 
بالذكرى الخمســـين على تأسيســـها منذ 
أن تشـــكلت بأمر مـــن عاهل البالد القائد 
األعلـــى صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة فـــي 24 فبراير 1970 
حتـــى فترة اســـتالم الراية في 3 فبراير 
1971 من يد المغفور له بإذن هللا تعالى 
األمير الراحل ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
سلمان آل خليفة )طيب هللا ثراه(، وعبر 

فـــي كلمته عـــن خالص ســـعادته لرعاية 
القائد العام لهذه المناســـبة. وأثنى على 
الدعـــم الالمحـــدود والمســـاندة الدائمة 
التـــي تحظـــى بها مـــن قبل المســـؤولين 
بالقيـــادة العامـــة لقـــوة دفـــاع البحرين، 
اســـتعداد  كلمتـــه  ختـــام  فـــي  مؤكـــدا 
وجاهزيـــة منتســـبي الوحـــدة بمواصلـــة 
والتضحيـــة  والعطـــاء  والوفـــاء  البـــذل 

والدفاع عن الوطن العزيز.
وقـــال القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين 
ونحـــن نحتفل بهـــذه المناســـبة العزيزة 
على قلوبنا بالذكرى الثانية والخمســـين 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  تأســـيس  علـــى 
والذكرى الخمســـين على تأســـيس هذه 
إلـــى جميـــع منتســـبي  نتقـــدم  الوحـــدة 
الصرح الشامخ بالشكر الجزيل وخالص 

التقديـــر والثنـــاء لرجال نذروا أنفســـهم 
لتأديـــة واجبهـــم الوطنـــي المقدس في 
المســـيرة  ودعـــم  الوطـــن  عـــن  الدفـــاع 
المباركـــة لصاحب الجاللـــة عاهل البالد  
القائد األعلى، والعرفان لعملهم الدءوب 
ووحـــدات  أســـلحة  بقـــدرات  لالرتقـــاء 
يحققونـــه  مـــا  مقدريـــن  الدفـــاع،  قـــوة 
على الـــدوام من إنجازات ســـاهمت في 
االرتقاء بالمسيرة العسكرية لقوة دفاع 

البحرين الحافلة بالنجاحات والتقدم.
وأوضح أنه بفضـــل التوجيهات الملكية 
الســـديدة لصاحب الجاللة الملك القائد 
األعلى، فإن قوة الدفاع ومنذ تأسيسها 
في العام 1968، وهي تعمل بشكل دائم 
ومســـتمر على إنجاز المهام الملقاة على 
عاتقهـــا بكل كفاءة واقتدار بكل حرفية 

وإتقان، وتحملت مسؤوليات مهمة في 
مختلف الظروف مما مكنها من أن تشق 
طريقا راســـخا في هذا الشـــأن وبإشادة 
العديـــد من الـــدول الشـــقيقة والصديقة 

من مختلف دول العالم.
وثمـــن القائد العام الجهـــود الطيبة التي 
يبذلها من ضبـــاط وضباط صف وأفراد 
هذه الوحدة، والتي وصلت مشـــاركاتها 
إلى 7 مشاركات رئيسة لتحقيق السالم 
في البحرين وفي اإلقليم منذ تأسيسها 
تكللـــت جميعها بالنجاح في إنجاز كافة 
المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار؛ 
كون هذا السالح من األسلحة الحاسمة 

في المعارك البرية.
وأعـــرب عن فخـــره واعتزازه لمـــا يقوم 
بـــه هـــؤالء الرجـــال مـــن أدوار بطوليـــة 
وجهـــود مشـــرفة إلـــى جانـــب إخوانهم 
فـــي عمليـــة إعـــادة األمـــل ضمـــن قوات 
التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 
السعودية الشـــقيقة لدعم الشرعية في 
اليمـــن، والـــذي يعكـــس الدور المشـــرف 
لمختلـــف أســـلحة ووحدات قـــوة دفاع 
البحرين، ممـــا يبعث في النفوس الفخر 
واالعتـــزاز تلبية لنصرة الحق وترســـيخ 
العـــدل. وفـــي ختـــام كلمته، أعـــرب عن 
الجاهزيـــة  لمســـتوى  وتقديـــره  شـــكره 
العاليـــة  المعنويـــة  والـــروح  المتميـــزة 
التي تـــدل علـــى اهتمام وعطـــاء رجال 
قـــوة دفاع البحرين البواســـل في تنفيذ 
الواجبـــات الموكلـــة إليهـــم فـــي مختلف 
العســـكري، ولجهودهـــم  العمـــل  مواقـــع 
المخلصـــة في حفظ األمن والســـلم في 
المنطقـــة، موجهـــا قائد الـــدروع الملكية 
إلى نقل تحيـــات صاحب الجاللة الملك 
القائد األعلـــى، وتحياته، وتحيات كافة 
المســـؤولين بالقيـــادة العامـــة إلى جميع 
إخوانهم المرابطين على الثغور، متمنيا 

لهم التوفيق والسداد وتحقيق النصر.
وفي ختام الحفل ُقدمت هدية تذكارية 
للقائد العام لقوة دفاع البحرين من قبل 
قائـــد الـــدروع الملكيـــة بهذه المناســـبة، 
بعدها تشـــرف عدد من منتسبي الدروع 

الملكية بالسالم على القائد العام.

الرفاع - قوة دفاع البحرين

المنامة - جمعية النور للبر

تزامًنـــا مـــع احتفـــاالت المملكـــة باليـــوم 
يصـــادف  والـــذي  البحرينـــي  الرياضـــي 
الثانـــي عشـــر مـــن فبرايـــر مـــن كل عام، 
نّظمت جمعية النور للبر فعالية المشـــي 
للعضوات ومنتسبي الجمعية، وذلك من 
خالل المشي مســـافة ثالثة كيلومترات 
ابتداء مـــن مقر الجمعيـــة الكائن بوادي 
حصـــة  الشـــيخة  مســـجد  إلـــى  الســـيل 
والرجـــوع عـــدة لفـــات للقادريـــن، حيث 
جاءت هذه الفعالية حرًصا من الجمعية 
على مبدأ جعل الرياضة أســـلوب حياة، 
فاإلنســـان هـــو المكـــون األساســـي فـــي 
المجتمع والذي يجب من خالله التمكن 
من الصحة للحياة وممارســـة الرياضية 
الصحيـــة، وهـــذا يدفـــع عجلـــة التطـــور 
والتنميـــة فـــي المملكة، فالعقل الســـليم 

في الجسم السليم.
اإلعـــالم  لجنـــة  رئيســـة  وصرحـــت   
ســـيف  حنـــان  العامـــة  والعالقـــات 
بالجمعيـــة: بـــأن تلبية عضـــوات جمعية 
النـــور للبر لنـــداء الوطن مـــن خالل هذا 
المشـــي، مـــا هـــو إال تعبيـــر عن مـــدى ما 
تحمـــل هـــذه الفعاليـــة فـــي طياتهـــا من 

فـــي  ومخلصـــه  صادقـــه  وطنيـــة  روح 
نفوس تلـــك العضوات والتي تجلت من 
خالل دعمها لتوجيهـــات رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة 
بن ســـلمان ال خليفة شافاه هللا وعافاه 
وأطـــال بعمـــره، والـــذي لطالمـــا كانت له 
رؤيـــة حكيمة تقود مســـيرة هذا الوطن 

إلـــي النجـــاح والتطـــور فـــي ظـــل قيادة 
حكيمـــة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
 وأضافت: إن المواطن البحريني اليوم 
أصبـــح أكثـــر وعًيـــا بالثقافـــة الرياضية، 
يتجـــزأ  ال  جـــزًءا  الرياضـــة  فأصبحـــت 
مـــن يومنـــا، فهنيًئا لـــك يـــا مملكتي هذا 
اإلنجـــاز الرياضـــي الـــذي تســـابقت إليه 
الحكوميـــة  والقطاعـــات  الـــوزارات  كل 
هـــذا  لتفعيـــل  والشـــركات  والخاصـــة، 
اليوم بكل روح رياضية وطنية، وهنيئا 
لجمعية النور للبر هـــذا الوعي الرياضي 

الصحي وهذه الروح الوطنية العالية.

الرؤيـــة الحكيمـــة لســـمو رئيـــس الـــوزراء تقـــود الوطـــن نحـــو التطـــور
“النور للبر”: البحريني أصبح أكثر وعًيا بالثقافة الرياضية

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  اســـتقبل 
عبدهللا الدوســـري فـــي مكتبه بالديوان 
العام للوزارة أمـــس اإلعالمي والباحث 
يوســـف محمد إســـماعيل، الـــذي أهداه 
نســـخة مـــن كتابـــه “زايـــد والبحريـــن”، 
الـــذي يتضمن رصـــًدا وثائقًيـــا للعالقات 
األخويـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة 

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة.
وأشاد الدوسري بما يحتويه الكتاب من 
صـــور ومعلومات وبيانات مهمة تعكس 
التاريخيـــة  العالقـــات  ومتانـــة  عمـــق 
الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، 
وتحظـــى بالدعم والرعايـــة الكريمة من 

قيادتيهما.

مساعد وزير الخارجية يتسلم نسخة من “زايد والبحرين”
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كثافة صفوف البحرين ضمن المعدل الدولي

ذكـــر وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي أن متوســـط عـــدد الطلبة فـــي الفصل 
الدراســـي للمراحل الدراســـية الثالث فـــي المدارس الحكومية يتـــراوح بين 29 و30 

للمرحلة االبتدائية، و27 و33 للمرحلتين اإلعدادية والثانوية.
وأشار في رده على سؤال النائب عبدالرزاق حطاب إلى أن متوسط الكثافة الصفية 

في التعليم الفني والمهني يتراوح بين 17 و24 طالبا أو طالبة.
وأكـــد أن متوســـط نســـبة الكثافة الصفية فـــي أغلب المـــدارس الحكومية يقع ضمن 
المعـــدالت الدولية، كما أن البيئة المدرســـية في مجمل المدارس ومتوســـط الكثافة 
الصفيـــة فهـــي مناســـبة في مجملهـــا لمتطلبات البيئـــة المطلوبة فـــي مراجعات هيئة 
الجـــودة. وبيـــن الوزير أنه منذ الـــدورة األولى لمراجعة اســـتيفاء المدارس مقاييس 
الجودة بين 2007 و2010، تضاعف عدد المدارس التي حصلت على تقدير ممتاز 3 

مرات خالل الدورة الثالثة بين 2015 و2018.
وأوضـــح أن معـــدل اجتيـــاز المـــدارس لمتطلبـــات هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب 

بتقديرات ممتاز وجيد ومرض 68 % من مجموع المدارس التي تمت مراجعتها.
الجمعة 14 فبراير 2020 - 20 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4140

شــكا عــدد مــن المعلمين ممن اجتازوا ســاعات التمهن تأخر اعتماد ترقياتهم ببرنامــج كادر الوظائف التعليمية 
رغم اجتيازهم البرنامج منذ أربع ســنوات وبقائهم على الدرجة الرابعة لعشــر ســنوات؛ األمر الذي حرمهم من 

التقدم في التدرج الوظيفي ومنعم من التقديم لدورات الدرجات المتقدمة.

وقـــال المعلمون لــــ “البالد” إنهـــم اجتازوا 
٣٦٠ ســـاعة مـــن برنامـــج التمهـــن منـــذ 
ســـاعاتهم  اعتمـــاد  يتـــم  ولـــم   ،2017
رغـــم مـــرور ســـنوات ومراجعاتهـــم 
التظلمات  المســـتمرة وتقديمهـــم 

ألكثر من مرة.
وأوضحـــوا أنهـــم عالقـــون في 
العـــام  منـــذ  الرابعـــة  الدرجـــة 
2010، مـــع أن بعضهم خريجي 
الدفعـــة 40 ومـــا قبلها من برنامج 
التمهن الذي تجاوزت دفعاته الدفعة 
عـــدد  اجتـــازوا  أنهـــم  مبينيـــن   ،60
الســـاعات المطلوبـــة وتـــم االنتهـــاء 
من تسليمهم الشـــهادات إلى مركز 

التدريـــب ورفـــع أســـمائهم إلدارة الموارد البشـــرية 
في وزارة التربية والتعليم.

وأوضحـــوا أن إدارة التظلمـــات بالـــوزارة تحيلهـــم 
فـــي كل المراجعـــات إلـــى إدارة المـــوارد البشـــرية 
التـــي تحيلهم إلى إدارة التظلمات مرة أخرى دون 
الوصول إلى حل طوال هذه الفترة دون التصريح 

بسبب تعطيل اعتماد ترقياتهم. 
وناشـــدو وكيل التربية للمـــوارد والخدمات محمد 
مبـــارك جمعـــة لرفع الضـــرر عنهم وتوجيـــه اإلدارة 
المعنية بالوزارة التخاذ ما يلزم في سبيل تصحيح 

أوضاع الموظفين المتضررين.
يذكـــر أن وزارة التربية والتعليم تعتمد بكل درجة 
تعليميـــة فيمـــا ال يقل عن أربع ســـنوات وبمجموع 
كلي يساوي 360 ساعة زمنية بما يعادل 24 ساعة 

معتمدة للبرامج التربوية وبرامج تخصص المادة 
الدراسية.

إلـــى جانـــب بأن يتمهـــن المعلم فـــي كادر المعلمين 
تحتســـب ســـاعات الثمهـــن للمعلـــم مـــن 90 ســـاعة 
زمنية سنويا، قد تزيد في حال المعلم الذي يحتاج 
برامـــج مســـاندة تعـــزز وترفـــع مـــن مســـتوى أدائه 
فـــي وظيفته. ســـيتم معادلة الـــدورات والمقررات 
الســـابق االلتحـــاق بهـــا للمعلـــم الحتســـابها ضمـــن 
ســـاعات التمهن 30 ســـاعة من ســـاعات المســـاندة 
و30 ســـاعة من ســـاعات التخصص، مـــع النظر في 
كيفية احتســـاب مؤهالت الدكتوراه والماجســـتير 
فـــي برامج الـــكادر وذلك مـــن خالل لجنـــة معادلة 
البرامـــج والمقـــررات التدريبيـــة المعتمـــدة ضمـــن 

متطلبات تطبيق كادر المعلمين.
كما يتم احتســـاب ســـاعات التمهـــن للمعلم كرصيد 
ســـنوي، حتى في حال تغير الدرجة الوظيفية من 
نفس العام الدراســـي فقط. كما سيتم طرح برامج 
ومقـــررات تدريبيـــة خاصـــة بالكفايـــات الوظيفية 
لشاغلي الدرجة التعليمية مثل المرشد االجتماعي 

واختصاصي مركز مصادر التعلم وغيرها.

ــن مـــنـــذ 4 ســـنـــوات ــه ــم ــت ال ــج  ــامـ ــرنـ بـ ــازهـــم  ــيـ ــتـ اجـ ــم  ــ رغـ

معلمون عالقون بدرجاتهم من 10 سنوات دون ترقية

قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن إجمالي عدد المعلمين الذين انتدبتهم الوزارة للعمل في المدارس الخاصة 
للعــام الدراســي الحالــي يبلــغ 37 معلمــا ومعلمــة. وذكــر فــي رده علــى ســؤال للنائــب محمد العباســي حول عــدد المعلمين 
المنتدبين سنويا من قبل الوزارة للمدارس الخاصة، أن هذا العدد متغير من سنة إلى أخرى بحسب الحاجة والظروف، 

وأنه تم تقليصه في السنوات الماضية بشكل كبير؛ نظرا إلى أولوية حاجة الوزارة.

ولفـــت النعيمـــي إلـــى أن ذلك يأتي فـــي إطار توفيـــر الوزارة 
الدعـــم لضمان توفير التعليم للجميع واســـتدامته، وذلك بعد 
دراســـة وجـــود صعوبات جدية فـــي توفير الموارد البشـــرية 
المتخصصـــة في تدريـــس بعض المواد الدراســـية، خصوصا 

المواد الوطنية.
وذكـــر أن المـــدارس التي انتدبـــت الوزارة المعلميـــن لها هي: 
مدارس الفالح، مدارس اإليمان، المعهد الســـعودي البحريني 
للمكفوفين، المدرســـة البريطانية، مدرســـة عبدالرحمن كانو 
الدولية، مدرســـة بيان البحرين النموذجية، مدرسة تايلوس 
الخاصـــة، مدرســـة ابن خلدون الوطنية، ومدرســـة الشـــيخة 

حصـــة للبنات، ومدرســـة النســـيم الدولية، ومدرســـة ســـانت 
كريستوفر الخاصة.

وقـــال إن تخصصـــات المعلميـــن الذيـــن تم انتدابهم شـــملت: 
“اللغـــة العربيـــة، والخدمـــة االجتماعيـــة، التربية اإلســـالمية، 
التربيـــة الرياضيـــة، الرياضيـــات، العلـــوم، المـــواد التجاريـــة، 
التربيـــة للمواطنة، الحاســـب اآللـــي، الفئات الخاصـــة، المواد 

االجتماعية، تكنولوجيا التعليم”.
وبيـــن الوزيـــر أن الـــوزارة أبلغت عـــددا من المـــدارس بإنهاء 
النـــدب فـــي التخصصات التي تحتاجهـــا، في ضوء األوضاع 
التي ترتبـــت على التقاعد االختياري، ومنـــح المدارس مهلة 

كافية تمكنها من ترتيب أوضاعها.
وذكر أن الوزارة تشرك عددا من معلمي هذه المدارس 

مـــن البحرينيين في الـــدورات والبرامج التدريبية التي 
تنظمهـــا الـــوزارة لمعلميها لرفـــع كفاءتهم المهنيـــة وأدائهم 

في المدارس.
وقال إن الوزارة توفر سنويا للمدارس الخاصة 

أكثر من 200 ألف نســـخة من الكتب الدراسية 
لمقـــررات )اللغـــة العربية، التربية اإلســـالمية، 
التربية للمواطنة، االجتماعيات( دون مقابل.
ولفـــت إلـــى أن الـــوزارة تقـــوم بتوفيـــر عـــدد 
مـــن الخدمـــات المســـاندة المجانيـــة؛ لتوفير 
الخدمـــة التعليميـــة للطلبـــة وفقـــا لســـلطتها 

التقديريـــة، ومنهـــا الكتـــب الدراســـية 
ألـــف   38 لنحـــو  والمواصـــالت 

طالب طالبة.

37 معلًما منتدًبا فـي 11 مدرسـة خاصـة العـام الجـاري

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أعلـــن 
النعيمـــي عـــن حصول أكثر مـــن 24 ألف 
طالـــب وطالبـــة بالمـــدارس الحكوميـــة 
على شـــهادات تخصصيـــة في المهارات 
األساســـية لعلوم الحاســـوب، وذلك بعد 
اســـتكمال المرحلـــة األولـــى مـــن فعالية 
 Bahrain Minecraft Hour Of“
Code”، التي تهدف إلى تعزيز التمكين 
الرقمـــي فـــي التعليـــم، وإكســـاب الطلبة 
مهـــارات القرن 21، وإعدادهـــم لمواكبة 
ســـوق العمـــل المســـتقبلي، مـــن خـــالل 
تدريبهـــم على كتابـــة وتنفيذ التعليمات 
المشـــكالت  حـــل  ومهـــارة  البرمجيـــة، 
والتفكير التحليلي، واإلبداع واالبتكار.

قـــد  الطلبـــة  أن  الوزيـــر  وأوضـــح   
بعـــد  شـــهاداتهم  علـــى  حصلـــوا 

عبـــر  الالزمـــة  المتطلبـــات  اجتيازهـــم 
code. / /:https( اإللكــــتروني  الموقــــع 

.)minecraft /org
 وأشـــارت الوكيـــل المســـاعد للتخطيط 
والمعلومـــات نـــوال الخاطـــر إلـــى تميـــز 
عـــدد مـــن المـــدارس فـــي هـــذا المجال، 
للبنيـــن،  االبتدائيـــة  جدحفـــص  وهـــي 

وزنوبيا اإلعداديـــة للبنات، والنويدرات 
الفاتـــح  وأحمـــد  للبنـــات،  االبتدائيـــة 
وســـمو  للبنيـــن،  اإلعداديـــة  االبتدائيـــة 
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
االبتدائيـــة اإلعدادية للبنين، ومدرســـة 

الرفاع الشرقي االبتدائية للبنات.

فوج من الحاصلين على الشهادات

متخصــص إلكترونــي  موقــع  متطلبــات  اجتــازوا 

24 ألف طالب يحوزون شهادات تخصصية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليم رئيس 
مجلـــس التعليـــم العالي ماجـــد النعيمي 
بمكتبـــه بديوان الوزارة بمدينة عيســـى 
ســـفير المملكـــة المتحـــدة لـــدى مملكـــة 
البحريـــن رودي درامونـــد بحضـــور وفد 
من عمـــداء ومســـؤولي البحـــث العلمي 
الحكوميـــة  الجامعـــات  مـــن  عـــدد  فـــي 
والخاصة المحلية، والذين قاموا بزيارة 
بحثيـــة إلـــى عـــدد مـــن مراكـــز البحوث 
مـــن  بتنظيـــم  البريطانيـــة  والجامعـــات 
األمانـــة العامـــة لمجلس التعليـــم العالي 
وبالتنسيق مع شبكة البحوث واالبتكار 
زيـــادة  بهـــدف  البريطانيـــة؛  بالســـفارة 
آفـــاق التعـــاون بين الجامعـــات المحلية 
لبنـــود  تنفيـــذا  البريطانيـــة،  ونظيرتهـــا 

اإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي.

وقد تم خالل اللقاء بحث نتائج الزيارة 
البحثيـــة، والجهـــات والجامعـــات التـــي 
تمـــت زيارتهـــا، إلـــى جانـــب الخطـــوات 
والتعـــاون  الشـــراكة  لتفعيـــل  القادمـــة 
البحثي بيـــن الطرفين، حيث يتم حاليا 
البحـــث  إدارة  مـــن  كل  بيـــن  التنســـيق 
العلمـــي باألمانـــة العامة وشـــبكة العلوم 

والجامعـــات  البريطانيـــة  واالبتـــكار 
المحليـــة لتحديد أوجه التعاون ســـواًء 
كانـــت في مجال حوكمة البحث العلمي 
كتبـــادل  المؤسســـي  المســـتوى  علـــى 
البحثيـــة  السياســـات  بشـــأن  الخبـــرات 
البحثيـــة  المشـــاريع  تقييـــم  ومعاييـــر 

وإنشاء حاضنات األعمال.

وزير التربية والتعليم مع السفير البريطاني ووفد الجامعات المشارك في الزيارة

البحثيــة السياســات  بشــأن  الخبــرات  تبــادل 

تفعيل الشراكة مع الجامعات البريطانية

سيدعلي المحافظة

أحد الفصول الدراسية في البحرين )أرشيفية(

ليلى مال اهلل
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عن جدل الـ 336 دينارا... بوعنق: “صرنا مطنزة”
ــة ــوطـ ــلـ ــغـ مـ ــل”  ــ ــ ــم ــ ــ ــع ــ ــ “ال أرقــــــــــــام   :”^“ لـــــــ  ســــلــــمــــان  ــي  ــ ــب ــ ــن ــ ــدال ــ ــب ــ ع

أثــارت معلومــات وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان وتوضيحــه األخير بشــأن مدى مالءمــة مبلغ 336 دينــار لحياة 
األسرة البحرينية من 6 أفراد جدال واسعا.

أشـــار  الجـــدل،  هـــذا  مـــع  وتفاعـــا 
النائـــب األول لرئيســـة مجلس النواب 
عبدالنبـــي ســـلمان بـــأن هنـــاك معايير 
تبنى على أســـس علميـــة وافتراضات 
بشـــأن متوســـط دخل الفرد والصرف 
الشـــهري له، وال يمكن أن يكون نســـبة 
تصريـــح وزير العمل صحيحة، إذ إنها 

مغلوطة.
وقـــال: “مازلـــت أعتـــرض علـــى معدل 
البطالـــة في مملكـــة البحريـــن، وهناك 
معاييـــر يجـــب أن تكـــون مبنيـــة على 

مســـتوى  لتحديـــد  علميـــة  أســـس 
تكـــون  أن  البطالـــة، ويمكـــن  ومعـــدل 
نسبة المســـتوى المعيشي والتوظيف 
تناســـب معـــدل معين عالميا بحســـب 
دراســـات صندوق النقد الدولي، ولكن 
فـــي  المعيشـــي  المســـتوى  ترضـــى  ال 

مملكة البحرين”.
أن  العمـــل  وزارة  أنصـــح  وأضـــاف: 
تـــدع مســـألة الترويـــج عـــن معـــارض 
األرقـــام  أن  إلـــى  مؤكـــدا  التوظيـــف، 
والنســـب التـــي تطرحهـــا وزارة العمل 

وال  مغلوطـــة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
تستند إلى واقع علمي.

بوعنق: مطنزة

مجلـــس  عضـــو  انتقـــد  جهتـــه،  ومـــن 
النـــواب خالـــد بوعنـــق تصريـــح وزير 
العمـــل حـــول مـــا أثيـــر عـــن توضيـــح 
الوزير بعد توضيحه لما نشـــر له بشأن 
متوســـط متطلبات المعيشـــة لألســـرة 
البحرينيـــة 336 دينار، وأن خط الفقر 
لألفراد واألسر في مملكة البحرين لم 

يكـــن دقيقا وخرج عن الســـياق الوارد 
في الرد.

أمـــام  “مطنـــزة”  جعلنـــا  وقـــال: 

مصداقيـــة  توجـــد  وال  الخليجييـــن، 
بأرقـــام بـــوزارة العمـــل، وهـــذا يتكـــرر 
منذ أن كنـــت عضوا بلديا، وحتى هذا 

اليـــوم وأنـــا نائب، فا يعقـــل ما يقوله 
الوزير”.

وأضـــاف: ســـبق أن نشـــرت الصحـــف 
الوزيـــر علـــى أحـــد  المحليـــة فـــي رد 
عـــدد  أن  إلـــى  بيـــن  والـــذي  النـــواب، 
المتوظفين بلغ 24 ألفا و685 بحرينيا 
فـــي القطاع الخاص فـــي العام 2018، 
ولو كان هذا فعا محقق لما وجد في 

مجتمعنا بطالة.
وبيـــن إلى أن الـــوزارة يجب أن تكون 
ليهـــا قائمـــة ألرقـــام صحيحـــة، بشـــأن 
التوظيف، وإنفـــاق العائلة، ويجب أن 
تكون هناك مصداقية بشـــأن نشر تلك 

األرقام.

خالد بوعنق

local@albiladpress.com
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مروة خميس

تقدمـــت النائـــب كلثم الحايكي بســـؤال 
والشـــؤون  العـــدل  لوزيـــر  برلمانـــي 
اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ خالد بن 

علي آل خليفة.
المعاييـــر  عـــن  الحايكـــي  واستفســـرت 
المتبعة في عملية تصنيف المآتم كدور 
عبـــادة فـــي البحريـــن، وكم عـــدد المآتم 
المســـجلة كدور عبـــادة، ومقارنـــة بعدد 
المآتم المسجلة كمرافق عامة، مع طلب 
تزويدها بجدول يوّضح األرقام الكاملة 

لعـــدد المآتـــم فـــي البحريـــن وتصنيفهـــا 
الرسمي لدى الوزارة.

الحايكي تسأل وزير العدل عن تصنيف المآتم

تحويل مبالغ الدعم الحكومي المستحق في الموعد المحدد
تنفيـــًذا لقرار مجلس الـــوزراء الصادر في 
جلســـة مجلس الـــوزراء المنعقدة بتاريخ 
27 ينايـــر 2020، بتوحيـــد موعـــد صـــرف 
5 برامـــج دعـــم مقدمـــة مـــن وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة ووزارة اإلســـكان، 
بحيـــث يتـــم فـــي المرحلـــة األولى صرف 
الدعـــم في تاريخ واحـــد وهو 15 من كل 
شهر بدًءا من فبراير 2020 بإشراف وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية يســـتثنى من 
ذلـــك بأمـــر صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الوزراء عاوة تحســـين 

المعيشـــة للمتقاعدين بحيث يتم صرفها 
فـــي موعدهـــا الحالـــي، أكـــد وزيـــر العمل 
والتنمية االجتماعيـــة جميل حميدان أن 
جميـــع المبالغ المســـتحقة للمواطنين من 
الدعم المالي تم تحويلها على حساباتهم 
 13 الموافـــق  الماضـــي  الخميـــس  يـــوم 

فبراير 2020.
وقـــال حميدان إن عمليـــة تحويل المبالغ 
بساســـة  تمـــت  للمواطنيـــن  المســـتحقة 
تـــم  التـــي  لاســـتعدادات  نظـــًرا  تامـــة؛ 
اتخاذها في تيســـير اإلجـــراءات اإلدارية 
والفنية لتنفيـــذ القرار المذكور، عبر نظام 

معلومـــات اعتمد على تكامل البيانات مع 
األنظمة اإللكترونية المشـــتركة، بالتعاون 
مـــع جميـــع الجهـــات المعنيـــة الممثلة في 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني ووزارة 
اإلســـكان وهيئـــة المعلومـــات والحكومة 

اإللكترونية.
عـــن  التعويـــض  أن  حميـــدان  وأوضـــح 
رفـــع الدعـــم عـــن اللحـــوم ســـوف يصرف 
للمستحقين اعتباًرا من 15 أبريل المقبل، 
مـــع باقـــي مبالـــغ برامـــج الدعـــم األخـــرى 
المســـتحقة للمواطنين، بواقع دفعة كل 3 
شـــهور، إذ إن الدفعة الســـابقة تم صرفها 

فـــي األســـبوع األول من ينايـــر 2020 عن 
الشهور يناير وفبراير ومارس 2020.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

بدء توجيه التهم في قضية غسل األموال المرتبطة بالبنوك اإليرانية
أعلـــن النائـــب العـــام علـــي البوعينيـــن 
أمـــس أنـــه وبعـــد تحقيـــق موســـع دام 
عـــدة ســـنوات، أحالـــت النيابـــة العامة 
مخطـــط  فـــي  المتورطيـــن  األفـــراد 
ضخـــم لغســـل األمـــوال، حيـــث تتعلق 
الماحقـــات القضائية بغســـل مليارات 
الدوالرات عبر بنك المستقبل الذي تم 
تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم 
فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين 
إليـــران، هما البنـــك الوطنـــي اإليراني 

)ملي( وبنك صادرات إيران.
األوليـــة  التحقيـــق  نتائـــج  وأســـفرت 
للنيابة العامة عن كشـــف مخطط كبير 
مّكـــن مختلـــف الكيانـــات اإليرانيـــة - 
بمـــا في ذلـــك الكيانـــات المتورطة في 
تمويل اإلرهاب أو الخاضعة للعقوبات 
الدولية - من تنفيذ المعامات الدولية 

مع تجنب التدقيق التنظيمي.
ووجهـــت النيابة العامـــة تهما مختلفة 
جرائـــم  بارتـــكاب  عليهـــم  للمدعـــى 
حظـــر  قانـــون  بموجـــب  متعـــددة 
وتمويـــل  األمـــوال  غســـل  ومكافحـــة 
اإلرهاب، وكذلك بموجـــب انتهاكاتهم 
القوانين واألنظمة المصرفية المعمول 

بها في المملكة.
وأشـــار النائـــب العـــام إلـــى أن النيابـــة 
إلـــى  القضايـــا  أحالـــت  قـــد  العامـــة 
المحكمـــة الجنائية الكبرى، مضيفا أنه 
مـــن المتوقـــع الكشـــف عـــن متورطين 
اســـتمرار  مـــع  المخطـــط  فـــي  أكثـــر 
التحقيقات في اآلالف من المعامات 

المتبقية.
 كمـــا أردف النائـــب العـــام بـــأن هنـــاك 
مباحثـــات يتـــم إجراؤهـــا مـــع البلدان 

األخرى المتأثرة جراء هذه االنتهاكات 
للتحقيـــق في كيفيـــة تأثير المعامات 
غيـــر المشـــروعة ســـالفة الذكـــر علـــى 

النظام المصرفي العالمي.
 كمـــا ذكـــر النائب العـــام أنه فـــي العام 
2018 تـــم التحقيق فـــي عمليات بنك 
المســـتقبل مـــن قبل مصـــرف البحرين 
المركـــزي الذي اســـتنتج بعـــد التدقيق 
وعـــدة عمليات تحري شـــاملة أن بنك 
المســـيطرين  ومســـاهميه  المســـتقبل 

قـــد تورطـــوا فـــي انتهـــاكات ممنهجة 
فـــي  المصرفيـــة  للقوانيـــن  وواســـعة 
البحريـــن، حيث إن مصـــرف البحرين 
المركـــزي قـــام بالتحقيق مـــع موظفي 
عشـــرات  ومراجعـــة  المســـتقبل  بنـــك 
بالتعـــاون  البنـــك  وثائـــق  مـــن  اآلالف 
مع وحـــدة التحقيقـــات المالية بوزارة 
الداخليـــة وخبـــراء دوليين مســـتقلين 

ومحللين جنائيين.
وقـــد توصلـــت تلـــك التحقيقـــات إلـــى 
أن بنك المســـتقبل، الـــذي يعمل تحت 
إشـــراف البنك الوطني اإليراني )ملي( 
وبنـــك صادرات إيـــران، قـــد نفذ آالف 
المعامـــات المالية الدوليـــة مع توفير 
غطاءات للكيانات اإليرانية فيها. وقد 
تضمنت أحد أشـــكال اإلخفـــاء اإلزالة 
المتعمـــدة للمعلومـــات األساســـية عند 

تحويـــل األموال عبر شـــبكة ســـويفت 
- وهي ممارســـة غير مشـــروعة يشـــار 
إليهـــا باســـم “Wire Stripping”. كمـــا 
المعامـــات  آالف  التحقيـــق  حـــدد 
التـــي تم تجريدها مـــن البيانات، وبلغ 
دوالر  مليـــارات   5 نحـــو  مجموعهـــا 

أمريكي.
وأعقب النائب العام بأن شكا آخر من 
أشكال اإلخفاء ينطوي على استخدام 
كبديـــل  الســـرية  الرســـائل  خدمـــة 
لنظـــام ســـويفت، الـــذي أخفـــى عمـــًدا 
المعامات من المنظمين البحرينيين، 
حيث ســـمحت هذه اإلجـــراءات لبنك 
المستقبل بإخفاء ما مجموعه 2 مليار 

دوالر أمريكي من المعامات.
البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  وقـــال 
المركـــزي رشـــيد المعـــراج “كجـــزء من 

فريـــق العمـــل المالي وعضو مؤســـس 
فـــي مجموعـــة العمـــل المالـــي لمنطقة 
إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
)MENA-FATF(، إن مملكـــة البحريـــن 
للمعاييـــر  الكامـــل  بالتنفيـــذ  تلتـــزم 
الدوليـــة فـــي مكافحة غســـل األموال 
وتمويل اإلرهـــاب، ويعد التحقيق في 
االنتهاكات وماحقتها جزًءا أساســـًيا 
المالـــي  النظـــام  نزاهـــة  حمايـــة  مـــن 

الدولي”.
 وتابـــع المحافـــظ موضًحـــا أن حجـــم 
وقيمـــة المعامات فـــي القضية يمكن 
الدوليـــة  بالتحقيقـــات  مقارنتهمـــا 
األخـــرى المتعلقة بغســـل األمـــوال، إال 
أن تعقيد وحجم المعامات يعود إلى 
الروابط ذات الصلـــة بتمويل اإلرهاب 

المدعومة من جانب إيران.

المنامة - بنا

بعد تحقيق موسع 
دام عدة سنوات 

أجرته النيابة 
العامة

عبدالنبي سلمان

وزير العمل: ما نشر عني لم يكن دقيًقا وخرج عن السياق
756 دينـــارًا متوســـط أجـــور البحرينييـــن فـــي القطـــاع الخـــاص فـــي 2019

أكـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل علـــي حميـــدان، في ضـــوء ما تم 
تداوله في مواقـــع التواصل االجتماعي، 
ه علـــى ســـؤال  أن مـــا تـــم نشـــره عـــن ردِّ
النائـــب عبـــدهللا الـــذوادي بشـــأن “ما هو 
خـــط الفقـــر لألفـــراد واألســـر فـــي مملكة 
البحريـــن، لـــم يكـــن دقيًقـــا وخـــرج علـــى 
الســـياق الـــوارد فـــي الـــرد، موضًحـــا أن 
النائـــب  ســـعادة  ســـؤال  علـــى  اإلجابـــة 
تضمنـــت النظـــم واإلجـــراءات المطبقـــة 
ـــا، وليـــس اإلفصاح عن أية دراســـة  حاليًّ
جديـــدة، أو رأي فنـــي مســـتحدث حـــول 
الحـــد األدنـــى المذكـــور، وقـــال حميدان: 
“ردي علـــى النائب لم يتضمـــن رأًيا حول 
لتلبيـــة  دينـــاًرا   336 مبلـــغ  كفايـــة  مـــدى 
متطلبـــات المعيشـــة لألســـرة البحرينية، 
وإنمـــا كان توضيًحـــا للمعاييـــر التي يتم 
على أساســـها اســـتحقاق صرف الضمان 
ذوي  أو  الدخـــل  لمنعدمـــي  االجتماعـــي 
بعلـــم  والمطبـــق  المتدنيـــة،  الدخـــول 

ومعرفة الجميع منذ سنوات طويلة”.
وأضاف أن الموضـــوع المثار ليس له أي 
عاقة بمســـتويات األجـــور في البحرين، 
تتمثـــل  المطبقـــة  السياســـة  إن  حيـــث 
األجـــور  مســـتوى  دعـــم وتحســـين  فـــي 

للبحرينيين، وتوفيـــر التدريب والتأهيل 
للبحرينييـــن لشـــغل الوظائـــف النوعيـــة، 
وذلـــك مـــن خـــال جهـــود كافـــة األجهزة 
المختصـــة بتحســـين مســـتوى المعيشـــة 
للمواطنيـــن، وقد حققت معدالت األجور 
ارتفاًعـــا مضطـــرًدا، حيـــث بلـــغ متوســـط 
أجـــور البحرينييـــن في القطـــاع الخاص 
فـــي العـــام 2019 )756 دينـــاًرا(، مرتفًعـــا 
بنســـبة 4.3 % عـــن العام الماضـــي، علًما 
بأن هـــذا االرتفـــاع المضطـــرد كان نتاًجا 
لاســـتراتيجية الحكوميـــة الراميـــة إلى 
المواطنيـــن  معيشـــة  مســـتوى  تحســـين 
من خال رفع مســـتوى األجـــور وتحفيز 
المواطنين علـــى العمل بدالً من االعتماد 

على اإلعانات والمساعدات. 
علـــى  مرتكـــًزا  الحديـــث  محـــور  كان   
بموجبـــه  يتـــم  الـــذي  الدخـــل  مقـــدار 
االجتماعيـــة  المســـاعدات  اســـتحقاق 
)الضمـــان االجتماعـــي( للمواطنين األكثر 
احتياًجـــا مـــن منعدمـــي الدخـــل أو ذوي 
الدخـــل المتدنـــي، حيـــث تـــم قبـــل عـــدة 
معيـــار  دينـــاًرا(   336( اعتمـــاد  ســـنوات، 
لصرف المســـاعدة االجتماعيـــة )الضمان 
االجتماعي( لألســـرة بغرض دعمها ورفع 
هـــذه  خـــال  مـــن  المعيشـــي  مســـتواها 

المســـاعدات االجتماعية التي تسهم في 
تحســـين المعيشـــة لهم، علًما بأن الوزارة 
تعتمد مبلغ 1000 دينار كمؤشـــر تســـتند 
عليـــه الـــوزارة لتحديد المســـتحقين من 
األســـر ذات الدخل المحدود، ليتم صرف 
الغـــاء(  )عـــاوة  المالـــي  الدعـــم  عـــاوة 
لهـــم، وذلـــك فـــي مواجهة غاء األســـعار 

وتحسين مستوى معيشتهم.
 إن كافة المســـتحقين لمســـاعدة الضمان 
جميـــع  علـــى  يحصلـــون  االجتماعـــي، 
اإلضافيـــة  األخـــرى  والعـــاوات  المزايـــا 
والتـــي  المعيشـــة،  لمســـتوى  الداعمـــة 
تطلقها الحكومـــة من وقت آلخر لضمان 
المســـتوى المعيشـــي األفضـــل ألصحاب 
الدخـــول األقـــل، ومـــن أبـــرز العـــاوات: 
عاوة الدعم المالي )عاوة الغاء( بقيمة 
100 دينار ، والذي يصرف بشكل تلقائي 
لـــكل مســـتفيد يقـــع تحـــت هـــذه الفئـــة، 
لمواجهة غاء األسعار. تخفيض فاتورة 
ا. التعويض النقدي  الكهرباء والماء شهريًّ
بدل رفع الدعم عن اللحوم. مكرمة شهر 
رمضان التي يتم بموجبها مضاعفة مبلغ 
المســـاعدة االجتماعيـــة فـــي هذا الشـــهر 
الكريـــم لتخفيـــف األعباء المعيشـــية عن 
هـــذه الفئـــة. ومخصص اإلعاقـــة وقيمته 

ا لكل ذي إعاقة مسجل  100 دينار شـــهريًّ
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  قوائـــم  علـــى 
خدماتهـــا.  مـــن  ويســـتفيد  االجتماعيـــة 
عـــاوة تحســـين المعيشـــة للمتقاعديـــن، 
حيث يســـتحق المواطـــن 150 ديناًرا إذا 
كان معاشـــه التقاعـــدي 700 دينار فأقل، 
و125 ديناًرا لمن معاشـــه التقاعدي أكثر 
مـــن 700 دينـــار، أما مـــن تجاوز معاشـــه 
التقاعـــدي 1500 دينـــار، فإنـــه يســـتحق 
75 دينـــاًرا. عـــاوة بـــدل الســـكن، لمن مر 
علـــى طلبـــه اإلســـكاني 5 ســـنوات، وتبلغ 
100 دينـــار وفق معايير وزارة اإلســـكان. 
باإلضافـــة إلى كافـــة ما تقـــدم فهناك 15 
برنامـــج دعـــم غير مباشـــر يســـتفيد منها 
كافة المواطنين فـــي المملكة، وذلك في 
الخدمات التعليمية والصحية وخدمات 
الكهربـــاء، والمـــواد الغذائيـــة، والتأميـــن 
التعطـــل،  بـــدل  والتأميـــن  االجتماعـــي، 
والنفقة واإلسكان والمسنين والمشتقات 

النفطية.
وتجدر اإلشـــارة إلى زيادة إجمالي مبالغ 
الدعـــم المالـــي المقـــرر ليبلـــغ 435 مليون 
مباشـــر  نقـــدي  حكومـــي  كدعـــم  دينـــار 
2019، بزيـــادة  للمســـتحقين فـــي العـــام 

نسبتها 7 %.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بنا

والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  أعلنـــت 
اإللكترونية وبالتعـــاون مع وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية عن تدشين خدمة 
“الدعم المالـــي الحكومي” علـــى البوابة 
تمكـــن  والتـــي   ،bahrain.bh الوطنيـــة 
مـــن  للدعـــم  المســـتحقين  المواطنيـــن 
االطاع علـــى أنواع الدعم وكشـــوفات 
موعد صرف المستحقات المالية لهم من 
قبل الجهـــات الحكومة المعنية بطريقة 
إلكترونيـــة.  ســـهلة وميســـرة وبصـــورة 
ويأتي تدشـــين الخدمة التابعـــة لوزارة 
إلتاحـــة  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
الفرصـــة أمـــام المواطنين المســـتحقين 
للدعـــم االطـــاع علـــى تفاصيـــل مبالـــغ 
الدعـــم بشـــكل أكبـــر عبـــر موقـــع الهيئة 
تعزيزا للشفافية واختصارا لإلجراءات، 

حيـــث تعـــد هـــذه الخدمـــة األولـــى على 
مستوى المنطقة.

وأوضحـــت الهيئة أنـــه يمكـــن للراغبين 
من االســـتفادة من خدمة “الدعم المالي 
الحكومي” المتاحة عبر البوابة الوطنية 
Bahrain.bh الدخـــول والتســـجيل عبر 
عـــن  أو   )ekey( اإللكترونـــي  المفتـــاح 
طريـــق بيانـــات بطاقة الهويـــة، ومن ثم 
االطـــاع على بيانات الدعـــم، كما يمكن 
للمســـتفيد طباعـــة الكشـــف أو إرســـاله 
إلـــى بريـــده اإللكترونـــي. وأشـــارت إلى 
المســـتحقين  للمواطنيـــن  يمكـــن  أنـــه 
للدعـــم االتصال بمركز االتصال الوطني 
ألي استفســـارات علـــى الخط الســـاخن 
المراكـــز  مراجعـــة  أو   ،80008001

االجتماعية التابعة للوزارة.

”Bahrain.bh“ تدشين خدمة الدعم المالي على

كلثم الحايكي
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الهملة - بتلكو

“Batelco Talks” أخيـــًرا،  عقـــدت “بتلكـــو” جلســـتها الشـــهرية مـــن برنامـــج 
باســـتضافة نائب رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية البحرين لإلنترنت ومؤســـس 
شـــركة “Unreal Bahrain” يوســـف بوهزاع؛ لمناقشـــة آخر مســـتجدات قطاع 
األلعـــاب اإللكترونية في البحرين، في مقر الشـــركة الواقع في منطقة الهملة، 
بحضور عدد من مسؤولي ومنتسبي الشركة. وتطرق بوهزاع في حديثه إلى 
النمو المتزايد الذي يشـــهده قطـــاع األلعاب اإللكترونية، إضافة إلى الخدمات 
والمنتجـــات المبتكـــرة التي يمكن للشـــركات طرحها؛ لتتماشـــى مـــع متطلبات 
هـــواة األلعـــاب اإللكترونيـــة، التـــي تعـــد فرصـــة تجاريـــة لالســـتثمار، مشـــيًرا 
كذلـــك إلـــى الفرص والتحديات التـــي تواجه القطاع، خصوًصا على مســـتوى 
المملكـــة.  يذكر أن صناعة األلعاب اإللكترونيـــة تحظى حالًيا بإقبال كبير في 
المنطقـــة، خصوًصا مـــع توجهات التحول الرقمي والتطـــورات الملحوظة في 
قطاع االتصاالت واألجهزة واألنظمة خالل الســـنوات الماضية.  وتعّد سلسلة 
جلســـات برنامـــج “Batelco Talks”، مبـــادرات تعليميـــة مصغـــرة تســـتضيفها 

الشركة، ويتم تقديمها من قبل نخبة من قادة القطاعات المختلفة.

“بتلكو” تناقش مستجدات “األلعاب اإللكترونية”

علي الفردان من ضاحية السيف

الســنة مــن  األخيــر  بالربــع   %  57.4 بنســبة  انخفضــت 

“اإلثمار القابضة” تسجل أرباًحا للعام 2019

أعلنت شركة اإلثمار القابضة )رمز التداول: ITHMR(، المؤسسة المالية التي تتخذ 
من البحرين مقرًا لها، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

إدارة  رئيـــس مجلـــس  بذلـــك  وصـــرح 
شـــركة اإلثمار القابضة، صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر عمـــرو الفيصـــل، فـــي 
مجلـــس  وموافقـــة  مراجعـــة  أعقـــاب 

اإلدارة على النتائج المالية الموحدة.
وسجلت شركة اإلثمار القابضة صافي 
خســـارة لفتـــرة 3 أشـــهر المنتهيـــة فـــي 
31 ديســـمبر 2019، بلـــغ 11.38 مليون 
 %  57.4 بنســـبة  انخفـــض  أي  دوالر، 
بلـــغ 26.71  مقارنـــة بصافـــي خســـارة 

مليون دوالر سجل في 2018.
الخـــاص  الربـــح  صافـــي  وكان 
بالمســـاهمين بلـــغ 0.67 مليـــون دوالر 
للســـنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، 
بلـــغ 23.98  مقارنـــة بصافـــي خســـارة 
مليـــون دوالر ســـجل فـــي عـــام 2018، 

ويعود ذلك إلى زيادة الدخل األســـاس 
للشركة.

أشـــهر  للثالثـــة  الســـهم  عائـــد  وكان 
المنتهية في 31 ديســـمبر 2019 قد بلغ 
ســـالب 0.39 ســـنتات أميركية، مقارنة 
بعائد ســـهم سلبي 0.92 سنتات للفترة 

نفسها 2018. 
وارتفع عائد السهم للسنة المنتهية في 
31 ديســـمبر 2019 إلـــى 0.02 ســـنتات 
أميركيـــة، مقارنـــة بعائـــد ســـهم ســـلبي 

0.82 سنتات لعام 2018.
وكان إجمالـــي صافي الخســـارة لفترة 
الثالثة أشـــهر المنتهية في 31 ديسمبر 
2019 قـــد بلـــغ 6.69 مليـــون دوالر، أي 
أرتفع بنســـبة 423.1 في المائة مقارنة 
بصافي خســـارة بلغ 1.28 مليون دوالر 

ســـجلت فـــي عـــام 2018، ويعـــود ذلك 
إلـــى مخصصـــات هبـــوط فـــي القيمـــة 

خالل الفترة.
للســـنة  الربـــح  إجمالـــي صافـــي  وكان 
المنتهية في 31 ديســـمبر 2019 قد بلغ 
12.20 مليـــون دوالر، أي ارتفع بنســـبة 
بلـــغ  ربـــح  بصافـــي  مقارنـــة   ،% 21.3

10.06 مليون دوالر سجلت في الفترة 
نفسها لعام 2018. 

وكان إجمالـــي حقـــوق الملكيـــة قد بلغ 
95.55 مليون دوالر كما في 31 ديسمبر 
2019، أي انخفـــض بنســـبة 17.9 فـــي 
مليـــون دوالر  مقابـــل 116.36  المائـــة 
كما في 31 ديســـمبر 2018، ويعود هذا 
االنخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض 

قيمة الروبية الباكستانية.
 31 المتراكمـــة فـــي  وكانـــت الخســـائر 
 746.29 بلغـــت  قـــد   2019 ديســـمبر 
مليـــون دوالر، أي مـــا نســـبته 98.5 % 
مـــن رأس المـــال المســـاهم مقابـــل مـــا 
نســـبته 99.2 % كمـــا فـــي 31 ديســـمبر 
2018. كما ظـــل إجمالي أصول اإلثمار 
القابضة مستقرًا عند 8.09 مليار دوالر 
كما في 31 ديسمبر 2019، أي انخفض 
بنســـبة 4.8 % مقابل 8.49 مليار دوالر 

كما في 31 ديسمبر 2018.

المنامة - اإلثمار القابضة

األمير عمرو الفيصل 

المنامة - بورصة البحرين

تداول 3.4 مليون سهم 
بـ 881.4 ألف دينار

عند  أمــس  الــعــام  البحرين  مؤشر  أقفل 
ــدره  وقــ بـــارتـــفـــاع   1,662.57 مــســتــوى 
الــمــســتــثــمــرون  وتــــــداول  ــقــطــة.   ن  0.84
ألف   881.43 بقيمة  سهم،  مليون   3.44
وركز  عبر 85 صفقة.  تنفيذها  تم  دينار، 
الــمــســتــثــمــرون تــعــامــاتــهــم عــلــى أســهــم 
ــنــوك الــتــجــاريــة، الــتــي بــلــغــت قيمة  ــب ال
أسهمه المتداولة 604.16 ألف دينار، أي 
ما نسبته %68.54 من القيمة اإلجمالية 

للتداول.
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حملة فتحت شهية الزبائن وزادت القوة الشرائية

900 فلس قسط يومي للسيارة بـ “الحوت كالس”

دشنت إحدى المحات المتخصصة في شراء وبيع السيارات المستعملة حملة يوم أمس األول )األربعاء( 
لبيع ســيارات بقســط يومي يبلغ 900 فلس فقط، والذي قاد لزيادة القوة الشــرائية لدى المســتهلكين في 

البحرين بصورة كبيرة.

وقـــال مديـــر المبيعـــات فـــي شـــركة “الحـــوت كالس” 
للســـيارات أحمـــد غرايبـــة “إن ســـعر الســـيارة 1300 
دينار فقط بقســـط 27 دينارا شـــهريا بمـــا يعادل 900 
فلس يوميا لمدة 7 سنوات، حيث تقل عدد السنوات 
حســـب رغبـــة العمالء الذيـــن قلل بعضهـــم المدة إلى 
ســـنة واحدة أو ســـنتين”، مبيًنا أن جميع السيارات ال 

تعتبر جديدة، ولكنها بحالة ممتازة.
وأضـــاف غرايبة أنه تم تدشـــين هـــذه الحملة مبدئيا 

بعـــدد 10 ســـيارات أمـــس األول، والمتبقـــي اآلن مـــع 
كتابـــة هـــذا الخبر ســـيارة واحدة فقط، الفًتـــا إلى أنه 
ســـتكون هنـــاك عـــروض جديـــدة فـــي األيـــام المقبلة 

ألنواع مختلفة من السيارات وبأقساط متقاربة.
فـــي  يندرجـــون  للســـيارات  المشـــترين  أن  وأوضـــح 
فئـــات متفاوتـــة منهم الشـــباب والعائـــالت، الفًتا إلى 
أن الحملـــة جذبـــت انتبـــاه بقيـــة معارض الســـيارات، 
حيـــث ُأعتبرت عرًضـــا مميًزا ال مثيل له في البحرين، 

ويســـاعد المواطنين على شـــراء سيارة في وقت هم 
بحاجة لها بأسعار وأقساط تناسب ميزانياتهم، وهذا 
كان واضحـــا من خالل الزبائن الذيـــن زاروا المعرض 
وكمية االتصاالت التي وردت لموظفي المبيعات في 

المعرض.

رئيس “المطورين”: فرصة ذهبية لشراء العقارات في البحرين
االســـتـــثـــمـــار” ــرض  ــ ــع ــ “م ـــ  ــ ب ــا  ــفـ ألـ ــن 30  ــ ــر م ــثـ أكـ اســـتـــقـــطـــاب  نـــتـــوقـــع  ــنـــدس:  ــهـ ــمـ الـ

رأى مطورون عقاريون أن الفرصة باتت ذهبية 
ومواتية لشراء العقارات بالبحرين، في الوقت 
الذي تشهد فيه المملكة الكثير من المشروعات 

العقارية وسط انخفاض في األسعار.
وجـــاء ذلك لـــدى افتتاح رئيس جهاز المســـاحة 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  العقـــاري،  والتســـجيل 
مؤسســـة التنظيـــم العقاري الشـــيخ ســـلمان بن 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة، أمـــس، معـــرض 
البحرين لالستثمار العقاري في نسخته الثالثة، 
في مجمع “السيتي ســـنتر”، بمشاركة مجموعة 
من المشـــروعات العقارية البـــارزة، والمطورين 
وشـــركات التســـويق العقاريـــة، إذ ويســـتمر لـ 3 

أيام.
العقارييـــن  المطوريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
فـــي  الوضـــع  “إن  هجـــرس  عـــارف  البحرينيـــة 
الوقـــت الراهـــن يمثـــل فرصـــة ذهبيـــة لشـــراء 
العقارات ســـواء للسكن أو لالستثمار، وذلك من 
حيث مستوى األسعار وتعدد الخيارات التي لم 

تكن متاحة في الماضي بنفس الكثافة”.
وأوضح هجرس “إن المردود اآلن من العقارات 
يتـــراوح ما بيـــن 7 و10 %، وهو معـــدل مرتفع 
قل نظيره في العالم، أعتقد أن القطاع العقاري 
فـــي حالـــة صحية جيـــدة، خصوصا مـــع وجود 
عقارات مبتكرة وإبداعية بأسعار جذابة جدًا”.

وبخصـــوص وجود ركود فـــي العقارات وانتقاد 
فرض المزيد من الرسوم، رأى هجرس أنه كالم 

عـــام جـــدًا، مشـــيرا إلـــى أن الرســـوم الحكومية 
موجودة في جميع دول العالم.

وعبـــر هجرس عن اســـتغرابه مـــن البعض الذي 
يقـــوم باالســـتئجار لـ 10 ســـنوات، في حين كان 
يمكـــن االســـتفادة مـــن خيـــار “اســـتأجر لتملك” 
اســـتئجار  فتـــرة  بعـــد  الشـــقة  علـــى  للحصـــول 

طويلة.
ومـــن جهتهـــا، قالت الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 

أســـيل  للمعـــرض  المنظمـــة   ”Expressions“
المهندس “إن المعرض يعكس تنوعا من ناحية 
حجم المشـــاركة، مع رعاية “تمكين”، ومشاركة 
المركز البلدي الشامل الذي عرض منصة بنايات 
لرخص البناء، ومشاركة كوكبة من المشروعات 
العقاريـــة البـــارزة”، مؤكـــدة أن فكـــرة المعـــرض 
تأتـــي تماشـــيًا مـــع الرؤيـــة االقتصاديـــة 2030 
للبحرين، التي تدعم االســـتثمار االقتصادي في 

القطاعات غير النفطي.
وأشـــارت المهندس إلى أنها تتوقع حضور أكثر 
من 30 ألف إلى المعرض، خصوصا أنه يعقد في 
أحـــد أهـــم المجمعات التجارية فـــي المملكة، إذ 
تقوم إدارة المجمع بإحصاء عدد زوار المعرض. 
وشاركت “ديار المحرق” بعدد من المشروعات، 
مثل “النســـيم” و”البارح”، إلى جانب عرض عدد 
من قســـائم “الفلل التجارية”، وقســـائم “المباني 

السكنية” وقسائم “المستودعات”. 
وتمتـــاز جميع هذه الفرص بموقع اســـتراتيجي 
أو  الســـكنية  لألغـــراض  كان  ســـواء  مميـــز، 
التجاريـــة، فضـــال عـــن توافرهـــا للبيـــع بنظـــام 
التملك الحر للجميع. وتشـــارك “نســـيج” بعرض 
مشـــروعاتها، خصوصـــا “كنال فيـــو”، الذي قطع 
شـــوطًا كبيرا بموقعه االستراتيجي في جزيرة 

دلمونيا.

 الشيخ سلمان بن عبدالله مفتتحا المعرضالشيخ سلمان بن عبدالله متفقدا المعرض              )تصوير رسول الحجيري(

“إيجل هيلز ديار” راعًيا رئيًسا لـ “االستثمار العقاري”
أعلنــت “إيجــل هيلــز ديــار”، عــن مشــاركتها برعاية رئيســة في معرض 
البحرين لاستثمار العقاري 2020، الذي يقام تحت رعاية رئيس جهاز 
المســاحة والتســجيل العقاري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم 
العقــاري، الشــيخ ســلمان بــن عبــدهللا بن حمــد آل خليفة، علــى مدى 3 

أيام في مجمع سيتي سنتر البحرين، وحتى تاريخ 15 فبراير 2020.

وتهدف شـــركة “إيجل هيلز ديار” 
الســـتعراض  المعـــرض؛  أثنـــاء 
الفرص العقارية المتنوعة، ضمن 
مشـــاريعها الرائـــدة فـــي مراســـي 
مشـــروع  فيهـــا  بمـــا  البحريـــن، 
مراســـي “بوليفـــارد”، الذي ســـيتم 
تسليمه قريًبا جًدا، ويشتمل على 
4 مبان ســـكنية تضم 243 شـــقة، 
تمتاز بتصاميم عصرية وأحجام 

تتراوح بين شـــقق اســـتوديو إلى 
شقق ذات 3 غرف نوم.

وتســـعى الشـــركة لعـــرض كل من 
مشروع مراسي جاليريا، المجمع 
التجـــاري الـــذي يمتـــاز بخصائص 
وفنـــدق  وجذابـــة،  اســـتثنائية 
العنوان مراســـي البحرين وفندق 

فيدا مراسي البحرين. 
وقـــال العضـــو المنتدب للشـــركة، 

أن  جـــًدا  “يســـرنا  الشـــاعر  ماهـــر 
تكـــون شـــركة “إيجل هيلـــز” ديار 
راعًيـــا رئيًســـا لمعـــرض البحريـــن 
بنســـخة  العقـــاري  لالســـتثمار 
خاللـــه  وســـنتمكن  العـــام،  هـــذا 
واســـعة  شـــريحة  تعريـــف  مـــن 
مـــن الجمهـــور بالحلـــول العقارية 
الشـــاملة المتوافـــرة في مراســـي 

البحريـــن، ويشـــكل هـــذا الحـــدث 
منصـــة مهمـــة لشـــركات التطويـــر 
العقـــاري، إذ تتمكـــن مـــن خاللـــه 
الســـكنية  للفـــرص  الترويـــج 

والتجارية للزوار”.
ومـــن جانبـــه، قـــال المديـــر العـــام 
لشـــركة “إيجـــل هيلـــز ديـــار” نـــج 
جيـــم هـــوي، “أود أن أعـــرب عـــن 
عميـــق فخرنـــا في شـــركة “إيجل 
هيلز ديار” بمشاركتنا في معرض 
العقـــاري،  لالســـتثمار  البحريـــن 
ونهدف خالل تواجدنا هذا العام 
لعرض أحـــدث إضافات مراســـي 
البحريـــن للجمهـــور، وتأكيد تميز 
العـــروض  العقاريـــة عـــن  حلولنـــا 

األخرى لدى المنافســـين، وارتأينا 
بالمعـــرض  منصتنـــا  زوار  منـــح 
عروًضـــا حصرية على مشـــاريعنا 
تقديـــم  جانـــب  إلـــى  القادمـــة، 
عروض تمويل مثالية على شقق 
بـ 3 غرف نوم في مجمع مراســـي 
تبلـــغ  تســـديد  بمـــدة  بوليفـــارد، 
5 ســـنوات بعـــد اســـتالم العقـــار. 
ونوفر أيًضـــا عروضا مغرية على 
الحلول الســـكنية في مشـــروعي 
مراسي رزيدنسز و مراسي شورز 
رزيدنســـز، بتمكين المشترين من 
االنتقال للسكن في شققهم بدفع 
العقـــار  مـــن قيمـــة   % 20 نســـبة 

كمبلغ مقدم”.

المنامة - إيجل هيلز ديار

تستعرض 
مشاريعها الرائدة 

في “مراسي 
البحرين”

زينب العكري
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حققــت شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبا( ربح ومجموع دخل شــامل بلــغ 13.82 مليون دينار للربع الرابع 2019 مقابل خســارة ومجموع 
خســارة شــاملة بلغت 17.54 مليون دينار للفترة نفســها من العام 2018، مســجلة زيادة بنســبة 179 % على أســاس ســنوي. وأبلغت 
الشــركة عــن إجمالــي ربــح بقيمــة 44.77 مليــون دينــار للربع الرابــع 2019 مقابل إجمالي خســارة 8.37 مليون دينار للفترة نفســها من 
العام 2018، مســجلة زيادة ســنوية بنســبة 635 %. وبالنســبة لإليرادات من العقود والعمالء، أبلغت ألبا عن تحقيق 293.67 مليون 
دينار في الربع الرابع للعام 2019، مقابل 211.52 مليون دينار في الربع الرابع للعام 2018، بزيادة سنوية بلغت 39 %. وبلغت قيمة 
العائد األساســي والمخفض للســهم في هذا الربع 10 فلوس مقابل خســارة مخفضة للســهم الواحد بقيمة 13 فلســا في الربع الرابع 

للعام 2018.

91 % انخفاض الربح 
على أساس سنوي

بالنســـبة للســـنة الكاملة للعـــام 2019، 
حققت الشـــركة ربحا ومجموع دخل 
شـــامل بقيمة 5.38 مليـــون دينار، أي 
بانخفـــاض بلـــغ 91 % علـــى أســـاس 
ســـنوي، وذلـــك مقابـــل 59.76 مليون 
دينـــار للعـــام 2018. وأبلغت الشـــركة 
عن إجمالي ربح بقيمة 90.22 مليون 
دينـــار  مليـــون   84.99 مقابـــل  دينـــار 
بزيـــادة ســـنوية بلغـــت 6 %. وبلغـــت 
والعمـــاء  العقـــود  مـــن  اإليـــرادات 
1,029.38 مليـــون دينـــار فـــي العـــام 
2019، بزيـــادة ســـنوية بلغـــت 13 %، 
وذلـــك مقابـــل 911.3 مليـــون دينـــار 
قيمـــة  وبلغـــت   .2018 العـــام  خـــال 
العائـــد األساســـي والمخفض للســـهم 
الواحد 4 فلسا للعام 2019، مقابل 42 
فلســـا للعـــام 2018. وإجمـــاال، جاءت 
مدفوعـــة  للشـــركة  الماليـــة  النتائـــج 
بارتفـــاع حجـــم مبيعـــات األلمنيـــوم؛ 
نظرا الســـتكمال تشـــغيل خط الصهر 
هـــذه  تأثـــرت  حيـــن  فـــي  الســـادس، 
النتائج جزئيا بانخفاض األســـعار في 

بورصة لنـــدن للمعادن بنســـبة 15 % 
على أساس سنوي. 

وقـــد اقتـــرح مجلـــس إدارة الشـــركة 
دفع أرباح أســـهم بقيمة 0.001 دينار 
أســـهم  )باســـتثناء  الواحـــد  للســـهم 
الخزينة( ليبلغ إجمالي أرباح األســـهم 
 ،2019 للعـــام  دينـــار  ألـــف   1,412
وخاضعا لموافقة المســـاهمين خال 
اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الســـنوية 
الذي ســـيعقد يـــوم األحـــد الموافق 8 

مارس 2020.
كما في 31 ديسمبر 2019، بلغ مجموع 
موجودات الشركة 2,420.25 مليون 
دينـــار، مقابل 2,208.89 مليون دينار 
كما في 31 ديسمبر 2018، أي بزيادة 
بلغت 10 % على أساس سنوي. وبلغ 
مجمـــوع حقوق الملكية للمســـاهمين 

كمـــا في 31 ديســـمبر 2019 ما قيمته 
مقابـــل  دينـــار،  مليـــون   1,078.57
1,073.47 مليـــون دينـــار كما في 31 

ديسمبر 2018.

أبرز أحداث الشركة 
خالل العام 2019

ختام العام 2019 بأكثر من 15 مليون  «
ساعة عمل دون إصابات مضيعة 

للوقت ألول مرة في تاريخ الشركة منذ 
بدء عملياتها التشغيلية.

بلغ حجم المبيعات 1,350,326 طن  «
متري، بزيادة بلغت 33 % على أساس 

سنوي.

تجاوز إنتاج الشركة 1,365,005 طن  «
متري، بزيادة سنوية بلغت 35 %.

نجاح إعادة تمويل تسهيالت القرض  «
المشترك بقيمة 15 مليار دوالر 

بهامش فائدة أقل.

»  Regain توقيع عقد مع شركة
المسؤولة عن توفير التقنية الالزمة 

لمصنع معالجة بقايا بطانة خاليا 
الصهر – أول مصنع من نوعه في 

دول مجلس التعاون الخليجي.

تعتبر ألبـــا اليوم أكبر مصهر لأللمنيوم 
فـــي العالـــم باســـتثناء الصيـــن، وذلك 
بفضـــل تشـــغيل خط الصهر الســـادس 

بالكامل وبشكل آمن:
 تم تشغيل خط الصهر السادس  «

خالل 23 شهرا )مقابل 30 شهراً 
للمشاريع األخرى المشابهة(.

 بلغت النفقات الرأسمالية إلنشاء  «
خط الصهر السادس 4,000 دوالر 

لكل طن متري.

 البقالي رئيسا تنفيذيا

علـــى صعيـــد متصـــل، وافـــق مجلـــس 
إدارة الشركة على تعيين علي البقالي 

رئيسا تنفيذيا للشركة بأثر فوري.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة 
الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل خليفة 
تمكـــن  نشـــهد  أن  مشـــجع  ألمـــر  “إنـــه 
الشـــركة مـــن تحقيـــق النتائـــج المالية 
الجيدة خـــال العام 2019 على الرغم 

مـــن التحديات التي واجهتها الصناعة 
عمومـــا. وقـــد كان العـــام 2019 عامـــا 
مميزا بالنســـبة لنا، لتمكننا من تحقيق 
العديـــد مـــن اإلنجـــازات ألول مرة في 
تاريـــخ الشـــركة: فقـــد حطمنـــا الرقـــم 
الســـامة،  مســـتوى  علـــى  القياســـي 
بفضـــل  والمبيعـــات  اإلنتـــاج  وحجـــم 

التزام وجهود موظفينا. 
ومـــع تولـــي البقالـــي قيادة شـــركة ألبا 
خـــال المرحلـــة القادمـــة من مســـيرة 
نمو الشركة، فإننا نتطلع لتعزيز مكانة 
الشركة بتحقيق مزيد من النجاحات”. 
ومـــن جانبه، قـــال البقالي “رغم ضعف 
إال  األلمنيـــوم،  ســـوق  فـــي  األوضـــاع 
أننـــا تمكّنا من جعل العـــام 2019 عاما 
اســـتثنائيا من خال التركيز على أبرز 
الجوانـــب التـــي يمكننا دائمـــا التحكم 
بها، وهي: السامة، اإلنتاج، والتكلفة.

إنـــه لشـــرف لـــي أن أنال فرصـــة تولي 
قيـــادة شـــركة ألبـــا كرئيـــس تنفيـــذي، 

وأتطلـــع خـــال هـــذا العـــام للعمـــل مع 
فـــي  ُمضيـــا  الشـــركة،  إدارة  مجلـــس 

مسيرة ما بعد الخط السادس”.
وتعتـــزم إدارة الشـــركة عقـــد اجتمـــاع 
هاتفـــي يوم اإلثنيـــن 17 فبراير 2020 
لمناقشة النتائج المالية للشركة للسنة 
إلـــى  إضافـــة   ،2019 للعـــام  الكاملـــة 

تحديد أولويات الشركة للعام 2020.
يذكـــر أن البقالي انضم للعمل بشـــركة 
ألبـــا منذ أكثر من عقدين، حيث يتمتع 
بخبرة قيادية من خال عمله لسنوات 
طويلـــة فـــي الشـــركة. وبصفتـــه مثاال 
لتوجـــه ألبا بتطويـــر البحرينيين فيها، 
يؤمن البقالي بأن نجاح ونمو الشـــركة 
يعتمد بشكل أساس على قيم ومبادئ 
الشركة الثابتة والمتمثلة في السامة 
وتطوير العنصر البشـــري والمسؤولية 
تطويـــر  جانـــب  إلـــى  االجتماعيـــة، 
المجتمـــع. ويعتبـــر البقالـــي عضوا في 
والتوريـــد  للشـــراء  المعتمـــد  المعهـــد 
بالمملكـــة المتحـــدة، وهـــو أيضا عضو 
المعهـــد  مـــن  كل  فـــي  إدارة  مجلـــس 
مدرســـة  إنجـــاز،  لأللمنيـــوم،  الدولـــي 
ســـانت كرســـتوفر، وشـــركة تنمو التي 
تعد أول شركة بحرينية تعمل بمفهوم 
“مائكة األعمال”، كما أنه حاصل على 
شـــهادة البكالوريـــوس في المحاســـبة 
وماجســـتير  البحريـــن،  جامعـــة  مـــن 
فـــي إدارة األعمال مـــن الكلية العربية 

الفرنسية لألعمال – إيسك.
*تفاصيـــل النتائـــج المالية على الرابـــط التالي 

بالموقع اإللكتروني للصحيفة:
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علي البقاليالشيخ دعيج بن سلمان 

عسكر - ألبا

أربــاح “ألبــا” للـربــع الـرابـــع 2019
ــة ــ ــل ــ ــام ــ ك الـــــســـــنـــــة  خــــــــــال   %  91 ــة  ــ ــب ــ ــس ــ ــن ــ ب ــت  ــ ــضـ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ انـ

فتح 86 عطاء لـ 20 مناقصة ومزايدة واحدة
المكلفــة  المســتقلة  التنظيميــة  الجهــة  والمزايــدات،  المناقصــات  مجلــس  فتــح 
باإلشــراف علــى ممارســات المناقصــات والمزايــدات الحكومية، أمــس،  مظاريف 
86 عطاء لعدد 20 مناقصات ومزايدة واحدة مطروحة من 10 جهات متصرفة.

وتضمـــن جـــدول أعمـــال لجنة الفتـــح، فتح 
ثـــاث مناقصات لوزارة األشـــغال وشـــؤون 
)شـــؤون  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
البلديـــات( المناقصـــة األولـــى بشـــأن تطوير 
وإعادة تأهيل شـــبكات الري بمشروع هورة 
عالي للتنميـــة الزراعية، وتم اســـتام ثاثة 
عطـــاءات لهـــذه المناقصـــة. أمـــا المناقصـــة 
االستشـــارية  للخدمـــات  فكانـــت  الثانيـــة، 
للمشـــاريع اإلنشـــائية، وقـــد تـــم اســـتام 11 
عطاء لهذه المناقصة، كما تم استام ثمانية 
المركزيـــة،  الطباعـــة  لمناقصـــة  عطـــاءات 
وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات، األولى بشـــأن 
بناء الخـــط الرئيس لميـــاه الصرف الصحي 
لمنطقة الحد الصناعية، وبلغ عدد العطاءات 
الُمســـتلمة خمســـة عطاءات. أمـــا المناقصة 
الثانيـــة، فكانـــت بشـــأن أعمـــال التنظيفـــات 
بقصـــر القضيبية، وتم اســـتام عطاء واحد 

لهذه المناقصة.
وفتحـــت اللجنـــة مناقصـــة لوزارة الشـــباب 
والرياضـــة بشـــأن توريد وتركيـــب أرضيات 
خشـــبية رياضيـــة متنقلـــة بمدينـــة الشـــيخ 
أربعـــة  اســـتام  وتـــم  الرياضيـــة،  خليفـــة 

عطاءات لهذه المناقصة.

وفتح المجلس خمس مناقصات ومزايدة 
واحـــدة إلدارة المخـــازن المركزيـــة بهيئـــة 
الكهرباء والمـــاء، المناقصة األولى بشـــأن 
اســـتام  وتـــم  فرعيـــة،  محطـــات  شـــراء 
عطاء واحد لهذه المناقصة. أما المناقصة 
الثانية، فكانت لشـــراء أدوات المياه، وتم 
اســـتام أربعة عطـــاءات لهـــذه المناقصة، 
وتم اســـتام 10 عطـــاءات لمناقصة كابل 
األليـــاف البصريـــة. أما المناقصـــة الرابعة، 
فكانت بشـــأن شـــراء كابات أرضية، وتم 
اســـتام ســـتة عطـــاءات لهـــذه المناقصة. 
أمـــا المناقصـــة الخامســـة فكانـــت بشـــأن 
شـــراء كابـــات كهربائيـــة مـــع ملحقاتهـــا، 
وتم اســـتام عطاءين لهذه المناقصة. أما 
المزايـــدة، فكانت بشـــأن بيع مـــواد خردة، 
وقـــد تـــم اســـتام ثمانيـــة عطـــاءات لهذه 

المزايدة.
لهيئـــة  المجلـــس مناقصـــة  وكذلـــك فتـــح 
تنظيـــم ســـوق العمـــل بشـــأن توفيـــر بوابة 
الدفـــع اإللكترونـــي وأجهـــزة نقـــاط البيـــع، 

وقد تم استام عطاءين لهذه المناقصة.
وفتـــح المجلس ثاثة عطـــاءات لمناقصة 
للمجلـــس األعلـــى للقضـــاء بشـــأن التأمين 
الصحي لموظفي المجلس األعلى للقضاء.

مناقصتان لشركة “بابكو”

وفيمـــا يخص قطـــاع النفط والغـــاز، فتحت 
اللجنـــة عطـــاءات مناقصتيـــن لشـــركة نفط 

البحريـــن “بابكـــو”، المناقصـــة األولى بشـــأن 
الشـــركة،  بيانـــات  لشـــبكة  الدعـــم  خدمـــات 
وتم اســـتام عطاءيـــن لهـــذه المناقصة. أما 

المناقصـــة الثانيـــة، فكانـــت بشـــأن مناقصة 
توفيـــر المبيعات الداخلية، وقد تم اســـتام 

عطاء واحد لهذه المناقصة.
عطـــاءات  بفتـــح  اللجنـــة  قامـــت  كذلـــك 
للبتـــرول،  تطويـــر  لشـــركة  مناقصتيـــن 
المناقصة األولى بشأن توريد سيارة إطفاء 
الحريـــق، وبلـــغ عـــدد العطـــاءات الُمســـتلمة 
خمســـة عطـــاءات. أمـــا المناقصـــة الثانيـــة، 
فكانت بشـــأن توريد 33 كيلـــو فولت الجهد 
العالي ABB الوحدة الرئيســـة )RMU(، وقد 

تم استام عطاء واحد لهذه المناقصة.
كمـــا تم فتـــح مناقصة لشـــركة توســـعة غاز 
البحريـــن الوطنيـــة نظـــام التحكـــم بمصنـــع 
الغاز الثالث، وتم اســـتام عطاء واحد لهذه 

المناقصة.
وأخيرا، على صعيد قطاع الطيران، ُفتحت 
مناقصـــات لشـــركة مطـــار البحريـــن بشـــأن 
توريد هواتف لشـــركة مطـــار البحرين، وقد 
تم اســـتام  أربعة عطاءات لهذه المناقصة. 
كما تم فتح مناقصة لطيران الخليج، بشأن 
تحديث نظام حفظ البيانات وتجديد نظام 
النســـخ االحتياطـــي للبيانات، وتم اســـتام 

أربعة عطاءات لهذه المناقصة.

المنامة - المناقصات والمزايدات

تابعة لـ 10 جهات 
متصرفة

الحد - إي بي إم تيرمينالز

إم  بـــي  إي  لشـــركة  تقريـــر  ذكـــر 
تيرمينالـــز أن أكثر من 800 شـــخص 
يعملـــون بمينـــاء خليفـــة بن ســـلمان، 
في مجموعة واســـعة مـــن العمليات 
البحرية واللوجيستية ألحد الموانئ 
األكثر كفاءة في المنطقة، مع نســـبة 
بحرنـــة تبلـــغ 64 %، حيـــث ال تـــزال 
التنمية المســـتدامة للموانئ تشـــكل 
الطمـــوح األول للشـــركة وذلـــك لدفع 

بعجلة النمو المستقبلي للميناء.

العالميـــة،  فلســـفتها  مـــع  وتماشـــيا 
اســـتثمرت إي بـــي إم تيرمينالـــز في 
البنيـــة التحتية البحريـــة والمهارات 
االجتماعيـــة والتقنية لموظفيها؛ من 
أجـــل تلبيـــة المتطلبات المســـتقبلية 
لقطاع النقل والخدمات اللوجستية. 
كما تعمل الشـــركة نحو رفع مستوى 
الكفـــاءة فـــي عمليات مينـــاء خليفة 
بـــن ســـلمان مـــن خـــال تبنـــي مبـــدأ 
70/20/10 - والـــذي يتضمـــن الخبرة 

فـــي العمـــل، والتدريـــب الـــذي يعـــزز 
التفاعل بين المديرين والزماء.

ومـــن خال هـــذا النهـــج، أطلقت إي 
قصيـــرة  مبـــادرة  تيرمينالـــز  إم  بـــي 
لموظفيهـــا   )STA( للمهمـــات  األجـــل 
وذلـــك إلتاحـــة الفرصـــة للعمـــل عبـــر 
شـــبكتهم العالميـــة المؤلفـــة مـــن 74 
ميناء ومنشأة بحرية وأكثر من 117 
عملية خدمات داخلية في 58 دولة. 
وكجـــزء مـــن ذلك، تم تعيين عشـــرة 

بحرينيـــون،  معظمهـــم  موظفيـــن، 
فـــي موانئ دولية أخـــرى تديرها إي 
بـــي ام تيرمينالـــز مثل مينـــاء مو إن 
- كوســـتاريكا، ميـــد بـــورت طنجـــة - 
المغرب، ميناء بوتي سي - جورجيا 
وتبـــادل  التدريـــب  فـــي  للمســـاعدة 
أفضل الممارسات لعمليات ميناء إي 
بـــي أم تيرمينالز مـــع فرصة للتعرف 
على ثقافات جديدة والمساهمة في 

بناء الشبكة العالمية.

“إي بي إم تيرمينالز”: 64 % نسبة البحرنة بميناء خليفة

الجمعة 14 فبراير 2020 - 20 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4140

موظفو الشركة في ميناء مو إن - كوستاريكا

البقالي رئيسا 
تنفيذيا للشركة 

بأثر فوري

جلسة مجلس المناقصات أمس

44.8
مـــلـــيـــون ديـــنـــار
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أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات 39442411

حسين علي

Call.

36026333
رضا عبد هللا

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بادوا جلف ماركتينغ ش.ش.و لمالكتها بريتي جويل فيرنانديز
سجل تجاري رقم ١٠٣٣٨٨

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم 
اليهــا بــادوا جلــف ماركتينــغ ش.ش.و لمالكتها بريتي جويــل فير نانديز 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٠٣٣٨٨ بطلــب تصفيــة الشــركة تصفية 

اختيارية وتعيين السيد بريتي جويل فيرنانديز كمصفي للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
المصفي: بريتي جويل فيرنانديز 

رقم الموبايل: ٦٦٣٠٤٥٦٧
preetsinbah@gmail.com

ٕاعالن بحل وتصفية شركة
شركة تو سيز أدفايسوري ش.ش.و لمالكها احمد عبدالعزيز بوحاجيه 

سجل تجاري رقم ١٠١٣٨٨ 

بنــاء علــى قــرار المالك لشــركة تو ســيز أدفايســوري ش.ش.و لمالكها احمــد عبدالعزيز 
بوحاجيه المســجلة على قيد رقم ١٠١٣٨٨ بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين السادة/ 

احمد عبدالعزيز احمد بوحاجيه مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:           

رقم الموبايل: ٣٨٨٣٨٨٨٥ )973+(
kingnozias@outook.com

ٕاعالن بحل وتصفية شركة
شركة مهالوي لمستحضرات التجميل ذ.م.م 

سجل تجاري رقم ١٠٤٦٢٩ 

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة مهالوي لمســتحضرات التجميل ذ.م.م  المســجلة 
بموجب القيد رقم ١٠٤٦٢٩ بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد/ شــريف يوسف 

محمد ابراهيم يوسف الحمر مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: شريف يوسف محمد ابراهيم يوسف الحمر

رقم الموبايل: ٣٣٣٣٢٢١٩ )973+(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )24584( لسنة 2020 

بشان تحويل شركة تضامن
الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل
اعالن رقم )23892( لسنة 2020 

بشان تحويل فرع من شركة الشخص الواحد
الى مؤسسة فردية قائمة

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقــدم اليها 
الســادة أصحــاب شــركة اميجــوس لإلنشــاء - شــركة تضامــن بحرينيــة المســجلة 
بموجب القيد رقم ٩٣٦٦٦ طالبين تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة الى 

شركة ذات مسئولية محدودة براسمال وقدره  ١٠٠٠٠،  بين كل من:
١. بهيه عبدالوهاب كاظم ناصر

MEETHAL CHANDRAN THALANI PARAMBATH .٢
فعلى كل من لديه اعتراض  التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانــه قــد تقــدم اليها 

مالك شــركة هاشــم الوداعي للمحاماة واالستشــارات القانونية ش.ش.و ولمالكها 

الســيد هاشــم علوي الوداعي المســجلة بموجب القيد رقم ٩٣٧٧٧ بطلب تحويل 

الفرع األول من )شركة هاشم الوداعي للمحاماة واالستشارات القانونية ش.ش.و 

لمالكها السيد هاشم علوي الوداعي( والمسجلة تحت قيد رقم )93777-1( لتصبح 

فرع من مؤسسة فردية قائمة بموجب القيد رقم ٩٤٨٧٢

القيد : 93666 

 تاريخ: 12/2/2020 

القيد : 93777 

 تاريخ: 13/2/2020 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليهــا الســيد / ABDULLAH MD NURUL ISLAM باعتبــاره المصفــي القانوني 
لشــركة اي ام دي نــور اإلستشــارية ش.ش.و لمالكهــا عبــدهللا ام دي نــور 
اإلســالم، المســجلة كشــركة الشــخص الواحد بموجب القيد رقم ١١٨٠٦٣، 
طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من 
الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )163591( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اي ام دي نور اإلستشارية ش.ش.و لمالكها عبدهللا ام دي نور اإلسالم

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 
إليها السيد / ماجد بن علي بن مسعود آل دلبوح باعتباره المصفي القانوني 
لشــركة ماز العالمية للتجارة ش.ش.و لمالكها ماجد بن علي بن مســعود آل 
دلبوح، المســجلة كشــركة الشــخص الواحد بموجب القيد رقم 1-115320، 
طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من 
الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ماز العالمية للتجارة ش.ش.و لمالكها ماجد بن علي بن مسعود آل دلبوح

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم 

إليهــا الســيد / محمــود صالــح محمــد محمــود باعتبــاره المصفــي القانونــي 

لشــركة امدان للمقاوالت ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مسؤولية محدودة 

بموجــب القيــد رقــم ١٢٨٧٧٦، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفية الشــركة 

تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة امدان للمقاوالت ذ.م.م

)CR2020- 25624( إعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه  الســيدة بدريــة عبدالحســين احمــد جعفــر بطلب 
تحويل المحالت التجارية التالية:  إلى الســيد علي محمد حســن علي علي 

الحواج
فعلــى كل مــن لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

٠٤-٩٣٨

٠٥-٩٣٨

االسم التجاري

حسن بن علي الحواج

مجوهرات روما

 تاريخ: 2020/١٢/٢

)CR2020- 25932( إعالن رقم
تنازل أوبيع - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: ورثــة المرحــوم محمــد اشــرف علــي خــان بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي:  إلى السيد: زكية احمد عباس علي

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

رقم القيد

١-١٤٩٧

٢-١٤٩٧

٣-١٤٩٧

٧-١٤٩٧

االسم التجاري

متجر الهالل

برايم لألنظمة الدولية والكمبيوتر والخدمات

مطعم ومشويات شبرا

مطعم ومشويات شبرا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  - ادارة التسجيل تاريخ: 2020/٢/13
اعالن رقم )---( لسنة 2020 

بشان تحويل شركة الشخص الواحد
الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها مالك 
شــركة البعســي ش.ش.و لمالكها حســين عبدهللا محمد البعسي المسجلة بموجب 
القيد رقم 98960-1 طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة الى شــركة 

ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره  ١٠٠٠٠ دينار بحريني،  بين كل من:
١. حسين عبدهللا محمد البعسي اليافعي

٢. احالم حسين عبدهللا البعسي
٣.دنيا حسين عبدهللا البعسي

٤. فاطمة حسين عبدهللا البعسي

القيد : ٩٨٩٦٠-١ 

 تاريخ: 2/2020/١٣ 

38344464-
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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

غرف نوم عدد 7

تشطيب راقي

مطبخ داخلي وخارجي

مجلس

بركة سباحة

مصعد

مرافق سيارات

للبيع فلل

شقق و فلل لإليجار

 بـمساحة 650 قدم مربعو بسعر 260  الف دينار  

 إبتداًء من 220 دينار شامل  
 للكهرباء والماء

 مخطط لحسي
شمال البا للبيع

 اراضي و بنايات

 كل بناية تتكون من ١٦
 شقة غرفتين نوم + ٦

 محالت ١٠٠متر مربع

بيع او ايجار
 

 لمزيد من المعلومات
34369999

صالة داخلية في الطابق األرضي

صالة كبيرة في الطابق األول

 ١٣ دينار بحرينيسعر القدم

38344464
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تظاهرة نســوية كبيرة بالعراق دعًما لالحتجاجــات.. و “إحباط مخطط خطير”

عالوي أكمل “كابينته الوزارية” واإلعالن عنها األحد

أمـــس  عراقيـــة،  مصـــادر  كشـــفت 
الخميـــس، أن رئيـــس الـــوزراء المكلف 
محمـــد توفيق عـــاوي، أكمل تشـــكيلة 
حكومته، مشـــيرة إلى أنه سيعلن عنها 

األحد المقبل.
الخيـــر”  “بيـــارق   وقـــال رئيـــس كتلـــة 
فـــي مجلـــس النـــواب العراقـــي، محمد 
الخالـــدي، إن رئيـــس الحكومة المكلف 
محمـــد توفيق عـــاوي أكمـــل “كابينته 
الوزارية”.  وأضاف الخالدي أن عاوي 
ســـيلعن عـــن تشـــكيلته الوزارية األحد 
المقبـــل، وأنـــه ســـيقوم بإبـــاغ رئيـــس 
ورئيـــس  صالـــح  برهـــم  الجمهوريـــة 
الوزراء المســـتقيل عـــادل عبد المهدي 
كتلـــة  رئيـــس  أشـــار  و  التطـــور.  بهـــذا 
“بيـــارق الخير” إلى أن رئيس الحكومة 
المكلـــف ســـيطلب من مجلـــس النواب 
عقـــد جلســـة طارئة بغـــرض التصويت 
وأكـــد  الحكوميـــة.  التشـــكيلة  علـــى 
الخالدي وجود ضغط من بعض الكتل، 
لكنـــه أوضـــح أن هذا الضغـــط لن تؤثر 
على منح الثقة للحكومة المرتقبة في 
مجلس النواب. يشـــار إلـــى أن الرئيس 
العراقـــي كلـــف فـــي األول مـــن فبرايـــر 
الجـــاري، محمـــد عـــاوي، الـــذي شـــغل 
سابًقا منصب وزير االتصاالت، برئاسة 
الحكومة الجديدة، خلًفا لحكومة عبد 
المهـــدي التي اســـتقالت أواخر نوفمبر 
الماضي.  وســـارع عـــاوي إلى اإلعان 
مباشـــرة عـــن تكليـــف برهـــم صالـــح له 
بتشـــكيل الحكومـــة العراقيـــة، متعّهًدا 
بتحقيـــق مطالـــب المتظاهريـــن، الـــذي 
رفضـــوا ترشـــيحه كباقـــي المرشـــحين 
أحـــد  وأن  خصوًصـــا  ســـبقوه،  الذيـــن 
شروطهم هو اختيار مرشح من خارج 

األحزاب السياسية الحالية.

تظاهرة نسوية كبيرة دعًما 

لالحتجاجات

 تظاهرت اآلالف من النساء العراقيات، 

أمس، في العاصمة بغداد ومحافظات 
الوســـط والجنوب، دعما لاحتجاجات 
التـــي تشـــهدها البـــاد منـــذ األول مـــن 

أكتوبر 2019. 
 وأفـــاد موقـــع “أر تـــي” اإلخبـــاري بـــإن 
“اآلالف من النســـاء تظاهرن في بغداد 
ومحافظات وســـطى وجنوبية ونددن 
التـــي  والقتـــل  االختطـــاف  بعمليـــات 
تعـــرض لهـــا المحتجون خال األشـــهر 
مناهضـــة  شـــعارات  ورددن  الماضيـــة، 

للواليات المتحدة األميركية وإيران”.
وأضـــاف أن “محافظـــات البصرة وذي 
أيًضـــا  شـــهدت  وميســـان  وبابـــل  قـــار 

مسيرات للنساء دعًما لاحتجاجات”.

تفريق متظاهري الناصرية 
بالسالح

 بعـــد تمكـــن القـــوات األمنيـــة العراقية 
مـــن إعادة فتـــح الجســـور والطرق في 
العاصمة العراقية خال النهار، اندلعت 
مواجهـــات بيـــن المتظاهريـــن والقـــوى 
األمنية لياً في ساحات بغداد، ما أدى 
إلى إصابة العشـــرات بحاالت اختناق، 
جـــراء رمي األمن قنابل الغاز المســـيلة 

للدمـــوع. إال أن المواجهـــات انطلقـــت 
فجـــر الخميس إلـــى مدينـــة الناصرية، 
مركـــز محافظة ذي قار )جنوب الباد(، 
إلـــى  األمنيـــة  القـــوات  حيـــث عمـــدت 

تفريق المحتجين بالساح.
وأفـــادت مصـــادر ميدانية باســـتخدام 
قـــوات  قبـــل  مـــن  متوســـطة  أســـلحة 
“ســـوات” بالقـــرب من جســـر النصر في 

المدينة.

إحباط مخطط إرهابي خطير

 فـــي المقابـــل، أعلنـــت خليـــة الصقـــور 
االســـتخبارية، التابعة لوزارة الداخلية 
“أخطـــر  بــــ  وصفتـــه  مـــا  إحبـــاط  عـــن 
مخطـــط إرهابـــي” الســـتهداف القوات 
بغـــداد  فـــي  والمتظاهريـــن  األمنيـــة 

وبعض المحافظات.
 وقال مدير عام اســـتخبارات مكافحة 
الصقـــور  خليـــة  ورئيـــس  اإلرهـــاب 
البصـــري،  علـــي  أبـــو  االســـتخبارية، 
األنبـــاء  وكالـــة  نقلـــت  مـــا  بحســـب 
العراقيـــة، إن خلية الصقور تمكنت من 
إحباط أخطر عملية إرهابية خطط لها 
للقيـــام بتفجيـــرات تســـتهدف القـــوات 

بغـــداد  فـــي  والمتظاهريـــن  األمنيـــة 
والمحافظات.

هـــذه  مـــن  “الهـــدف  أن  أضـــاف  كمـــا 
المخططات إثارة الفوضى واالقتتال 
الداخلـــي لحصـــد المزيد مـــن األرواح 
البريئـــة وتدميـــر االقتصـــاد الوطني”، 

بحسب تعبيره.
اعتقـــال  “تـــم  أنـــه  أعلـــن  ذلـــك،  إلـــى 
والتنفيـــذ  التوجيـــه  عـــن  المســـؤول 
لداعـــش للمجموعة المكلفـــة بالعملية 
اإلرهابـــي  أن  مبيًنـــا  اإلرهابيـــة”، 
المعتقـــل هو أحد أبرز القادة بالتنظيم 

اإلرهابي.
يذكـــر أن حوالـــي 500 شـــخص قتلوا 
فـــي المظاهـــرات التـــي اندلعـــت منـــذ 
األول مـــن أكتوبـــر للمطالبة بتحســـين 
ومكافحـــة  المعيشـــية،  األوضـــاع 
البطالـــة، قبل أن تتحول إلى المطالبة 
بعـــزل النخبـــة الحاكمـــة التـــي يصفها 
وإنهـــاء  فاســـدة  بأنهـــا  المحتجـــون 
التدخل األجنبي في الباد، وتشـــكيل 
حكومة مســـتقلة بعيًدا عـــن األحزاب 
انتخابـــات  وإجـــراء  والمحاصصـــة، 

نيابية مبكرة.

بغداد ـ وكاالت

متظاهرون يرفعون صور عالوي رافضين تكليفه )رويترز(

طرابلس ـ أ ف ب

تجـــددت المعـــارك أمـــس الخميـــس 
فـــي  الليبـــي  النـــزاع  طرفـــي  بيـــن 
جنـــوب طرابلس رغـــم تبني مجلس 
األمن الدولـــي األربعاء قرارا يطالب 
بـ”وقـــف دائـــم الطـــاق النـــار”، وفـــق 
شهود وقوات تابعة لحكومة الوفاق 
الوطنـــي. وأفـــادت المصـــادر نفســـها 
أنـــه تـــم تعليـــق الرحات فـــي مطار 
معيتيقة بعد ســـقوط صـــاروخ فيما 
اندلعـــت معـــارك مجددا فـــي جنوب 
طرابلس بيـــن قوات حكومة الوفاق 

وتلك التابعة للمشير خليفة حفتر.
وسمع شـــهود دوي انفجار صواريخ 
في منطقة مشروع الهضبة الزراعية 

علـــى بعـــد حوالـــى 30 كلـــم جنـــوب 
وســـط العاصمة. وسقطت صواريخ 
أخـــرى فـــي أحيـــاء ســـكنية مخلفـــة 
جرحـــى، بحســـب المصـــادر. وتبنـــى 
األربعـــاء،  الدولـــي  األمـــن  مجلـــس 
للمرة االولـــى منذ بدأت قوات حفتر 
هجومها على طرابلس بداية أبريل، 
قـــرارا يطالب بـ ”وقـــف دائم الطاق 
النـــار” اســـتكماال للهدنـــة التي أعلنت 
فـــي ينايـــر. وطالب القـــرار بمواصلة 
اللجنـــة  اطـــار  فـــي  المفاوضـــات 
العسكرية المشتركة التي شكلت في 
يناير وتضـــم ممثلين لطرفي النزاع، 
ســـعيا إلى “وقف دائـــم الطاق النار” 
يشـــمل آليـــة مراقبة وفصـــا للقوات 

وإجراءات لبناء الثقة.

تجدد المعارك قرب طرابلس رغم قرار مجلس األمن

اسطنبول ـ أ ف ب

هــّددت تركيــا أمــس الخميــس بضــرب الجهادييــن فــي محافظــة ادلــب 
الســورية إذا لــم يحترمــوا وقــف إطــاق النــار في هــذه المنطقــة، وذلك 

غداة انتقادات حادة وجهتها موسكو إلى انقرة.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي 
اكار كمـــا نقلـــت عنـــه وكالـــة أنبـــاء 
“ســـيتم  الحكوميـــة  االناضـــول 
اســـتخدام القوة فـــي ادلب ضد من 
ال يحترمون وقف إطاق النار، بمن 

فيهم المتطرفون”. 
 وأضاف “سنرسل وحدات إضافية 
إلرســـاء وقـــف إطاق النـــار مجدًدا 

والتأكد من انه سيستمر”.
مـــراًرا  وروســـيا  تركيـــا  وأعلنـــت 

إلطـــاق  وقـــف  إلـــى  التوصـــل 
النـــار فـــي المحافظة فـــي إطار 
جهودهمـــا لوضع حـــد للمعارك 

فـــي ادلـــب، ولكن من 
دون جدوى.

وعلى وقع تصعيد عمليات القصف 
التـــي  تركيـــا  تبادلـــت  ادلـــب،  فـــي 
تدعم فصائل مقاتلة وروســـيا التي 
تقـــف بجانب الرئيس بشـــار األســـد 
انتقادات حادة. وفي هذا الســـياق، 
اتهـــم الرئيس التركـــي رجب طيب 
اردوغـــان موســـكو بالمشـــاركة في 
“المجـــزرة” بحـــق المدنييـــن منـــددا 

ب”وعود لم يتم اإليفاء بها”.
وبعيد ذلـــك، اتهم المتحدث باســـم 
الكرمليـــن ديمتري بيســـكوف 
تركيـــا بعـــدم بـــذل أي جهـــد 
ل”تحديـــد اإلرهابييـــن فـــي 
ادلب” مؤكًدا أن هذا الوضع 

“مرفوض”.

تركيا تهّدد بضرب الجهاديين في سوريا

الخرطوم ـ وكاالت

أعلنـــت وزارة العـــدل الســـودانية، أمـــس 
الخميـــس، أنهـــا وّقعـــت اتفاًقـــا مـــع أســـر 
ضحايـــا حادثـــة تفجيـــر المدمـــرة “كول”، 
التـــي تعرضـــت لهجوم قبالـــة ميناء عدن 

اليمني عام 2000.
 وذكـــرت وزارة العـــدل فـــي بيانهـــا الـــذي 
نشـــرته وكالة األنباء الســـودانية “ســـونا”، 
أنـــه “في إطار جهـــود الحكومة االنتقالية 
إلزالة اسم السودان من القائمة األميركية 
الخاصـــة بالـــدول الراعيـــة لإلرهـــاب، تـــم 
التوقيـــع بتاريـــخ 7 فبرايـــر علـــى اتفـــاق 
تســـوية مع أســـر وضحايا حادثـــة تفجير 
المدمـــرة األميركيـــة كول، والتـــي ال تزال 
إجـــراءات التقاضـــي فيهـــا ضد الســـودان 

مستمرة أمام المحاكم األميركية”.
وأضاف البيان: “ترغب حكومة الســـودان 
أن تشـــير إلـــى أنـــه تـــم التأكيـــد صراحـــة 
فـــي اتفاقية التســـوية المبرمة على عدم 
مســـؤولية الحكومـــة عـــن هـــذه الحادثـــة 

أو أي حـــوادث أو أفعـــال إرهـــاب أخـــرى، 
وأنهـــا دخلت في هـــذه التســـوية انطاًقا 
من الحرص على تســـوية مزاعم اإلرهاب 
التاريخيـــة التـــي خلفهـــا النظـــام المبـــاد، 
وفقـــط بغـــرض اســـتيفاء الشـــروط التي 
لحـــذف  األميركيـــة  اإلدارة  وضعتهـــا 
الراعيـــة  الـــدول  قائمـــة  مـــن  الســـودان 

لإلرهاب”.
مـــن جانـــب آخـــر، تعّهـــد رئيـــس المجلس 

الفتـــاح  عبـــد  الســـودان  فـــي  الســـيادي 
البرهـــان، بالتعـــاون الكامل مـــع المحكمة 
الجنائيـــة الدولية بشـــأن الرئيس الســـابق 
عمر البشـــير، وفقا لما أعلنه مدير منظمة 

“هيومن رايتس ووتش” الحقوقية.
وكانت المحكمـــة أصدرت مذكرة اعتقال  
 لـــم تنفـــذ للبشـــير، متهمـــة إيـــاه بارتـــكاب 
 جرائـــم حرب وإبـــادة   جماعية فـــي إقليم 

دارفور.

تعرضت “كول” لهجوم قبالة ميناء عدن العام 2000

البرهان يتعّهد بالتعاون مع الجنائية الدولية بشأن البشير
السودان يوّقع تسوية مع أسر ضحايا تفجير “كول”

بكين ـ وكاالت

أعلـــن إقليـــم هوبـــي، بـــؤرة تفشـــي وبـــاء 
كورونا فـــي الصين، زيادة عـــدد الوفيات 
واإلصابـــات جـــّراء الفيـــروس الـــذي بات 
يعرف بكوفيد19- بمستوى قياسي أمس 
الخميس، بعد استخدام طريقة تشخيص 
جديـــدة، فيمـــا أقالـــت الحكومـــة اثنيـــن 
من المســـؤولين المحليين بعـــد انتقادات 
لطريقـــة تعاملهما مع األزمة. وبعد إطاق 
تطبيـــق إلكترونـــي يســـاعد فـــي الكشـــف 
عـــن إمكانيـــة اإلصابة بالفيـــروس، يجري 
علمـــاء صينيون اختبـــارات على عدد من 
المصابيـــن من خال إعطائهم تركيبة من 

العقاقير المضادة للفيروسات. 
 وقفـــز عـــدد الوفيـــات وحـــاالت اإلصابـــة 
الناجمـــة عـــن كورونـــا أمس، بشـــكل كبير 
مـــع تســـجيل 242 حالـــة وفـــاة فـــي يـــوم 
واحـــد فـــي مقاطعة هوبي، مركز انتشـــار 
الفيـــروس الجديـــد الـــذي أدى إلـــى وفـــاة 

1,355 شـــخًصا، وفـــق مـــا نقلـــت وكالـــة 
شينخوا الرسمية.

وكانـــت المقاطعـــة قد أبلغت عـــن ارتفاع 
كبيـــر فـــي اإلصابـــات بالفيـــروس أمـــس، 
إذ وصلـــت إلى نحـــو 60 ألـــف إصابة بعد 
تعديـــل ســـلطات هوبي لطرق تشـــخيص 
الصيـــن  أعلنـــت  واإلحصـــاء.  اإلصابـــة 

إقالـــة رئيس لجنة الحزب الشـــيوعي في 
مقاطعة هوبـــي. وتأتي إقالـــة جيانغ بعد 
إعـــان الصيـــن الثاثـــاء إقالـــة اثنين من 
كبار المســـؤولين عن الصحة في مقاطعة 
هوبي في وســـط الباد، وســـط انتقادات 
متنامية علـــى خلفية تعامل المســـؤولين 

الصينيين مع انتشار الفيروس.

تم تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد

إقالة مسؤولين محليين في بؤرة تفشي الفيروس المستجد
“كورونا”.. ارتفاع قياسي في عدد الوفيات بالصين

واشنطن ـ وكاالت

أكد الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أن باده تقوم بعمل جيد ضد إيران، 
مشــيًرا إلــى أن أغلــب األميركييــن أّيــدوا عمليــة قتل قاســم ســليماني الذي 
قتل في غارة أميركية في 3 يناير الماضي بالقرب من مطار بغداد الدولي.

موقـــع  علـــى  تغريـــدة  فـــي  وكتـــب   
“تويتـــر”، “نقوم بعمل جيد ضد إيران 

وليس الوقت مناسًبا ألي تراٍخ”.
األميركييـــن  “أغلـــب  أضـــاف  كمـــا 
ســـليماني  قتـــل  عمليـــة  يؤيـــدون 
اإلرهابـــي”. بالتزامـــن مـــع تغريـــدات 
الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد  ترامـــب، 
أهميـــة  بومبيـــو،  مايـــك  األميركـــي، 
الشـــراكة مع الســـعودية في التصدي 
لســـلوك إيـــران المزعـــزع لاســـتقرار، 

وأيًضـــا فـــي خفـــض التصعيد 
فـــي  وكتـــب  باليمـــن.  
تغريـــدات  سلســـلة 

على حســـابه فـــي تويتر 
الســـعودية  مـــع  “الشـــراكة 

مهمة للتصدي لسلوك إيران المزعزع 
لاستقرار”.

قـــال إن “إيـــران تأخـــرت كثيـــًرا فـــي 
الوفـــاء بالتزاماتهـــا حيـــال القواعـــد 
الدوليـــة الخاصـــة بمحاربـــة غســـيل 

األموال وتمويل اإلرهاب”.
إيـــران  علـــى  “ينبغـــي  أضـــاف  كمـــا 
أن تصـــادق علـــى اتفاقيـــة باليرمـــو، 
بتمويـــل  الخاصـــة  واالتفاقيـــة 
اإلرهاب فوًرا”. هذا وكانت الواليات 
المتحـــدة، اتهمت خمســـة أشـــخاص 
في نيويورك وتكساس، 
بالتآمر النتهاك عقوبات 
النفـــط المفروضـــة على 

إيران.

ترامب: نقوم بعمل جيد ضد إيران وال وقت للتراخي
طهران ـ رويترز

فــي خضــم أزمــات متتالية مرت بهــا إيران أخيرا، مــن عقوبات أميركية؛ 
بســبب عدم التزامها باالتفاق النووي، مرورا بمقتل قاســم سليماني أحد 
أكبــر القادة العســكريين فــي الباد، ثم تورطها في إســقاط طائرة ركاب 
أوكرانيــة، حــذر الرئيــس حســن روحانــي مــن “انهيــار” قبيــل االنتخابــات 

البرلمانية المرتقبة.

ووفقـــا لراديو “فـــاردا” اإليراني 
المعـــارض، فـــإن روحانـــي حذر 
ممـــا وصفه بـ “االنهيار” في حال 
تـــم تعطيـــل مســـار االنتخابـــات 
المقـــررة فـــي غضـــون 10 أيـــام، 
األزمـــة  عمـــق  يظهـــر  مـــا  وهـــو 
السياســـية في الباد، ويكشـــف 
دور  فـــي  تبـــدو  الرئاســـة  أن 

المتفرج على الحدث المنتظر.
وفي يوم الثاثاء، شاركت 
اإليرانييـــن،  مـــن  حشـــود 
الحاديـــة  الذكـــرى  فـــي 

مـــا  لقيـــام  واألربعيـــن 

عرف باســـم “الثورة اإلسامية”، 
واستغل روحاني هذه المناسبة 

ليبعث بعدة رسائل سياسية.
فـــي خطـــاب  وحـــذر روحانـــي، 
ألقـــاه أمـــام اآلالف فـــي ســـاحة 
“آزادي” وســـط العاصمة طهران، 
مـــن حالـــة عـــدم االســـتقرار، إذا 
تم إجـــراء االنتخابـــات بطريقة 
مغبـــة  إلـــى  ونبـــه  “أحاديـــة”، 
وشـــيكة  “ثـــورة”  حصـــول 
إذا لـــم يســـتطع اإليرانيون 
أن يصوتوا فـــي انتخابات 

“سليمة وحرة”.

روحاني يحذر من “انهيار إيران”

الجزائر.. توقيف رئيس 
مجموعة “النهار” بتهمة الفساد

الجزائر - أ ف ب

أنيس رحماني،  الــجــزائــري،  الـــدرك  أوقــف 
مجموعة  أول  “الــنــهــار”،  مجموعة  رئــيــس 
بتهمة  الـــجـــزائـــر،  فـــي  خـــاصـــة  إعـــامـــيـــة 
أفاد مصدر أمني أمس  “الفساد”، وفق ما 

الخميس.
 وذكرت وسائل إعام جزائرية خاصة أن 
رحماني )49 عاًما( يواجه “عدًدا من التهم 
استغال  أبرزها  المالي  بالفساد  المتعلقة 
الــنــفــوذ والــحــصــول عــلــى امــتــيــازات غير 
مبررة ومخالفة حركة رؤوس األموال من 
وإلى الخارج”، على أن يمثل الخميس أمام 

وكيل الجمهورية.
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ما أراده نظام الماللي من االنتخابات التشريعية التي 
ســـتجرى قريبا أن تكون عونا له في محنته وضائقته 
الحاليـــة، لكن انقلبت عليه فرعونا، إذ يبدو واضحا أن 
الشـــعب يســـتخف بهذه االنتخابات “الكارتونية” التي 
يتم تحديد نتائجها مســـبقا، وحتى أنه واســـتنادا إلى 
مصادر النظام نفســـه فإن أكثر من 80 % من الشـــعب 
لن يشارك في هذه االنتخابات، مع مالحظة أن مصادر 
النظـــام ولعلمهـــا بوخامـــة األوضـــاع ومشـــاعر الرفض 
والكراهية المتصاعدة من داخل أوســـاط الشعب ضد 
النظام، فإنها تســـعى إلظهار أنه ال يزال هناك من يثق 
بالنظام وهي كذبة قذرة ألن الشـــعب اإليراني يرفض 

هذا النظام رفضا قاطعا وال يمكن تغيير هذا األمر.
ما يثبت أن هذه االنتخابات الصورية تواجه أكثر من 
مأزق أنها تشـــهد اختالفا وانقساما حادا بين جناحي 

النظـــام وأن المواجهـــة المحتدمة بيـــن رئيس النظام 
المـــال روحاني وبيـــن رئيـــس الســـلطة القضائية المال 
الجـــزار إبراهيم رئيســـي والتي اعتبـــر فيها األخير أن 
كل من ال يشـــارك في مســـرحية االنتخابات السخيفة 
للنظـــام فإنـــه يقف في صف أعداء النظـــام، لكن الذي 
يلفـــت النظر كثيـــرا هو ما قالته الســـيدة مريم رجوي 
المجلـــس  قبـــل  مـــن  المنتخبـــة  الجمهوريـــة  رئيســـة 
الوطني للمقاومة اإليرانية ردا على الســـفاح رئيســـي 
“خوفا من المقاطعة العامة، هدد كبير جالدي السلطة 
القضائيـــة للنظـــام بأن كل من يشـــكك في االنتخابات 
مهما كان دافعه، يقف في جبهة العدو، فهو على حق، 
ألن عمـــوم الشـــعب اإليراني عدو للماللـــي الحاكمين، 
مقاطعـــة االنتخابـــات واجـــب وطنـــي وعهد الشـــعب 
اإليرانـــي مـــع كوكبـــة الشـــهداء”، ذلـــك أن مـــن يصفه 

هـــذا المجـــرم بصف األعـــداء هو فـــي الحقيقة الصف 
الوطني، صف الشعب والمقاومة اإليرانية ومجاهدي 
خلق والذي هو من ســـيحدد مستقبل إيران خصوصا 
عندما اســـتطردت الســـيدة رجوي مؤكدة أن “الشعب 
اإليراني الذي أدلی بصوته الحقيقي أثناء انتفاضتي 
نوفمبر ويناير من خالل إطالق شعارات “الموت لمبدأ 
واليـــة الفقيه” و”المـــوت لخامنئي”، يقاطـــع انتخابات 
الماللي غير الشـــرعية هذه أكثر من أي وقت مضى”، 
والحقيقـــة التـــي يتهـــرب منهـــا نظـــام الماللـــي وهـــذا 
الســـفاح المعتوه رئيســـي هي أنه وكما قالت الســـيدة 
رجـــوي، فـــإن عمـــوم الشـــعب اإليرانـــي عـــدو للماللي 
الحاكميـــن، ذلك أن هذا النظام كان ومنذ اليوم األول 
لسرقته ومصادرته الثورة اإليرانية متقاطعا ومعاديا 

للشعب. “الحوار”.

أجهزة الكمبيوتر الكمية
نحـــن ننتـــج 2.5 إكســـابايت من البيانـــات كل يوم، هذا يعـــادل 250000 
مكتبة للكونغرس أو محتوى 5 ماليين كمبيوتر محمول، في كل دقيقة 
من كل يوم يواصل 3.2 مليارات مســـتخدم إنترنت عالمي تغذية بنوك 
Pin� 9722 تدبيســـًا على لوحـــات الحائط االفتراضيـــة على  البيانـــات بـ

 ،Facebook و347222 تغريـــدة، و4.2 مالييـــن إعجـــاب علـــى ،terest
باإلضافـــة إلـــى جميـــع البيانات األخرى التي ننشـــئها عن طريـــق التقاط 
الصور ومقاطع الفيديو، وحفظ المستندات، وفتح الحسابات والمزيد.

نحـــن علـــى حدود قـــوة معالجـــة البيانات ألجهـــزة الكمبيوتـــر التقليدية 
والبيانـــات في ازدياد مســـتمر، في حين ان قانون مـــور، الذي يتوقع أن 
عـــدد الترانزســـتورات على دوائر متكاملة ســـيتضاعف كل عامين، ثبت 
أنه صامد بشكل ملحوظ منذ أن تمت صياغة المصطلح في عام 1965، 
فـــإن هـــذه الترانزســـتورات أصبحـــت اآلن بالصغـــر الذي يمكننـــا صنعها 
باســـتخدام التكنولوجيـــا الحاليـــة. لهـــذا الســـبب، يوجد ســـباق من أكبر 
القادة في الصناعة ليكونوا أول من يطلق كمبيوترا كمًيا قابالً للتطبيق 
يكـــون أقوى بشـــكل كبير من أجهـــزة الكمبيوتر الحاليـــة لمعالجة جميع 

البيانات التي ننتجها كل يوم وحل المشكالت المعقدة بشكل متزايد.
بمجـــرد أن ينجح أحد قادة هـــذه الصناعة في إنتاج كمبيوتر كمي قابل 
للتطبيـــق تجارًيا، فمن المحتمل تماًما أن تكون أجهزة الكمبيوتر الكمية 
هـــذه قـــادرة على إكمـــال العمليات الحســـابية فـــي غضون ثـــوان والتي 
قـــد تســـتغرق حواســـيب اليـــوم آالف الســـنين لحســـابها. اليـــوم، تمتلك 
Google جهـــاز كمبيوتر كميا يزعم أنه أســـرع بـ 100 مليون مرة من أي 
من أنظمة اليوم. ســـيكون ذلك أمًرا بالغ األهمية إذا كنا ســـنكون قادرين 
علـــى معالجـــة الكمية الضخمـــة من البيانـــات التي نقوم بإنشـــائها وحل 
المشـــكالت المعقدة للغاية، مفتاح النجاح هو ترجمة مشـــاكلنا الواقعية 

إلى لغة الكم.
يزداد تعقيد وحجم مجموعات بياناتنا بشكل أسرع من موارد الحوسبة 
الخاصـــة بنا، وبالتالي تضع ضغًطا كبيًرا على نســـيج الحوســـبة الخاص 
بنـــا، فـــي حين أن أجهـــزة الكمبيوتر الحاليـــة تكافح أو ال تســـتطيع حل 
بعض المشاكل، فمن المتوقع أن تحل هذه المشاكل في ثواٍن من خالل 
قـــوة الحوســـبة الكميـــة. مـــن المتوقع أن يســـتفيد الـــذكاء االصطناعي، 
والسيما التعلم اآللي، من أوجه التقدم في تكنولوجيا الحوسبة الكمية، 

وسيستمر في ذلك، حتى قبل توفر حل كامل للحوسبة الكمومية.
طريقة أخرى من شـــأن الحوســـبة الكمية أن تسهل حدوث ثورة تتمثل 
فـــي قدرتنـــا علـــى أخـــذ عينـــات مـــن البيانـــات وتحســـين جميـــع أنـــواع 
المشـــكالت التي نواجهها من تحليل شـــامل للحوافـــظ إلى أفضل طرق 
للتســـليم وحتى المساعدة في تحديد ما هو بروتوكول العالج والعالج 

األمثل لكل فرد.

د. جاسم حاجي

الشعب البحريني من أسعد شعوب العالم
حققـــت البحريـــن المركـــز الــــ 37 عالميـــا والرابـــع عربيا فـــي التقرير 
الســـنوي للدول األكثر ســـعادة في العالم، الذي تصدره “شبكة حلول 
التنميـــة المســـتدامة” التابعـــة لألمـــم المتحـــدة، بالتزامـــن مـــع اليوم 
العالمـــي للســـعادة، وحلـــت البحرين فـــي المركز الـ37 على مســـتوى 
العالـــم من أصل 156 دولة شـــملها التقرير، كمـــا أن مركز البحرين لم 
يتغير على المستوى العربي محتفظة بالمركز الرابع من دون تغيير.
اســـتوقفني قبـــل أيـــام هـــذا الخبر المنشـــور فـــي الجرائـــد المحلية، 
وامتألت ســـرورا ســـرعان مازال وتداعت علي عشـــرات التساؤالت 
جعلتنـــي أعيـــد قـــراءة العنـــوان أكثر مـــن مـــرة، وكلما أقـــرأ العنوان 
تتداعـــى علـــي عشـــرات ومئـــات األســـئلة التـــي تضـــج بهـــا وســـائل 
والضرائـــب  بالبطالـــة  والمتعلقـــة  وغيرهـــا،  االجتماعـــي  التواصـــل 
واإلســـكان وازدحام الطرقات ونقص األدوية وغياب أية زيادة في 
الراتب ومزاحمة الغرباء لنا في كل شيء وقائمة طويلة جدًا، وفي 
المقابل وجدت البحبوحة التي يعيش فيها األجانب من كل شعوب 
العالم في البحرين لدرجة أصبح معها جل اهتمام مجلس الشـــورى 
زيـــادة امتيازات األجنبي وشـــرعنة تجاوزاته حتـــى زاحم المواطن 

في كل مناحي الحياة.
وتســـاءلت حينهـــا هـــل الخبـــر يقصد هـــؤالء، لكـــن في نهايـــة األمر 
أدركـــت الحقيقـــة وعرفـــت أننـــا نقـــرأ الخبر بشـــكل خاطـــئ، عندها 

استقام المعنى في رأسي، واللبيب باإلشارة!.

fatin.hamza @gmail.com

فاتن حمزة

فالح هادي الجنابي

عموم الشعب اإليراني عدو للماللي الحاكمين

طهران تواجه صعوبة في شـــراكاتها مع روسيا بالرغم 
مـــن ثبات مبـــدأ التحالف ميدانيا في ســـوريا – منها ما 
يتعلـــق بالُبعـــد اإلســـرائيلي ومنهـــا ما يصب فـــي خانة 
افتـــراق المشـــروعين الروســـي واإليرانـــي في ســـوريا 
بالرغم من التقائهما على دعم األســـد. روســـيا، بحسب 
ـــن عالقاتها مـــع إيـــران وتعتبرها  مصـــادر روســـية، تثمِّ
شـــريكًا أساســـيًا فـــي “مكافحـــة اإلرهـــاب” كمـــا تـــراه 
موســـكو، أي أن االنتصـــار علـــى “داعـــش” وعلى “جبهة 
النصرة” في ســـوريا أتـــى جزِئيًا “بفضل” إيران و”حزب 
هللا” حســـب التفكير الروســـي، لكن انفتاح روسيا على 
الـــدول الخليجيـــة العربية – إلى جانـــب مصر – والذي 
ُيزعـــج الجمهوريـــة اإلســـالمية اإليرانيـــة لـــن يتوقف، 
“الهـــالل  مشـــروع  بتشـــجيع  راغبـــًا  ليـــس  والكرمليـــن 
الفارســـي” عبـــر امتـــداده في ســـوريا، وهنـــا يلتقي مع 

البيت األبيض، وكذلك مع إسرائيل.
موسكو تشـــكك دومًا باإلعالن األميركي عن انسحاب 
ســـوريا وهي ترى أن “اســـتمرار الوجـــود األميركي هو 
الـــذي يعرقل خريطة الطريـــق إلى تطبيع األوضاع في 

سوريا” حسب المصدر المّطلع على السياسة الروسية، 
وبالتالـــي إن “إمكانية التفاهم مـــع األميركيين ضئيلة، 
وعمليـــًا غيـــر متوفرة”، لكـــن، إن “التصادم بين روســـيا 
وأميـــركا غيـــر وارٍد” في ســـوريا “وهذا أساســـي” يقول 
المصـــدر ويضيـــف “األميركيـــون موجـــودون ونحن لن 

نتصادم معهم”.
روســـيا ال تريـــد أن تتصـــادم مـــع تركيـــا أيضـــًا نظـــرًا 
لالحتيـــاج لهـــا، لذلـــك إن صياغة األوجـــه الجديدة من 
التعـــاون بين موســـكو وأنقـــرة واردة بالرغم من وقوع 
االشـــتباكات العســـكرية خـــالل المعركـــة علـــى إدلب – 
المعركـــة الضرورية والمصيرية بالنســـبة لبشـــار األســـد 
وتخوضها روســـيا معـــه، إنما كما كانت تركيا أساســـية 
فـــي فـــوز روســـيا بحلـــب وانتصارها في تلـــك المعركة 
المصيرية لها، فإدلب رئيســـية في التجاذبات الروسية 
– التركيـــة علـــى أنقـــاض الســـوريين بمشـــاركة نظـــام 
األســـد، لذلك يعّض بوتين على شفته أمام استفزازات 
أردوغـــان لـــه ليـــس فقط فـــي ســـوريا وإنما أيضـــًا في 
مواقفه نحو أوكرانيا ومشـــاريع توّســـعه العسكري في 

ليبيا.
ليبيـــا باتـــت ســـاحًة لتصديـــر المرتزقـــة واإلرهابييـــن 
والمقاتليـــن الخارجين من ســـوريا ليكونوا حجارة في 
لعبة االستقطاب، رجب طيب أردوغان يستخدم ليبيا 
اليوم ترويجًا لطموحاته اإلقليمية وزعامته لمشـــروع 
الـــذي يريـــد تنميتـــه وتقويتـــه  المســـلمين”  “اإلخـــوان 
واإلمـــارات  الســـعودية  اســـتقرار  ليضـــرب  وتغذيتـــه 
والـــدول المجـــاورة لليبيـــا وفي مقدمتها مصـــر، بوتين 
يعارض توجهات أردوغان في ليبيا، وفي هذا الموقف 
إنـــه أكثـــر قربًا مـــن مصـــر والـــدول الخليجيـــة العربية 
المعنيـــة ممـــا هو مـــن تركيـــا ويلعـــب دورًا بجانب هذه 

الدول في المسألة الليبية.
مـــن ســـوريا إلـــى ليبيـــا إلـــى العـــراق ولبنـــان تتعـــارض 
أولويات شـــركاء عملية “أستانا” وتتداخل االشتباكات 
بالديبلوماســـية والمصالح المتضاربة عبر ضبط إيقاع 
التفاهمـــات حينًا وعبـــر االضطرار إلى التأقلم مع الفيل 

الضخم الحاضر الغائب في الغرفة. “إيالف”.

راغدة درغام

ركاكة الشراكة الروسية التركية اإليرانية في سوريا بأبعادها اإلقليمية )3(

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

يوم للثقافة على غرار يوم الرياضة
نشــكر الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفة رئيســة هيئة البحرين للثقافة واآلثــار على دعوتها الحكومة الموقرة “لتبنــي مبادرة بتخصيص يوم للثقافة إيمانــا بأهمية صحة العقل 
والــروح ولرفــع الوعــي بيــن العامليــن فــي القطاع الحكومي، وذلك على غرار اليوم الوطني الرياضي، وأوضحت أن تخصيص ســاعتين من الدوام الرســمي في هذا اليوم ســنويا 

للقيام بنشاط ثقافي وتنويري، يعد مبادرة رائدة تحسب لمملكة البحرين”.

ازدادت أهميـــة مواضيـــع الثقافـــة فـــي مختلف بالد 
العالم، وأخذ اإلنســـان الحديث يسعى إلى اكتشاف 
نـــور جديـــد يضـــيء لـــه ســـبيل حياتـــه، ويبـــدد مـــا 
أصابه من قلق نفســـي، واضطراب حياتي، ما جعل 
مواضيـــع الثقافـــة بمختلف جوانبها بمثابة مشـــاعل 
فكريـــة تســـهم في نشـــر المعرفـــة وزيـــادة االطالع، 
وتزيين حياة اإلنسان المعاصر برؤى جمالية تدفعه 
إلـــى العمـــل، وتحثه علـــى اإلبداع وتســـهم في بعث 
الغبطـــة الجماليـــة فـــي نفســـه، وإثـــارة النشـــاط في 
كيانه، وإشراق األمل في حياته والقضاء على قلقه 

النفســـي واضطرابه الحياتي. ميدان الثقافة أصبح 
واســـطة تفاهم وتعاطف، ومصدر تفاؤل وســـعادة، 
وموضوع تســـابق وتفاخر بين األمم، ولغة تخاطب 
وتعارف بين الشـــعوب، ففي عصرنا الحاضر أصبح 
كل من األدب والفنون والعلم ســـفير معرفة ومودة 
ورســـول ســـالم ووئام، والفن يســـمو بالروح ويظهر 
النفـــس ويصعـــد الميول، كما أنـــه يمثل أحالم األمم 
ويعبـــر عن مثلهـــا العليا اإلنســـانية، ويدل على مدى 
مـــا وصلت إليـــه في دنيا اإلبـــداع، واعتبرت الروائع 
الفنيـــة بمثابـــة الوجـــه الجميـــل للحضـــارات، وخير 

مـــا يمثل تراث اإلنســـان، ويدل علـــى إبداعه، ويعبر 
عـــن رؤاه الجماليـــة، ونظراته الحياتيـــة، ومفاهيمه 
اإلنســـانية. فميـــدان الثقافـــة ميدان للقاء اإلنســـان 
باإلنســـان، وأقـــرب ســـبيل الكتشـــاف اإلنســـان مـــن 
جديـــد فـــي صور فكريـــة، وأفـــكار مصـــورة. مبادرة 
رائعة تلك التي دعت إليها الشـــيخة مي لو تحققت 
للعامليـــن فـــي القطـــاع الحكومـــي دروبـــا  ستشـــق 
جديـــدة مـــن المعانـــي وســـتزيد نصيبهـــم مـــن العلم 
والثقافة والقـــراءة التي نحتاج إليها في كل لحظة 

من حياتنا، والتجديد واالبتكار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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يســعى الشــباب والبســيتين إلــى الذهــاب بعيــدا فــي منافســات كأس ســمو ولي 
العهــد للكــرة الطائــرة، عندمــا يلتقيــان الجمعــة أمام كال مــن النبيــه صالح وبني 
جمــرة علــى التوالــي، فــي آخــر مباريــات الــدور التمهيــدي )القســم األول(، التــي 

ستقام على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية بنظام إخراج المغلوب.

والشباب “فئة الدرجة الثانية” سيواجه 
النبيـــه صالـــح “ فئـــة الدرجـــة األولـــى” 
الســـاعة 5 مساء، بطموح تحقيق الفوز 
علـــى المنافس، بعدما أطـــاح بالتضامن 
فـــي  والديـــر  األولـــى  المواجهـــة  فـــي 
آخـــر مواجهـــة، بينمـــا ســـيكون الظهور 
األول للنبيـــه صالح في مســـابقة “أغلى 

الكؤوس”.
والشباب بقيادة المدرب حسين الخباز 
حســـين  األلعـــاب  صانـــع  علـــى  يعـــول 
الهجوميـــة،  كراتـــه  لتوزيـــع  عبـــدهللا 
إذ يوجـــد نـــوح حمـــزة ومحمـــد حســـن 

أو  األطـــراف  فـــي  عبدعلـــي  ويوســـف 
منصور عبدالنبي والســـيد علوي صالح 
فـــي االرتكاز، أمـــا النبيه صالـــح بقيادة 
المـــدرب محمـــد القطـــان فإنـــه يتطلـــع 
لتحقيـــق فوز يقوده إلى ابعد نقطة في 

المسابقة بعد هبوط للدرجة الثانية في 
الموســـم المقبـــل، إذ تضم كتيبـــة “أبناء 
الجزيرة” كال مـــن صالح مهدي ومحمد 
جاســـم في االرتـــكاز، واللذان يشـــكالن 
قـــوة رئيســـة، فيمـــا يغيب عـــن الفريق 
علي مرهون بعد انتقاله لنادي االبتسام 

السعودي.

وعلـــى الطـــرف اآلخـــر، فـــإن مواجهـــة 
البســـيتين “فئـــة الدرجـــة الثانية” وبني 
التـــي  األولـــى”،  الدرجـــة  “فئـــة  جمـــرة 
ســـتقام الساعة 7 مساء، سيحتدم فيها 
الصراع لتحقيق الفوز، إذ إن البسيتين 
بقيـــادة المدرب خالـــد عبدالقادر يطمح 
فـــي تخطـــي عقبـــة منافســـه بالتعويل 

علـــى يوســـف المالـــود وخبـــرة الليبـــرو 
الســـيد علـــي خلف وأحمد مشـــرف، أما 
بني جمرة تحت قيادة المدرب جاســـم 
قويـــة  تبـــدو  حظوظـــه  فـــإن  النبهـــان 
علـــى  باالعتمـــاد  بمنافســـه،  لإلطاحـــة 
حســـين هرونة وعلي حمزة في الشـــق 
الهجومي مع وجود محمد ابراهيم في 

االرتكاز.
وأعلن االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
عـــن إجـــراء قرعـــة القســـم الثانـــي مـــن 
بطولـــة كأس ســـمو ولـــي العهـــد، يـــوم 
وتحديـــدا   2020 فبرايـــر،   16 األحـــد 
الســـاعة 6:30 مســـاء، علـــى أن ينطلـــق 

القسم الثاني 23 فبراير 2020.

الشباب والبسيتين يسعيان لإلطاحة بالنبيه صالح وبني جمرة

فريق الشباب فريق البسيتين
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اللجنة اإلعالمية

أقام مركز شباب الهملة أمسية في كرة الطائرة مساء يوم البحرين الرياضي 
تواصـــال للفعاليـــات المتعلقة بهـــذه المناســـبة الرياضية الوطنيـــة وعلى أنغام 
صوت المعلق السعودي المتألق علي آل محسن، حيث أقيمت سداسيات في 
كرة الطائرة على ملعب كرة الطائرة بالمركز وبمشاركة 4 فرق يمثلون أعضاء 
المركز وأبناء القرية، حيث بلغ عدد الالعبين المشـــاركين ما يفوق الــ40 العًبا 

تنافسوا على على هذه البطولة.
واســـتطاع فريـــق هابي بقيادة حســـين مويشـــي بوعجي من الفـــوز بالبطولة 
بعـــد فوزه على فريق الوطن بقيادة عيســـى بوشـــنب، حيث تعـــادل الفريقان 
شوًطا لشوط، وسط حماس كبير من العبي الفريقين والجمهور الذي استمتع 
باللمســـات الجميلة لالعبي الفريقين رغم برود الجو مســـاًء، وقد حسم هابي 

المباراة في شوطها الثالث وسط تصفيق من الجمهور الذي حضر المباراة.
 وقد تم تتويج فريق هابي بالكأس بطالً لسداسيات كرة الطائرة مع مكافأته 

النقدية، فيما تم تكريم فريق الوطن بكأس الوصيف ومكافأته النقدية.

هابي بطال لسداسيات اليوم الرياضي للطائرة

ضاحية السيف - وزارة شئون الشباب والرياضة

هنأ وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد عاهل البالد المفدى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة بمناســبة تحقيق مملكــة البحرين للمركــز األول في 
الترتيــب العــام لــدورة ألعــاب األندية العربية للســيدات والتي أقيمت في الشــارقة بعد أن تمكنت أنديــة البحرين للفتيات من 

تحقيق 41 ميدالية ملونة )18 ذهبية، 10 فضيات و13 برونزية(.

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  وأكـــد   
ألنديـــة  تحقـــق  مـــا  أن  والرياضـــة 
فتيات البحرين في البطولة العربية 
ـــا للدعـــم الكبير  جـــاء نتاًجـــا حقيقيًّ
الذي يوليـــه حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك المفـــدى للحركـــة الرياضيـــة 
البحرينيـــة بصـــورة عامـــة ورياضـــة 
المـــرأة علـــى وجـــه التحديـــد األمـــر 
الـــذي ســـاهم فـــي تحقيقهـــا لنتائـــج 

إيجابيـــة فـــي العديد مـــن البطوالت 
منتســـبيها  ووصـــول  الرياضيـــة 
لمنصات التتويج والتوشح بالذهب 

في العصر الذهبي. 
 وقـــال أيمن المؤيد “إن رؤية ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمـــن 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي 

للشـــباب والرياضـــة برياضـــة المرأة 
فـــي  دورهـــا  وتعظيـــم  البحرينيـــة 
الحركة الرياضية البحرينية ســـاهم 
في ظهـــور أندية البحريـــن للفتيات 
بمظهر مشـــرف في الـــدورة العربية 
وتمكنت العبـــات األندية من إثبات 
الرياضـــة  كعـــب  وعلـــو  تفوقهـــن 
العربـــي  المســـتوى  علـــى  النســـوية 
والظفـــر بالمركـــز األول بعـــد تحقيق 

غلة كبيـــرة ووافرة مـــن الميداليات 
في مختلف األلعاب األمر الذي مّهد 
الطريق أمام فتيات البحرين للتربع 

على العرش العربي الرياضي”. 
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  وتابـــع   
والرياضـــة “ننـــّوه بالجهـــود الطيبـــة 
التـــي بذلتهـــا الشـــيخة حيـــاة بنـــت 
إدارة  مجلـــس  عضـــو  عبدالعزيـــز 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة 
رئيســـة لجنة رياضة المرأة، رئيســـة 
لجنـــة اإلشـــراف والمتابعـــة للدورة، 
رئيســـة البعثة البحرينيـــة وحرصها 
الجهـــاز  أعضـــاء  مـــع  الموصـــول 
علـــى  البحرينيـــة  للبعثـــة  اإلداري 
تهيئة األجواء المثاليـــة أمام البعثة 
البحرينية لتحقيـــق الظهور المتميز 
فـــي هـــذا التجمـــع العربـــي الكبيـــر، 
والعمـــل االحترافـــي المنظـــم األمـــر 

البعثـــة  فـــي تحقيـــق  الـــذي ســـاهم 
ا”.  البحرينية للمركز األول عربيًّ

“نشـــعر  المؤيـــد  أيمـــن  وأضـــاف   
حققتـــه  لمـــا  واالعتـــزاز  بالفخـــر 
العبـــات البحريـــن من نتائـــج باهرة 
في البطولـــة العربية للســـيدات بعد 
قـــدًرا  البحريـــن  العبـــات  أظهـــر  أن 
عالًيـــا مـــن المســـؤولية الملقـــاة على 
عاتقهـــم وحرصهـــم الموصـــول على 
اإلصـــرار والتحـــدي والمثابـــرة مـــن 
أجـــل تحقيـــق هـــذا الكـــم الوافر من 
الميداليات بعد أن قدمن مستويات 
فنيـــة عاليـــة اســـتحققن مـــن خاللها 
التوشـــح بالذهـــب وتحقيـــق المركز 

ا”. األول عربيًّ

  أيمن المؤيد

ــاز الـــذهـــب ــجـ ــإنـ ــي الـــعـــهـــد بـ ــ ــ ــس الـــــــــوزراء وول ــ ــي ــ ــة الـــمـــلـــك ورئ ــالـ هـــنـــأ جـ

المؤيد يشيد بتربع فتيات البحرين على العرش العربي

تقديرا لدورها في دعم المــرأة وتطوير قطاع الرياضة العربية

حرم حاكم الشارقة تمنح حياة آل خليفة وسام العطاء

منحت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، سمو الشيخة جواهر القاسمي، وسام العطاء رفيع المستوى، 
لعضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبية البحرينية، رئيســة لجنة رياضة المرأة، رئيســة لجنة اإلشــراف والمتابعة فــي دورة األلعاب لألندية العربية 
للسيدات الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، تكريًما لدورها الريادي في دعم المرأة الرياضية ومساهماتها الجليلة في تطوير قطاع الرياضة 

العربية عموما.

وجـــاء التكريم، أثناء اســـتقبال 
سمو الشـــيخة جواهر القاسمي، 
للوفـــود المشـــاركة في النســـخة 
األلعـــاب  دورة  مـــن  الخامســـة 
لألنديـــة العربية للســـيدات، يوم 

اإلثنين في قصر البديع.
وأكدت سمو الشيخة جواهر أن 
الشـــيخة حياة بنت عبـــد العزيز 
آل خليفة، تمثل نموذًجا ريادًيا، 
مجتمعاتنـــا  بإمكانـــات  مؤمًنـــا 
علـــى  العربيـــة  المـــرأة  وبقـــدرة 
تحقيـــق منجـــزات نوعيـــة فـــي 
المجـــاالت كافة، وفـــي مقدمتها 

الرياضة.
حيـــاة  الشـــيخة  أن  وأوضحـــت 
خـــالل  رســـخت  خليفـــة  آل 
مسيرتها الثرية مفهوم الرياضة 
علـــى  وداللـــة  إنســـاني  كحـــق 
تقـــدم المجتمعـــات وتحضرهـــا، 
التنســـيق  روابـــط  وعـــززت 
المشـــترك  والعمـــل  والتعـــاون 
بيـــن المؤسســـات الرياضية في 

الوطن العربي.
من جهتها، ثمنت الشـــيخة حياة 
الكبيـــرة  الجهـــود  خليفـــة،  آل 
ســـمو  تقودهـــا  التـــي  والفاعلـــة 
الشـــيخة جواهر القاســـمي، في 
سبيل االرتقاء بالواقع الرياضي 
العربـــي،  الوطـــن  فـــي  النســـائي 
مؤكدة أن الرعاية الكريمة التي 
توليهـــا ســـموها لـــدورة األلعـــاب 
للســـيدات  العربيـــة  لألنديـــة 
أوصلتهـــا ألن تحظى بمشـــاركة 
تاريخية هذا العام في نســـختها 

الخامسة.
وقالـــت رئيـــس لجنة اإلشـــراف 
األلعـــاب  دورة  فـــي  والمتابعـــة 
لألندية العربية للســـيدات “هذه 
اللفتـــة الكريمـــة والتقديـــر الذي 
أعتز به من قبل ســـمو الشـــيخة 
جواهر، يدعونا جميًعا لمواصلة 
العمل مـــن أجل االرتقـــاء بواقع 
رياضـــة المرأة العربيـــة، وتقديم 
كل مـــا مـــن شـــأنه أن ينهض بها 
ويرتقـــي بمســـتوياتها كافة، كما 
التكريـــم  هـــذا  أن  أعتبـــر  إننـــي 
موصـــول لكل فرد عمل واجتهد 
فـــي هـــذا الحـــدث الـــذي يعكس 
الواقـــع الرياضي المتقـــدم الذي 
نلمـــس تجلياتـــه يوًمـــا بعـــد آخر 

على أرض الشارقة”.

وتابعت الشـــيخة حيـــاة “لطالما 
جواهـــر  الشـــيخة  ســـمو  آمنـــت 
أســـاس  عامـــل  الرياضـــة  أن 
فـــي مســـيرة النهضـــة والتنميـــة 
والبناء، األمر الذي انعكس على 
مكانة الـــدورة، التي باتت اليوم 
منطلًقا أساســـيا وفرصة سانحة 
لالحتـــكاك  الالعبـــات  لجميـــع 
مـــع نظيراتهـــن، وبوابـــة العبـــور 
الدوليـــة  للمنافســـات  المثاليـــة 
والقارية، وكل هذا يترجم الفكر 
األصيـــل الـــذي يخـــدم االرتقـــاء 
طاقاتـــه  ويشـــحذ  باإلنســـان 
ومواهبـــه ليكـــون عنصـــًرا فاعاًل 

في مجتمعه ووطنه”.
وكانت الشيخة حياة آل خليفة 
قـــد حصلـــت إلـــى جانب وســـام 

العطـــاء رفيـــع المســـتوى الـــذي 
قرينـــة صاحـــب  إياهـــا  منحتـــه 
الســـمو حاكم الشـــارقة، رئيســـة 
مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة 
سمو الشـــيخة جواهر القاسمي، 
الجوائـــز  مـــن  العديـــد  علـــى 
واألوسمة، أبرزها وسام الكفاءة 
من الدرجـــة األولى للعام 2002، 
ووســـام البحريـــن مـــن الدرجـــة 
وجائـــزة   ،2001 للعـــام  الثانيـــة 
ســـمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتـــوم لإلبـــداع الرياضي للعام 
2012، فيمـــا حصلـــت فـــي العام 
1992 علـــى دبلـــوم االســـتحقاق 
من اللجنة األولمبية الدولية عن 
مشاركاتها ومســـاهماتها الفعالة 

في مجال الرياضة النسائية.
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سبورت

حسن علي

آخر مباريات القسم 
األول لكأس ولي 

العهد



افتتــح فريقــا مركــز شــباب البســيتين ونــادي ســار منافســات كــرة القــدم في أول أيــام بطولــة 98.4 لأللعــاب الشــاطئية للمراكز 
الشــبابية واألندية الوطنية والفتيات والجاليات والتي تنظمها وزارة شــؤون الشــباب والرياضة بمناسبة ذكرى التصويت على 

ميثاق العمل الوطني.

شـــباب  مركـــز  فريـــق  واســـتطاع    
البســـيتين الفوز بستة أهداف مقابل 
خمســـة سجل منهم ســـلمان العمادي 
شـــويطر  وحســـين  أهـــداف  أربعـــة 
)هدفين(، وسجل أهداف سار حسن 
وحســـين  أهـــداف(  )ثالثـــة  مجيـــد 
حميـــد )هدفيـــن(، ويدين البســـيتين 
بالفضل في الفوز إلى العبه العمادي 
الـــذي  الســـادس  الهـــدف  لتســـجيله 
انتصـــر بـــه فـــي آخـــر نصـــف دقيقـــة 
مـــن ضربة ثابتـــة إثر خطأ احتســـبه 
الحكـــم، وحاول ســـار في األشـــواط 
الثالثـــة االبتعـــاد بفارق مريـــح لكنه 

واجه فريًقا متماسًكا لعب كرة سهلة 
خصوًصا فـــي الوصـــول إلى حارس 
مرمى ســـار الســـيد علي حسن الذي 
أضاع العبوه أكثر من فرصة سانحة 
الثـــالث  النقـــاط  ليفقـــد  للتســـجيل 
لتصحيـــح  اإليـــاب  مبـــاراة  وينتظـــر 

أموره والتأهل إلى الدور المقبل.

 فوز مدينة حمد على الشاخورة

وفـــي المبـــاراة الثانيـــة فاجـــأ فريـــق 
مركـــز شـــباب مدينـــة حمد منافســـه 
وتغّلـــب  الشـــاخورة  شـــباب  مركـــز 
عليـــه بثمانيـــة أهداف مقابـــل ثالثة 

أحرز نصفها خالد اللحدان، وســـجل 
وهـــدف  هدفيـــن،  فرحـــان  خميـــس 
واحـــد لكل من خالد ياســـر وعبدهللا 
هشـــام  للشـــاخورة  وســـجل  عبيـــد، 

جواد هدفين، وفاضل حسن.

 رباعية للسنابس في شباك 

السهلة الجنوبية

وفـــي ثالث مباريات اليوم األول فاز 
فريـــق مركـــز شـــباب الســـنابس على 
فريق مركز شـــباب السهلة الجنوبية 
هدفيـــن  مقابـــل  أهـــداف  بأربعـــة 
ســـجلهم حسن جميل بواقع هدفين، 

قاســـم  اآلخريـــن  الهدفيـــن  وســـجل 
حسن والســـيد علي شـــرف، وسجل 
هدفي السهلة الجنوبية السيد علوي 

موسى وحسين رياض.

 حمزة يقود رأس الرمان ببراعة

وفـــي المبـــاراة الثالثـــة قلـــب فريـــق 
الطاولـــة  رمـــان  مركـــز شـــباب رأس 
على فريـــق نادي النبيـــه صالح بفوز 

مقابـــل  أهـــداف  بخمســـة  مســـتحق 
ثالثـــة أهـــداف ُســـجلت علـــى مـــدار 

األشواط الثالثة.

مباريات اليوم

تقـــام اليـــوم الجمعـــة أربـــع مباريات 
لألنديـــة  القـــدم  كـــرة  مســـابقة  فـــي 
مركـــز  بلقـــاء  الشـــبابية  والمراكـــز 
شـــباب صـــدد ومركز شـــباب ســـافرة 
في الســـاعة الخامســـة مســـاء، وفي 
المبـــاراة الثانيـــة يلعب مركز شـــباب 
كـــرزكان أمـــام مركـــز شـــباب أبوقوة 
في الســـاعة السادســـة مســـاء، وفي 
الســـاعة الســـابعة مـــن مســـاء اليـــوم 
يلتقـــي فريقـــا نـــادي العكـــر ومركـــز 
شباب عراد، وُتختتم مباريات اليوم 
بمباراة مركز شـــباب دمستان ومركز 

شباب القادسية.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

البسيتين يفاجئ سار في بطولة 98.4 الشاطئية

لقاء مدينة حمد والشاخورة

Sports@albiladpress.com19

عزز الحد صدارته لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، بعد أن حقق فوزا 
جديدا، وهذه المرة على حساب الشباب بهدفين مقابل ال شيء، في المباراة 

التي جمعت الطرفين، أمس، ضمن افتتاح الجولة الثامنة للمسابقة.

ولـــم يجـــد الحداويـــون صعوبـــة فـــي 
تحقيق الفوز، وتوزعت األهداف على 
الشـــوطين:ممادو درامي في الدقيقة 

)39( وأحمد ميرزا في الدقيقة )56(.
ووصـــل رصيـــد الحد إلـــى )19( نقطة، 

فيما بقي الشباب عند )7( نقاط.
وبالعودة إلى المباراة بشكل عام، فإن 
الحد كان الطرف األفضل في المباراة، 
خصوصـــا مع ســـيطرته الكبيـــرة على 

الكرة، واستثماره الممتاز للفرص.
وتقـــدم الحـــد بعـــد أن ســـدد المدافـــع 
ســـيد محمد عدنان كـــرة ثابتة ارتدت 
مـــن حـــارس الشـــباب حســـن العالـــي؛ 
لتجد المهاجم القنـــاص ممادو درامي 
الـــذي أكمل الكـــرة بنجاح في الشـــباك 

األول  الشـــوط  لينتهـــي  المارونيـــة؛ 
بتفوق حداوي.

وفـــي الشـــوط الثانـــي واصـــل الفريق 
األزرق تفوقه، وحصل على كرة ثابتة 
نفذهـــا محمـــد عبدالوهـــاب، وارتـــدت 
كرتهـــا مـــن الحـــارس الشـــبابي أيضـــا؛ 
ليكمل المدافـــع األيمن المتقدم لفريق 
الحـــد أحمـــد ميـــرزا الكـــرة بقـــوة فـــي 

المرمى.
ولـــم تجـــد تبديـــالت الفريق الشـــبابي 
الـــذي أخـــرج جميع محترفيـــه الثالثة 
فـــي تغييـــر واقـــع النتيجـــة؛ ليحصـــد 

الحد فوزا جديدا في المسابقة.
التحكيمـــي  الطاقـــم  المبـــاراة  أدار 
الســـاحة محمـــد  مـــن حكـــم  المكـــون 

خالد، وعاونـــه عبدهللا صالح وصالح 
بوعالي، والحكم الرابع عمار محفوظ.
الرفـــاع  فـــاز  الثانيـــة،  المبـــاراة  وفـــي 
الشـــرقي علـــى الحالـــة بهدفيـــن دون 

مقابـــل ســـجلهما بكر هوســـاوي ولويز 
في الدقيقتين )5( و )86(.

وصل الرفاع الشرقي إلى )13( نقطة، 
وبقي الحالة )5( نقاط.

التحكيمـــي  الطاقـــم  المبـــاراة  أدار 
المكون من حكم الساحة سيد عدنان 
محمـــد، وعاونـــه محمد جعفـــر وعلي 

سعد، والحكم الرابع أحمد خليل.

وتســـتكمل مباريـــات الجولـــة الســـبت 
بإقامة 3 مباريات:النجمة مع المنامة، 
مـــع  المحـــرق  الرفـــاع،  مـــع  األهلـــي 

البسيتين.

ــن ــي ــف ــي ــظ ــن ن ــ ــي ــ ــدف ــ ــه ــ ــة ب ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــى الـ ــطـ ــخـ ــتـ ــي يـ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـــــــرفـــــــاع الـ

الحد يعزز صدارته لدوري ناصر بن حمد الممتاز

أحمد مهدي

من لقاء الحد والشباب )تصوير سيد هشام عدنان( من لقاء الرفاع الشرقي والحالة

نادي الحد الرياضي - المركز اإلعالمي

تحت رعاية نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الفنية الشيخ خالد 
بن سلمان آل خليفة، يقيم نادي الحد الرياضي عصر اليوم الجمعة، وبالتعاون مع 
مركــز غايــة لالستشــارات والبحوث بطولــة الميثاق األولى لبراعم كــرة القدم، في 

تمام الساعة الثالثة والنصف عصًرا، على مالعب نادي الحد الرياضي.

وقد تأكد مشـــاركة فرق براعم أندية: 
الحـــد، الحالـــة، البحريـــن، البســـيتين، 
إضافـــة  تيكـــرز،  وأكاديميـــة  قاللـــي 
لمشـــاركة شـــرفية من فريـــق البحرين 
للصم والبكم. ومن جانب آخر، أكملت 

اللجنة المنظمة للبطولة اســـتعداداتها 
كافـــة إلقامـــة البطولـــة، عبـــر تشـــكيل 
لجان تنظيميـــة للبطولة ورصد جوائز 
لالعبين المتميزين )هـــداف البطولة - 
أفضل العـــب - أفضل حارس مرمى(، 

وتعـــد هـــذه البطولـــة النســـخة األولى 
بمناســـبة ذكرى ميثـــاق العمل الوطني 
اســـتمراًرا لألفـــراح الوطنيـــة بمملكتنا 

الغالية.

نادي الحد يقيم بطولة الميثاق األولى للقدم
اللجنة اإلعالمية

تمّكن منتخب الصم من التغلب على نادي مدينة عيســى اســتعداد للمشــاركة 
فــي بطولــة الخليــج فــي عمــان فــي مباراة شــهدت تواجد الشــيخ ســلطان بن 
دعيــج ال خليفــة رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد الرياضــي البحرينــي للصــم 
والشيخ احمد خليفيه ال خليفة المدير التنفيذي لالتحاد واحمد حاجي تقوي 

رئيس مجلس إدارة نادي الصم.

بـــأداء  ســـلطان  الشـــيخ  أشـــاد  وقـــد 
والتطـــور  المبـــاراة  خـــالل  الالعبيـــن 
الملحـــوظ في المســـتوى وهذا يعكس 
عمـــل المدربيـــن وكفـــاءة عملهـــم، كما 

حـــث الالعبيـــن علـــى بـــدل المزيد من 
الجهـــد مـــن اجـــل رفـــع رايـــة مملكتنـــا 

الغالية في المشاركة المقبلة.
وســـوف يشـــارك منتخـــب الصـــم فـــي 

ويســـبقه  عمـــان   _ الخليـــج  بطولـــة 
معســـكر تدريبـــي فـــي صربيـــا خـــالل 

الفترة 7 إلى 14 مارس.

منتخب الصم يتغّلب على مدينة عيسى

الجمعة 14 فبراير 2020 - 20 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4140

سلطان بن دعيج

مسابقة فارس الموروث تدخل مرحلتها الثالثة
ــراق  ــ ــعـ ــ والـ واألردن  واإلمـــــــــــــارات  ــة  ــ ــودي ــ ــع ــ ــس ــ وال الـــبـــحـــريـــن  ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ م

تدخــل مســابقة فــارس المــوروث مرحلــة جديــدة اليــوم الجمعــة، بإقامــة 
منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة التراثية التي تقام للعام الثاني على 

التوالي، بمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون والدول العربية.

المـــوروث   وتقـــام مســـابقة فـــارس 
برعاية كريمة مـــن قبل ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون 
الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  الشـــباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، وبتنظيـــم مـــن رياضـــات 

الموروث الشعبي بمملكة البحرين.
 وتضم المجموعة الثالثة للمســـابقة 
الدوســـري  حمـــد  أحمـــد  مـــن:  كال 
المعمـــري  ســـالم  نايـــف  )البحريـــن(، 
)البحريـــن(، خليفـــة دعيـــج العيســـى 

بوعـــالي  هيثـــم  أحمـــد  )البحريـــن(، 
)البحرين(، عبدالرحمن ناصر جاســـم 
)البحريـــن(، علـــي بـــن صالـــح المـــري 
)الســـعودية(، سعود بن ســـالم المري 
)الســـعودية(، عبيـــد بـــن ســـالم المري 
)الســـعودية(، وأخيًرا محمود فرحان 

عطا هللا )األردن(.
 وتتكـــون مســـابقة فـــارس الموروث 
مـــن 4 رياضات تراثية رئيســـة، هي: 
الهجـــن، الصقـــور، الخيـــل والرماية، 
إذ تبـــدأ المنافســـات بركـــوب الهجن 
لمســـافة 40 كيلومتـــرا، ثـــم الصقـــور 

في الهدد والدعو، إذ يبقى المتسابق 
داخـــل المنافســـة على مـــدى يومين 
متتالييـــن ليكمـــل فـــي اليـــوم التالي 

المســـابقة بركوب الخيل لمسافة 60 
كيلومترا، إضافة إلى الرماية الثابتة 

بواقع 50 طلقة.

 وكانـــت مســـابقة فـــارس المـــوروث 
فـــي  مجموعتيـــن  مـــن  انتهـــت  قـــد 
وتشـــمل  الماضييـــن،  األســـبوعين 
المســـابقة 4 مجموعـــات يتأهل منها 
األكثـــر جمًعـــا للنقـــاط فـــي المرحلـــة 
النهائيـــة، التـــي تكـــون مختلفـــة عن 
المرحلـــة التمهيدية بإضافـــة العديد 

من المراحل المفاجئة للمتسابقين.
المـــوروث  فـــارس  مســـابقة  وتعـــد   
المخصصـــة  المســـابقات  أكبـــر  مـــن 
للرياضـــات التراثيـــة؛ كونها مســـابقة 
تشـــمل 4 رياضات مختلفة يتنافس 
فيهـــا المتســـابق علـــى مـــدى يومين 
مـــن  أي  اســـتخدام  دون  كامليـــن 
الحديثـــة؛  التكنولوجيـــة  الوســـائل 
بهـــدف قيـــاس مهارة المتســـابق في 

كل مـــن هـــذه الرياضـــات، فضال عن 
بعـــض العـــادات والتقاليـــد األصيلـــة 

التي ورثت عن اآلباء واألجداد.
ويشـــارك فـــي النســـخة الثانيـــة مـــن 
مـــن  مشـــاركين  المـــوروث  فـــارس 
العربيـــة  المملكـــة  هـــي:  دول،   5
العربيـــة  واإلمـــارات  الســـعودية، 
األردنيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة، 
العراقيـــة،  والجمهوريـــة  الهاشـــمية، 
إضافـــة إلـــى مشـــاركين مـــن مملكـــة 

البحرين.
الرميحـــي  معيـــوف  أحمـــد  وتـــوج   
المســـابقة  مـــن  األولـــى  بالنســـخة 
فـــي العـــام الماضـــي، فيمـــا يتـــرأس 
المنظمـــة  اللجنـــة  نفســـه  الرميحـــي 

للمسابقة في هذا العام.

رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

 من المرحلة الثانية لمسابقة فارس الموروث



”GulfRun“ حلبة البحرين تحتضن الفعالية السنوية الـ 15لـ
تشــهد حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضــة الســيارات فــي الشــرق األوســط” إقامــة 
الفعالية السنوية الخامسة عشرة على التوالي للـ”GulfRun “ بمشاركة أكثر من 50 سيارة 
رياضيــة من الكويت، وســتقام هــذه الفعالية طوال يومين متواصلين ســيتم فيها تجربة 

السيارات واختبارها على مضمار حلبة البحرين الدولية ومضمار سباقات السرعة.

يـــوم   ”GulfRun“ الــــ  فعاليـــة  وانطلقـــت   
أمس الخميـــس وتتواصل فعالياتها لليوم 
الثانـــي علـــى التوالـــي الجمعـــة 14 فبراير 
الجـــاري، وذلك مـــن الثامنـــة صباًحا حتى 
السابعة مساء، وستكون الفعالية مفتوحة 
للجماهيـــر لمتابعة إثارة الفعالية الســـنوية 

وذلك مجاًنا.
وستشـــمل فعاليـــة “GulfRun” لهـــذا العام 
على العديـــد من الفعاليـــات المثيرة وذلك 

على عدة مضامير أبرزها مضمار الفورموال 
1، المضمار الداخلـــي والخارجي ومضمار 
التحمـــل، وســـتبدأ الفعالية بجـــوالت على 
عـــدة حلبـــات ومـــن ثـــم احتســـاب النقاط 
للســـيارة األســـرع ضمن كل جولـــة، من ثم 
ســـيتم تكريـــم الفائزيـــن حســـب كل فئـــة 

سيارات وذلك اليوم الجمعة.
Gul� ” وجديـــر بالذكـــر أن هـــذه الفعاليـــة 
تقـــوم  كويتيـــة  ســـنوية  فعاليـــة   ”fRun

كل عـــام بزيـــارة لحلبـــة البحريـــن الدولية 
“موطـــن رياضـــة الســـيارات فـــي الشـــرق 
الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  إلقامـــة  األوســـط” 
الخاصـــة برياضـــة الســـيارات، وانطلقـــت 
منـــذ عام 2005 وتقام كل ســـنة في حلبة 
البحريـــن الدولية وكل عـــام تقام فعاليات 
مختلفـــة، وتســـتضيف الحلبـــة العديد من 
هذه الفعاليات الخاصة برياضة السيارات 

جانب من الفعاليةطوال العام.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

فعالية اليوم الرياضي لمجمع عسكر الرياضيفعالية اليوم الرياضي لذوي العزيمةفعالية اليوم الرياضي التحاد الطائرة

اللجنة االعالمية

االتحـــاد  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
القـــدرة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبدهللا آل خليفـــة، تنطلق صباح 
اليـــوم الجمعـــة منافســـات بطولة 
االتحـــاد الملكـــي لقفـــز الحواجـــز، 
ميـــدان  علـــى  منافســـاتها  وتقـــام 
العســـكري  الرياضـــي  االتحـــاد 
بالرفه، إذ ينتظر أن تشهد البطولة 
الخامسة من موسم بطوالت قفز 
الحواجز منافسات مثيرة وشيقة 
بالميـــدان، بنـــاء علـــى ما شـــهدته 
مـــن  الماضيـــة  األربـــع  البطـــوالت 
تحـــٍد كبيـــر بيـــن الفرســـان وإثارة 
وتشـــويق إلـــى جانـــب المشـــاركة 

الواسعة. 
وســـتنطلق فعاليـــات البطولة عند 
الســـاعة 8:30 مـــن صبـــاح اليـــوم 
الجمعـــة، بأولى المســـابقات وهي 
المســـابقة األولـــى لفئة الناشـــئين 
المســـتوى األول )مســـابقة التأهل 
لمرحلـــة التمايـــز(، وهـــي مســـابقة 
جولـــة مع جولة تمايـــز ضد الزمن 
األول  المركـــز  علـــى  للمتعادليـــن 

ســـم،   100 الحواجـــز  وارتفـــاع 
ســـرعة المســـلك 350 متر/دقيقة، 
المســـابقة الثانيـــة فئـــة الناشـــئين 
المســـتوى الثانـــي )مســـابقة جمـــع 
حاجـــز  مـــع  التراكميـــة  النقـــاط 
الجوكـــر( وارتفـــاع الحواجز 110 
ســـم ســـرعة المســـلك 350 متـــر/
فئـــة  الثالثـــة  المســـابقة  دقيقـــة، 
المبتدأيـــن مـــن العموم المســـتوى 
األول، وهي )مسابقة جمع النقاط 
الجوكـــر(  حاجـــز  مـــع  التراكميـــة 
ســـم   110 حواجزهـــا  وارتفـــاع 

وسرعة المسلك 350 متر/دقيقة، 
للمتقدميـــن  الرابعـــة  المســـابقة 
الزمـــن(  ضـــد  الســـرعة  )مســـابقة 
ونوعها مســـابقة ســـرعة مباشـــرة 
ضد الزمن وارتفاع حواجزها 110 
� 115 ســـم، ســـرعة المســـلك 350 
متر/دقيقة، والمســـابقة الخامسة 
فئـــة المتقدمين المســـتوى الثالث 
مســـابقة على مرحلتيـــن وارتفاع 
حواجزها 115 � 120 سم وسرعة 
الملك 350 متر/دقيقة والمسابقة 
وأقـــوى  أهـــم  وهـــي  السادســـة 
الكبـــرى  )المســـابقة  المســـابقات 
جولتين غير متماثلتين(، وارتفاع 
حواجزها 120 � 130 ســـم، سرعة 

المسلك 350 متر/دقيقة.

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

برعاية عيسى بن عبداهلل وعلى ميدان االتحاد الرياضي العسكري
اليــوم بطــولــة “ألبا” لقفــز الحواجــز

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

للفروســـية  راشـــد  نـــادي  ينظـــم 
الثانيـــة  فـــي  الخيـــل  وســـباق 
والنصـــف مـــن بعـــد ظهـــر اليـــوم 
الجمعة، الســـباق الســـادس عشـــر 
ســـيقام  الـــذي  الموســـم،  لهـــذا 
“البحريـــن  مركـــز  كأســـي  علـــى 
للمجوهـــرات”، وكأســـي البـــورش 
للســـيارات”،  “بهبهانـــي  برعايـــة 
وكأس شركة “شـــيفرون”، وكأس 
لتســـويق  “االيرلنديـــة”  الشـــركة 
ســـباق  مضمـــار  علـــى  الخيـــول، 

النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
والشوط األول سيقام على كأس 
مركز البحرين للمجوهرات لجياد 
محلـــي(  )نتـــاج  التـــوازن  ســـباق 
والجائـــزة  متـــر،   2000 مســـافة 
مـــن   6 وبمشـــاركة  دينـــار،   2000
الجيـــاد التـــي ســـبق لهـــا تحقيـــق 
متقدمـــة  ونتائـــج  انتصـــارات 

ومستوياتها متقاربة.
لجيـــاد  الثانـــي  الشـــوط  ويقـــام 
والرابعـــة  الثالثـــة  الدرجـــات 
والمبتدئات )نتاج محلي( مسافة 
1200 متـــر والجائزة 2000 دينار 

وبمشاركة 10 جياد.
ويقام الشـــوط الثالـــث على كأس 
والمخصـــص  شـــيفرون  شـــركة 
خيـــل  مـــن  المبتدئـــات  للجيـــاد 
البحرين العربية األصيلة “ الواهو 
1200 متـــر، والجائـــزة  “ مســـافة 
2000 دينـــار، وبمشـــاركة 8 جياد 
فـــي  األول  فوزهـــا  عـــن  تبحـــث 
يجعـــل  ممـــا  مشـــاركاتها  ســـجل 

المنافسة مفتوحة.
ويقـــام الشـــوط الرابـــع على كأس 
البـــورش لجيـــاد ســـباق التـــوازن 
“ مســـتورد “ مســـافة 1400 متـــر، 

والجائزة 3000 دينار، وبمشاركة 
اليـــوم،  ســـباق  فـــي  األكبـــر  هـــي 
وبلغـــت 18 جـــوادًا، إضافـــة الـــى 

مشاركة جوادين احتياطيين.
علـــى  الخامـــس  الشـــوط  ويقـــام 
الدرجـــة  لجيـــاد  البـــورش  كأس 
األولـــى “ نتـــاج محلـــي “ لمســـافة 
1400 متر، والجائزة 3000 دينار، 

وبمشاركة 4 جياد.
ويقام الشوط السادس على كأس 
مركز البحرين للمجوهرات لجياد 
والمبتدئـــات  الدرجـــات  جميـــع 
متـــر،   2400 مســـافة  )مســـتورد(، 
والجائزة 3000 دينار، وبمشاركة 
6 جياد، إذ ينتظر أن يشهد صراعًا 
قويًا بين عدد من الجياد القوية.

 ويقـــام الشـــوط الســـابع واألخير 
األيرلنديـــة  الشـــركة  كأس  علـــى 
الســـباق  خيـــول  لتســـويق 
والمخصص لجياد الدرجة األولى 
“ مســـتورد “، مســـافة 1600 متـــر، 
والجائزة 3000 دينار، وبمشاركة 
10 جياد وسط توقعات بمنافسة 

قوية.

حسين شيرازي

كؤوس “مجوهرات البحرين” و“البورش” و“شــيفرون” و“االيرلندية”
اليــوم الســـباق الـ 16 للخــيل

مشاركة أكثر من 50 
سيارة رياضية من الكويت 

على مدى يومين
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جون تود يلتقي وفد اتحاد السيارات بجنيف
والــحــكــام ــاقــات  ــســب ال ــري  ــدي ــي ورش عــمــل م ــال مــشــاركــتــهــم ف خـ

اختتمت مســاء يوم األحد الماضي الموافق 9 من شــهر فبراير الجاري برنامج ورش عمل 
مديــري الســباقات وحــكام الســباقات والذي أقيــم بمدينة جنيــف السويســرية بتنظيم من 
االتحاد الدولي للسيارات FIA في الفترة من 6 وحتى 9 من شهر فبراير الجاري، بمشاركة 

وفد االتحاد البحريني للسيارات.

الســـباقات  مـــدراء  عمـــل  ورشـــة  وشـــهدت 
مشـــاركة فايز رمـــزي فايز والذي شـــارك في 
وســـبقهما حضـــوره  أيًضـــا،  الحـــكام  ورشـــة 
التابعـــة  الحلبـــات  ســـباقات  لجنـــة  اجتمـــاع 
باقـــر  أحمـــد  للســـيارات،  الدولـــي  لالتحـــاد 
والذي شـــارك في ورشـــة عمل الحـــكام، علي 
فينـــي في ورشـــة مـــدراء الســـباقات، محمد 
الحـــكام  ورشـــتي  فـــي  حيـــدري  إســـماعيل 
الـــذوادي  عبدالعزيـــز  الســـباقات،  ومـــدراء 
شـــارك في الورشـــتين أيًضـــا، والـــذوادي هو 
الوحيد المبتعث عـــن طريق االتحاد الدولي 
للســـيارات أما فايز رمـــزي وأحمد باقر وعلي 

فيني ومحمد إسماعيل فقد تم ابتعاثهم عن 
طريق االتحاد البحريني للسيارات. وتضّمن 
مـــن  عـــدد  اســـتعراض  الورشـــتين  برنامـــج 
حوادث السيارات التي حصلت أثناء موسم 
الســـباقات الماضي وتـــم مناقشـــتها وكيفية 
إعـــداد التقاريـــر الخـــاص بهـــا، وكيفيـــة عمل 
الحكام خالل ســـباقات الســـيارات المختلفة، 
اســـتدعاء  خـــالل  المتبعـــة  اإلجـــراءات 
المتســـابقين، والكثيـــر مـــن األمـــور والنقـــاط 

المتعلقة بالجانب التحكيمي واإلداري.
تأهيـــل  فـــي  الورشـــتان  هاتـــان  وتســـاهم   
المشـــاركين فيها كي تكون أســـماؤهم ضمن 

الئحة الحكام ومدراء الســـباقات المعتمدين 
للســـيارات  الدولـــي  االتحـــاد  قبـــل  مـــن 
لترشيحهم إلدارة وتحكيم مختلف سباقات 
الســـيارات فـــي البطـــوالت التـــي تقـــام فـــي 

مختلف دول العالم.
 والتقـــى وفد االتحـــاد البحريني للســـيارات 
برئيس االتحاد الدولي للســـيارات الفرنســـي 
جـــون تـــود الـــذي أبـــدى إعجابـــه بمســـتوى 

االتحـــاد  وحـــرص  البحرينيـــة  الكفـــاءات 
البحرينـــي للســـيارات وعلـــى رأســـه الشـــيخ 
عبدهللا بن عيسى آل خليفة بتطوير كوادره 
الوطنية ومشـــاركتها في مثل هـــذه البرامج 
والـــورش التي يعدها االتحـــاد الدولي والتي 
تعتبر فرصة لمشـــاركتهم في تحكيم وإدارة 
ســـباقات دولية وعالمية فـــي مختلف أنحاء 

العالم.

جانب من اللقاء

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

اللجنة االعالمية

“بابكـــو”  فريـــق  تألـــق 
الســـيارات،  لرياضـــة 
الجولـــة  منافســـات  فـــي 
الرابعـــة لبطولة البحرين 
“الـــدراغ  “لــــ  الوطنيـــة 
ريس”، التي أقيمت على 
مضمـــار حلبـــة البحريـــن 

الدولية األســـبوع الماضي، بمشـــاركة بحرينية وخليجية واســـعة، إذ تمكن المتسابق 
البحريني المتألق هاني حســـين من تحقيق رقم قياســـي شـــخصي جديد في أقوى 
الفئات البرومود، وبلغ زمنه 3.729 ثانية، ليؤكد عودته القوية من جديد لمنافســـات 
البطولة والســـعي لتحقيـــق أفضل النتائج، خصوصًا بعد ما تعرض له في منافســـات 

الجولة الثالثة، التي تعطل فيها المحرك واضطر لالنسحاب من الجولة. 
 وبهـــذه النتيجة الرائعة، يختتم فريق “بابكو” لرياضة الســـيارات مشـــاركته في رابع 
جوالت البطولة الوطنية، التي شـــهدت مشـــاركة أكثر من 144 ســـيارة ودراجة نارية 
فـــي جميـــع الفئـــات، بتحقيق نتائـــج متميزة ليشـــق طريقه نحـــو منصـــات التتويج، 
وحصـــد المزيد من المراكز األولى‘ ليؤكد الفريق اســـتعداده التـــام وجاهزيته العالية 

ألقوى بطوالت وسباقات السيارات.
 وكانت المشـــاركة أيضًا ببقية الفئات التي يشـــارك فيها المتســـابقين أحمد البلوشي، 
فـــؤاد البـــوري وماجد، الذيـــن قدموا مســـتويات متميـــزة وبلغـــوا أدوارا متقدمة من 

المنافسات.

فريق “بابكو للسيارات” يتألق في “الدراغ ريس”
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الهندي  النجم  يقوم  أن  المقرر  من 
النجمة  وصــديــقــتــه  كـــابـــور  رانــبــيــر 
حفل  بــإقــامــة  بــهــات،  عليا  الهندية 
هذا  في  ديسمبر  شهر  في  زفافهما 
الـــعـــام، طــبــقــا لــلــصــحــافــي الــهــنــدي 
المتخصص في تغطية أخبار نجوم 
ومشاهير بوليوود راجيف ماساند. 
ــك فــي  ــ ــ ــشــــف راجــــيــــف عــــن ذل وكــ
 ”Open“ مجلة  في  الخاص  عموده 
“أهم  كتب  إذ  األسبوعية،  الهندية 
ما سيشهده هذا العام بالنسبة لعليا 
أنكم قد  تــذكــروا  نعم،  هو زواجــهــا، 
ورانبير  عليا  أوال،  هنا  الخبر  قرأتم 
يخططان إلقامة حفل زفافهما في 

ديسمبر من هذا العام”.
التي  الرومانسية،  العالقة  وبــدأت 
ورانبير  بــهــات  عليا  بين  مــا  تجمع 
في  معا  عملهما  فترة  أثناء  كــابــور، 

.”Brahmastra“ فيلم

عندما  ظهرت  العالقة  هــذه  وأنــبــاء 
تجمعها  عـــدة  صـــور  عليا  شــاركــت 
برانبير في موقع تصوير الفيلم، عبر 
اإلنستغرام  على  الرسمية  صفحتها 
ظــهــور  ــد  ــعـ وبـ  ،2018 ــام  ــعــ ــ ال فــــي 
الــعــديــد من  فــي  معا  ورانــبــيــر  عليا 
في  المشاهير  وحفالت  المناسبات 
بوليوود على مدار األشهر الماضية.
عدم  اختارا  ورانبير  عليا  أن  يذكر 
التعليق على التقارير التي تتحدث 
ــرومــانــســيــة، ولــم  عـــن عــالقــتــهــمــا ال
أنباء  صحة  بتأكيد  منهما  أي  يقم 
بداية  في  إال  رومانسية  عالقتهما 
رانــبــيــر  قـــام  عــنــدمــا   ،2019 الـــعـــام 
ضمنيا بتأكيد صحة أنباء مواعدته 
ــدى  ــع إحــ ــاء حـــــــواره مــ ــ ــن ــ ــيــا أث ــعــل ل
المجالت، الذي طلب فيه أيضا من 
خصوصية  احترام  اإلعــالم  وسائل 

حياتهما الخاصة.

يخططان إلقامة حفل زفافهما في ديســمبر من هذا العام
زواج رانبير كابور وعليا بهات

الذي  الوثائقي،  فيلمها  على  الستارة  سويفت  تايلور  الفنانة  أسدلت 
اسمته “تايلور سويفت: ميس أميركانا”، من إخراج النا ويلسون.

وكشفت سويفت عن معاناتها مع مرض اضطراب األكل قبل سنوات، 
بالمرض،  إصابتها  في  رشاقتها  على  بالحفاظ  هوسها  ساهم  وكيف 

لتعرضها للتنمر واالنتقادات؛ بسبب شكل جسمها.
وعرض الفيلم ألول مرة في مهرجان “صندانس” السينمائي في والية 

يوتا األميركية، قبل أن يصبح في متناول مشاهدي “نتفليكس”.
الجارحة  التعليقات  من  سويفت  معاناة  على  الضوء  الفيلم  ويلقي 
على مدار مسيرتها المهنية؛ بسبب وزنها، قائلة “كنت في ُعمر الـ 18 
عندما ظهرت على غالف مجلة للمرة األولى، ويومها أشارت عناوين 
وجعلت  ارتديتها  التي  المالبس  بسبب  حامل؛  أنني  إلــى  المجالت 
قــرار  اتــخــاذ  إلــى  دفعني  األمــر  الــشــيء،  بعض  منتفًخا  يبدو  بطني 

بتجويع نفسي والتوقف عن تناول الطعام”.

حياة تايلور سويفت في “نتفليكس”

تــؤدي الممثلــة فايوال ديفيس الحائزة جائزة أوســكار، دور األميركية األولى ســابًقا 
ميشــال أوباما في مسلســل تلفزيوني جديد من إنتاج محطة “شــوتايم” المتوافرة 

بالكابل، مكرس لزوجات الرؤساء.

للفوز  مــرات   3 ورشــحــت  عــاًمــا،   54 الممثلة،  وتبلغ 
بجائزة أوسكار، ونالت أوسكار أفضل ممثلة في دور 

ثانوي عن فيلم “فنسيز” العام 2017.
وهي تشارك أيًضا في أعمال تلفزيونية ونالت العام 
2015 جــائــزة إيــمــي، عــن دورهـــا فــي مسلسل “هــاو 
الموسم  الــذي يعرض  مـــوردر”،  ويــذ  اواي  تــو غيت 

السادس واألخير منه في الربيع.
العمل  في  منفذة  منتجة  ديفيس  فايوال  وستكون 
التلفزيوني، الذي ستبثه “شوتايم” التابعة لمجموعة 
“فــيــاكــوم ســي بــي أس”، على مــا جــاء فــي تغريدة 

للمحطة.
لــيــديــز” الــحــيــاة في  وســيــتــنــاول مسلسل “فــيــرســت 
)إيــســت ويــنــغ(،  للبيت األبــيــض  الــشــرقــي  الــجــنــاح 
مكاتب السيدة األولى، على ما ذكر موقع “ديدالين” 

المتخصص.

على  األول  الموسم  وسيركز 
ــا، فـــضـــاًل عن  ــامــ ــ مــيــشــال أوب
إليانور روزفلت وبيتي فورد، 

وفق الموقع نفسه.
وكانت ميشال أوباما محور 
فيلم قصير العام 2016، إذ 
البداية عالقتها  تناول في 
ــا بــعــنــوان  ــ ــام ــ ــاراك أوب ــ ــب ــ ب
“فــيــرســت دايــــــت”، وهــي 

تعتبر من أكثر الشخصيات 
شعبية في الواليات المتحدة.

من  نسخة  مليون   11.5 من  أكثر  وبيعت 
النسق  بكل  “بيكومينغ”،  مذكراتها  كتاب 
بينها  من  والمسجلة،  والرقمية  المطبوعة 

7.5 ماليين في أميركا الشمالية.

األبيــض البيــت  فــي  الحيــاة  يتنــاول  ليديــز”  “فيرســت 
فايوال ديفيس بدور ميشال أوباما

ــراء “مــقــيــاس الــنــســبــة  ــبـ كــشــف خـ
الذي  للجمال”،  اليونانية  الذهبية 
المثالي،  الــوجــه  بتحديد  يختص 
الــنــقــاب عــن قــائــمــة أكــثــر الــرجــال 
ــرت  وســـامـــة، وخــطــف الــنــجــم روبـ
الجديد  الفيلم  )باتمان(،  باتينسون 
ليحصل  األول  الــمــركــز  لــلــســلــســة، 
على لقب الرجل األكثر وسامة في 

العالم.
من  عــدد  على  باتينسون  وتــفــوق 
النجوم العالميين، من بينهم: بيت 
ــورج كــلــونــي، وحصل  ــروز وجــ وكــ
على نسبة 92.15 % لمدى وسامته 

ومثالية مالمحه.
الممثل  هنري وجاء  البريطاني 
 36( ــل  ــيـ ــافـ المركز كـ فــي  عــامــا( 

وتبعه   ،%  91.64 بنسبة  الــثــانــي، 
المركز  في  عاما(   45( كوبر  برادلي 
الثالث بنسبة 91.08 %، بينما حّل 
تقييم  وتم  الرابع  المركز  في  بيت 

وسامته بـ 90.51 %.

الممثل لوك بيري  بعد أقل من عام على وفاة 
من  ــرى  أخــ ممثلة  أعــلــنــت  دمــاغــيــة،  بسكتة 
شانن  وهي   ،”90210 هيلز  “بيفرلي  مسلسل 
بمراحله  الثدي  بسرطان  إصابتها  دوهــرتــي، 

المتقدمة.
وقالت الممثلة األميركية )48 عاما( أثناء إطاللة 

على  أمــيــركــا”،  مورنينغ  “غـــود  بــرنــامــج  فــي  لها 
محطة “أيه بي سي”، إن السرطان عاودها.

وأضافت شانن، التي لعبت دور بريندا والش 
ودور   ،”90210 هيلز  “بيفرلي  مسلسل  في 

الــثــالث فــي “تشارمد”،  إحــدى الــســاحــرات 
أنها “لم تستوعب الخبر بعد، خصوًصا أنه 

أمر يصعب تقّبله”.
واختارت دوهرتي أن تبقي على مرضها 
سًرا في تصوير الحلقات الجديدة من 

مسلسل “بيفرلي هيلز”.

كشفت شركة المنتجة عن “التريلر” 
الرسمي للجزء الجديد من سلسلة 
الرسوم المتحركة “Minions”، الذي 
 Minions: The Rise“ يحمل عنوان

.”of Gru
ونشرت الصفحة الرسمية للشركة، 
الدعائي،  لإلعالن  األولــى  المالمح 
الشخصيات  من  الكثير  ضم  الــذي 
الشريرة وعدد كبير من المغامرات 

Min� ”الجديدة، التي يسعى إليها الـ 
ions” في تحقيقها بعد فشلهم في 

استقطاب شرير جديد يقودهم.
الـــمـــقـــرر أن يـــعـــرض الــفــيــلــم  ــن  ومــ
2020، في دور  الجديد في صيف 
أنحاء  بجميع  السينمائية  العرض 
النقاد  مــن  الكثير  ويتوقع  الــعــالــم، 
تحقيق الجزء الجديد رقًما قياسًيا 

في عالم أفالم “االنيميشن”.

“باتمان”.. صاحب 
أجمل وجه 

بالعالم

شانن دوهرتي.. 
مريضة

عودة المجانين

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479

تواصــل النجمــة ميــال جوفوفيتــش تألقهــا ونجاحها فــي أفالم الخيال العلمــي، متميزة بلياقتها البدنيــة والتصدي لألعداء فــي أفالمها مع النهاية 
السعيدة وفوزها عليهم في كل مرة. وقامت ميال أخيًرا بترويج فيلمها الجديد “Hell boy”، في لوس أنجلس وطوكيو وكوريا الجنوبية وألمانيا 

والمكسيك، برفقة زوجها المخرج بول أندرسون، على أن يعرض في دور السينما 12 أبريل المقبل.

 Resident“ وروجت أيًضا فيلمها
Evil: The Final Chapter” برفقة 
ابــنــتــهــا إيــفــا، الــتــي شــاركــت فيه 
أن يعرض  بدور مميز على  أيًضا 

في الصاالت 24 فبراير الجاري.
من  الثالثة  بطفلتها  ميال  ورزقت 
زوجها أندرسون منذ فترة قريبة.

وأفـــــــادت تـــقـــاريـــر إعـــالمـــيـــة أن 
ــنــجــمــة مــيــال جــوفــوفــيــتــش،  ال

ــة تـــســـويـــق  ــلـ ــمـ ــت بـــحـ ــ ــامـ ــ قـ
 ،”Hell boy“ لفيلمها الجديد
فــــي تــــايــــوان والــمــكــســيــك 

وكوريا  أنجلس  ولــوس 
وألمانيا،  الجنوبية 
النجمة  حضرت  إذ 
البالغة من العمر 41 
األول  العرض  عاًما، 

لفيلمها.
وارتـــــــــــــــدت مـــيـــال 
تــنــورة جــلــديــة مع 
قــمــيــص شـــفـــاف، 

وكـــانـــت بــرفــقــة 
ــا كــاتــب  ــهـ زوجـ
ومـــــــــــخـــــــــــرج 
ــالم بــول  ــ األفـ

أندرسون.
العمل  ويــعــد 

ســــــــــــــــادس 
فــيــلــم فــي 
الــســلــســلــة 
الـــــــــــتـــــــــــي 
أول  ــدر  صــ

العام  منها  جــزء 
2002، وتحولت 

فيديو  لعبة  إلــى  السلسلة  أيــًضــا 
تلعب فيها ميال دور البطلة أليس، 
األول  العرض  حضرت  أنها  علًما 

لفيلمها أيًضا في طوكيو.
لفيلم  التشويقي  اإلعــالن  وحقق 
 ”Hell boy“ واألكــشــن  الفانتازيا 
ــريــل  12 أب الـــمـــقـــرر طـــرحـــه فـــي 
إذ  قــيــاســيــة،  مــشــاهــدات  المقبل 
المليونين في أقل من  تخطت 

24 ساعة.
وهو  الفيلم،  أحداث  وتدور 
ــن ســلــســلــة أفــــالم  ــزء مــ ــ جـ
“فتى الجحيم”، استناًدا إلى 
الروايات التي رسمها 
مــــايــــك مـــيـــجـــنـــوال، 
 ”hell boy“ حول أن
ــالـــق بــيــن عــوالــم  عـ
الخارقة  الطبيعة 
والـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة، 
معركة  ويخوض 
ســـاحـــرة عــازمــة 

على االنتقام.
والــــــفــــــيــــــلــــــم 
ــولـــة مــيــال  بـــطـ
ــتـــش،  ــيـ ــوفـ ــوفـ جـ
ــد هـــــاربـــــور،  ــ ــي ــ ــف ــ ودي
وإيان مكشان، وساشا 
لين، ودانيال داي كيم، 
ــيـــدو،  ــونـ وصـــوفـــي أوكـ
ــلـــوب مــيــتــشــل،  ــيـ ــنـ ــيـ وبـ
ــان غــلــيــســون ومــن  ــريـ وبـ
 Lionsgate“ شركة  إنتاج 

.”Movies
زوجها  مــع  ميال  وأطــلــت 

في العرض األول ألحدث 
أفالمهما في سلسلة أفالم 
 Resident Evil:“ الرعب 
The Final Chapter” في 
ورافقهما  أنجلس،  لــوس 
ــبــالــغــة 9  ابــنــتــهــمــا إيــفــر ال

سنوات.
وإيــــــفــــــر تـــــدخـــــل عـــالـــم 
األولى عبر  للمرة  التمثيل 
ــذي  دورهــــا فــي الــفــيــلــم ال
العرض  دور  في  سيطرح 
البريطانية في 24 فبراير 

الجاري.
وعــــــــــلــــــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد 
الممثلة  رزقت  الشخصي، 
جـــوفـــوفـــيـــتـــش طــفــلــتــهــا 
الــــثــــالــــثــــة مــــــن زوجــــهــــا 

أندرسون.
ــبـــر  ونــــــــشــــــــرت مـــــيـــــال عـ
على  الــخــاصــة  صفحتها 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــد مــ ــ أحـ
االجتماعي، صوًرا للطفلة 
ظــــهــــرت بـــرفـــقـــة أفــــــراد 
“كشفت  وعــّلــقــت  الــعــائــلــة 
لذلك  طفلتنا،  قــدوم  خبر 
إخباركم  في  متأخرة  أنــا 
ولدت أوشن الرك إيليوت 
جــوفــوفــيــتــش أنـــدرســـون 
االســـم طويل؛  أّن  وأعــلــم 
العائلة  تمكن  عدم  بسبب 

األوســط  اسمها  على  االتفاق  من 
وأمـــي اخــتــارت الرك وأنـــا أردت 
ــيـــوت، فــيــمــا صـــــّوت زوجـــي  ــلـ إيـ
الخيار  وقع  لذلك  الرك،  لمصلحة 

Osian Lark Eliot Jo� ”عــلــى 
وأتيحت   ،”vovich Anderson
ما  لتختار  عدة  خيارات  لطفلتي 

تريد من اسمها عندما تكبر”.

يعد العمل سادس فيلم في السلسلة التي صدرت في 2002
”Hell boy“ تألق ميال جوفوفيتش
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قد يمر أحد أفراد أسرتك بنوبة غضب شديدة. 

اهتم بصحتك، فالمناخ غير مستقر هذه الفترة.

ابتعد قدر اإلمكان عن المواجهة غير المبّررة.

تغيير قد يطرأ على حياتك المهنية أو 
الشخصية.

ستستفيد بالتأكيد من هذه التغييرات.

عليك أن تفعل ما في وسعك للتخلص من القلق.

أنت بحاجة إلى االبتعاد عن الصخب والضجيج.

ستتعرف على شخصيات جديدة مثيرة 
لالهتمام.

تمر بعدة تجارب سيئة جدا في العمل اليوم.

نسيت في الفترة الماضية تسديد بعض الفواتير.

يفضل أن تذهب إلى مكان هادئ اليوم.

ربما تستغرق وقتا طويال لجمع بعض المعلومات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

14 فبراير

 1878
عبدالحميد  العثماني  السلطان 
أقل  بعد  البرلمان  يحل  الثاني 
تعد  ولم  إنشائه،  على  عام  من 
 30 بعد  إال  البرلمانية  الــحــيــاة 

عاًما بعد انقالب العام 1908.

تواصــل الفنانة هنــادي الكنــدري تصوير دورها فــي الدراما 
الرمضانية “كســرة ظهر”، للمخــرج أحمد المقلة، وبطولة 
نخبــة مــن الفنانيــن. واعتبــرت الكنــدري أن دورهــا فــي 
المسلســل الجديد “كســرة ظهر”، هو أول بطولة نسائية 

مطلقــة لهــا، بعدمــا جســدت عــدًدا مــن األدوار المهمــة 
والبطولــة الجماعيــة في أعمــال مميزة آخرها “حدود الشــر” 

و”أمنيات بعيدة”، وما “أدراك ما أمي”. وأعربت الكندري عن سعادتها بتجسيد دور 
“شمس” في “كسرة ظهر”، إلى جانب الفنان السعودي عبدالله السدحان.

انطلقــت فعاليــات مهرجان أســوان لســينما المرأة 
فــي دورته الرابعــة بحفل وشــهد بــكاء الفنانة رجاء 
الجداوي خالل تســلمها تكريما عــن مجمل أعمالها 
الســينمائية، قبل أن تعرب عن ســعادتها بتكريمها 

بعد مسيرة فنية بدأتها العام 1959.
وحظيت الجداوي بعد صعودها على المســرح بتصفيق 

حــاد من الحضور اســتمر أكثر من باقــي المكرمات، وهو مــا جعلها تبكي 
فرحًة بالتكريم وسط حفاوة فنية من زمالئها.

عّبــرت الفنانــة أصالة عن ســعادتها بالجلســة الغنائية 
الوّديــة التــي جمعتهــا مــع الفنانــة المعتزلــة ريــم 
المحمودي في منزل الفنانة نوال الكويتية، التي شاركت 
مقاطع فيديو من الجلســة عبر صفحتها الخاصة على 

تويتــر. وظهرت الضيفتان أثنــاء أدائهما بعض األغنيات 
الشــهيرة، وهو ما علقت عليه الفنانة السورية بإعادة نشر 

التغريــدة من صفحة مدير الشــؤون الفّنّية في شــركة روتانا: “شــو لطيفة 
هالقعدة”؛ تعبيرا عن سعادتها بهذا اللقاء.
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tariq.albahar@albiladpress.com 22

مع يوم الحب، تكون النساء عادًة مشغولة في تحضير األفكار لتزين الهدايا 
وتختار المكان المناسب لقضاء هذا اليوم الرومانسي، فتنشغل عن تنسيق 
يا  المختلفة  الشفاه  ألوان أحمر  الجمالية مع فستانها، فما درجات  إطاللتها 

ترى؟
لن  الملفتة،  القوية  شخصيتك  بإظهار  ترغبين  كنت  إذا  البرتقالي:  األحمر 
يكون هناك لون أفضل من أحمر الشفاه األحمر البرتقالي، الذي سيضيف إلى 

إطاللتك الجمالية لمسة من الجرأة الجذابة.
أحمر الشفاه األحمر الكالسيكي: لمحبات األنوثة الكالسيكية في يوم الحب، 
تطبيق  إلــى  بحاجة  تكوني  ولــن  الكالسيكي،  األحمر  الشفاه  أحمر  اختاري 
من  وطبقة  كحل  بخط  تكتفي  قــد  بــل  التجميلية،  المساحيق  مــن  الكثير 

“السكارا”.
أحمر الشفاه العنابي: اتجهي نحو أحمر الشفاه األحمر الداكن، وإذا كنت من 
صاحبات البشرة الحنطية أو السمرة ألنها ستناسبك كثيًرا، وركزي في هذه 
اإلطاللة على أحمر الخدود الداكن لتحددي مالمحك أكثر، وإذا كنتي تريدين 

تطبيق الظالل، اعتمدي األلوان الترابية بأسلوب بسيط على جفونك.

درجات أحمر الشفاه ليوم الحب

1879
بدء حرب الباسيفيكي، عندما احتلت القوات التشيلية مدينة “أنتوفاغستا”.

 1899
الكونغرس األميركي يوافق على استعمال آالت التصويت في االنتخابات.

1905
زلزال في جزر أندريانوف بأالسكا بقوة 7.3 على مقياس ريختر.

 1908
انتخاب محمد فريد زعيًما للحزب الوطني المصري خلًفا لمصطفى كامل.

 1946
إزاحة الستار عن إنياك، وهو أول حاسب إلكتروني متعدد األغراض.

عادت الفنانة آمال ماهر من 
العاصمة الفرنسية باريس، 

بعد انتهائها من تصوير 
أحدث أغنياتها بعنوان 

“ماتسبنيش”، المقرر طرحها 
في األيام المقبلة، تزامًنا مع 

عيد الحب.

نانســي عجــرم تقدم أول حفلــة بعد قضية مقتحــم فيلتها
نجوم الفن في “الفالنتاين”.. في البيت وبين الجمهور

يحتفــل نجــوم الوطــن العربــي بعيــد الحب أو “الفالنتاين”، عبر حســاباتهم الشــخصية في “السوشــيال ميديا” كل عــام، بالصور الخاصة 
وطرق االحتفال، وســط انشــغالهم بالغناء في هذه المناســبة، إذ احتفل عدد من النجوم بهذه المناســبة، ســواء مع شــريك حياتهم أو 
مع جمهورهم، في وقت يمر “الفالنتين” علينا بصورة عادية، ولكن عند نجوم الغناء والتمثيل فهو مختلف؛ ألنهم محط أنظار الجميع، 

وليس يوًما عادًيا.

وفي هذا التقرير نظرة سريعة لهؤالء 
ــذا الــيــوم  الـــنـــجـــوم، وكــيــف قــضــوا هــ
السعيد مع الشريك أو وسط الجمهور:
النجمة منى زكي في احتفالها  كتبت 
النجم  “الفالنتاين” عن حبها لزوجها  بـ 
أحمد حلمي “إلى حبيبي أنت عمودي 
أعبر عن  كلمات كي  الفقري، ال توجد 
 but I know I stillتجاهك مشاعري 

.”get butterflies in my tummy
كتب  حبيب  حــســام  الــمــصــري  النجم 
رســـالـــة لـــزوجـــتـــه الــمــطــربــة شــيــريــن 
عبدالوهاب بمناسبة عيد الحب، على 
موقع تبادل الصور “إنستغرام”، وكتب 
“كل سنة وكل يوم وكل ساعة وأنت 
ملكة قلبي، كل سنة وأنتي الهوا اللي 
بتنفسه، والحب اللي عمري ما حسيت 

معناه بجد إال معاكي”.
بمناسبة عيد الحب، عبر النجم الهندي 
سلمان عن حبه لجمهوره بأغنية غير 
صولو”،  سي  “ســواج  بعنوان  تقليدية 
وفيها  تقليدية،  غير  كلماتها  جــاءت 

يــصــف ســلــمــان حــالــتــه كــأعــزب 
ــرا  أمـ “لـــيـــس  بـــأنـــه  حــتــى اآلن 

ــلــحــزن بـــل هـــو أمــر  يـــدعـــو ل
يدعو لإلشادة”.

ــر نـــجـــم بـــولـــيـــوود  ــشــ ــ ون
عبر  األغــنــيــة  مــن  مقطعا 
ــه الــشــخــصــيــة  ــاتـ ــابـ ــسـ حـ
ــتــواصــل  ــع ال ــواقـ عــلــى مـ
االجتماعي، وعلق باللغة 
الهندية “في عيد الحب 
ــزب، بل  ال تــقــل أنـــا أعــ
ُقــــل إنـــهـــا غــنــيــمــة أن 

تكون بمفردك”.
ــة حــقــقــت  ــيــ ــ ــن واألغــ
في 24 ساعة أكثر 
ــيــون  مــل  1.5 مــــن 

مشاهدة حتى قبل طرحها رسميا عبر 
موقع “يوتيوب”.

عبر المطرب محمد حماقي بحب كبير 
لزوجته نهلة الحاجرى، بتوجيه رسالة 
رومانسية، ونشر صورة برفقتها معلًقا 
“عيد حب سعيد لزوجتي نهلة، أتمنى 
ممتن ألن  وأنــا  أحبك،  كم  تشعري  أن 

أكون معك طوال حياتي”.
النجمة حنان مطاوع تحتفل مع زوجها 
أمير اليماني، بعيد الحب بنشر 
صـــــورة وهــــي تــقــف أمـــام 
ــرآة وتــلــتــقــط صـــورة  ــمــ ــ ال
كبيرة  أحــمــر  ورد  لــبــاقــة 
أهداها لها زوجها، ويقف 
بــجــوارهــا زوجــهــا 
ــا،  ــ ــه ــ ــن ــضــ ــتــ ــحــ ــ وي
“أفضل  وكــتــبــت: 
ــب على  عــيــد حـ
ــا  ــن اإلطـــــــــالق، رب
يسعد كل الناس 
أيامنا  ويــجــعــل 
حـــب وســعــادة 

ورضا”.
وتـــــــقـــــــضـــــــي 
عيد  الــفــنــانــة، 
الثاني  الــحــب 

لها مع زوجها، مشيرة إلى أنه سيكون 
بشكل مختلف عن العام الماضي، الذي 

قضاه الزوجان في منزل الزوجية.
حفل  عــجــرم  نانسى  النجمة  *تحيي 
عيد الحب مع جمهورها هذا العام في 
مؤكدة  الدولي،  القاهرة  باستاد  مصر، 
حفل  أن  “تــويــتــر”  عــلــى  حسابها  عــبــر 
هذه العام سيكون مميزا وخاصا جدا، 
ومن المقرر أن تقدم نانسي، مجموعة 
كــبــيــرة مـــن أجــمــل أغــانــيــهــا الــقــديــمــة 

والجديدة.
بعيد  فرنجية  الميتا  الفنانة  تحتفل 
الحب مع زوجها رجل األعمال فريدي 

مخرز على طريقتهما الخاصة.

حفالت عيد الحب

النجم تامر حسني سيحي حفلة كبيرة 
بمناسبة عيد الحب في استاد القاهرة 
الدولي، بمشاركة عدد كبير من نجوم 
الصف األول في الغناء، أمثال: نانسي 
عــجــرم، وائـــل جــســار، إضــافــة للنجم 

أحمد شيبة.
عالمة  راغــب  اللبناني  النجم  ويحيي 
عيد  حــفــالت  ضمن  غنائيين،  حفلين 
في  ــجــمــعــة  ال الـــيـــوم  األول  الـــحـــب، 
المقبل،  السبت  يــوم  والثاني  باريس، 

داخل أحد الفنادق بتونس.
وتحيي النجمة اللبنانية هيفاء وهبى 
عيد  بمناسبة   14 يـــوم  غــنــائــًيــا  حــفــاًل 
بالقاهرة،  الفنادق  أحــد  داخــل  الحب، 
الحفل  فــي  تــقــدم  أن  المنتظر  ومـــن 
مــجــمــوعــة مــن أشــهــر أغــانــيــهــا، منها: 
“أنـــا هيفا”،  ــواوا”،  ــ ــ ال “بـــوس  “رجــــب”، 

“أقول أهواك” و“يال مع بعض”.
ويحيي المطرب اللبناني راغب عالمة 
ــوم 14 فــبــرايــر فــي بــاريــس،  حــفــلــه يـ
العديد  الحفل  يحضر  أن  المقرر  ومن 
والشخصيات  العربية  الجاليات  مــن 

العامة.
مميزة  باقة  الحفل  في  راغــب  ويقدم 
باعنا”،  “اللي  منها:  أغانيه،  أجمل  من 
”مبهزرش”، ”تركيني لحالي” و”نسيني 

الدنيا”.
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نصائح للنساء: كوني نفسك في عيد الحب
ترغب كل امرأة أن تبدو بأبهى ُحلة أمام عيني زوجها عندما يدعوها لتناول 
العشاء خارج المنزل في يوم عيد الحب، لذا تقع المرأة في حيرة من أمرها، 
وتقف ساعات أمام خزانة الثياب وال تدري ماذا ترتدي؛ كي تأسر قلب وعقل 

زوجها في مثل هذا اليوم، الذي ال يأتي سوى مرة واحدة في العام.

وللحصـــول على أفضل طلة في هذا 
اليـــوم االســـتثنائي، تنصـــح خبيـــرة 
الموضـــة فـــي مدينـــة أولـــم األلمانية 
ســـونيا غراو، المرأة أن تكون نفسها 
وال أحـــد غيرها، قائلة “من المهم في 
المناســـبات العاطفيـــة أن تبرز المرأة 
طابعها الشـــخصي؛ لذا احرصي على 
اختيـــار المالبـــس التـــي تعبـــر عنك، 
التي تشـــعرين فيها بالثقـــة والراحة 

النفسية”.
وتطبيقًا لهذه القاعدة، ُتعد المالبس 
المحببـــة إلى القلب مثـــالً أفضل من 
المالبـــس المشـــتراة حديثـــًا، التي لم 

تعتد عليها المرأة بعد.
ويؤكـــد خبيـــر الموضـــة فـــي مدينـــة 
كنيتلينغن األلمانية ديتليف بفرومر، 
“ســـتايل”  يتماشـــى  أن  ضـــرورة 

المالبـــس مـــع طبيعـــة المـــكان الـــذي 
يحتفـــل فيـــه الزوجان بعيـــد الحب، 
قائـــالً “المالبـــس التي يتـــم ارتداؤها 
عنـــد الذهاب إلـــى المطعـــم، تختلف 
بالطبـــع عن تلك التي يتـــم ارتداؤها 

عند الذهاب إلى األوبرا”. 
وتلتقط غراو طرف الحديث وتقول 
“إن ارتداء بلوزة بيضاء مع ســـروال 
جينز وحذاء فاخر يمنح المرأة طلة 

كاجوال وأنيقة في وقت واحد”.
األلمانيـــة  الموضـــة  خبيـــرة  وتحبـــذ 
فكـــرة ارتـــداء “جاكت”؛ كونـــه يبوح 
بالكثير من أســـرار شـــخصية المرأة. 
البذلـــة  “جاكـــت  غـــراو  وأوضحـــت 
الكالســـيكية،  إلـــى  الميـــل  يعكـــس 
فـــي حين يشـــي “الجاكـــت” القطيفة 
الـــكاروه”  و”البليـــزر  األربطـــة  ذو 

أمـــا  العصريـــة،  المـــرأة  بشـــخصية 
بيـــن  الجلديـــة فتجمـــع  “الجواكـــت” 
فـــي  واألنيـــق  “الكاجـــوال”  الطابـــع 

الوقت نفسه، وبالنسبة لـ “الجواكت” 
التـــي تزدان بـ “الترتـــر”، فإنها تفيض 

باألنوثة والرقة”.

أسامة الماجد

كشفت اإلعالمية األميركية أوبرا وينفري عن كرهها لعيد الحب؛ بسبب  «
صديق “دمر” ذلك اليوم في مخيلتها.

وقالت: العديد من األشخاص يعتبرون أن يوم الحب أكبر أيامهم،  «
ويستعدون له جيدا، ويخططون له، لكنني لم أكن منهم منذ كنت 

متسابقة شابة في مسابقة ملكة جمال أميركا للسود.
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ازدهار الحركة الثقافية والفنية في عهد ميثاق العمل الوطني
ــم لــلــمــبــدعــيــن ــ ــ ــدع ــ ــ افــــتــــتــــاح صـــــــــروح ثـــقـــافـــيـــة وتــــاريــــخــــيــــة وتــــقــــديــــم ال

طبيعة أرض البحرين والدة معطاء ولن ينضب اإلبداع والعبقرية من ينبوعها الدفاق أبدا، وللثقافة والفنون البحرينية منزلتها 
الالئقــة بيــن األمــم، وقــد تحقق للمبدع البحريني في عهد ميثاق العمل الوطني كافة أســباب الخلق واإلبــداع، وأزهرت الثقافة 
والفنــون بمختلــف جوانبهــا وقــد تطــول بنــا اإلحاطة للتحــدث عن اإلنجــازات التي تحققت في عهــد الميثاق، “األدب، المســرح، 
الموسيقى، الفنون الشعبية، الرسم، المهرجانات والندوات والصروح الثقافية والتاريخية ومختلف األنشطة”.  لقد اقترن عهد 
ازدهار الحركة الثقافية والفنية في البحرين بعهد ميثاق العمل الوطني، فقد توســعت األنشــطة الثقافية وتم رعاية العاملين 
في حقولها وتقديم الدعم والتأييد لهم والنفقات السخية على ازدهار الثقافة، وفيما يلي “بعض” اإلنجازات التي تحققت في 

عهد الميثاق وبالتأكيد قافلة اإلنجازات كثيرة وتحتاج حلقات للتعريف بها. 

المتحف العسكري

األعلـــى  القائـــد  البـــالد  عاهـــل  افتتحـــه 
جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
يوم الثالثـــاء 5 فبراير 2013، تزامنا مع 
االحتفـــال بالذكرى الخامســـة واألربعين 
ليوم قوة دفاع البحرين، ويبرز المتحف 
للزائرين مســـيرة قوة الدفاع ووحداتها 

المختلفة “البرية، الجوية والبحرية”. 

مهرجان سمو الشيخ خالد بن حمد 
للمسرح الشبابي

تمثـــل جائـــزة خالـــد بـــن حمـــد للمســـرح 
لألنديـــة  جديـــدة  انطالقـــة  الشـــبابي، 
الوطنية والمراكز الشبابية لخوض غمار 
نشـــر الثقافـــة فـــي المجتمـــع البحريني، 

وإبـــراز المواهـــب الشـــبابية فـــي أجواء 
وبصـــورة  الشـــريفة  بالمنافســـة  تتســـم 
تليق بمملكة البحريـــن كدولة رائدة في 

المجال المسرحي.

ربيع الثقافة

هيئـــة  فيـــه  تســـاهم  ســـنوي  مهرجـــان 
مجلـــس  واآلثـــار،  للثقافـــة  البحريـــن 
الشـــيخ  ومركـــز  االقتصاديـــة  التنميـــة 
إبراهيـــم بـــن محمـــد آل خليفـــة للثقافة 
والبحوث يقدم بشـــكل ســـنوي مفاجآت 
تالئـــم اهتمامـــات الجمهور مـــن مختلف 
األذواق واألعمـــار، عبـــر باقـــة متنوعـــة 
واألنشـــطة  والبرامـــج  الفعاليـــات  مـــن 
التـــي تســـتضيفها المؤسســـات الثقافية 
والمواقع التاريخيـــة والمعالم العمرانية 

جســـور  لتمـــد  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
التواصل الثقافي مع العالم.

مهرجان أوال المسرحي الدولي

مهرجـــان أوال المســـرحي انطلقـــت 
 2005 العـــام  فـــي  األولـــى  دورتـــه 
وأصبـــح عالمـــة مميزة فـــي الحركة 
والعربيـــة،  الخليجيـــة  المســـرحية 
ومنـــذ دورتـــه األولـــى لقـــي اهتماما 
متزايدا من كل أنحاء العالم العربي 
وتزايد اإلقبال عليه وتكمن أهميته 
في االحتكاك بالتجارب المســـرحية 
وأصبـــح  بـــل  والعربيـــة،  العالميـــة 
تظاهـــرة ســـياحية ثقافيـــة يتواجد 
فيهـــا كبـــار الفنانيـــن وأشـــهر الفـــرق 

المسرحية.

“تاء الشباب”

مشـــروع شـــبابي ثقافي، أّسســـه األديب 
عبـــر  البنكـــي  محمـــد  الراحـــل  والناقـــد 
دمـــج مجموعة مـــن المشـــاريع الثقافية 
واألدبيـــة والفنيـــة المتنوعة تحت اســـم 
واحد “تـــاء الشـــباب”، وقد توّلـــت دعمه 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار ممثلـــًة 
برئيســـة الهيئة الشـــيخة مي بنت محمد 
آل خليفـــة، عبر مهرجان ســـنوّي يحتوي 
على برامج وفعاليات تستقطب الشباب 
المهتـــم بالثقافـــة والفنون، تحـــت مظلة 

هيئة البحرين للثقافة واآلثار.

مهرجان الصواري لألفالم

مهرجـــان الصـــواري لألفـــالم تجربة 
جديـــدة ومغايرة، وهو رؤية جديدة 
لمســـرح الصـــواري فـــي مجـــال فـــن 
الفيلـــم بالوســـائط المتعـــددة أطلقها 
 – فيديـــو   – “ســـينما   2005 العـــام 
كمبيوتـــر”، حيـــث يســـعى المهرجان 
لتوفيـــر فـــرص للعاملين فـــي مجال 
األفالم بالوسائط المتعددة وتحفيز 
الطاقات اإلبداعية والفنية والتقنية 

المرتبطة بها. 

مهرجان البحرين السينمائي

يشـــهد شـــهر مارس المقبل والدة مهرجان 
البحريـــن الســـينمائي الذي ســـينظمه نادي 
البحرين للسينما تزامنا مع الذكرى األربعين 
لتأســـيس النادي، ويسعى المهرجان األول 
مـــن نوعه إلـــى فتـــح نوافـــذ إبداعية على 
مجـــال إنتـــاج األفـــالم القصيـــرة الروائيـــة 
والوثائقية وأفالم التحريك وغيرها، وإلى 
تشجيع االتجاهات التعبيرية الجديدة في 
مجال الســـينما، وذلـــك إدراكا من القائمين 
عليه ألهميـــة الصورة الســـينمائية وقوتها 

كخطاب عالمي.

دار الرفاع العودة

تـــم افتتـــاح مشـــروع دار الرفـــاع العودة 
العـــام 2017 ضمـــن عمـــل هيئـــة الثقافة 
لثقافـــة  تحتيـــة  بنيـــة  تأســـيس  فـــي 
مســـتدامة، ويقع المبنـــى الجديد بجانب 
الدار األصلية الواقعـــة في فريج الرفاع 
توســـعة  ويتضمـــن  القديـــم،  الشـــرقي 
لتشـــمل  للـــدار  المحاذيـــة  المســـاحة 
قاعـــة أكبر للعـــرض ومقر إقامـــة مؤقتة 
دار  تـــزال  وال  وكانـــت  للمتخصصيـــن، 
الرفـــاع العودة تعزز التـــراث غير المادي 

لمدينة الرفاع وتقاليد الغناء الشعبي.

مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي

المتحف العسكري

ربيع الثقافة

الدار العودة

مهرجان أوال المسرحي الدولي

تاء الشباب
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دراسة: األجهزة تسبب اضطرابا “خطيرا” لألطفال
يقــدم بعــض اآلبــاء أجهــزة إلكترونيــة ألبنائهــم ألجــل 
مســاعدتهم علــى التســلية أو للتخلــص مــن إزعاجهــم، 
الشاشــات  هــذه  علــى  يواظبــون  الذيــن  الصغــار  لكــن 
معرضــون لإلصابــة باضطرابات لغوية خطيرة، حســب 

دراسة فرنسية حديثة.
مفصلــة،  دراســة  ريــن  جامعــة  مــن  باحثــون  وأجــرى 
وواكبــوا عينــة 167 طفــا تتــراوح أعمارهــم بين 3 و6 
اللغــوي  االضطــراب  تشــخيص  جــرى  ممــن  ســنوات، 

لديهم.
ومــوازاة مــع ذلك، قــام الباحثــون بدراســة عينة أخرى 
من 109 طفا لم يســبق لهم أن عانوا من أي اضطراب 
على مستوى اللغة، بحسب ما نقل موقع “بي إف إم”.

يتعاملــون  الذيــن  األطفــال  أن  النتائــج،  وكشــفت 
الشاشــات  فــي  ويحدقــون  اإللكترونيــة  األجهــزة  مــع 
يصبحــون أكثر عرضــة للمعاناة مــن اضطرابات لغوية، 

بواقع 3 مرات.
وأوضــح الباحثــون أن األطفــال الذيــن يتعاملــون مــع 
الشاشــات يعانــون االضطراب اللغــوي، حتى وإن كانوا 

يقضون فترات قصيرة أمام األجهزة.
بــه  يصــاب  مــا  اللغويــة،  االضطرابــات  هــذه  وتشــمل 

األطفــال مــن جــراء العــادات المتبعــة، وال تضــم هــذه 
الفئــة مــا يعرف باالضطرابات اللغويــة الثانوية أي تلك 

الناجمة عن عوامل جينية وعصبية.
أمــا األطفــال الذين يســتخدمون األجهزة، ويشــاهدون 
المحتــوى اإللكترونية دون أي رقابة من اآلباء، فارتفع 

لديهم احتمال االضطراب اللغوي بواقع 6 مرات.
وتشــمل األجهــزة اإللكترونيــة وســائل الترفيــه كافــة، 
مثل التلفزيون واأللواح اإللكترونية والهواتف الذكية، 
وحذرت دراسات سابقة من انعكاس هذا اإلدمان على 

قدرات األطفال التواصلية.

تفاجئ ســكان باريب الســاحلية في 
يقــوم  “ســبايدرمان”،  بـــ  إندونيســيا 
والشــواطئ،  الشــوارع  بتنظيــف 
ويشــجع المواطنيــن علــى أن يحذو 
حذوه، ويحرصوا على إزالة القمامة 

من مدينتهم.
بوســت”  “جاكرتــا  صحيفــة  ونقلــت 
هارتونــو،  رودي  عــن  اإلندونيســية 
قولــه  عامــا،   36 العمــر  مــن  البالــغ 
“قمت بتنظيف الشوارع والشواطئ 
أن  إال  عاديــة،  مابــس  مرتديــا 
أحــد،  أي  انتبــاه  يجــذب  لــم  األمــر 
وهــو مــا جعلنــي أفكــر بارتــداء زي 

سبايدرمان”.
وتابــع هارتونــو قائــا “تغيــر تجاوب 
لــزي  ارتدائــي  بعــد  المواطنيــن 
الشــخصية الخارقــة، وبــدأوا بتغيير 
ســلوكهم فيمــا يتعلق برمــي القمامة 

في األماكن المخصصة لها”.

سبايدرمان في 
“مهمة بيئية” 
فاجأت كثيرين

بائع ينسق الزهور في أحد متاجر تشيناي الهندية، 
حيث يزداد اإلقبال عليها بمناسبة “الفانتين” )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بات الياباني تشيتيسو واتانابي، أكبر 
رجــل معمر في العالــم، بعد أن بلغ من 
العمــر 112 عامــا و344 يومــا، ليدخــل 
موسوعة “غينيس” لألرقام القياسية.

وأجاب واتانابي عن ســؤال بشأن سر 
طــول عمره، قائا: “ال تغضب وحافظ 
على ابتسامتك”، بحسب صحيفة “يو 

إس توداي”.
وولــد واتانابــي العــام 1907، بمدينــة 
اليابــان،  شــمال  الســاحلية  نييغاتــا 

وعمــل حتــى العقــد الماضــي كمــزارع 
“بونساي”، وهو فن ياباني قديم يعنى 
“قزميــة”  شــجيرات  وتربيــة  بغــرس 
وقدمــت  فنــي،  بأســلوب  وتقليمهــا 

أعماله في العديد من المعارض.
وتخرج واتانابي من مدرســة زراعية، 
قبــل أن ينتقــل إلى تايــوان للعمل في 
شــركة “نيبــون ميجــي شــوغر”، التــي 
تعمــل فــي مجل زراعة قصب الســكر، 
إذ عاش في هذا البلد طيلة 18 عاما.

عميد البشرية: “االبتسامة” سر العمر المديد

ا من أسبوع الموضة في مومباي )أ ف ب( عارضة تقدم زيًّ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، عاد واتانابي إلى نييغاتا وعمل موظفا حكوميا هناك حتى 
تقاعده، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
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ــدي تـــتـــطـــّلـــُع ــ ـــائـ ــ ــص ــ لـــــعـــــالك كــــــــّل قـ
ــُع ــ ــرف ــ ــٍت ي ــ ــيـ ــ وإلـــــــــى مــــقــــامــــَك كـــــــّل بـ

ــا ــُت ألنـــهـ ــ ــب ــ ــت ــ ــد مـــــا ك ــ ــائ ــ ــص ــ ــق ــ أحــــلــــى ال
ــدُع ــصـ ــل تـ ــافـ ــحـ ــمـ ــل ذكـــــــرك فــــي الـ ــي ــم ــج ب

ــْم ــكـ ــبـ وألّنـــــــهـــــــا يــــــا ســــــّيــــــدي فــــــي حـ
فــــــي كــــــــّل آونــــــــــــٍة تـــــجـــــود وتـــــبـــــدُع

ــا ــهـ ــاسـ ــرطـ ــى قـ ــ ــل ــ أبـــــــــدا تـــســـابـــقـــنـــي ع
ــرُع ــ ــس ــ ــت ــ شـــــوقـــــا لــــــذكــــــرك دائــــــمــــــا ت

جــمــاحــهــا ــح  ــ ــب ــ ك حـــــاولـــــت  وإن  حــــّتــــى 
ــرُع ــ ــس ــ ــون إلـــــى الـــســـكـــون وت ــ ــركـ ــ ــى الـ ــ ــأب ــ ت

ــا ــفـ ــّلـ ــكـ ــتـ مـ حـــــاولـــــتـــــه  إن  والـــــشـــــعـــــر 
ــُع ــّنـ ــمـ ــتـ يـ هـــــــوى  أو  حـــــــسٍّ  ــر  ــ ــي ــ غ ــن  ــ ــ م

ــاً ــ ــي ــ ــأن ــ ــت ــ م ــه  ــ ــ ــت ــ ــ ــاول ــ ــ ح وإن  حــــــّتــــــى 
يـــســـمـــُع ال  كــــــأنــــــه  عــــــلــــــّي  يــــــأبــــــى 

ــدٌة ــيـ قـــصـ وهــــــي  الـــكـــلـــمـــات  أرى  ــد  ــ ــق ــ ول
ــُع ــمـ ــجـ ــتـ مــــــن لــــهــــفــــٍة كــــســــحــــابــــٍة تـ

ــم ــركـ ــذكـ بـ ــُت  ــ ــق ــ ــط ــ ن إن  ثــــقــــاال  ــي  ــمـ ــهـ تـ
ــُع ــبـ ــنـ تـ ــك  ــ ــح ــ ــدي ــ م فــــــي  واٍد  وبــــــكــــــّل 

ــا ــ ــه ــ ألّن ــام  ــ ــضـ ــ تـ أن  ــي  ــ ــ ــروف ــ ــ ح ــا  ــ ــاشـ ــ حـ
ــم تــــربــــو وبــــاســــمــــَك تــطــلــُع ــكـ ــلـ فـــــي ظـ

ــدٍة ــيـ قـــصـ قــــــول  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ ابـــــتـــــدأت  وإذا 
ــرُع ــتـــشـ سـ الــــجــــهــــاِت  أي  ــن  ــ مـ أدِر  لــــــْم 

ــُه ــ ــُت ــ ــغ ــ ــك ُص ــ ــّب ــ ــح ــ فـــــأحـــــّب بــــيــــٍت لـــــي ب
ــُع ــ ــرص ــ ــت ــ ــم ي ــ ــك ــ ــال ــ ــص ــ عـــــقـــــدا بــــــــــدّر خ

ــٌة ــ ــّم ــ ــن أيـــــــن أبـــــــــدأ والــــمــــعــــانــــي ج ــ ــ م
ــُع ــلـ ــقـ ويـ يــــكــــّل  ال  جــــــــــودِك  ــاب  ــ ــح ــ ــس ــ ك

ــٍة ــلـ قـ مـــــن  ال  عــــلــــّي  الــــــحــــــروف  تــــأبــــى 
ــــُع يــــتــــَدفَّ إذ  كـــالـــســـيـــل  كـــــثـــــرٍة  بـــــل 

أو كـــّفـــيـــك  نــــــدى  أو  جـــــــودك  بـــحـــر  ــن  ــ مـ
ــُع ــش ــع ــش ــت ي ســـنـــا  أو  ــِل  ــ ــائ ــ ــم ــ ــش ــ ال طـــيـــب 

قـــصـــائـــدي إّن  ونـــــــــــداك  ــدي  ــ ــ ــّي ــ ــ س ــا  ــ ــ ي
تـــلـــمـــُع ال  ــم  ــ ــرك ــ ــي ــ ــغ ــ وب تـــــزدهـــــي  بـــــــَك 

ــا ــمـ ــّلـ ــا بــــــل شــــــذاهــــــا كـ ــ ــاه ــ ــن ــ ــم س ــ ـــتـ ــ أن
ــا فــــــــاح األريـــــــــــــُج الـــمـــمـــتـــُع ــهـ ــتـ ــيـ ــنـ غـ

ــا ــه ــن لــــغــــٍة ب ــ ــّر ثـــغـــر الـــشـــعـــر عـ ــ ــ ــت ــ ــ واف
ــُع ــوقـ ــك مـ ــائـ ــفـ ــُل مـــنـــهـــا مــــن صـ ــ ــخ ــ ــْم ي ــ ــ ل

إيـــقـــاعـــهـــا إذ  الـــكـــلـــمـــات  عـــلـــى  ــو  ــمـ ــسـ تـ
ــٍب فـــــي رحــــــابــــــَك يـــســـجـــُع ــ ــل ــ ــق ــ ــض ل ــ ــب ــ ن

ــْم ــك ــل ــض ف يــــذكــــر  ــدء  ــ ــبـ ــ الـ مـــنـــذ  زال  ــا  ــ مـ
الــمــطــلــُع الـــقـــصـــيـــد  ــّل  ــ ــ ك فــــي  أنـــــــَت  إْذ 

ــا ــهـ ــرُفـ ــَم حـ ــ ــ ــَمّ ــ ــ وإلــــــــى أبــــــي ســـلـــمـــان ي
ــُع ــطـ ــسـ ــره نــــــــور الــــقــــصــــيــــدة يـ ــ ــذكـ ــ ــبـ ــ فـ

ــه ُحــــــِمــــــدْت حـــــــروف قـــصـــائـــدي ــ ــٌد بـ ــ ــم ــ ح
ــُع ــ ــّب ــ ــط ــ ــت ــ ت بــــخــــصــــالــــه  أّنـــــــهـــــــا  إذ 

ــا بـــنـــبـــل خـــصـــالـــِه ــ ــيـ ــ ــو الـــــــــذي أحـ ــ ــه ــ ف
ــُع ــ ــل ــ ــبِّ مــــا ااشـــتـــمـــلـــْت عـــلـــيـــه األض ــ ــحـ ــ والـ

ــا ــه ــق ــب ــع ــود ب ــ ــجـ ــ ــن كـــــــّل قــــافــــيــــٍة تـ ــ ــ م
ــُع ــنـ ــصـ ــان ولــــيــــس حــــرفــــا ُيـ ــ ــي ــ ــب ــ عـــفـــو ال

ــي ــ ــرف ــ ــل أح ــ ــمـ ــ ــا مـــــــــوالي أحـ ــ ــ ــت ي ــ ــي ــ ــأت ــ ف
ــّوُع ــ ــض ــ ــت ــ ي إذ  كـــــــالـــــــورد  ــٍة  ــ ــ ــاق ــ ــ ب ــي  ــ ــ ف

ــه ــة بـــــمـــــيـــــثـــــاٍق بـ ــ ــئ ــ ــن ــ ــه ــ جــــــــــــاءت م
ــدرُع ــ ــتـ ــ ــِه تـ ــ ــن ــ ــص ــ ــح ــ ــالد ب ــ ــ ــب ــ ــ ــْت ال ــ ــ ــَمـ ــ ــ َسـ

ــت الــــقــــلــــوب بـــبـــيـــعـــٍة ــ ــق ــ ــت ــ يـــــــوم بـــــه ال
ــُع ــ ــ ــدف ــ ــ ُي ال  واحـــــــــــــٍد  بـــــــــــــرأٍي  ــُم  ــ ــ ــك ــ ــ ل

ــا ــّثـــهـ وأتــــــتــــــك بــــحــــريــــن الــــــــــــوالء يـــحـ
ويـــخـــضـــُع ــلُّ  ــ ــ ــف ــ ــ ُي ال  عـــــــــزٌم  ــِد  ــ ــج ــ ــم ــ ــل ــ ل

ــوح وإّنــــمــــا ــ ــم ــ ــط ــ دانـــــــــْت لـــهـــم دنــــيــــا ال
ُيــــــــردُع ال  بـــهـــا  مـــــن  الـــمـــصـــاعـــب  يـــطـــأ 

ــم عـــزيـــمـــة فــــــارٍس ــكـ ــنـ واســـتـــلـــهـــمـــوا مـ
يـــقـــنـــُع ال  والــــــُعــــــال  ــارم  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الـ بــــســــوى 

ــِه ــ ــرأيـ ــ ــو بـ ــ ــم ــ ــس ــ ــى ال ــ ــصـ ــ ــو إلـــــــى أقـ ــ ــرنـ ــ يـ
ــّل أمـــــــــــٍر يـــنـــجـــُع ــ ــ ــك ــ ــ ولـــــــــــذا تـــــــــــراه ب

ــي الــــمــــواقــــف كــّلــهــا ــ ــك فـ ــ ــتـ ــ ولــــقــــد رأيـ
ــزُع ــ ــزع ــ ــت ــ ي ال  ــب  ــ ــع ــ ــص ــ ال غـــــــــداة  فـــــــــّذا 

ــي ــ ــن ــ ــك مــــكــــارمــــا لـــــو أّن ــ ــن ــ وعــــــرفــــــُت م
ــُع ــّيـ ــطـ ــا اســـتـــعـــصـــى الـــــيـــــراع الـ ــ ــه ــ ــّددت ــ ع

ــِه بـ ضــــّلــــْت  أو  ــر  ــعـ ــشـ الـ ــُر  ــ ــح ــ ب وَلــــــَجــــــفَّ 
ــد ومــــــن لـــهـــا يـــتـــتـــّبـــُع ــيـ ــصـ ــقـ ســــفــــُن الـ

ولــــــــــذا أشـــــيـــــر إلــــــــى عــــــــالك بـــــأحـــــرٍف
ــا عــــلــــْت فـــســـمـــاء مــــجــــدك أرفــــــُع ــمـ ــهـ مـ
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