
سمو الشيخ علي بن خليفة: توفر المعايير قبل الترخيص للحضانات

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 200 فلس

سمو الشيخ 
علي بن 

خليفة مترئسا  
اللجنة الوزارية 

للشؤون 
االجتماعية 
واالتصاالت 

واإلعالم 
والشباب

المنامة - بنا

عقــدت اللجنة الوزارية للشــؤون االجتماعية 
اجتماعهــا  والشــباب  واإلعــام  واالتصــاالت 
نائــب  برئاســة  أمــس  صبــاح  االعتيــادي 
رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس اللجنة ســمو 
الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة بمكتــب 
اللجنــة  وخلصــت  القضيبيــة،  بقصــر  ســموه 
الــوزارات  التــزام  علــى  التأكيــد  أهميــة  إلــى 
والجهــات المختصــة بدورهــا فــي التأكــد من 
توفــر المعاييــر الازمــة إلصــدار التراخيــص 

للحضانات ورياض األطفال.

للبنية األساسية بمدينة عبداهلل
أكــد ســفير خادم الحرمين الشــريفين 
لــدى مملكــة البحرين عبد هللا بن عبد 
الملك آل الشــيخ، أن مشــروع النقطة 
فهــد،  الملــك  جســر  علــى  الواحــدة 
ســوف يســهم في اختصار 50 % من 
اإلجــراءات .أعمــال البنية األساســية 
بمدينــة الملــك عبــدهللا تنتهي في 11 
مرحلــة  تكلفــة  وتبلــغ   2020 مــارس 
مليــون   15 البنيــة األساســية  أعمــال 

سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى البحرين مستقبال عددا من أعضاء السلك الدبلوماسي ورواد مجلسهدينار.

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى

80008001
www.nbr.gov.bh@BahrainNBR
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

ببالغ الحزن واالسى وبقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره
يتقدم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي

شركة البحرين لألستثمار العقاري )إدامة(

بأحر التعازي وصادق المواساة إلى

سعادة السيد خالد عمرو الرميحي
رئيس مجلس االدارة

بوفاة والدة زوجته
حرم المغفور له 

محمد جاسم الشكر
تغمد هللا الفقيده بواسع رحمته ومغفرته 

ورضوانه وأسكنها فسيح جناته

)02(

أول برنامج تدريبي للتكنولوجيا المالية

للتكنولوجيــا  البحريــن  “خليــج  أطلــق 
“تمكيــن”  العمــل  وصنــدوق  الماليــة” 
علــى  نوعــه  مــن  تدريبــي  برنامــج  أول 
إعــداد  فــي  األوســط  الشــرق  مســتوى 
وبنــاء الكفــاءات التخصصية في مجال 
التكنولوجيا المالية، بالتعاون مع جامعة 
جــورج تاون األميركية، وســيتم تدريب 
ا علــى دفعتين ابتداء  ا ســنويًّ 50 بحرينيًّ

)11(من شهر أبريل المقبل.

)06(

أمل الحامد من خليج البحرين  |  تصوير: خليل إبراهيم بدور المالكي من المنطقة الدبلوماسية

15
مليون دينار
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تــــحــــت رعــــــايــــــة ســــمــــو رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء

“الثقافة” تستعد إلطالق “الفنون التشكيلية 45”

ضمــن عــاٍم تكّرســه هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار لالحتفــاء بمنجزات الوطــن بعنوان “من يوبيــٍل إلى آخر”، تســتعد الهيئة 
إلطــالق النســخة الخامســة واألربعيــن لمعرض البحرين الســنوي للفنون التشــكيلية خالل فبراير الجاري بمقــّره هذا العام - 
خيمة أرينا، بفندق ريتز كارلتون البحرين، برعايٍة كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة والذي يدعم المعرض منذ انطالقته العام 1972.

وقــد شــهدت هــذه النســخة إقبــااًل الفًتا 
فنانيــن  مــن  المشــاركين  جانــب  مــن 
طلبــات  عــدد  تجــاوز  حيــث  وهــواة، 
المشــاركة 300 مــا بين الرســم بمختلف 
الفوتوغرافــي،  التصويــر  مدارســه، 
األعمــال التركيبيــة، تطبيقــات الفيديــو 
مــن  وغيرهــا  المتعــددة،  والوســائط 

المشاركات.
ويأتي معرض البحرين الســنوي للفنون 
التشــكيلية، الــذي يعد أكبــر وأهم تجمع 
البحريــن  بمملكــة  يقــام  ســنوٍي  فنــٍي 
ليقــدم فضــاًء أرحــب هــذا العــام، حيث 
يســتعرض من خالل أقســامه المختلفة 
فــي  رائــدة  لشــخصياٍت  أعمــااًل مميــزة 
مجــال الفــن التشــكيلي. كما يســتضيف 
أعمــاال مــن اثنتين من أهــم دور العرض 
فــي الوطــن العربــي، وهمــا: أثــر غاليري 
)من المملكة العربية السعودية( وأجيال 

غاليــري )مــن لبنــان(. ومــا بيــن الدارين، 
ســيجد الجمهــور فرصــة لالطــالع على 
مالمــح مــن الفــن المعاصــر وأعمــال من 
والتــي  المتعــددة،  والوســائط  الفيديــو 
الخليــج  مــن  عــرب  فنانــون  أنتجهــا 
الســودان  مصــر،  الشــام،  دول  العربــي، 

والمغرب العربي.
لعــرض  المســاحة  يتــم تخصيــص  كمــا 
أعمال فنية من كل من مســاحة الرّواق 
وغاليــري البــارح، حيــث كان لــكل مــن 
الرواق والبارح دور بارز خالل السنوات 
الماضيــة فــي صناعــة جيــل مميــز مــن 

الفنانيــن مــن خــالل احتضــان معــارض 
شــخصية، إقامــة ورش العمــل وتنفيــذ 
مشــاريع تبــادل الخبــرات ما بيــن فناني 
البحريــن وزمالئهــم مــن الوطــن العــرب 
والعالــم. وأخيرا، يقدم المعرض كعادته 
المشــاركات الســنوية التــي يتقــّدم بهــا 
ومقيميــن،  مواطنيــن  مــن  الفنانــون 
كذلــك ُتعرض فيها أعمــال رّواد الحركة 

التشكيلية في مملكة البحرين.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

سمو رئيس الوزراء
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المنامة - بنا

اســتقبل وزير شــؤون اإلعالم، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين 
للتنميــة السياســية علــي الرميحــي فــي مكتبــه أمــس علــي ســبكار 
بمناســبة انتخابــه رئيًســا لمجلــس إدارة النــادي العالمــي لإلعــالم 
العاشــرة  بالذكــرى  النــادي  احتفــال  مــع  بالتزامــن  االجتماعــي، 

لتأسيسه في والية كاليفورنيا األميركية.

تهانيــه  عــن  الرميحــي  وأعــرب 
كأول  الختيــاره  لســبكار 
خــارج  مــن  مهنيــة  شــخصية 
لرئاســة  المتحــدة  الواليــات 
العالمــي  النــادي  إدارة  مجلــس 
وفروعــه  االجتماعــي  لإلعــالم 
دوام  لــه  ــا  متمنيًّ العالــم،  حــول 
التوفيــق فــي مســيرته المهنيــة 

اإلعــالم  تطويــر  صعيــد  علــى 
االجتماعــي والتســويق الرقمي، 
بإســهامات  اعتــزازه  ومؤكــًدا 
فــي  الشــابة  الوطنيــة  الكــوادر 
رفع اســم مملكــة البحرين عالًيا، 
وحضورها المشرف في مختلف 
اإلقليميــة  اإلعالميــة  المحافــل 

والدولية.

الرميحي يهنئ علي سبكار

عقدت اللجنة الوزارية للشؤون االجتماعية واالتصاالت واإلعالم والشباب اجتماعها االعتيادي صباح أمس برئاسة نائب 
رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة ســمو الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة بمكتب ســموه بقصر القضيبية، حيث ناقشــت 
اللجنة المذكرات المدرجة على جدول أعمالها، وقد بحثت اللجنة المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير التربية والتعليم 
ووزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة بشــأن مشــروع تطويــر قطــاع رعايــة وتعليــم األطفــال في ســن ما قبل الصــف األول 

للمرحلة االبتدائية )الحضانة ورياض األطفال(.

مجلــس  رئيــس  نائــب  أكــد  وقــد 
الــوزراء، رئيــس اللجنــة ســمو الشــيخ 
أهميــة  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  علــي 
تطويــر التعليــم فــي هــذه المرحلة لما 
لهــذه المرحلــة مــن أهميــة فــي وضــع 
اللبنــات واألســس الالزمة فــي تكوين 
شــخصية النــشء التربويــة والعلميــة 
وتهيئتهم وإكسابهم المهارات العلمية 
األســس  وفــق  الالزمــة  والمعرفيــة 

العلمية والتربوية الحديثة.

للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  وخلصــت 
واإلعــالم  واالتصــاالت  االجتماعيــة 
علــى  التأكيــد  أهميــة  إلــى  والشــباب 
التــزام الــوزارات والجهــات المختصــة 
بدورهــا فــي التأكد من توفــر المعايير 
الالزمة إلصدار التراخيص للحضانات 
الدعــم  وتقديــم  األطفــال  وريــاض 
المناهــج  خــالل  مــن  اللوجســتي 
المواطنــة والرقابــة  المتعلقــة بتعزيــز 
علــى هــذه المؤسســات، وتوفيــر كافة 

البرامــج والخطــط الالزمــة لمســاعدة 
هــذه المؤسســات للنهــوض بمســتواها 
للقيــام بدورهــا علــى الوجــه المأمــول 
البرامــج  مــن  باالســتفادة  وذلــك 
المتاحــة للقطــاع الخــاص مــن خــالل 
وقــّررت  “تمكيــن”،  العمــل  صنــدوق 
اللجنــة إحالــة الموضــوع إلــى اللجنــة 
الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
والتــوازن المالــي الســتكمال دراســته 

من جوانبه المالية.

ــي،  )األمــــن( اإلذاعـ بــرنــامــج  يناقش 
أبـــــــرز فـــعـــالـــيـــات يــــــوم الـــبـــحـــريـــن 
واالستعدادات  والخطط  الرياضي 
الرياضي لألمن  التي يعمل االتحاد 
اليوم  هذا  في  تضمينها  على  العام 
لمنتسبي وزارة الداخلية، وفي هذا 
عــددا  البرنامج  يستضيف  ــار  اإلطـ
من ضباط االتحاد الستعراض هذه 

األنشطة.
بـــرنـــامـــج )األمـــــــن( اإلذاعـــــــي تــعــده 
لــإلعــالم  الــعــامــة  اإلدارة  وتــقــدمــه 
ــتــعــاون مع  ــال ــيــة ب ــثــقــافــة األمــن وال
كل  ويــبــث  البحرين  مملكة  إذاعـــة 
خميس في تمام الساعة 1.00 ظهرا 

. FM102.3 على الموجة

سمو الشيخ علي بن خليفة مترئسا اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون االجتماعية واالتصاالت واإلعالم والشباب

المنامة - وزارة الداخلية

الشـــؤون االجتماعيـــة” “وزاريـــة  الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة يتـــرأس اجتمـــاع  ســـمو 

ضرورة توفر معايير إصدار تراخيص رياض األطفال

“األمن” اإلذاعي يناقش 
02استعدادات اليوم الرياضي

المنامة - بنا

صاحــب  البــالد  عاهــل  بعــث 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى 
إلــى  تهنئــة  برقيــة  خليفــة،  آل 
لنيوزيلنــدا  العامــة  الحاكمــة 
باتســي ريــدي، وذلــك بمناســبة 

لبالدهــا،  الوطنــي  العيــد  ذكــرى 
أعــرب جاللتــه فيهــا عــن أطيب 
بموفــور  لهــا  وتمنياتــه  تهانيــه 
الصحة والسعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.

العاهل يهنئ حاكمة نيوزيلندا

المنامة - بنا

ا، وذلك بمناســبه ســالمة رئيس  ا ترفيهيًّ ا عائليًّ تنظــم جمعيــة البحريــن لتســامح وتعايــش األديــان، بالتعاون مــع حضانة ماي ليثل هاوس، مهرجاًنا شــعبيًّ
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفه بن ســلمان آل خليفه يوم غد )الجمعة( من الســاعة الثالثــة والنصف عصًرا حتى الثامنة مســاًء في حديقة 

المحرق الكازينو.

مــن  عــدد  الحفــل  فــي  ويشــارك 
ســلوى  مثــل  المحبوبيــن  الفنانيــن 
بخيت الشــهيرة بـ”أم هــالل” ومحمد 
ياسين الشــهير بـ”بابا ياسين” وأحمد 
جاســم  فرقــة  تشــارك  كمــا  مبــارك. 
فوني الشــعبية، وفرقــة المحبة التي 
والكبــار  للصغــار  مســابقات  ســتقدم 

وستكون هناك جوائز ومفاجآت. 

ولألســر المنتجة نصيب لعرض وبيع 
المختلفــة، كمــا سيشــارك  منتجاتهــا 
مستشفى الكندي بإجراء فحوصات 
للــوزن والطــول وقياس ضغــط الدم 
والسكر والكلوسترول وسيتم توزيع 

كوبونات لخدمات صحية أخرى. 
الجديــر بالذكــر أن البرنامج المذكور 
أعــاله ســيبدأ مــن بعــد صــالة العصر 

يبــدأ  ثــم  المغــرب  لصــالة  ويتوقــف 
الــذي  الرســمي  االحتفــال  بعدهــا 
لممثلــي  قصيــرة  كلمــات  سيشــمل 
المجلــس  لرئيــس  وكلمــة  الجمعيــة 
البلدي للمحرق، كما تشــارك الشاعرة 
شــعرية،  بقصيــدة  عجــالن  فتحيــة 
وأخيــًرا التقــاط صــور تذكارية بهذه 

المناسبة.

بجميــع  األهالــي  الجمعيــة  وتدعــو 
وأهالــي  عامــة  البحريــن  مناطــق 
المحــرق خاصــة للمشــاركة فــي هــذا 
عــن مشــاعرهم  والتعبيــر  االحتفــال 
تجــاه  الصــادق  وحبهــم  المخلصــة 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
وفرحتهــم بســالمته أدام هللا عليــه 

نعمة الصحة والعافية.

الشعبية ــرق  ــف وال الجماهيريين  الفنانين  ــن  م عـــدد  بــمــشــاركــة 

مهرجان بالكازينو ابتهاًجا بسالمة سمو رئيس الوزراء

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بــن 
عبــدهللا آل خليفــة صبــاح أمــس، محافــظ 
المحافظة الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن 

علي آل خليفة.
وخــالل اللقــاء، قدم ســمو المحافــظ، تقريرا 
الخدميــة  والمشــاريع  البــر  موســم  حــول 
والبرامــج التــي يتم تنفيذها فــي المحافظة 
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة بمــا يســهم 
فــي خدمــة المواطنيــن وتلبيــة احتياجاتهم 
وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع كافــة فئــات 
المجتمــع. وأعرب وزير الداخلية عن شــكره 
وجميــع  المحافــظ  ســمو  لجهــود  وتقديــره 
العامليــن بالمحافظــة وحرصهــم على التميز 
فــي  مثمنــا  الخدمــات،  وتقــدم  األداء  فــي 
الوقت ذاته مستوى التعاون والتفاعل الذي 
يبديه المواطنون مع المحافظات بما يســهم 

االحتياجــات  تلبيــة  فــي  دورهــا  أداء  فــي 
وتطوير منظومة التواصل وترسيخ العالقة 
بالشــكل  المختلفــة  الجهــات  مــع  التكامليــة 
الــذي يتطلــع إليــه المواطن، ويجعله شــريكًا 

أساسيا في بناء مجتمع المحافظة.

وأكــد الوزير أهمية مواصلة الجهود الهادفة 
إلــى بحــث احتياجــات ومطالــب المواطنين 
التعــاون  فــي إطــار  والعمــل علــى تنفيذهــا 
وضمــن  الخدميــة  الجهــات  مــع  والتنســيق 

منظومة الشراكة المجتمعية.

علي بن  خليفة  الشيخ  سمو  يستقبل  الداخلية  وزير 

تقرير عن موسم البر والمشاريع بالمحافظة

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بــن 
عبــدهللا آل خليفــة صبــاح أمــس، عــددا مــن 
الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  أعضــاء  الســادة 
والدفــاع واألمــن الوطنــي بمجلــس النــواب، 
يتقدمهــم النائــب محمــد إبراهيــم السيســي 
اللجنــة، وذلــك بحضــور  البوعينيــن رئيــس 

رئيس األمن العام اللواء طارق الحسن.
وفــي مســتهل اللقــاء، رحــب الوزيــر برئيس 
مجلــس  بــدور  مشــيدا  اللجنــة،  وأعضــاء 
النــواب وما يعكســه مــن روح وطنية تتمثل 
في الموضوعات والقضايا التي يتم طرحها 
وبحثها داخل المجلس بما يصب في صالح 

الوطن والمواطن.
وقــد بــادر أعضــاء مجلــس النــواب بتوجيــه 
الشــكر إلــى وزيــر الداخليــة، تقديــرا لــألداء 
األمنــي الفاعــل ومــا يقــوم بــه رجــال األمــن 

عــن  معبريــن  االســتقرار،  تعزيــز  أجــل  مــن 
اعتزازهــم ومؤازرتهــم لهــذه الجهود األمنية 
المخلصــة والتــي تعكس ما يتمتــع به رجال 
األمــن مــن يقظــة وجاهزيــة، منوهيــن فــي 
تطويــر  علــى  حرصهــم  إلــى  ذاتــه  الوقــت 
التشــريعات، بما يضمن حفظ األمن وحماية 

مقدرات الوطن.
وقــد أعرب وزير الداخلية عن اعتزازه بهذه 
اللفتــة الكريمــة والبــادرة الطيبــة مــن خــالل 
الشــئون  لجنــة  ألعضــاء  األخويــة  الزيــارة 

ومــا  الوطنــي  واألمــن  والدفــاع  الخارجيــة 
تحملــه مــن معان وطنية مقدرة ومشــكورة، 
النــواب ومتابعــة  يعكــس دور مجلــس  بمــا 
الوطــن  ســالمة  يهــم  مــا  لــكل  أعضائــه 
والمواطــن ومشــاركتهم اإليجابيــة في دعم 
الجهــود األمنية وتعزيزها للحفاظ على أمن 
الوطــن وصــون منجزاتــه، مؤكــدًا معاليه أن 
الــوزارة ماضيــة فــي تنفيــذ المهــام الموكلــة 
إليهــا فــي حفظ األمــن وفرض النظــام العام 

واحترام القانون.

االستقرار مــن  المزيد  لتحقيق  مشترك  تنسيق 

وزير الداخلية يشيد بدعم النواب للجهود األمنية

وزير الداخلية مستقباًل  سمو محافظ الجنوبية
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عروض
 انخفاض
Price DROP Deals

BD 577.395
YOU PAY BD 524.990

BUNDLE RRP BD 137.990
YOU PAY BD 117.990

COMBO DEAL
E X C L U S I V E

FREE

AIR HUMDIFIER +
CAMISOLE CUP
WORTH 20BD

NOVI 3i
4G LTE SMARTPHONE
128GB

BUNDLE RRP BD 113.390
YOU PAY BD 97.640

HUAWEI WIRED
HEADPHONE
WORTH 15BD 

FREE
• 6.5” IPS LCD Screen, Android OS
• Octa-core  (4x2.2 GHz Cortex-A73
   & 4x1.7 GHz Cortex-A53), 4GB RAM
• 16MP+2MP Rear Camera
• 13MP+2MP Rear Camera
• Fingerprint, 4000 mAh battery

HUAWEI Y9 2019
JACKMAN-L21
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 64GBCOMBO

DEAL

E X C L U S I V E

ONLINE
BUY
Now Available

• 6.3” IPS LCD Screen, Android 8.1
• Octa-core Processor, 4GB RAM
• Dual 16 MP, f/2.2, PDAF + 2MP Cam
• Dual 24 MP, f/2.0 + 2 MP Camera
• Fingerprint, 3340 mAh battery

ONLINE
BUY
Now Available

LI
M

IT
E

D
 Q

U
A

N
TI

TY
*

STOCK, COLOR & CAPACITY SUBJECT TO AVAILABILITY STOCK, COLOR & CAPACITY SUBJECT TO AVAILABILITY

• 6.5 inches Super Retina HD Display
• Dual 12MP, 7MP TrueDepth Camera
• Face ID, A12 Bionic Chip, Wireless charging
• Dual SIM
   (nano-SIM and eSIM-Operator Supported*)14
• Not compatible with existing micro-SIM cards

IPHONE XS MAX
SMARTPHONE 256GB

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

BUNDLE RRP BD 531.195
YOU PAY BD 482.990

LI
M

IT
E

D
 Q

U
A

N
TI

TY
*

• 5.8” Super Retina HD Display
• Dual 12MP, 7MP TrueDepth Camera
• Face ID, A12 Bionic Chip, Wireless charging
• Dual SIM
   (nano-SIM and eSIM-Operator Supported*)14
• Not compatible with existing micro-SIM cards

IPHONE XS
SMARTPHONE 256GB

LI
M

IT
E

D
 Q

U
A

N
TI

TY
* BD 347.445

YOU PAY BD 325.490
BUNDLE RRP BD 301.340

YOU PAY BD 259.340

COMBO DEAL
E X C L U S I V E

• 6.1" AMOLED Capacitive Screen,
• Octa-core 2.36GHz,Hisilicon Kirin 970
• 6GB RAM, 4000mAh Battery
• 40MP+20MP+ 8MP Rear
• 24MP Front Cam

P20 PRO CLTL29
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 128GB

FREE

BLUETOOTH
EAR PODS

+ INCAR VENT
HOLDER

WORTH 40BD

ONLINE
BUY
Now Available

• 6.1” Liquid Retina HD Display,
• Dual 12MP, 7MP TrueDepth Camera
• Face ID, A12 Bionic Chip, Wireless charging
• Dual SIM 
   (nano-SIM and eSIM-Operator Supported*)14
• Not compatible with existing micro-SIM cards

IPHONE XR
SMARTPHONE 64GB

STOCK, COLOR & CAPACITY SUBJECT TO AVAILABILITY

CRAZY DEAL CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

EXCLUSIVE
@ SHARAF DG

BD 87.150
YOU PAY BD 73.500

REDMI S2 4G LTE
SMARTPHONE 64GB
• 5.99” IPS LCD Screen, Android 8.1 
• Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53, 4GB RAM
• 12MP+5MP Rear & 16MP Front Camera
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
• Fingerprint (rear-mounted)

ONLINE
BUY
Now Available

• 5.5” IPS LCD  Screen, Android OS
• Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53, 1GB RAM
• 8MP Rear Camear & 5MP Front Camera
• Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
• Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery

BD 54.600
YOU PAY BD 44.100

J410 J4 CORE
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 16GB

Offer Valid till 17th February 2019

EX
CL

US
IV

E
@

 S
H

A
R

A
F

 D
G

ONLINE
BUY
Now Available

BD 724.490
YOU PAY BD 608.990

15-CE002NE OMEN 
GAMING LAPTOP

GTX1060
6GB

• Intel Core i7 Processor
• 16 GB RAM
• 2 TB Hard Disk + 256 GB SSD 
• 15.6" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam, Win 10 OS 

120HTZ CRAZY DEAL

ONLINE
BUY
Now Available

MONTHS
36

GTX1050Ti
4GB

• Intel Core i7 8th Gen Processor
• 8 GB RAM, 1 TB HDD+ 128GB SSD 
• 15.6"FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS

BD 432.492
YOU PAY BD 416.700

G3-1220
GAMING LAPTOP

8
GEN
PROCESSOR

TH

COMBO DEAL
E X C L U S I V E

ONLINE
BUY
Now Available

BD 446.145
YOU PAY BD 413.595

MONTHS
36

BD 394.639

5482INS1218
CONVERTIBLE TOUCH
LAPTOP
• Intel Core i7 8565U Processor
• 8 GB RAM, 256GB SSD
• 2 GB Dedicated Graphics, 14" FHD
• Bluetooth/WIFI/Webcam
•  Windows 10 OS 

8
GEN
PROCESSOR

TH

NEW LAUNCH
ONLINE
BUY
Now Available

COMBO DEAL
E X C L U S I V E

FX504 TUF
GAMING LAPTOP
• Intel Core i7 8750H 8th Gen Processor
• 16GB RAM, 1TB  HDD + 128GB SSD
• 15.6" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam
• Windows 10 OS

FREE
2 GAMES

GEAR OF WARS 4 &
AGE OF EMPIRES

GTX1050
4GB

8
GEN
PROCESSOR

TH

ONLINE
BUY
Now Available

BD 241.490
YOU PAY BD 209.990

15-DA0005NE
LAPTOP
• Intel Core i5 2.3GHz Processor
• 4 GB RAM, 1TB Hard Disk
• 2 GB Dedicated Graphics
• 15.6" HD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam/DVD
• Windows 10 OS 

PRICE BUSTER 
ONLINE
BUY
Now Available

BD 188.990
YOU PAY BD 157.490

15DA0000
LAPTOP
• Intel Core i3 2.3GHz Processor
• 4 GB RAM, 1TB Hard Disk
• Shared Graphics, 15.6" HD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam/DVD
• Windows 10 OS 

HP TOPLOAD BAG15.6'
WIRELESS MOUSE & H/S

FREE

COMBO DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

9027X 
8" WIFI +4G CALLING

BD 52.490
YOU PAY BD 41.990

• 8" Screen, Android Oreo (Go edition)
• Quad-core Processor
• 1GB RAM/ 16GB Built In Memory
• 5MP Front + 8MP Rear
• 4080mAh battery

NEW LAUNCH
ONLINE
BUY
Now Available

BD 31.490
YOU PAY BD 25.190

TB7104F TABLET
7" 8GB WIFI 
• 7" Multi-Touch, 1024x600, 
• MediaTek® MT8167A/D QC 1.3GHz
•  ANDROID GO, 1GB RAM
• WiFi BGN, BT4.0,
• 0.3MP Front, 2MP Rear 

ONLINE
BUY
Now Available

BD 893.000
YOU PAY BD 849.975

PRICE BUSTER 
KD75X8500F
4K UHD HDR ANDROID
LED TV
• 75” 4K UHD HDR Android LED TV
• 4K HDR, 4K HDR Processor
• Android TV, Motion Flow XR800
• HDMI X 4, USB X3

75”
4K UHD 

 HDR SMART
LED TV

ONLINE
BUY
Now Available

BD 431.000
YOU PAY BD 410.025

BD 419.990
YOU PAY BD 351.861

55SK7900PVB
4K SUHD SMART LED TV
• 55'' Nano Cell IPS 4K LCD panel
• Nano Cell IPS LCD 4K Panel
• 4K Active HDR with Dolby Vision
• Ultra Stadium Surround Sound

55”
SUHD

 4K SMART
LED TV

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now AvailableKD65X7500F

4K UHD HDR SMART
LED TV
• 65” 4K UHD Smart LED TV
• 4K HDR, 4K X-Reality Pro
• Triluminos Display, Android TV
• Motion Flow XR200
• HDMI X 4, USB X 3

65”
4K UHD 

 HDR SMART
LED TV

ONLINE
BUY
Now Available

BD 629.990
YOU PAY BD 552.926

OLED55B7V
HDR 4K SMART OLED TV
• 55” 4K Smart OLED TV
• Premium cinema experience
• Active HDR
• DOLBY ATMOS®
• WebOS 3.5 

65’’
4K HDR SMART

OLED TV

65’’
4K HDR SMART

OLED TV

55”
HDR 4K
SMART

OLED TV

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

BD 210.000
YOU PAY BD 200.025

PRICE BUSTER 
KD49X7000F
4K UHD HDR SMART
LED TV
• 49” 4K UHD HDR Smart LED TV
• 4K X-Reality PRO, Motion Flow XR200
• Bass Reflex Speakers, Smart TV
• HDMI X 3 & USB X 3

49”
4K UHD 

 HDR SMART
LED TV

ONLINE
BUY
Now Available

BD 209.990
YOU PAY BD 187.986

55N3000UW
4K UHD SMART LED TV
• 55" UHD 4K Smart LED TV
• 4K Up scaling ,Vidda System
• Netflix ,Wi-Fi, Quad Core GPU
• 3 x HDMI, 2 x USB
• App store- YouTube

55”
UHD

4K SMART
LED TV

ONLINE
BUY
Now Available

BD 157.490
YOU PAY BD 136.500

43LJ550V
FULL HD SMART LED TV
• 43" Full HD Smart LED TV
• Smart TV With Web OS 3.5
• Built In Satellite Receiver
• HDMI X 2, USB X 1

43”
FULL HD
SMART
LED TV

ONLINE
BUY
Now Available

• 50” UHD Smart  LED TV
• Slim Bezel Design
• 2 x HDMI, USB Movies

AFLED5010AUSH
UHD SMART LED TV

BD 146.990
YOU PAY BD 125.990

50”
UHD

4K SMART
LED TV

CRAZY DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

PRICE BUSTER 

BD 115.490
YOU PAY BD 104.490

RT328N4DGN
REFRIGERATOR
• 328 Ltrs. Capacity, No Frost
• Computer Control With LED Indicator
• Fast Freeze Function
• Freezer Compartment
• Four Star Freezer Design

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

ltrs
328

E
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en
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d
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g
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ONLINE
BUY
Now Available

Offer Valid till 15th February 2019

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

BD 272.990
YOU PAY BD 220.490

16Kg

CRAZY DEAL
WA16J6750SP/SG
TOP LOAD WASHER
• 16Kg capacity
• Active Dual Wash, Easy treatment
• Dissolves detergent
• Digital Inverter Technology

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

BD 104.990
YOU PAY BD 89.240

HD9645
AIR FRYER
•  1425 W, 800 gms, 80% less fat
• TurboStar rapid air technology
• No Pre-heating required
• Baking, & Roasting
• upto 30mins timer
• Adjustable temp control 80-200
• 2 years global guarantee.

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL
SBG106BK
TABLE GRILL
• 2300 W, Electric table grill
• Large grilling surface
• Non-stick finish grilling area
• Anti-slip feet.

BD 20.895
YOU PAY BD 17.840

ONLINE
BUY
Now Available

BD 9.135
YOU PAY BD 8.390

HD180
DRYER
• 1800 watts
• 2 combined temperature
• Infrared heating system
• Even heat distribution
• Ergonomic design

BEST DEAL
ONLINE
BUY
Now Available

BD 14.690
YOU PAY BD 11.540

MG3710
MULTI GROOM KIT
• Face (6 tools in 1)
• LE Multigroom with with 32mm
• Full metal Beard Trimmer
• Rotary Nose Trimmer &
  4 Beard/Stubble combs (1,2,3,5mm)
• 3 years global guarantee.

ONLINE
BUY
Now Available

• Slim Beauty -Strong
• ARM-Cortex M4 Single core
• Display 1.4inch AMOLED
• IOS & Andriod
• Bluetooth Version 4.2
• Two weeks Battery life

FTNB19 
SMART WATCH
FORTUNA BROWN

BD 99.740

NEW LAUNCH
ONLINE
BUY
Now Available

2TB

CRAZY DEAL

BD 36.740
YOU PAY BD 30.440

STEA2000400
USB3.0 EXPANSION
PORTABLE HARD DRIVE
• Capaciry:- 2TB
• Maximum transfer rates
• High-capacity in a sleek design 
• USB 3.0 and USB 2.0
• Improve PC performance

ONLINE
BUY
Now Available

٣٩٤.٦٣٩
٦٠٨.٩٩٠ ٤١٦.٧٠٠ ٤١٣.٥٩٥

٤٤.١٠٠٧٣.٥٠٠٩٧.٦٤٠١١٧.٩٩٠

٢٥٩.٣٤٠٥٢٤.٩٩٠ ٤٨٢.٩٩٠ ٣٢٥.٤٩٠

٢٠٩.٩٩٠ ١٥٧.٤٩٠ ٢٥.١٩٠

٣٥١.٨٦١٤١٠.٠٢٥٥٥٢.٩٢٦٨٣٩.٩٧٥

٢٠٠.٠٢٥

١٠٤.٤٩٠ ٢٢٠.٤٩٠ ٨٩.٢٤٠

٨.٣٩٠ ٩٩.٧٤٠ ٣٠.٤٤٠

١٢٥.٩٩٠١٣٦.٥٠٠١٨٧.٩٨٦

١٧.٨٤٠

٤١.٩٩٠

١١.٥٤٠

العروض متوفرة من ٧ فبراير ٢٠١٩  حتى ٢٠ فبراير ٢٠١٩

كوم.
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أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
بــن حمــد آل خليفــة،  الملكــي األميــر ســلمان 
وولي عهد المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر الحســين بــن 
عبــدهللا الثاني مــا تتميز به العالقات األخوية 
التاريخيــة التي تربــط المملكتين الشــقيقتين 
من أســاس متين، والتــي يحرص عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، وأخيه صاحب الجاللة الملك عبدهللا 
المملكــة األردنيــة  الحســين ملــك  بــن  الثانــي 
الهاشمية على تعزيزها بما يفتح آفاق جديدة 
فــي مســار عالقــات التعــاون الثنائــي المتميــز 

بين البلدين والشعبين الشقيقين.
جــاء ذلك لدى لقاء ســموه قصــر الرفاع أمس 
ولي عهد المملكة األردنية الهاشــمية الشــقيقة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر الحســين بــن 
عبــدهللا الثاني، بحضور ســمو الشــيخ عيســى 
بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة وزيــر الماليــة 
الشــرف  بعثــة  رئيــس  الوطنــي  واالقتصــاد 
المرافقة لسمو ولي عهد األردن الشيخ سلمان 
بــن خليفــة آل خليفة، حيث أعرب ســموه عن 

بــن عبــدهللا  الحســين  تمنياتــه لســمو األميــر 
الثانــي ولــي عهــد المملكــة األردنية الهاشــمية 
الشــقيقة بطيــب اإلقامــة خــالل الزيــارة التــي 
يقــوم بهــا إلى مملكــة البحرين، مشــيرا إلى ما 
تمثلــه زيــارة ســموه إلــى البحريــن مــن أهمية 
فــي تعزيــز عالقــات التعاون الثنائــي بما يعود 
بالنمــاء  الشــقيقين  والشــعبين  البلديــن  علــى 

واالزدهار.
وخــالل اللقــاء، تــم اســتعراض أهم مــا يقدمه 
برنامــج ولــي العهــد للمنــح الدراســية العالمية 
كتجربة رائدة وفريدة والتي انطلقت مسيرته 
منــذ مــا يقارب العقديــن من الزمن ومــا يوليه 

ســموه مــن اهتمام في االســتثمار فــي العنصر 
البشــري من طالب وطالبــات مملكة البحرين، 

والذي يؤسس لبناء تنموي مستدام.
مــن جانبــه، أعرب ولــي عهد المملكــة األردنية 

الملكــي  الســمو  صاحــب  الشــقيقة  الهاشــمية 
األمير الحســين بــن عبدهللا الثاني عن شــكره 
وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 

مجلــس الــوزراء، علــى مــا لقيــه مــن حفــاوة 
االستقبال وحسن الضيافة التي عكست عمق 
ما يربط البلدين والشــعبين الشقيقين، مشيدا 
بمــا شــاهده فــي مملكــة البحريــن مــن مظاهر 

التطــور والنمــاء خــالل الزيــارة التــي قــام بهــا 
ســموه لعــدد مــن المشــاريع البــارزة والمرافــق 
التقــدم  دوام  للمملكــة  متمنيــا  الحيويــة، 

واالزدهار.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد: زيارة األمير الحسين تعزز التعاون الثنائي
المملكتين ــن  ــي ب ــات  ــاق ــع ــل ل الــمــتــيــن  ــي  ــخ ــاري ــت ال واألســــــاس  ــق  ــم ــع ال ــد  ــي ــأك ت

قــام ولــي عهــد المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الشــقيقة 
الحســين بــن عبــد هللا الثانــي يرافقــه ســمو 
الشــيخ عيســى بن سلمان بن حمد آل خليفة، 
رئيــس  الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  ووزيــر 
بعثة الشرف المرافقة لسمو ولي عهد األردن 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة بزيــارة 
إلى مجلس التنمية االقتصادية صباح امس، 
حيث اطلع ســموه خالل الجولة على إدارات 
ومــا  االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  وأقســام 

تقوم به من مهام.
قدمــه  مفصــل  شــرح  إلــى  ســموه  واســتمع 
التنميــة  لمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس 
تجربــة  حــول  الرميحــي  خالــد  االقتصاديــة 
االقتصــادي  الترويــج  مجــال  فــي  البحريــن 
جانــب  إلــى  االســتثمارات،  واســتقطاب 
الخــاص  القطــاع  المجلــس فــي تحفيــز  دور 

للمســتثمرين  يوفرهــا  التــي  والتســهيالت 
باإلضافة إلى استعراض الفرص االستثمارية 

الواعدة في مملكة البحرين.
يتــم  التــي  المشــاريع  أبــرز  عــرض  تــم  كمــا 
العمــل عليهــا خــالل األعوام الخمســة المقبلة 
وتتضمــن العديــد من المشــاريع الحيوية في 
فــي  األولويــة  ذات  االقتصاديــة  القطاعــات 
النفــط والغاز، والســياحة، والنقل والخدمات 
اللوجستية، وتقنية المعلومات، واالتصاالت، 
والصناعــات التحويليــة، والخدمــات المالية، 

التــي تمثــل إحدى وجــوه المبادرة والشــراكة 
مع القطاع الخاص. من جانبه أشاد ولي عهد 
األردن سمو األمير الحسين بن عبدهللا الثاني 
بــدور مجلــس التنميــة االقتصاديــة الريــادي 
في مجاالت الترويج االقتصادي واستقطاب 
االســتثمارات وتحفيز القطاع الخاص ودعم 
والمتوســطة  والصغيــرة  الناشــئة  المشــاريع 
الفتــا  مشــاريعهم،  ودعــم  الشــباب  وتمكيــن 
سموه إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين 

الشقيقين في هذا المجال.

المنامة - بنا

... ويطلع على تجربة البحرين في الترويج لالستثمار

ولي العهد األردني يشيد باحترافية الحرس الملكي
ــة اإلرهــــــــــاب ــ ــح ــ ــاف ــ ــك ــ ــم ــ ســـــمـــــوه شــــــــــارك فــــــي تـــطـــبـــيـــق تــــمــــريــــن ل
زار ولي عهد المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة صاحب السمو الملكي األمير 
الحســين بــن عبــدهللا الثانــي صبــاح أمــس الحــرس الملكــي فــي إطــار الزيــارة 

الرسمية التي يقوم بها لمملكة البحرين.

ســمو  يرافقــه  ســموه  وصــول  فلــدى 
النقيــب الشــيخ عيســى بــن ســلمان بن 
حمد آل خليفة لميدان الحرس الملكي 
الحــرس  قائــد  االســتقبال  فــي  كان 
الملكي ســمو اللواء الركن الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، وقائد قوة الحرس 
الملكــي الخاصــة ســمو المقــدم الركــن 
الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعدد 

من كبار ضباط الحرس الملكي.
الموســيقية  الفرقــة  عزفــت  أن  وبعــد 
األردنيــة  للمملكــة  الملكــي  الســالم 
لمملكــة  الوطنــي  والســالم  الهاشــمية 
البحريــن، تفقد صاحب الســمو الملكي 
ولــي عهــد المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
الشــقيقة يرافقــه ســمو قائــد الحــرس 
الملكــي، حــرس الشــرف الــذي اصطف 
لتحية سموه. بعدها قدم لسموه إيجازا 
األدوار  يوضــح  الملكــي  الحــرس  عــن 
وإســتراتيجية  والمهــام  والواجبــات 

التطوير والتحديث.
قــوة  متحــف  ســموه  زار  ذلــك،  بعــد 
الحــرس الملكــي الخاصــة، حيــث أبدى 
قــام  ثــم  بمــا شــاهده،  ســموه إعجابــه 
ســموه بتســجيل كلمــة في ســجل كبار 

الزوار بهذه المناسبة.
بعدهــا، شــارك ســمو ولي عهــد المملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة في تطبيق 
تمرين لمكافحــة اإلرهاب مع مجموعة 
الخاصــة،  الملكــي  الحــرس  قــوة  مــن 

الجاهزيــة وبمــا  أبــرز مســتوى  والــذي 
يتمتــع به منتســبو الحــرس الملكي من 
معنويــات عاليــة وكفــاءة وفعاليــة في 
تحقيــق األهداف باســتخدام األســلحة 

المختلفة.
الملكــي  الســمو  صاحــب  أعــرب  وقــد 
ولــي عهــد المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
الشــقيقة عــن ســروره بالمشــاركة فــي 
اإلرهــاب،  لمكافحــة  تمريــن  تطبيــق 
وأشــاد ســموه بما شــاهده من مســتوى 
عال من االحترافية لمنتســبي الحرس 
الحــرس  قائــد  لســمو  شــاكرا  الملكــي، 
االســتقبال  حفــاوة  علــى  الملكــي 
وجهــوده فــي الرقي بمســتوى جاهزية 

الحرس الملكي.
مــن جانبــه، أشــاد ســمو قائــد الحــرس 
التــي  الثنائيــة  بالعالقــات  الملكــي 
تربــط بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة 
مؤكــدا  الشــقيقة،  الهاشــمية  األردنيــة 
مــا يبديــه دومــا عاهــل البــالد صاحــب 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
خليفــة على تطوير التعــاون مع الدول 
الشــقيقة والصديقــة بمــا يعــزز األمن و 
االســتقرار فــي المنطقــة والعالم، مثمنا 
زيــارة صاحب الســمو الملكي ولي عهد 
الشــقيقة  الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة 
للحــرس الملكي، والتي تعتبر انعكاســا 
األردنيــة  البحرينيــة  للعالقــات  أصيــال 

الوثيقة.

المنامة - بنا

استعراض أهم 
ما يقدمه برنامج 

ولي العهد 
للمنح الدراسية 

العالمية

سموه أشاد بدور 
“مجلس التنمية” 

في تقوية 
“الخاص”

عرض أبرز مشاريع 
الخطة الخمسية 

بالقطاعات 
االقتصادية
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اســتقبل رئيــس شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات عبدالرحمن جواهري، بمقر مجّمع الشــركة، رئيس مجلس أمناء المبّرة الخليفّية  ســمّو 
الشيخة زين بنت خالد بن عبدهللا آل خليفة، والوفد المرافق لسموها. وفي بداّية اللقاء، رّحب جواهري بسمو الشيخة زين في زيارتها األولى 
للشركة، معربًا عن أمله بأن تكون هذه الزيارة بداية لعالقات تعاون وثيقة تربط بين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات والمبّرة الخليفّية. 

شــهد اللقاء تبادالً لوجهــات النظر حول أفضل 
الســبل للتعــاون بيــن الجانبين، وأهميــة إيجاد 
طرق مبتكرة لالستثمار في الشباب البحريني 
وتأهيلهــم ومســاعدتهم  تدريبهــم  خــالل  مــن 
علــى اســتكمال دراســاتهم األكاديميــة حيــث 

يمثل ذلك هدفًا مشتركًا للشركة والمؤسسة.
وأّكــد رئيــس الشــركة ترحيبه الكبير بالشــراكة 
يجمعهــا  الجانبيــن  أن  موضحــًا  “المبــّرة”  مــع 
هــدف واحــد وهــو دعــم التعليــم فــي مملكــة 
التــزام  الصــدد  هــذا  فــي  وجــّدد  البحريــن، 
الشــركة بدعــم الشــباب وتدريبهــم تماشــيًا مع 
إلــى اســتعداد  2030، مشــيرًا  رؤيــة البحريــن 
المتاحــة  إمكانياتهــا  كاّفــة  لتوفيــر  الشــركة 
لخدمة هذا الهدف الســامي، وأضاف بأن سمو 
الشــيخة زيــن بنــت خالــد، قــد طرحــت العديد 
مــن األفــكار الخالّقــة التــي ُيمكــن مــن خاللهــا 
دعــم الشــباب ومســاعدتهم علــى استكشــاف 
المســتقبل، وتنفيذ مشــاريع ومبــادرات خيرية 
تعــود بالفائــدة علــى المجتمــع ككل فالشــباب 
هــم أعمــدة المســتقبل، وعليهــم تتعلــق اآلمال 
فــي  واالســهام  الوطــن  هــذا  بنــاء  الســتكمال 

نهضته.
ثم بعد ذلك اصطحب جواهري ســمو الشــيخة 
زيــن بنــت خالــد والوفــد المرافــق فــي جولــة 
ميدانّية تعرّفت خاللها على مجموعة البرامج 
واألنشــطة التدريبيــة التــي تقدمهــا أكاديميــة 
اإللكترونــي،  التعلــم  ومركــز  والقيــادة  التعلــم 
عمليــة  تكريــس  فــي  األكاديميــة  وإســهامات 
التعليــم المســتمر لمنتســبي الشــركة، وكذلــك 
العمّلــي  التدريــب  برامــج  تقديــم  فــي  دورهــا 
األكاديميــة  والمؤسســات  الجامعــات  لطلبــة 
بالتقنيــات  ســمّوها  أشــادت  حيــث  العليــا، 
الحديثة ووسائل التعليم والتدريب المتطورة 
الشــركة،  أكاديمّيــة  فــي  تقديمهــا  يتــم  التــي 
مؤكــدة بأن وجــود مثل هذا الصــرح التدريبي 
داخــل مقــر الشــركة إنما يؤكد االهتمــام الكبير 
الــذي توليه الشــركة بقضايا تدريب الموظفين 
وأحــدث  بآخــر  تزويدهــم  علــى  والحــرص 
التقنيــات والمعــارف المتعلقــة بهــذه الصناّعــة 
التــي تتّســم بتطــور متســارع تحرص الشــركة 

على مجاراته للبقاء في دائرة النجاح.
ثــم تفقــّدت ســموها والوفد المرافــق مجموعة 
المشــاريع البيئية المنتشــرة في ربــوع المجمع 
بطريقــة خالبــة تعكــس التناغــم الجميــل بيــن 
الصناعة والبيئة، حيث تفضلت بزيارة حديقة 
العطريــة وحديقــة  للنباتــات  ســبيكة  األميــرة 
أقامتهــا  التــي  الطبيــة  واألعشــاب  النباتــات 
الشــركة للحفاظ على األعشــاب الطبية النادرة 
التــي كانــت تســتخدم فــي الماضــي ألغــراض 
مزرعــة  علــى  بالتعــّرف  قامــت  كمــا  عالجيــة، 
األســماك الخيريــة وتفقــدت محمّيــة الطيــور. 
وفــي ختــام الجولــة الميدانيــة، تفضــل ســمو 
الشــيخة زيــن بغــرس شــجرة بمناســبة زيارتها 

للشــركة، إســهامًا منها في دعــم التوجه البيئي 
للشركة.

تقدمــت  الزيــارة،  بمناســّبة  لهــا  تعليــق  وفــي 
ســمّوها بالشــكر الجزيــل لعبدالرحمن جواهري 
وأعضاء اإلدارة التنفيذية للشــركة لما وجدته 
والوفــد المرافــق مــن حفــاوة فــي االســتقبال 
باالهتمــام  ســموها  ونّوهــت  الضيافــة،  وكــرم 
الكبيــر الــذي توليــه الشــركة لعمليــات االنتــاج 
والجــودة ومراعاة الســالمة فــي جميع مراحل 
العمــل األمــر الــذي قــاد إلــى التميــز الصناعــي 
الكبيــر للشــركة، كمــا أشــادت فــي الوقــت ذاته 

التــي تقدمهــا  المتطــورة  التدريبيــة  بالبرامــج 
فــي  للعامليــن  وأيضــًا  للموظفيــن  الشــركة 

الجهات األخرى.
وأشادت سمّوها في تعليقها باالهتمام الخاص 
بدعــم المــرأة وتمكينهــا بالشــركة، وأعربت عن 
شكرها الجزيل للجهود الشخصية التي يبذلها 
رئيــس الشــركة فــي هــذا المجــال مضيفــة بأن 
تميــز الشــركة في النهــوض بالمــرأة بالمرأة قد 
ترجمتــه الجوائــز التــي حصلت عليها الشــركة 
فــي هــذا المجــال منهــا فوزهــا ألكثــر مــن مــرة 

بجائزة األميرة سبيكة لتمكين المرأة. 

وأوضحت ســموها بأن زيارتها لشركة الخليج 
لهــا  أتاحــت  قــد  البتروكيماويــات  لصناعــة 
الفرصــة للتعــّرف عــن كثب على تميز الشــركة 
ودعمهــا  المجتمعــي،  العمــل  مســتوى  علــى 
المختلفــة  المجتمعيــة  للفعاليــات  المســتمر 
ورعايــة قضايا االســتدامة والبيئــة على وجه 
الخصــوص، والســعي لغرس حس المســؤولية 
االجتماعيــة لــدى الشــباب علــى وجــه خــاص 
مضيفــة بــأن مــا شــاهدته خــالل زيارتهــا قــد 
فــاق التصــّور وأن وجــود مثــل هــذه الشــركة 
فــي مملكــة البحرين لهو أمر يبعث على الفخر 

واإلعتزاز.

وامتدحــت ســمو الشــيخة زيــن بنــت خالد آل 
خليفــة النهــج الــذي ُتــدار بــه الشــركة والتــي 
ُيمكــن إعتبارهــا مدرســة فــي العمــل المهنــي، 
نجــاح  مقومــات  اتخــاذ  ينبغــي  بأنــه  مؤكــّدة 
الشــركة أنموذجــًا ليقتــدي بــه اآلخــرون ليــس 
فــي العمــل الصناعــي فحســب، بــل فــي جميع 
المجاالت، مضيفة بأنها ســعيدة بالنتائج التي 
خرجــت بهــا الزيــارة والتــي ســتصب جميعهــا 
في صالح الطلبة ومستقبلهم الزاهر بإذن هللا 

تعالى.
الجديــر بالذكــر أن مؤسســة المبــّرة الخليفّيــة 
هــي مؤسســة غير ربحية، تأسســت فــي العام 

2011 بهــدف إحــداث أثــر اجتماعــي إيجابــي 
في مجال التعليم، وتمكين الشباب البحريني 
المســتويات  إلــى أفضــل  للوصــول بقدراتهــم 
وذلــك مــن خــالل تقديــم المعــارف والمهارات 
الموجهــة  المتخصصــة  والبرامــج  والخبــرات 
إلــى  المؤسســة  وتهــدف  البحرينــي.  للشــباب 
قدراتهــم  أقصــى  الشــباب إلســتغالل  تمكيــن 
بنــاء  علــى  والعمــل  طموحاتهــم  لتحقيــق 
الشــخصية مــن خــالل سلســلة مــن األنشــطة 
البدنيــة التفاعليــة كمــا تســعى المؤسســة إلى 
تزويد الشــباب  بالمهارات والخبرات المناسبة 

لسوق العمل.

سترة - جيبك

جواهري: سمو الشيخة زين طرحت أفكاراً خالقة لدعم الشباب
ــال الـــتـــدريـــب والــتــعــلــيــم ــج ــم ــبـــرة” و“جـــيـــبـــك” ب ــن “الـــمـ ــي ــث الـــشـــراكـــة ب ــح ب

سموها أشادت 
بأكاديمية “جيبك” 

في رفع كفاءة 
الموظفين

سمو الشيخة زين 
تشيد باهتمام 

الشركة بتمكين 
المرأة

سموها اطلعت 
على المشاريع 

البيئية المنتشرة 
في ربوع المجمع

المنامة - معهد اإلدارة العامة

أكد المدير العام لمعهد اإلدارة العامة “بيبا” رائد بن شمس، أن فوز مملكة البحرين ممثلة في 
المعهــد برئاســة المعهــد الدولــي للعلوم اإلداريــة )IIAS(، والذي يعد أكبر وأعــرق منظمة دولية 
لإلدارة العامة، يأتي تماشيا مع الرؤية الشاملة والطموحة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة الرامية إلى مواصلة التقدم على سلم التنافسية العالمية بما يحقق 
تطلعات الوطن والمواطن من خالل الوصول إلى تنمية مســتدامة في مختلف القطاعات بما 
يرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطن ويرفع من كفاءة الموارد المتاحة لألجيال القادمة.

منــذ  رســم  المعهــد  أن  شــمس  بــن  وأوضــح 
لالرتقــاء  واضًحــا  إدارًيــا  نهًجــا  تأسيســه 
البحريــن،  فــي  الحكومــي  العمــل  بمنظومــة 
المقدمــة  الخدمــات  كفــاءة  مســتوى  ورفــع 
للمواطنيــن، إضافــة إلــى رســمه لخــطٍ  إدارٍي 
واضح لالرتقاء بمنظومة العمل اإلداري على 
الصعيــد اإلقليمــي ومواصلــة طموحه؛ لجعل 
البحريــن تتبوأ مكانــة إدارية عالمية، مشــيًرا 
إلــى أن المعهــد تمكــن مــن تغطيــة كل أبعــاد 
اإلدارة العامــة من إدارة وحوكمة وسياســات 
عامــة، فــي خططــه وإســتراتيجياته، والتــي 
كان مــن أبرزهــا تخطيــط المشــهد التنافســي 
الدوليــة،  المكانــة  لهــذه  للوصــول  اإلداري 
مــن خــالل تأســيس أول شــبكة إداريــة فــي 
المنطقة، وهي شبكة الشرق األوسط وشمال 
العامة’’مينابــار’’،  اإلدارة  لبحــوث  إفريقيــا 
والشــراكات الدوليــة واإلقليمية مــع أكثر من 

إداري،  وتجمــع  ومنظمــة  وهيئــة  دولــة   ٥٠
وتشجيع علوم اإلدارة العامة من خالل تبني 
أول برنامج مهني أكاديمي في مجال اإلدارة 
العامة، وهو برنامج ماجستير اإلدارة العامة، 
إضافــة إلى اللقــاءات الجماهيرية وتجمعات 
الطاولــة المســتديرة وغيرهــا مــن الفعاليــات 
اإلداريــة، والتي ســاهمت فــي عملية التحول 
إلــى  والدراســات  للبحــوث  مســتهلكين  مــن 
مصّدريــن لعمليــات تشــبيك عالمية ســاهمت 
فــي إثــراء الفكــر اإلداري. وأضاف بن شــمس 
تكييــف  العامــة ســيواصل  اإلدارة  معهــد  أن 
خططــه وإســتراتيجياته؛ للحفاظ على ريادة 
البحريــن فــي مؤشــرات التنافســية العالميــة 
في مجال اإلدارة العامة، تماشًيا مع األجندة 
بمنتســبيه  فالمعهــد  للمملكــة،  الحكوميــة 
مــن  فالبــد  الحكومــي،  الفريــق  مــن  جــزء 
تكاتــف الجهــود والمواظبــة علــى التطــورات 

اإلداريــة  المبــادرات  وإطــالق  اإليجابيــة، 
االســتدامة وتحســين  إلــى تحقيــق  الراميــة 
األداء، وذلــك عبــر اعتمــاد االبتــكار، لمواصلة 
األصعــدة  مختلــف  علــى  والريــادة  التقــدم 

المحلية واإلقليمية والدولية.
يذكــر أن المنظمــة الدوليــة للعلــوم اإلداريــة 
IIAS، تأسســت العــام ١٩٣٠ وتغطــي فروعها 
وأنشــطتها قارة أوروبا وآســيا واألميركيتين 
وتشــمل  وأســتراليا،  والجنوبيــة  الشــمالية 
عضويتها دول وأجهزة حكومية ومؤسسات 
أكاديمية وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، 
كمــا ويمتلــك رئيــس المعهــد مقعد استشــاري 
فــي المجلس االقتصــادي واالجتماعي التابع 

.))UN ECOSOC(( لألمم المتحدة

رائد بن شمس

بن شــمس: ماضون في التقدم على ســلم التنافسية
البحرين تترأس أكبر منظمة دولية لإلدارة

المنامة - شركة “بنفت”

 Payment Card“ جددت شركة “بنفت”، الشركة الرائدة في المعامالت المالية اإللكترونية، للمرة الثانية، حصولها على شهادة االمتثال
 ،””PCI DSS 3.2 والتــي تعتبــر أحــدث معيــار عالمــي لتوفيــر أعلــى مســتويات الحماية والســرية ،-Industry Data Security Standard

للبيانات الخاصة ببطاقات الدفع اإللكتروني واألنظمة المساعدة للدفع بالبطاقات.

ومنحــت شــركة “ValueMentor”، ووكيلهــا 
المحلــي شــركة قرية المعرفــة، المعتمدة من 
جانــب مجلس PCI “بنفت” شــهادة االمتثال 
بعــد تقييــم مســتوى أمــن المعلومــات لديها، 
واعتمــاد امتثــال مرافــق الشــركة وأنظمتهــا 
أمــن  معيــار  إصــدارات  آلخــر  وموظفيهــا 
“PCI”، وذلك وفقا للتقرير الخاص باالمتثال 

الصادر في 30 ديسمبر الماضي.
تأكيــدا  للشــهادة  التجديــد  هــذا  ويأتــي 
الســتمرار التــزام الشــركة بالمعايير الصارمة 
الدفــع  ببطاقــات  الخاصــة  البيانــات  ألمــن 
واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة؛ لضمــان 
سرية وأمن معلومات حاملي بطاقات الدفع 
اإللكترونــي، وحفاظا على ما حققته “بنفت” 

من سمعة إيجابية منذ تأسيسها.
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
إن  الجناحــي  عبدالواحــد  بنفــت  لشــركة 
حصــول الشــركة للمــرة الثانيــة على شــهادة 
 Payment Card Industry Data“ االمتثــال
 ،”Security Standard - PCI DSS 3.2

يؤكــد التزام “بنفت” التام بأعلى معايير أمن 
المعلومــات، ومواكبــة الشــركة فــي عملياتها 
التطويرية التي تتماشى مع أحدث المعايير 

والممارسات الدولية المعتمدة.
وعبر الجناحي عن امتنانه لكفاءات الشركة 
في كل األقسام المعنية التي لم تدخر جهدا 
للحفاظ على بيانات بطاقات الدفع الخاصة 
بالمســتهلكين ممــا تــوج بتجديــد االعتــراف 
الدوليــة  المعاييــر  بأعلــى  الشــركة  بامتثــال 

المختصة.
وكانــت “بنفــت” قــد أطلقــت مؤخــرا خدمــة 

طريــق  عــن  بالدفــع  المعنيــة   BenefitPay
للهواتــف  تطبيــق  عبــر  إلكترونيــة  محفظــة 
النقالــة، إضافــة إلــى كــون الشــركة تضطلــع 
اآللــي  الصــراف  أجهــزة  شــبكة  بــإدارة 
البحريــن وتقــدم  فــي  البيــع  نقــاط  وشــبكة 
خدمــات بوابــة الدفــع اإللكترونــي لتحصيل 
الخليجيــة  الشــبكة  وتديــر  المدفوعــات 
البيــع،  ونقــاط  اآللــي  الصــراف  ألجهــزة 
إضافــة إلدارة المطالبات للشــبكة الخليجية 
والمطالبات لشبكة البحرين “بنفت”، وغيرها 

من الخدمات المالية اإللكترونية.

الجناحــي: ملتزمــون بأعلــى معايير أمــن المعلومات
PCI-DCC بنفت” تجدد حصولها على شهادة“



أكــد ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى مملكــة البحرين عبد هللا بــن عبد الملك آل الشــيخ، متانة العالقات الراســخة بيــن مملكة البحرين 
والمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة على مختلف المســتويات، مشــدًدا علــى أن العالقات بين المملكتين الشــقيقتين تزدهر أخــوة وتعاوًنا 
وتنســيًقا فــي كافــة المحــاور، انطالًقــا من الثوابت والرؤى المشــتركة التي تجمع بيــن المملكتين بفضل الرعاية الكريمــة من لدن عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وعاهل المملكة العربية الســعودية خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز، 
والتي أسهمت في بناء نموذج وصرح متكامل من العالقات المتطورة والمتميزة تسهم في التنسيق والتشاور المستمر على كافة األصعدة 

والمستويات بشأن التعامل مع األحداث المتسارعة واألوضاع الراهنة في المنطقة. 

وأشــار إلــى أن الزيــارات الرســمية بيــن كبــار 
المســؤولين في البلدين تؤكــد عمق العالقات 
البلديــن  تربــط  التــي  الراســخة  األخويــة 
الشــقيقين، والتي ترتكز على أسس قوية من 
التعــاون والتنســيق المســتمر، وكذلك توحيد 
الراهنــة  التحديــات  لمواجهــات  المواقــف 

والمستقبلية في المنطقة.

ديوانية السفارة السعودية

الســعودي  للســفير  فــي تصريــح  ذلــك،  جــاء 
ضيــوف  اســتقباله  هامــش  علــى  “البــالد”،  لـــ 
“ديوانيــة الســفارة” مســاء أول أمــس األول، 
حيث تبادل آل الشــيخ مع ضيوفه األحاديث 

في مختلف قضايا الساعة.
بحضــور  اعتزازهــم  عــن  الضيــوف  وعبــر 
ديوانيــة ســفارة خــادم الحرميــن الشــريفين 
التــي تمثل فرصــة لاللتقاء وتبادل األحاديث 

ووجهات النظر وتعزيز العالقات.
وعبــر الســفير الســعودي عــن شــكره وتقديره 
للمدعويــن علــى الحضــور، وعلــى مشــاعرهم 
الطيبة تجاه المملكة العربية السعودية قيادة 

وحكومة وشعًبا.

النقطة الواحدة في جسر الملك فهد

وفــي رّده علــى ســؤال حول أهم المســتجدات 
فــي مشــروع النقطــة الواحد على جســر الملك 
فهد، أشار السفير إلى أن ذلك من أهم المشاريع 
على جســر الملك فهد، وهذا المشــروع ســوف 

يســهم ـ بمشــيئة هللا ـ فــي انســيابية الحركــة 
وتســهيل عمليــة التنقــل للمســافرين والبضائع 
ويختصــر اإلجــراءات والوقت والجهد، كما أن 
آليــات التخليــص الجمركــي الجديدة ســاهمت 
باختصــار الوقــت، حيــث كان التخليــص فــي 
فيســتغرق  اآلن  أمــا  أيامــا،  يســتغرق  الســابق 
فقــط، وأن  عــدة ســاعات  الشــاحنات  تفويــج 
المشــروع  هــذا  اســتكمال  علــى  جــار  العمــل 
وتحديد اإلجراءات بهدف تســهيل التنقل بين 
البلدين، والتي ستسهم في اختصار 50 % من 

اإلجراءات والجهد.

النقطة الواحدة بين المطارين

وعــن إعالن النقطة الواحــدة بين مطار الملك 
آل  أوضــح  الدولــي،  البحريــن  ومطــار  خالــد 
الشــيخ، أنهــا خطوة تحت اإلجراء والتنســيق 
مســتمر بين البلدين الشــقيقين، وهذه العملية 
بيــن  المســافرين  خدمــة  فــي  تســهم  ســوف 
المملكتيــن وتســهيل تنقالتهــم واإلجــراءات، 
واختصــار الوقــت والجهد وانســيابية الحركة 

في مطاري البلدين.

مدينة الملك عبد أهلل الطبية

الملــك  مدينــة  مشــروع  مســتجدات  وحــول 
عبــد هللا بــن عبــد العزيــز الطبيــة، بيــن أن هذا 
ومعلًمــا  تعليميــة  منــارة  ســيكون  المشــروع 
ا متطوًرا لتقديم الخدمات التشخيصية  صحيًّ
التعــاون  مجلــس  دول  لمواطنــي  والعالجيــة 

الخليجــي والوافدين، وتبلغ ميزانية مشــروع 
مدينــة الملــك عبدهللا الطبية نحــو مليار ريال 
سعودي )ما يعادل 100 مليون دينار بحريني(، 
والمشــروع ســيمر بعــدة مراحــل، منهــا مرحلة 
األعمــال التمهيديــة، تمهيــد الطرق الرئيســية، 
الحفــر والــردم، وتســوية مواقــع المباني. وقد 
تــم االنتهــاء مــن هــذه المرحلــة بتكلفــة بلغــت 
البنيــة  أعمــال  ومرحلــة  دينــار،   )1،974،452(
الرئيســية  الشــبكة  تمديــد  تشــمل  األساســية 
االتصــاالت  وخطــوط  الطاقــة  لخطــوط 

وشبكات والمياه وتصريف مياه السيول.
وبــدأت هذه المرحلة في 12 ديســمبر 2018م 
وتنتهــي فــي 11 مــارس 2020م وتبلــغ تكلفــة 
مليــون   15 األساســية  البنيــة  أعمــال  مرحلــة 
دينار، تمول من المنحة السعودية - الخليجية 
األولى بعد موافقة حكومة البحرين، ومرحلة 
والمبانــي  الطبيــة  المدينــة  مستشــفى  بنــاء 
فبرايــر2019   24 بتاريــخ  حــدد  لهــا  التابعــة 
حــددت  وقــد  المقاوليــن،  عطــاءات  لتســليم 
فترة شــهرين لتحليل عطــاءات المقاولين من 
بعــد تســليم عطاءتهــم، ومــن المتوقــع اختيار 
وتحديــد مقاول المشــروع وتوقيع العقد معه 

في 15 أبريل 2019م.

شتاء طنطورة

“شــتاء  مهرجــان  الســعودية  تنظيــم  وحــول 
والــذي  حاليــا،  العــال  بمحافظــة  طنطــورة” 
يعكــس أهمية المحافظة التراثية والحضارية 

بــالد  أن  الشــيخ،  آل  أوضــح  والســياحية، 
الحرمين تحتضن الكثير من المناطق والمدن 
التراثيــة والتاريخيــة والســياحية ومــن هــذه 
المعالــم  أحــد  وهــي  العــال  محافظــة  المــدن 
األثريــة والتاريخيــة بالســعودية والتــي تتميز 
بتراثهــا الطبيعــي وموطــن اآلثــار فــي شــمال 
شــبه الجزيــرة العربيــة، وملتقــى العديــد مــن 

الحضارات على مر عصور متعاقبة.
وتعــّد هــذه المحافظة متحًفــا مفتوًحا للفنون 
والثقافــة والتــراث، وتقع علــى طريق التجارة 
القديــم “طريــق البخــور” وهــي مدرجــة ضمن 
العالمــي،  التــراث  لمواقــع  “اليونســكو”  قائمــة 
طنطــورة  شــتاء  مهرجــان  برنامــج  ويأتــي 
عبــر  الممتــد  العريــق  اإلرث  لهــذا  انعكاًســا 
آالف الســنين، ويســتعرض أمــام العالــم عمقها 

التاريخي والحضاري.
وطنطــورة منطقة تاريخية عريقة ومشــهورة 
علــى  المهرجــان  ويمتــد  الصخريــة،  بأبنيتهــا 
مــدار 7 أســابيع، حيــث يتضمــن فعاليات فنية 
وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة. 
ومن أبرز تلك الفعاليات كاس خادم الحرمين 
الشــريفين للقــدرة والتحمــل، وأيًضــا مهرجان 

المناطيد والحفالت الفنية والثقافية.

اليمن والمساعدات اإلنسانية

وحول موقف السعودية حيال األزمة اليمنية 

االقتصاديــة  والمســاعدات  ومســتجداتها، 
للشــعب  المملكــة  تقدمهــا  التــي  واإلنســانية 
اليمني. أشــار سفير خادم الحرمين الشريفين 
إلــى أن الســعودية تعمل علــى جميع األصعدة 
ســواء عبــر ســعيها إلــى إعــادة الشــرعية إلــى 
اليمن بطلب من الحكومة الشــريعة في اليمن 
بالتدخل، مشــيًرا إلى أنه لــوال تدخل التحالف 
العربــي بقيــادة الســعودية لكانــت اليمــن اآلن 
المليشــيات  مــن  الشــريرة  للقــوى  مرتهنــة 

الحوثية التي تمثل أذرع إيران في اليمن.
موضًحــا أن قــوات التحالــف العربــي بقيــادة 
المملكــة تعمل علــى عودة الحكومة الشــرعية 
لليمــن، كما تؤكد الســعودية والقمم الخليجية 
والعربية السابقة أن حل األزمة اليمنية يكون 
وفًقا لحل سياســي مبني على أســاس مبادرة 
مجلــس التعــاون الخليجــي وآليــات تنفيذهــا، 
ونتائــج الحوار الوطنــي اليمني وقرار مجلس 
حــل  إلــى  ســيقود  الــذي   2216 رقــم  األمــن 
سياســي يكفــل أمــن اليمــن وســالمة أراضيه، 
وأن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء 
التهديدات األمنية للمملكة العربية السعودية، 
إلــى  باإلضافــة  األخــرى،  اإلقليميــة  والــدول 
إنهاء الدعم اإليراني للميليشــيات وانســحاب 

العناصر اإليرانية وحزب هللا من اليمن.

دعم جهود األمين العام لألمم المتحدة

الســعودية  أن  الشــيخ،  آل  الســفير  وأوضــح 

تدعــم جهــود األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
الســويد  فــي  اليمنيــة  بالمشــاورات  وترحــب 
وتدعمهــا وأيًضــا جهود األمــم المتحدة حول 
تبــادل األســرى ما بيــن الحوثييــن والحكومة 
الشــرعية وقوات التحالف. كمــا تؤيد االتفاق 

الخاص بمدينة الحديدة .
وترحــب الســعودية بصــدور قــراري مجلــس 
التفــاق  الداعميــن  و2452  رقــم2451  األمــن 
اإلغاثيــة  المــواد  دخــول  بتســهيل  الســويد 
والعالجيــة للشــعب اليمنــي، مشــيًرا إلــى أن 
الســعودية قدمــت منــذ بدايــة األزمــة اليمنية 
أكثر من )13.7( مليار دوالر لمساعدة األشفاء 
فــي اليمــن، وأودعــت فــي عــام 2017 مبلــغ 
)2( مليــار دوالر للبنــك المركــزي اليمنــي لدعم 
االقتصــادي اليمنــي، وتم تقديــم دعم في 20 
نوفمبــر 2018م عبارة عن مبلــغ )نصف مليار( 
دوالر مناصفــة مع اإلمارات خصص ألغراض 

إنسانية.
لإلغاثــة  ســلمان  الملــك  مركــز  يواصــل  كمــا 
لكافــة  واألعمــال اإلنســانية تقديــم خدماتــه 
المحافظــات اليمنيــة دون تمييــز مــن خــالل 
321  مشــروًعا في مختلف المجاالت “الغذاء 
 1.8 بمبلــغ  والتعليــم”  واإليــواء  والصحــة 
مليــار دوالر ، ومــن خالل البرنامج الســعودي 
لتنميــة وأعمــار اليميــن يعمــل البرنامــج علــى 
تنميــة وإعمــار اليمــن فــي العديــد مــن المــدن 

والمحافظات.

السفير السعودي متوسطا عددا من الحضور

مـسـاعـدات الـسـعـوديـة إلـى الـيـمـن
السفير آل الشيخ لـ “^”: الرؤى المشتركة أسهمت في بناء نموذج متكامل من العالقات

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بنا

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، أمس األربعاء في مكتبه بالوزارة، النائب أحمد السلوم، وذلك لبحث سبل 
تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المشاريع والمبادرات التنموية واالجتماعية في مملكة البحرين.

وخــالل اللقــاء، تم بحث عــدٍد من القضايا 
العماليــة واالجتماعيــة، والتــي مــن شــأنها 
الســلطة  مــع  والتنســيق  التعــاون  تعزيــز 
التشــريعية، ســعًيا إلــى مواصلة المســيرة 

التنموية واالجتماعية في المملكة.
 وأكــد حميــدان أن وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعية في ضوء التوجيهات الصادرة 
من مجلس الوزراء تســعى باســتمرار إلى 
تنفيــذ المشــروعات التنمويــة التــي تكفــل 
العيــش الكريــم لمختلــف فئــات وشــرائح 
المجتمــع، باإلضافــة إلى العمل على تعزيز 
الشــراكة مع مؤسســات المجتمــع المدني، 
فضــالً عن إدماج وتحســين القوى العاملة 

ا بمنشآت القطاع الخاص. الوطنية مهنيًّ
مــن جانبــه، أشــاد النائــب الســلوم بالــروح 
اللقــاءات  ســادت  التــي  اإليجابيــة 

والمشاورات الحكومية البرلمانية، وصوالً 
إلــى الموافقة علــى برنامج عمل الحكومة 

ومــا اشــتمل عليــه مــن خطــط ومبــادرات 
غايتها تعزيز المكتسبات الوطنية.

عقدت اللجنة الوزارية للشــؤون القانونية والتشــريعية بعد التشــكيل الجديد اجتماعها أمس بقاعة االجتماعات الكبرى بدار الحكومة، 
وذلك برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية جواد العريض.

واستعرضت اللجنة بحضور الوزراء أعضاء 
اللجنــة الموضوعــات والمذكــرات المدرجــة 
علــى جــدول أعمالهــا، والتــي تضمنــت عددا 
مــن مشــروعات القوانيــن المعــدة فــي ضوء 
االقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلســي 
الشورى والنواب إلى الحكومة والتي أعدت 
الحكومة بشــأنها المذكرات المقترحة برأيها 

فيها.
مــن مشــروعات  عــددا  اللجنــة  بحثــت  كمــا 
القوانيــن والقــرارات التــي أعدتهــا الحكومة 
واتخــذت بشــأنها توصيــات تمهيــدا لرفعهــا 
اللجنــة  نظــرت  كمــا  الــوزراء،  مجلــس  إلــى 
باإلضافة إلى ما تقدم عددا من االقتراحات 
برغبــة المرفوعــة إلى الحكومــة من مجلس 

النواب.
رد  مســودة  بشــأنها  اللجنــة  أعــدت  وقــد 
الحكومــة عليهــا وقــررت رفعهــا إلى مجلس 
الــوزراء التخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها، 
فضــال عما قامــت به اللجنة مــن إبداء الرأي 
فــي بعــض الموضوعات المحالــة إلى اللجنة 

من مجلس الوزراء، والوزارات المختلفة.

من اللقاء

السلوم النائب  مع  المشترك  التعاون  بحث  حميدان 

الجديد التشكيل  بعد  تجتمع  التشريعية”  “الــوزاريــة 

إدماج القوى الوطنية بمنشآت “الخاص”

بحث عدد من القرارات والقوانين

أعلــن النائــب عمــار قمبر عن تأســيس كتلــة “البحرين” داخــل مجلس النواب، برئاســته 
في السنة األولى، وتضم في عضويتها 11 نائًبا هم: أحمد الدمستاني، أحمد السلوم، 
أحمــد العامــر، حمــد الكوهجــي، زينب عبداألمير، علي إســحاقي، عمار حســين، فاضل 

السواد، محمود البحراني، هشام العشيري باإلضافة إلى قمبر.

وأوضــح النائــب قمبــر أن هــذه الكتلة تعد 
انطالقــة بــارزة فــي عمــل مجلــس 2018 
لتوحيد الجهود والرؤى في العمل النيابي، 
والخروج بمخرجات نوعية خدمة للوطن 
علــى  التوافــق  جــاء  والمواطنيــن، حيــث 
تأســيس الكتلــة ســعًيا مــن األعضــاء على 

بناء مفاهيم تشريعية مؤسسية متينة.
 وبيــن أن الكتلــة قــد أعلنــت عــن انطــالق 
عملهــا خالل االجتمــاع األول لها، وقد أكد 
المشــاركين فيهــا التزامهــم بمجموعــة من 
المبــادئ والقيــم التــي ســيتم العمــل عليها 
واحترامهــا داخــل الكتلــة، وذلــك اســتناًدا 

البحريــن،  مملكــة  دســتور  أحــكام  إلــى 
وميثــاق العمل الوطنــي، والتزاًما بقوانين 
داخــل  العمــل  أبرزهــا:  ومــن  المملكــة، 
المجلــس التشــريعي ككتلــة واحــدة، وفق 
اآلليــات والقوانيــن واألنظمــة التــي تحكم 
أعمــال المجلــس، ووفــق نهــج يعمــد إلــى 
تغليــب المصلحــة العامــة علــى المصلحــة 
العمــل  اســتخدام  وعــدم  الشــخصية، 
أو  لتحقيــق مصالــح شــخصية  البرلمانــي 
فئويــة خاصة، فضــاًل عن االلتزام بالمهنية 
في طرح وجهات النظر، وأن تكون رئاسة 
الكتلة ُمتغيرة كل ســنة إذا توافق الغالبية 

على ذلك.
تتخــذ  ســوف  الكتلــة  قــرارات  أن  وأكــد 
باألغلبيــة، وفــي حالــة االختــالف ســوف 
يتــم االحتــكام إلــى التصويــت بمــا يصــب 
في مصلحة العمل التشــريعي. إضافة إلى 
والموضوعيــة  بالنزاهــة  األعضــاء  التــزام 
واألمانــة  والشــفافية  والمســاءلة 
الحيــاد،  علــى  والحــرص  والمصداقيــة 

وااللتــزام بأفــكار ومقترحــات الكتلــة أمام 
الجهــات األخــرى، والمعنية بعمل المجلس 
بشــكل خاص، والمشــاركة في الشأن العام 
ظــل  فــي  السياســية  الحقــوق  ومباشــرة 
وأحــكام  الوطنــي  العمــل  ميثــاق  مبــادئ 
المواطنــة  بتكريــس  وااللتــزام  الدســتور، 
للمواطنــة  أســاس  باعتبارهــا  الصالحــة 
والواجبــات،  الحقــوق  فــي  الحقيقيــة 

الديمقراطيــة  مســيرة  دعــم  خــالل  مــن 
واإلصالح وتعزيز الحريات العامة.

وأوضــح قمبر أن “كتلة البحرين” ســتلتزم 
بالتأكيد على مبدأ سيادة القانون باعتباره 
ركيزة أساسية لالستقرار والتنمية، وعلى 
دور الدولــة فــي تهيئــة المنــاخ المناســب 
للتنميــة فــي إطــار مســؤولياتها وباألخص 
وتحقيــق  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

التــوازن فــي المجتمــع، وااللتــزام بالتأكيد 
علــى خيــارات العمــل المؤسســي فــي ظل 
وااللتــزام  والقانــون،  المؤسســات  دولــة 
والمالــي  اإلداري  الفســاد  محاربــة  بمبــدأ 
الوطــن  مكتســبات  علــى  والمحافظــة 
المســتوى  رفــع  علــى  والعمــل  وثرواتــه، 
وحمايــة حقوقهــم  للمواطنيــن  المعيشــي 

ومكتسباتهم وحرياتهم والدفاع عنها.

قمبر ُيعلن عن تأسيس كتلة “البحرين”

كتلة البحرين

06local@albiladpress.com
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“أمانة العاصمة” يرفض تقييد الرسوم البلدية
ــة الـــقـــانـــون وعــــدم مـــراعـــاتـــه لــلــمــتــغــيــرات ــرونـ ــن مـ لــحــده مـ

عــارض مجلــس أمانــة العاصمة في جلســته الرابعة مــن دور االنعقــاد األول النص المقترح 
بتعديــل مشــروع قانــون بإضافــة فقــرة ثانيــة إلــى المــادة 36 مــن قانــون البلديــات الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم 35 لســنة 2001 الــذي ال يّجوز تعديل الرســوم البلديــة التي فرضت 
اســتناًدا إلــى الفقــرة األولــى من هذه المادة بالزيــادة إال بعد مرور 10مــن تاريخ فرضها وال 

يجاوز 5 % من قيمة الرسم.

والقانونيــة  الماليــة  اللجنــة  رئيســة  وبــررت 
خلود القطــان الرفض لتقييده للدور الرقابي 
ألمانــة العاصمــة والمجالــس البلدية وأصرت 

على اإلبقاء على النص القائم من المادة. 
وبينــت أن النــص المقتــرح يحــد مــن مرونــة 
فــي  النظــر  بإعــادة  نفســه، مطالبــة  القانــون 
تضمنتــه  مــا  ضــوء  فــي  القانــون  مشــروع 
مذكرتــي الحكومة وهيئة اإلفتاء والتشــريع 

من مالحظات.
مــن جهتــه، بّيــن العضــو عبــد الواحــد النــكال 
رفضــه بــأن الرســوم البلديــة تفــرض مقابــل 

تفوقهــا  أو  تعادلهــا  أن  ويجــب  الخدمــات 
الخدمات المقدمــة وليس من المعقول تبقى 

جامدة وثابتة لمدة طويلة. 
وأوضــح النــكال أن الرســوم البلدية الجامدة 
تؤثــر ســلًبا علــى ميزانيــة الدولة التــي توّدع 
عــن  فضــالً  الرســوم  هــذه  محصــالت  فيهــا 
تأثيــره علــى جــذب القطــاع الخــاص لتقديم 
هــذه الخدمــات فــي ظــل توجــه الحكومــي 

لخصخصتها.
مــن جهتهــا، رأت مديــر عــام بلديــة العاصمــة 
شــوقيه حميــدان أن الرســوم تتأثــر بالســوق 

والعــرض والطلــب وال يمكــن أن تكــون ثابتة 
وهــي مصدر مــن مصــادر إيــرادات الحكومة 

التي تسعى لزيادتها لتغذية ميزانيتها.
العضــو مهــا ال شــهاب أن مشــروع  وبينــت 
القانــون المقتــرح لم يتضمن تبريــرات تقييد 
زيادة الرســوم البلدية 10 سنوات، مبينة أنها 

لــم تراع فيها التغيــرات االقتصادية المحلية 
واإلقليمية. 

وأوضحــت أن رســوم البلديــات تســتغل مــن 
أجل تطويــر الخدمات للمواطنين والحد من 
هذه الرسوم يؤثر سلًبا على جودة الخدمات 

المقدمة للمواطنين.

تحت رعاية وزير العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالد بن علي آل خليفة، نّظمت إدارة شــؤون القرآن الكريم مؤخًرا حفلها 
السنوي لتكريم حفاظ القرآن الكريم والخريجين في مختلف البرامج الدراسية، والمراكز القرآنية الفائزة في التقييم السنوي لعام 2018م، 
وذلــك بجامــع مركــز أحمــد الفاتح اإلســامي، بحضور وكيل الشــؤون اإلســامية فريد المفتاح، ومدير إدارة شــؤون القــرآن الكريم عبدهللا 

العمري، ورئيس شؤون مراكز تحفيظ القرآن الكريم حسن طيب.

“إن  المفتــاح  قــال  المناســبة،  وبهــذه 
االهتمــام البالــغ الــذي يوليــه عاهــل البــالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفة، والحكومة وعلى رأســها رئيس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، وولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وكــذا 
رئيــس  ِقبــل  مــن  الســديدة  التوجيهــات 
اإلســالمية  للشــؤون  األعلــى  المجلــس 
الشــيخ عبدالرحمــن بــن محمــد آل خليفة، 

والمتابعة الحثيثة من الوزير الشيخ خالد 
بــن علــي آل خليفــة لخدمة القــرآن الكريم 
وتطويــر مخرجات مراكــز وحلقات القرآن 
الكريم ونشر الثقافة القرآنية لدى مختلف 
بعــد  أســهم  ذلــك  كل  المجتمــع،  شــرائح 
توفيــق هللا ســبحانه وتعالــى فــي تحقيق 
العديــد مــن اإلنجــازات، منها زيــادة مراكز 
المراكــز  الكريــم، وتحقيــق  القــرآن  تعليــم 
المتقدمة في المســابقات القرآنية الدولية 
ا، فضــالً عن إنشــاء معهــد القراءات  ســنويًّ
وإعــداد معلمــي القــرآن الكريــم، مــا أســهم 
فــي جعــل البحريــن زاخــرة بالخبــرات في 

شتى مجاالت العمل القرآني”. 
وأضاف أن تنظيم الحفل يأتي تقديًرا من 
الوزارة لجهود منسوبي المراكز والحلقات 
القرآنية الذين قضوا عقوًدا من الزمان في 
خدمة القرآن الكريم، حيث كان لجهودهم 
بالغ األثر في تطوير مسيرة العمل القرآني 
تكريــم  عــن  وتحســين مخرجاتــه، فضــالً 
أهــل القرآن من الحفــاظ والحاصلين على 
شــهادات معتمــدة فــي التــالوة والتجويــد 

والقراءات.
واســتطرد المفتــاح مؤكــًدا اتســاع العمــل 
بالمملكــة حيــث ينضــوي تحــت  القرآنــي 

مظلة الــوزارة )268( مركًزا وحلقة قرآنية 
تشــرف عليها إدارة شؤون القرآن الكريم، 
حيث تسعى هذه اإلدارة دائًما إلى تغذية 
القرآنيــة  والحلقــات  بالمراكــز  المجتمــع 
الحاضنــة لناشــئته وشــبابه الحاميــة لهــم 
بعد هللا من االنحراف الخلقي والســلوكي 
وبمتابعــة  المتميزيــن  ورعايــة  والفكــري، 
الكريــم  القــرآن  حفــظ  فــي  الموهوبيــن 

وتجويده وحسن أدائه وإعدادهم لتمثيل 
البحرين في المسابقات القرآنية الدولية.

الذكــر  مــن  عطــرة  بتــالوة  الحفــل  وبــدأ 
الحكيــم للقــارئ علــي عمــر، بعدهــا تفضل 
القــرآن  26 مــن حفظــة  المفتــاح بتكريــم 
والحلقــات  المراكــز  وتكريــم  الكريــم، 
الســنوي  التقييــم  فــي  الفائــزة  القرآنيــة 
مركــًزا   16 عددهــا  والبالــغ   2018 لعــام 

وحلقــة قرآنيــة. ثــم قــام العمــري بتكريــم 
الموجهين والمعلمين األوائل والمدرســين 
المتميــز  األداء  جائــزة  علــى  الحاصليــن 
مــن   48 وتكريــم  الســنوي،  التقييــم  فــي 
الحاصليــن على شــهادة علــم التجويد، و2 
مــن الحاصليــن علــى شــهادة معتمــدة في 
علــى  حاصــل  واحــد  وخريــج  القــراءات، 
إجــازة القــراءات، و2 مــن الحاصليــن على 
اإلجــازات القرآنية العشــر، واختتم الحفل 
بتــالوة عطــرة مــن الذكــر الحكيــم للقــارئ 

عيسى الدوسري.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المفتاح يكّرم حفظة القرآن والمراكز الفائزة

رئيس “األعلى للصحة” يشيد بالباحثين 
ــورمــيــة” ــة األبـــعـــاد ال ــازم ــت ــدر “األمـــــراض الــجــلــديــة وم ــص الـــقـــارئ ي

اســتقبل رئيــس المجلــس األعلــى للصحة الفريق الطبيب الشــيخ محمد بــن عبدهللا آل 
خليفة استشــاري الجلدية والتجميل هيثم القارئ بمناســبة تدشــين كتابه المتخصص 
فــي األمــراض الجلديــة واألورام الــذي يقــدم فيــه المســتويات والدالئــل والخصائــص 

المرضية والطرق الكشفية وعاجها.

للصحــة  األعلــى  المجلــس  رئيــس  وأشــاد 
باألفــكار والمضاميــن التــي احتواها كتاب 
توثيــق  علــى  وحرصــه  القــارئ،  الباحــث 
األمراض إلى جانب التشــخيص المناســب 
لــه  ــا  متمنيًّ العلميــة،  المعطيــات  بحســب 
المزيــد من النجاح والتوفيق في مســيرته 

البحثية والعملية.
وأعــرب عــن فخــره واعتزازه بمــا يمتاز به 
الباحثــون البحرينيون من انفتاح واطالع 
متراكمــة،  وخبــرات  ومهــارات  واســع، 
والكتــب  المؤلفــات  كتابــة  مــن  تمّكنهــم 
النتاجــات  مــن  جــزًءا  وجعلهــا  القّيمــة، 

العلمية المتميزة.

مــن جانبــه، تقــدم القــارئ بالشــكر لرئيــس 
المجلس األعلى للصحة، لدعمه ومساندته 
المســتمرة للباحثين والكتــاب، وتحفيزهم 
علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود فــي مجال 

البحث العلمي.
 Cutaneous( ويعتبــر الكتــاب الُمعنــون بـــ
التــي   )Paraneoplastic Syndromes
لِـــ )األمــراض الجلديــة ومتالزمــة  يترجــم 
ا في اختصاص  األبعاد الورمية( مرجًعا مهمًّ
طــب الجلــد علــى مســتوى البحريــن أوالً 
ثانًيــا،  األوســط  الشــرق  مســتوى  وعلــى 
ُمتنــاوالً مجموعــة مــن األمــراض الجلديــة 
بدايــة  الجلــد  علــى  أثرهــا  يتشــكل  التــي 

قبــل أعضــاء الجســم األخــرى، والتــي هي 
بدورها - فضال عن غيرها - تتمثل منفردة 
شــبيهة  وعالمــات  أعــراض  تجســيد  فــي 

بالسرطان، بشتى أنواعه.
ويشــتمل الكتــاب علــى 462 صفحة يضم 
بيــن طياتــه مختلف مــا يتعلــق باألمراض 

واســتغرق  األباعديــة،  واألورام  الجلديــة 
العمل على الكتاب ثالث سنوات مستمرة، 
التوضيحيــة  بالصــور  الكتــاب  يزخــر 
والمعلومــات القيمــة التي تســاعد األطباء 
األمــراض  هــذه  تشــخيص  كيفيــة  علــى 

بدقة.

رئيس المجلس األعلى للصحة يستقبل هيثم القارئ

المنامة - المجلس األعلى للصحة
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المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

اســتقبل الرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل، رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
االتجــار باألشــخاص أســامة العبســي يــوم االثنيــن الماضــي، رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 

التأمين البحرينية يحيى نور الدين.

وبحث العبسي مع نور الدين إمكانية إيجاد 
بوليصــات تأميــن تســهم فــي صــون وحفظ 
حقوق أطراف العمل، وبما يسهم في تعزيز 
بيئــة العمــل واالرتقــاء بهــا. وأكــد أن الهيئــة 
حريصــة علــى تنظيــم ســوق العمــل وحفــظ 
حقوق جميع األطراف، مشيًرا إلى تحصين 
ســوق العمــل بمجموعــة مــن اآلليــات التــي 

تصب في تحقيق هذا الهدف.
مــن جانبــه، أثنــى نــور الديــن، علــى الــدور 
العمــل  ســوق  تنظيــم  هيئــة  تلعبــه  الــذي 
وعلــى األنظمة والتشــريعات، مؤكًدا حرص 
الجمعيــة علــى تمتيــن التعــاون مــع الهيئــة 
والتي تصب في مجال تطوير بيئة وســوق 

العمل البحرينية.

بوليصات لحقوق أطراف العمل

Û  ،يشــير الحــال المنهــك للبحر، ومــا آل إليه من تصّدع، واســتنزاف للثروات
تجــاوز التســعين بالمئــة مــن خيراتــه، إلى الممارســات غير قانونيــة لمافيا 

الصيد اآلسيوية، والتي دمرته، وأنهت مصائده.
Û  ،هــذه المافيــات المؤثمــة، والتــي تأبى أن تغــادر البحر إال لســويعات قليلة

تســّخر منذ ســنوات كافة الوســائل المســتحدثة والمحرمة بعملية الصيد، 
كــ)القفافــي(، و)الغــزل اإلســرائيلي(، و)الخيــه( وغيرهــا، لتعظيــم أرباحهــا، 

محولة بحار المملكة الغنية لخراب وفوضى عارمة.
Û  ويتجــه هــؤالء  لتأجيــر رخص الصيــد من الباطن، بأســعار تتفاوت ما بين

 150 - 200  دينــار، متكفليــن بشــراء الطــراد، والمكائــن، وأدوات الصيــد 
بالكامل، ليمرحوا ويسرحوا في البحر، دون وضع االعتبار لطريقة الصيد، 

وألثرها السيئ.
Û  ،وقاد اســتمرار هذا الواقع المرير، الكثير من الصيادين البحرينيين قســًرا

ألن يترجلــوا عــن مهنة الصيد، بالرغم من براعتهم، ومهارتهم، ومعرفتهم، 
واألهم التزام الكثيرين منهم بدفع األقساط لبنك التنمية وغيره، مع شح 

المداخيل، وتعاظم المسئوليات األسرية.
Û  ويطالــب جمع كبير منهم في الســنوات األخيــرة، بتطبيق قانون )النوخذة

البحرينــي( الطمــوح، والــذي يرونــه صمــام أمــن وأمــان لخيــرات البحــر، 
ووســيلة مثلــى إلعــادة البحرينــي )كقائــد( على ظهــر الســفينة، وكصاحب 

أوحد للرخصة.
Û  إن الصيــاد البحرينــي وبالرغــم مــن كل هــذه المتغيرات، لهــو األكثر حرًصا

التزاًمــا بقوانيــن تنظيــم  البحــر، وعلــى خيراتــه، واألوفــى  وأمانــة علــى 
عمليات الصيد المختلفة، وال يوجد أي مبرر في التأخر بســن التشــريعات 
والقوانيــن الالزمــة الممكنة له، بأن يكون النوخذة الوحيد، ضمانة لحقوق 

البحر والمواطن على حد سواء.

متى يرجع 
البحر 

ألصحابه؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ليلى مال اهلل  - تصوير: رسول الحجيري

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

عقــد مجلــس المفوضيــن اجتماعــه االعتيــادي الثامــن برئاســة رئيــس المؤسســة الوطنيــة 
لحقوق اإلنسان ماريا خوري.

واســتمع األعضــاء فــي بدايــة االجتمــاع إلى 
الدائمــة  النوعيــة  اللجــان  أعمــال  عــن  نبــذة 
الحقــوق  لجنــة  رئيــس  قدمهــا  الثــالث، 
المدنيــة والسياســية ورئيــس لجنــة الحقوق 
االقتصادية واالجتماعيــة والثقافية، إضافة 
إلى موجز حول الشــكاوى الواردة للمؤسســة 
القانونيــة  المســاعدة  وطلبــات  الوطنيــة 
المقدمة وحاالت الرصد عبر وســائط اإلعالم 
ووســائل التواصل االجتماعــي، واإلجراءات 
لجنــة  قبــل  مــن  بشــأنها  اتخاذهــا  تــم  التــي 

الشكاوى والرصد والمتابعة.

كمــا أكــد المجلــس أهميــة االلتــزام بالمحــاور 
الوطنيــة  المؤسســة  الســتراتيجية  األربعــة 
للفتــرة مــن 2019 – 2021، والتــي تتمحــور 
حــول التأثيــر البيئــي علــى حقــوق اإلنســان، 
االقتصاديــة  والتنميــة  اإلنســان  وحقــوق 
المســتدامة، والحق في المعاملة المتساوية، 
ونشــر الوعــي بمبــادئ حقــوق اإلنســان فــي 
مؤسســات المجتمع المدنــي وقطاع األعمال 
التجاريــة، والتــي تــم تقســيمها لــكل عام من 
األعــوام الثالثــة فــي خطــة العمــل الملحقــة 

باالستراتيجية.

“المفوضين”ملتزم باستراتيجية “الحقوق”

لم تشهد 
الجلسة 

الرابعة ألمانة 
العاصمة من 

دور االنعقاد 
األول تغيب 
او اعتذار أي 
من أعضاء 
المجلس.

الموافقة على الميزانية والحساب الختامي
األمــــانــــة ــات  ــ ــي ــ ــاح ــ ص يـــمـــس  ال  الـــتـــعـــديـــل  ــاب:  ــ ــهـ ــ شـ آل 
وافق مجلس أمانة العاصمة على توصية اللجنة المالية والقانونية بالموافقة على 
االقتــراح بقانــون بتعديــل المــادة 19 / ث مــن قانــون البلديــات الصادر بالمرســوم 
بقانــون رقــم 35 لســنة 2001 الــوارد مــن مجلــس النــواب مفادهــا الموافقــة بعــد 

مناقشة وإقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للبلدية. 

وأوضحت رئيســة اللجنة الماليــة والقانونية 
خلــود القطــان أن النص المقتــرح ال يتعارض 
مع النص األصلي وال يمس بصالحيات أمانة 

العاصمة والمجالس البلدية األخرى. 

وبينــت العضــو مهــا ال شــهاب أن التعديــل 
المقتــرح ال ينقــص من صالحيــات المجلس 
للمجالــس  االســتقاللية  علــى  ويحافــظ 

البلدية.

برعاية وزير 
العدل... ووفق 

تقييم 2018



تزخــر مملكــة البحريــن بالعديــد مــن القيــادات النســائية التــي كتبــت 
قصص نجاح باهرة على مختلف األصعدة والمســتويات، ومن بينهن 
تبــرز الشــيخة د. مــي بنت ســليمان العتيبي رئيس مجلــس إدارة بيان 
البحرين النموذجية التي استطاعت أن تسخر كل إمكاناتها وطاقاتها 
من أجل خدمة شباب الوطن بمختلف المجاالت، وفي مقدمتها مجال 

التعليم الذي يشكل ركيزة أساسية في عملية التنمية.

مدرسة البيان تعتبر من المدارس 
والتــي  المملكــة،  فــي  المتميــزة 
حققــت إنجــازات كبيــرة ومتميزة 
المســتويات،  مختلــف  علــى 
أفــواج  تخريــج  مــن  وتمكنــت 
متعاقبــة مــن الطــاب والطالبــات 
الذيــن شــاركوا في عمليــة التنمية 
وذلــك  المملكــة،  تشــهدها  التــي 
بنــت  مــي  د.  الشــيخة  بفضــل 
ســليمان العتيبــي التــي كانــت لهــا 
بصمات واضحة في االرتقاء بهذا 

الصرح التعليمي.
ومــن خــال تجربتــي الشــخصية 
كولــي أمــر ألبنائــي وعبــر مواقــف 
عــدة وتجــارب شــخصية واقعيــة 
لمســت مــن الشــيخة د. مــي بنــت 
ســليمان العتيبــي الحــس القيــادي 
والتواضــع واإلخــاص، والحــرص 
علــى التواصل مــع أوليــاء األمور، 
فهي تتلقى االتصاالت منهم وترد 
وتســتقبلهم  استفســاراتهم  علــى 
شــخصيا بكل محبة وود، وتعامل 
جميــع الطاب والطالبــات كأبنائها 
الجميــع  علــى  احترامهــا  لتفــرض 

بأخاقها العالية.
بقيادة الشيخة د. مي بنت سليمان 
العتيبي أصبحت المدرســة نبراسا 
للتطور والبناء، دون االلتفات إلى 
الربــح المادي، وإنمــا الحرص على 
خدمــة المجتمــع بتقديــم خدمات 
االبتــكار،  تعــزز  تعليميــة عصريــة 
ينطلــق  للتعليــم  مســتقبل  وبنــاء 
بمعاييــر عالميــة لتخريــج أجيــال 
والطالبــات يســهمون  الطلبــة  مــن 
الوطــن ورقيــة،  بنــاء نهضــة  فــي 
الــوالء  والعمــل علــى تعزيــز روح 

واالنتمــاء لوطننا الغالــي، وتأهيل 
بنــاء  فــي  عليهــم  يعــول  رجــال 

المستقبل المشرق لبلدنا.
المتواصلــة  وجهودهــا  بعملهــا 
مــع  وبالتعــاون  والمتميــزة، 
مجلــس اإلدارة والهيئــة اإلداريــة 
وصلــت  واإلشــرافية  والتعليميــة 
المســتوى  هــذا  إلــى  المدرســة 
المتقــدم والمتميــز، والذي أكســبها 
ســمعة عريقــة كمؤسســة تعليميــة 
رائــدة بالبحريــن والمنطقــة، وكل 
ذلــك لم يكن ليتحقق لــوال القيادة 
المتميــز مــن الشــيخة د. مــي بنت 
سليمان العتيبي؛ باعتبارها واحدة 
من القيادات النسائية البارزة التي 
كتبت اسمها بأحرف من ذهب في 
تاريــخ مملكــة البحريــن ليــس في 
مجــال التعليم فحســب، وإنما في 
العديــد من أعمــال الخيــر وبرامج 
خدمــة المجتمع لتشــكل لنا مصدر 
فخــر واعتــزاز، مع خالــص التحية 
جهودهــا  علــى  لهــا  والتقديــر 

وعطائها المخلص.

القيادات النسائية .. قصة نجاح
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افتتاح عدد من عمارات السكن الوظيفي للعسكريين02 جمادى الثانية 1440
ــوة” ــق “ال لمنسوبي  الكريمة  الــحــيــاة  سبل  توفير  الــدفــاع:  ــر  وزيـ

تحت رعاية القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أناب وزير شــؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن حســن النعيمي صباح 
أمس، الفتتاح عدد من عمارات السكن الوظيفي ضمن المشاريع اإلسكانية التابعة لقوة دفاع البحرين، بحضور رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 
تزامًنــا مــع احتفــال قــوة دفــاع البحريــن بالذكرى الحادية والخمســين على تأسيســها، وبعد إزاحة الســتار عن اللوحة التذكاريــة إيذاًنا بافتتاح العمارات الســكنية، تفقد 

الوزير جانًبا من الشقق السكنية.

وبهــذه المناســبة، قــال وزيــر شــؤون 
الرعايــة  ظــل  فــي  إنــه  الدفــاع 
والتوجيهات الســامية من لدن عاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة يولــي القائــد العام 
لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة 
توفيــر  شــأن  فــي  االهتمــام  عظيــم 
االجتماعيــة  الحيــاة  ســبل  وتهيئــة 
دفــاع  قــوة  لمنســوبي  الكريمــة 

البحرين.
وأكد حرص القيادة العامة لقوة دفاع 
االحتياجــات  تلبيــة  علــى  البحريــن 
دأبــت  لمنتســبيها، حيــث  اإلســكانية 
والشــقق  الوحــدات  توفيــر  علــى 
اإلســكانية وفــق معايير تتناســب مع 
خصائص البيئــة والتقاليد البحرينية 
األصليــة، مقدًرا الجهــود الطيبة التي 
األشــغال  مديريــة  قبــل  مــن  ُبذلــت 
العمــارات  إنجــاز  فــي  العســكرية 

السكنية.
حضــر االفتتــاح اللــواء الركــن بحري 
يوســف أحمد مال هللا مساعد رئيس 
والتمويــن،  لإلمــداد  األركان  هيئــة 
واللــواء الركــن علــي صقــر النعيمــي 
واللــواء  والتمويــن،  اإلمــداد  مديــر 
حقوقــي يوســف راشــد فليفل رئيس 
محكمــة  رئيــس  العســكري  القضــاء 
التمييــز العســكرية، واللــواء مهندس 
مديــر  النعيمــي  فضــل  عبدالعزيــز 
األشــغال العســكرية، وعــدد مــن كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.
والجديــر ذكــره أنــه تــم فــي فبرايــر 
2018 وضــع حجــر أســاس مشــروع 
إســكان قالــي لمنتســبي قــوة دفــاع 
البحريــن والــذي يحتــوي علــى 213 
نفــس  فــي  تــم  كمــا  ســكنية،  وحــدة 
الفتــرة وضــع حجــر أســاس مشــروع 
وادي  إســكان  مــن  الثانيــة  المرحلــة 
السيل لمنتســبي قوة دفاع البحرين، 

 267 علــى  المشــروع  ويحتــوي 
وحــدة ســكنية، حيــث بــدأ العمل في 
2018م  ســبتمبر  منــذ  المشــروعين 
ومــدة تنفيــذه 15 شــهًرا مــن تاريــخ 
البــدء، ضمــن العديــد مــن المشــاريع 
قــوة  بمنتســبي  الخاصــة  اإلســكانية 
إلــى  تنقســم  والتــي  البحريــن  دفــاع 

نوعين:
أولهمــا الســكن الوظيفــي وهو ســكن 
مؤقت لمنتســبي قــوة دفاع البحرين 
لحيــن توفــر ســكن التمليــك وتنفــذه 
لحيــن  العســكرية  األشــغال  مديريــة 
توفــر ســكن التمليــك، وقد تــم توزيع 
الرفــاع،  منطقــة  فــي  شــقة   112
مشــروع  افتتــاح  إلــى  باإلضافــة 
لقــوة  التابعــة  الســكنية  العمــارات 
2001م،  عــام  فــي  البحريــن  دفــاع 
بنايــات  ثــاث  مــن  يتكــون  والــذي 
54 شــقة مخصصــة  تضــم كل منهــا 
و350  المؤقــت،  الضبــاط  لســكن 
فــي منطقــة  وحــدة ســكنية مؤقتــة 
فهــو  الثانــي  والنــوع  الســيل.  وادي 
وزارة  مــع  بالتعــاون  التمليــك  ســكن 

المرحلــة  توزيــع  تــم  فقــد  اإلســكان 
األولى من مشــروع وادي الســيل في 
عام 2011م والذي اشــتمل على 774 
وحــدة ســكنية، باإلضافة إلــى توزيع 

المرحلــة الثانيــة مــن إســكان مدينــة 
زايد والتي اشتملت على 217 وحدة 
ســكنية و98 قســيمة، كمــا تــم توزيــع 

252 وحدة سكنية في مدينة حمد.

الرفاع - قوة الدفاع

3 و5 سنوات للمتهمين بتلقي أموال من قطر
ــار ــن دي ــف  ــ أل  225 ــادرة  ــ ــص ــ وم ــر...  ــابـ ــخـ ــتـ الـ ــن  مـ األول  ــراءة  ــ ــ ب

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على المتهمين بالتخابر مع دولة أجنبية وتلقي أموال من المدعو وزير الداخلية 
الســابق بالحكومــة القطريــة عبدهللا بن خالــد آل ثاني؛ بهدف التأثير على االنتخابات النيابيــة، واللذين ضبط بحوزتهما 
مبلغ يصل ألكثر من 12 ألف دينار لم يفصحا عنه، وادعيا أنهما نسيا ذلك، فضال عن أنهما تلقيا أمواال في السابق وصلت 
بالنسبة ألحدهما ألكثر من 170 ألف دينار خالل 10 سنوات؛ وذلك ببراءة المتهم األول مما نسب إليه من تهمة التخابر 
وبسجنه لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 دينار وبحبس المتهم الثاني لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 1000 دينار عن 
تهمة الحصول على تمويالت مالية، كما أمرت بمصادرة األموال المضبوطة بحوزتهما والبالغة أكثر من 225 ألف دينار.

جــاءت  حســبما  التفاصيــل  وتشــير 
بتصريــح ســابق للمحامي العــام للنيابة 
الكليــة المستشــار أحمــد الحمــادي فــي 
أن النيابــة العامــة كانت قــد تلقت باغا 
مــن إدارة المباحث الجنائيــة، مفاده أن 
التحريــات توصلت إلى قيام شــخصين 
الخــارج  مــن  أمــوال  وتلقــي  بجمــع 
المختصــة  الجهــة  مــن  ترخيــص  دون 
حيــث  القانــون،  ألحــكام  وبالمخالفــة 
ثبــت تلقيهمــا أمــواال مــن المدعــو وزيــر 
الداخلية السابق في الحكومة القطرية 
عبــدهللا بــن خالــد آل ثانــي، وذلــك مــن 
بالتــردد  أو  البنكيــة  حســاباتهما  خــال 
علــى قطــر واســتام األمــوال منــه نقدا 
علــى دفعــات كبيــرة وآخرهــا مــا ضبــط 

لديهما.
أن  إلــى  كذلــك  التحريــات  وأســفرت 
مبالــغ  المذكــور  مــن  تســلم  أحدهمــا 
مالية للترشــح في االنتخابــات النيابية 
ولدعم حملته االنتخابية، وأنه بتكثيف 
المتهميــن  صلــة  حــول  التحريــات 
التــي  واألغــراض  القطــري  بالمســؤول 
ألجلهــا يتلقيان األمــوال منه، فضا عن 
الدافــع مــن وراء تقديــم الدعــم المالــي 

لحملة أحدهما االنتخابية.
وكشفت أيضا أن الغرض من تلقي تلك 
األمــوال هــو اســتخدامها فــي أمــور من 
شأنها اإلضرار بمصالح الباد، ومن بينها 
التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في 
عمــل المؤسســات التشــريعية بالمملكــة 
مــن خــال العمل فــي المجلــس النيابي 
علــى نحــو يخدم التوجهــات واألهداف 

القطرية المناوئة لمملكة البحرين.
أصــدرت  التحريــات  تلــك  إثــر  وعلــى 
بمراقبــة  للشــرطة  إذنــا  العامــة  النيابــة 
التــي  الهاتفيــة  المحادثــات  وتســجيل 
تجــري فيما بيــن المتهميــن، وثبت منها 
صحة ما توصلت إليها هذه التحريات.

وبناء على أمر النيابة العامة تم القبض 

علــى المتهميــن بمطار البحريــن الدولي 
لــدى عودتهمــا مــن دولــة قطــر حامليــن 
معهمــا مبالــغ نقديــة تجــاوزت مقدارها 
ألــف دينــار بحرينــي و5000 ريــال   12
قطــري، دون أن يفصحــا عــن حيازتهمــا 
إياهــا بالدائــرة الجمركيــة، ومــن ثــم تم 
ضبطهمــا وعرضهما علــى النيابة العامة 
رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات 

أخرى.
الثانــي  المتهــم  مــع  التحقيــق  وأثنــاء 
اعتــرف أنــه تســلم مــن المدعــو عبدهللا 
بــن خالــد آل ثانــي مبلــغ يصــل إلــى 10 
آالف دينــار؛ لغــرض دعمــه فــي حملتــه 
االنتخابيــة، وذلــك عبــر حســابه البنكي 
يقــوم  األول  المتهــم  وأن  قطــر،  فــي 
باســتام مبالغ عبر حسابه في البحرين 
وأنهما يحوزان في منازلهما على أموال 

وشيكات تم استامها من دولة قطر.
واعترف المتهم األول “52 عاما - يعمل 
محلــا ماليــا في بلدية المحــرق” بأن ما 
نســب إليــه صحيح بشــأن تلقيــه أمواال 
الذكــر عــن  الســابق ســالف  الوزيــر  مــن 
طريــق تحويــات بنكيــة مــن الحســاب 
إلــى  قطــر  دولــة  فــي  بمكتبــه  الخــاص 
حسابه، وبأنه لم يفصح عن المال الذي 
كان بحوزته أثناء عودته من قطر كونه 

نسي ذلك.
وأضــاف أنــه تعــرف علــى آل ثانــي مــن 
خــال شــقيقه، الــذي كان يــدرس فــي 
قطريــة،  بســيدة  وتــزوج  آنــذاك،  قطــر 
وتوطــدت عاقتهمــا، حيث كان يرســل 
حســابه  علــى  شــهريا  دينــار   1500 لــه 

البنكي في صورة مساعدات.
ولفــت المتهــم الثانــي إلــى معرفتــه بآل 
ثاني منذ العام 1998، حيث كان يلتقي 
معه كل يوم خميس في أحد المساجد، 
واســتمرت العاقــة بعــد أن صــار وزيــرا 
لألوقــاف فــي قطــر، ثــم وزيرا للشــؤون 
الداخليــة ووزيرا للداخلية، مشــيرا إلى 

أنه كان يعمل في قطر لسنوات واستقر 
فيها لفترة ثم عاد للبحرين.

وأوضح أنه يتســلم راتبا شهريا مقداره 
1500 دينــار مــن عبــدهللا آل ثانــي منــذ 
العــام 2008، مقابــل عمله معــه كمرافق 
لــه فــي ســفراته، وقــد توقــف آل ثانــي 
عــن دفــع الراتــب منــذ ســنة بعــد األزمة 
التــي حصلــت بيــن البلدين، مشــيرا إلى 
أنــه هو اآلخر نســي اإلفصاح عن 2000 
دينــار كانــت بحوزتــه حــال وصوله من 
قطــر، ونفى أن يكون المبلغ مقابل دعم 
لحملتــه االنتخابيــة، إال أنــه تســلم مبلغ 
10 آالف دينار لتركيب عوازل لألمطار.
وقــد أحالــت النيابــة العامــة المتهميــن 
للمحكمة على اعتبار أنهما ارتكبا اآلتي:

أوال: في غضون العام 2018:

المتهم األول:
أ - سعى وتخابر لدى دولة أجنبية ولمن 
يعمــل لمصلحتهــا بقصد اإلضــرار بمركز 
البــاد السياســي وبمصالحهــا القوميــة 
بــأن ســعى وتخابــر مــع دولة قطــر ومع 
عبــدهللا بن خالــد آل ثاني، والذي يعمل 
لمصلحتهــا، واتحــدت إرادتــه معه على 
أن يترشح للمجلس النيابي في المملكة 
بدعــم مالــي مــن دولــة قطــر، وأن يقوم 

مــن خال ذلك الترشــح وعند اكتســاب 
صفــة عضوية المجلــس النيابي، بتنفيذ 
ومخططاتهــا  ومنهجهــا  توجهاتهــا 

المناهضة لنظام الحكم في المملكة.
ب - طلــب وقبل لنفســه عطية من دولة 
أجنبيــة وممــن يعمــل لمصلحتهــا بقصد 
قوميــة  بمصلحــة  ضــار  عمــل  ارتــكاب 
للبــاد، بــأن طلــب وقبــل لنفســه مبالــغ 
دينــار  آالف   10 مقدارهــا  يصــل  ماليــة 
مــن دولــة قطــر ومــن عبــدهللا خالــد آل 
وذلــك  لمصلحتهــا،  يعمــل  الــذي  ثانــي 
مقابل ترشحه في المجلس النيابي في 
المملكــة والعمــل مــن خاله علــى تنفيذ 
مخططــات هذه الدولــة ومنهجها القائم 
علــى مناهضــة نظــام الحكــم فــي الباد 

واإلضرار به.
المتهــم الثانــي: علــم بارتــكاب الجرائــم 
أمرهــا  يبلــغ  ولــم  أوال  بالبنــد  المبينــة 

للسلطات العامة.

ثانيا: في الفترة ما بين 2013 

– 2018 بداخل مملكة البحرين 
وخارجها:

المتهمان األول والثاني:
-1 قامــا بجمــع األمــوال وقبولهــا دون 
مــن  بذلــك  ترخيــص  علــى  الحصــول 
ألحــكام  خافــا  المختصــة  الجهــات 
القانــون بــأن تســلما أمــواال نقديــة مــن 
خارج البحرين بطريقة التحصل النقدي 
المباشــر وعبر تحويلها لحســاباتهما في 
البنــوك، وكان ذلــك بالنســبة لــألول نقدا 
قطرييــن،  بنكيــن  فــي  حســابه  وعبــر 
 52126 مقــداره  مجمــوع  يصــل  بمــا 
وعبــر  نقــدا  للثانــي،  وبالنســبة  دينــارا، 
حســابه فــي بنــك بحرينــي وبمــا يصــل 
مجمــوع مقداره 173678 دينارا، ولغير 

األغراض العامة.
-2 لــم يفصــح كل منهمــا عــن األمــوال 
التــي بحوزتهمــا إفصاحــا صحيحا حال 
بمطــار  الجمركيــة  بالدائــرة  تواجدهمــا 
البحريــن قادميــن مــن دولــة قطــر عبــر 
الجمــارك  عنــد طلــب ضابــط  الكويــت، 
لهمــا بذلــك، وأخفيــا مقدارهــا الصحيح 
وقدمــا  التمويــه  بطريــق  منــه  وأنقصــا 

بيانات غير صحيحة عنها.

بالرغم من تأجيل النظر في القضية ألكثر من 6 جلسات لذات السبب 
فــإن المحكمــة الكبــرى الجنائية األولى ال تزال تنتظر التقرير النفســي 
النهائي بشــأن شــاب “24 عاًما” تجرد من إنســانيته ألجل بضعة دنانير 
يتحصل عليها من خالل قتل العمال اآلسيويين غدًرا، ممن يتصادف 
وجودهــم فــي المنطقــة التــي يتجــول فيهــا بحًثــا عــن ضحيتــه، وراح 
ضحيتــه علــى األقــل اثنيــن لقيــا حتفهما بواســطة 8 ضربــات بمطرقة 

حديدية، هشمت رأسيهما.

واعتــرف المتهــم بمــا نســب إليــه 
مــن جرائــم قتــل مدعًيــا بأنــه لــن 
يســأل عــن اآلســيويين أي أحــد 
قــررت  فيمــا  تعبيــره،  حــد  علــى 
المحكمــة إرجــاء النظــر بالقضية 
الطبــي  التقريــر  ورود  لحيــن 
النفســية  حالتــه  لبيــان  النفســي 
ومــدى مســؤوليته عــن تصرفاته 
من عدمه، حتى جلسة 12 فبراير 
باســتمرار  األمــر  مــع  الجــاري، 

حبسه لحين الجلسة القادمة.
العامــة  النيابــة  أحالــت  وكانــت 
الشــاب للمحاكمة علــى اعتبار أنه 
في غضون شــهري مارس وأبريل 
ارتكــب جنايــة  أوالً:  ليــا،   2018
القتــل عمــًدا مــع ســبق اإلصــرار، 
الرتــكاب جريمــة  وذلــك تســهياً 
المجنــي  عمــًدا  قتــل  بــأن  أخــرى 
عليهمــا األول والثانــي مــع ســبق 
علــى  النيــة  بيــت  بــأن  اإلصــرار 
قتلهمــا وأعــد لذلــك أداة الجريمة 
وقــام  إليهمــا  وتوجــه  “مطرقــة” 
 8 إلــى   7 مــن  بضــرب كل منهمــا 
ضربــات بواســطة المطرقــة تجاه 
رأس كل منهمــا قاصــًدا مــن ذلــك 
إزهاق روحيهما، وبلغ مقصده بأن 
أحــدث بــه اإلصابــات الموصوفــة 

بالتقريــر الطــب الشــرعي والتــي 
وقــد  منهمــا،  كل  بحيــاة  أودت 
ارتكبــت هــذه الجنايتين تســهيا 
كل  ســرقة  جريمــة  الرتــكاب 
مــن المجنــي عليهمــا وذلــك بأنــه 
فــي ذات المــكان والزمــان ســرق 
بــاألوراق  المبينــة  المنقــوالت 

والمملوكة للمجني عليهما.
المبينــة  المنقــوالت  ثانًيــا: ســرق 
باألوراق والمملوكة للمجني عليه 
الواقــع  اإلكــراه  بطريــق  الثالــث 
عليــه بــأن اصطــدم بــه بســيارته 
فاندفــع المجنــي عليــه محاصــًرا 
بين تلك السيارة وأخرى مشلول 
مكــن  ممــا  والمقاومــة  الحركــة 
المنقــوالت  ســرقة  مــن  المتهــم 

والفرار بها.
ثالًثــا: حــاز وأحــرز البلطــة “فأس 

معدني” المبينة باألوراق.

أكثر من 6 جلسات والمحكمة تنتظر 
التقرير النفسي لقاتل اآلسيويين

تأجيل القضية 
لـ12 فبراير 

لحين استالمه

عباس إبراهيم

أحمد الحمادي

بدر محمد
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مــن المفيــد جــدا أن نشــير إلــى أن مشــاعر الكراهيــة العميقــة التــي كان 
الشــعب اإليراني يكنها حيال حكم محمد رضا بهلوي، تعود جذورها إلى 
االنقــاب العســكري لـــ أم آي 6 البريطانيــة وســي آي أي األميركيــة، والذي 
أطــاح بحكومــة الدكتــور محمــد مصــدق باعتبارهــا الحكومــة الوطنيــة 
الوحيــدة التــي شــهدها التاريخ اإليرانــي المعاصر، وفي هــذا المجال أكد 
زعيــم المقاومة اإليرانية مســعود رجوي فــي المحكمة في عام 1972 )أنا 
ورفاقــي، نحــن مــن األبنــاء السياســيين للدكتــور محمد مصدق الــذي آثر 

على نفسه أن يكون بعيدا عن كل منصب ومال(. 
اليــوم إذ تصــل األوضــاع في إيران داخليــا وإقليميا ودوليــا إلى منعطف 
غيــر مســبوق مــن أهــم خصائصــه ومميزاتــه أنه ال يمكــن أبدا العــودة من 
هــذا المنعطــف إلى الوراء، فإن احتماالت التغيير في إيران صارت واردة 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى وصــار الموضوع قابــا للطرح والمناقشــة على 
مختلــف المســتويات، وفــي هــذا الوقــت بالذات فــإن قضية بديــل النظام 
الحالــي اآليل ألســباب كثيرة للســقوط واالنهيار، صــارت تطرح أيضا في 
مــوازاة ذلــك، ويبدو أن هناك ســياقا ما يســعى إلضفاء نــوع من الضبابية 
علــى قضيــة البديل ودفعها باتجاه منفصل أو معزول عن الواقع اإليراني 
أو تحديــدا عــن األحــداث والتطــورات التــي جــرت خــال العقــود األربعة 
الماضيــة، وذلــك يعنــي التغطية والتعتيم على تاريــخ ممتد ألربعين عاما 
والسعي لفرض ما يناقض ويخالف ذلك، وسنأتي على شرح ذلك الحقا. 

ونحن إذ بدأنا هذه المقالة بتسليط الضوء على دور منظمة  «
مجاهدي خلق في عهد الشاه وما قامت به، فقد لفتنا النظر إلى 

حضورها ومكانتها في ذلك الوقت أي قبل الثورة اإليرانية، وكان لنا 
أكثر من قصد وغاية من وراء ذلك، لكننا نجد أيضا من الضروري 

جدا تحديد دور ومكانة منظمة مجاهدي خلق بعد الثورة وتأسيس 
النظام الحالي لكي نرى هل أنها جديرة بأن تكون بديال للنظام 

الديني الحاكم اآلن أم ال، وللموضوع صلة. “إيالف”.

إيران القصة تعيد نفسها أم ماذا؟ )3(

المؤتمر العالمي لألخوة 
اإلنسانية

عقــد فــي دولــة اإلمارات العربية المتحــدة “المؤتمر العالمي لألخوة اإلنســانية” بحضور 
وزيــر التســامح اإلماراتــي والبابــا فرانســيس بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة وشــيخ األزهر 

وجمع من القيادات الدينية والفكرية واإلعامية من مختلف دول العالم.
ويأتــي انعقــاده بهــدف تفعيــل الحوار اإلنســاني بيــن البشــر وتعزيز أهميتــه، ومن أجل 
تنمية العاقات بين األديان وأتباعها، وتمتين الثقافات اإلنسانية الُمتعددة وبناء صرح 
الثقــة المتبادلــة بيــن أفراد البشــر، بغية تحقيق الســام علــى األرض واالزدهار والتقدم 

لشعوبها.
إن تنظيــم هــذا المؤتمــر ينطلــق مــن مبــدأ التســامح الــذي ُيشــجع المحبــة بيــن األديان 
اإلنســانية  القيــم  علــى  القائــم  واالحتــرام  التفاهــم  لتحقيــق  الشــعوب  بيــن  والحــوار 
الُمشــتركة، وُمكافحــة التطرف واإلرهاب الُمدمر، واجتثــاث الكراهية وتحقيق العدالة، 
ومحاربــة الجــوع والفقــر وتحســين البيئــة اإلنســانية، وتحقيــق أســمى معانــي األخــوة 
البشــرية بعيــًدا عــن التشــاحن الطائفــي واالختــاف السياســي والنــزاع العســكري بيــن 
الدول وشــعوبها، حيث إن اســتبعاد ذلك ُيعزز من التســامح وُيرســخ االحترام الُمشترك 

بين الدول وشعوبها. 
إن العالــم مــن شــرقه إلــى غربــه ومن شــماله إلى جنوبه يعيش أســوأ أزماته السياســية 
واالقتصادية، العســكرية واالجتماعية، البيئية واإلنســانية، الفكرية والثقافية، ويعيش 

فــي أوقــات ُمقلقــة جــًدا، وأكثرهــا ضــرًرا التدخــل فــي شــؤون الــدول األخــرى وســعي 
مجموعات لتحويل الدين إلى ساح لقتل اآلمنين من البشر.

اإلرهــاب أصبــح اليــوم أكثر المنتجات التي تصل إلى الناس ســريًعا، اإلرهاب الذي قتل 
النــاس وصــادر أمنهــم وأمــن بادهم، اإلرهــاب الذي جعل مــن إنتاج األســلحة وُمعدات 

الفتك أكثر من إنتاج الغذاء والدواء.
هــذا المؤتمــر يبعث رســالة إلى كل الدول والشــعوب وإلــى أديانهــا ومعتقداتها، مفادها 
االعتــراف باآلخــر وجــوًدا وفكــًرا وديًنــا ومذهًبــا، وأن تكــون حياتنــا تحت ظــل فضيلة 
الُحــب والتســامح، فاللغــات واألديــان واألعــراق والمذاهــب والثقافــات أدوات اتصــال 
وليست أسلحة انفصال، فاإلنسان يحتاج إلى المأوى واألمن والغذاء والدواء أكثر من 
حاجته إلى المدرعات واأللغام، ومد جسور التعاون وااللتزام بمبادئ األخوة اإلنسانية.
ُيسعدنا أن تكون توصيات هذا المؤتمر من أجل بناء العائلة اإلنسانية، وتخليص البشر 
من عذاب البشر، ليعيش اإلنسان حياته ُمستِقرا، في أمٍن وأمان، وأن تكون التوصيات 

مرسخة لقيم اإلخاء والمحبة بين البشر.
أوجد هللا تعالى الحياة لجميع البشر الذين يعيشون في قرية كونية واحدة،  «

أسرة واحدة في تعايش سلمي ُمشترك متين ليكون منهجا حياتيا لتحقيق الِسلم 
العالمي وليحفظ  بقاء البشرية واستمرارية وجودها على أرض السام والمحبة.
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قوة دفاع البحرين... يقظة 
وتأهب للدفاع عن الوطن

يشرفني عبر هذه الزاوية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي 
جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
وإلى ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، وإلى ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة نائب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 

الوزراء بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.
لــم يكــن بنــاء قــوة دفاع البحريــن وتطويرهــا غاية في حــد ذاتهــا، لكن األمر 
ضــرورة ال غنــى عنهــا، حمايــة للوطــن ودفاعا عــن ترابه الغالــي وحفاظا على 
واالســتقرار  لألمــن  أيضــا  وتوفيــرا  الوطنيــة  مكتســباتنا  وصــون  منجزاتنــا 
الضروريين لتحقيق التقدم والرخاء، واســتطاعت قوة دفاع البحرين بفضل 
رؤيــة القائــد األعلــى والطيــار األول ســيدي جالــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة حفظــه هللا ورعــاه أن تنطلــق بقوة نحــو غاياتها وتختصر المســافات 
حتى أصبحت اليوم من أقوى وأعتد الجيوش في المنطقة بمستواها العالي 
الرفيــع والضبــط والربــط والتدريــب الحديــث والمتكامــل، فما بيــن 5 فبراير 
1969 وهــو يــوم االحتفــال بتخريــج الدفعــة األولــى ووضع اللبنة األساســية 

وبيــن 5 فبرايــر 2019 أشــبه بالمعجــزة فــي عمليــة البنــاء وتطويــر القــدرات 
بالمنظور العسكري، فخال هذا الزمن القصير استطاعت قوة دفاع البحرين 
أن تمتلــك قدرات وإمكانيات عســكرية هائلة، واحتلــت مراكز متقدمة ضمن 
قائمــة أكثــر الجيــوش العالمية تقدمــا وجاهزية ومنظومــة متكاملة بمختلف 

تشكياتها ووحداتها، إذ حشدت الطاقات وسابقت الزمن للحاق بالعصر. 
كمــا أن تاريخ هذه القوة الباســلة ملــيء بالماحم البطولية الخالدة والفريدة 
والكفاءة واإلقدام، والتصدي للطامعين والمتربصين، فقد شاركت في حرب 
أكتوبــر 1973 حيــث ســاندت قــوات الــدول العربية الشــقيقة بمجموعة قتال 
شــملت كتيبــة المشــاة اآللية الملكيــة األولى، وكانــت لها إســهاماتها البطولية 
أيضا في حرب الخليج الثانية “تحرير الكويت 1990” وحرب الخليج الثالثة 
“حــرب العــراق”، وعملية عاصفة الحزم وإعادة األمــل 2015، وعمليات األمن 
الداخلــي أيضــا كعمليــة الفــاروق 2011 التــي قضــت علــى المخطــط اإليراني 

الصفوي اآلثم.

قوة دفاع البحرين يقظة وتأهب للدفاع عن الوطن وسيادته ومكتسباته. «

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

لغتنا اإلنجليزية... “تفّشل”
إلى متى ووضع اللغة اإلنجليزية في المدارس الحكومية ال يرقى إلى المستوى 
المطلــوب؟ يتخــرج الطالــب مــن المرحلــة الثانويــة وهــو ال يزال غيــر متمكن من 
اللغــة ال تحدثــًا وال كتابــًة! يدخــل الطاب الجامعة فيواجهــون عقبة اللغة - التي 
هــي عقبــة أغلبيــة طلبــة المــدارس الحكوميــة - فتحــول بينهــم وبيــن تقديمهــم 
لتخصصات تعتمد بالدرجة األولى على اللغة اإلنجليزية كالهندسة، أو العلوم، أو 

إدارة األعمال أو غيرها من التخصصات. 
الكارثــة كل الكارثــة إن مــا تــم قبــول الطالــب فــي تخصــص يعتمــد علــى اللغــة 
اإلنجليزيــة بالدرجــة األولــى وهــو يعانــي من ضعف شــديد فيهــا! وال تقل لي إن 
امتحانــات القبول ستكشــف مســتواه وســترفضه منذ البدايــة، فبعضهم يجدون 
أنفسهم أمام خيار ال ثاني له، عندما يقبلون في تخصص الرغبة الثالثة أو حتى 
الرابعة، فيتعرقلون دراســيًا ويواجهون غول الطرد من الجامعة والســبب ضعف 

لغتهم اإلنجليزية! 
مشــكلة ضعــف مســتوى اللغــة اإلنجليزية لدى طلبــة المدارس الحكومية ليســت 
وليــدة اللحظــة، ووزارة التربيــة والتعليــم واجهتهــا بإدخالها كمادة أساســية منذ 
الصف األول االبتدائي، إال أنه ولألسف ال يزال األمر بحاجة إلى تطوير، عبر وضع 
اليد على الخلل الذي يؤدي إلى مخرجات ال ترقى ليس فقط لمســتوى الدراســة 

فــي الجامعــات بــل حتى لدخول ســوق العمل، خصوصًا إذا واجهوا منافســة من 
طلبــة المــدارس الخاصــة الذيــن وبــا شــك ســتكون الغلبة لهــم باعتبارهــم أقوى 

بمراحل في اللغة اإلنجليزية.
عندما تتحدث مع مدرسي اللغة اإلنجليزية وخصوصًا لطلبة المرحلة االبتدائية 
-كونهم المؤسســين األوائل لمســتوى الطالب في اللغة - يؤكدون أنهم يواجهون 
عــدة تحديــات تحــول دون تطبيــق رؤيتهــم فــي التدريــس، والتــي منهــا قصــر 
الحصص الدراسية، وارتفاع عدد الطلبة في الفصل الدراسي ناهيك عن الحشو 
فــي المناهــج بمــا ال داعي لــه، مما يضع المــدرس أمام تحدي االنتهــاء من المقرر 

في المدة المحددة، وتدريب الطلبة على المهارات اللغوية والتي منها الكتابة. 
لمــاذا ال تســتعين وزارة التربيــة والتعليــم بأكاديميــي جامعــة البحرين في وضع 
رؤية حديثة لتدريس اللغة اإلنجليزية في المدارس الحكومية، بما يتناسب مع 

مستوى الدراسة في الجامعات، وبما يليق بواقع سوق العمل؟.

ياسمينة: لن يتحسن مستوى اللغة اإلنجليزية لدى طلبة المدارس  «
الحكومية إال بجهود جادة يا وزارة التربية والتعليم.

yasmeeniat@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

مــا يحــدث فــي فنزويــا حاليــا دليــل جديــد وأكيــد علــى أن الواليــات المتحــدة 
وحلفاءها األوروبيين يعرفون كل شــيء ويقررون كما يشــاءون أن هذا الرئيس 

ديمقراطي أو ديكتاتوري على هواهم. 
فالديمقراطيــة هــي مــا تــراه أميركا كذلك والحكم الرشــيد هو ما تــراه هي حكما 

رشيدا وما عدا ذلك فهو مرفوض من )المجتمع الدولي(.
كيــف نقتنــع أن الرئيــس ترامــب الــذي وعد في حملتــه االنتخابية بــأن ال يتدخل 
فــي شــؤون الــدول األخــرى، جــاء إلــى فنزويا مــن أجــل تحقيــق الديمقراطية؟ 
ترامــب وحلفــاؤه األوروبيون يقفون خلف رئيس البرلمــان الفنزويلي الذي أعلن 
نفســه رئيســا علــى البــاد ضد الرئيس المنتخــب. ولم يتوقف األمر عند مســاندة 
رئيــس البرلمــان الــذي انقلب علــى الرئيس المنتخــب ولكن تم توجيــه اإلنذارات 
والتهديــدات واالســتعداد للتدخــل العســكري المباشــر إلجبــار الرئيــس المنتخب 

على ترك مكانه.
وكأن الشعب الفنزويلي ال قيمة وال اعتبار له في هذه المعادلة العجيبة! يبدو أن 
فنزويــا ســتلحق بقائمــة الدول التي تــم تدميرها والقضاء علــى مقدراتها تحت 

شعار حماية الديمقراطية. 
الدليــل علــى ذلــك أن الواليــات المتحــدة وأتباعهــا األوروبييــن رفضــوا دعــوات 

الحوار بين الرئيس المنتخب والمعارضة التي يقودها رئيس البرلمان المنقلب.
والدليــل علــى ذلك هو المســارعة بفــرض العقوبات على شــركة النفط الفنزويلية 

وعلى كل الحسابات الحكومية وتضييق الخناق على الشعب كله.
إنهــا خطــة واضحــة لتدمير فنزويــا ذات االحتياطيــات النفطية الكبيــرة كما تم 
تدميــر العــراق تحــت نفــس الذرائع والحجــج، والغريب أن الرئيــس ترامب أعلن 
هــذا األســبوع أن أجهــزة االســتخبارات األميركيــة أخطــات في تقديرهــا للعراق 

وامتاكه األسلحة النووية قبل احتال العراق!
والخاصة أن فنزويا وما يجري فيها وما يراد لها هو دليل دامغ جديد على  «

أن الديمقراطية الغربية طالما استخدمت لتأديب حكام وشعوب يسبحون 
ضد تيار أميركا وحلفائها الغربيين.

لهذا ال تثق الشعوب بشعارات الديمقراطية

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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دوالر مليــون   11.4 وباســتثمارات  بحرينــي   100 يوظــف 

افتتاح مصنع ألماني للمواد العازلة

افتتح صباح أمس )الثالثاء( مصنع ألماني مختص في صناعة المواد العازلة والمستخدمة في أعمال البناء والتبريد والتكييف والمعدات الصناعية وغيرها وذلك 
فــي منطقــة البحريــن العالميــة لالســتثمار بالحد. وقال نائب الرئيس لشــركة أرماســيل لمنطقة أوروبا والشــرق األوســط وافريقيا جيليرمي هوغــن: إن هذا المصنع 

يحمل رقم 26 في مصانع المجموعة المنتشرة حول العالم، مقدرا االستثمارات في تشييده بنحو 10 ماليين يورو )11.4 مليون دوالر(.

ســيوفر  المصنــع  أن  المســؤول  وأضــاف 
مئــات الوظائــف، مشــيًرا إلــى أنــه يســتمر 
فــي توظيــف البحرينييــن ذلــك بنحــو 40 
ا في حين يخطط لرفع عدد  موظًفا مختصًّ
الموظفيــن لنحــو 100 موظف بحريني مع 
توســع إنتاجــه فــي الســنوات المقبلــة، في 
الوقــت الــذي يعمــل فيــه قرابــة 80 عامــاً 
ــا، وبّيــن أن المصنــع ســينتج نحــو 6  حاليًّ
العــزل  منتجــات  مــن  مكعــب  متــر  آالف 
الحراري والتي تســاعد في العزل الحراري 

والحفاظ على الطاقة. 
 وأشــار المســؤول إلــى أن المصنــع ســيوفر 
منطقــة  لــدول  أساســي  بشــكل  منتجاتــه 
الشــرق األوســط بدايــة مــن دول مجلــس 
أســواق  خصوصــا  الخليجــي  التعــاون 
واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
كمــا ســيوفر منتجاتــه  المتحــدة،  العربيــة 

لألسواق االفريقية اآلخذة في النمو.
لتشــييد  البحريــن  اختيــار  ســبب  وحــول 
المملكــة  أن  إلــى  أشــار  الجديــد،  المصنــع 
تعــد فعــا “بيئة صديقة لألعمــال” الفتا مع 
وجــود عدد مــن الجهات مــن بينها مجلس 
التنميــة االقتصاديــة و”تمكيــن” إلى جانب 
وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة فــإن 
تأســيس المصنع واالســتثمار تم بساســة، 
الفتــًا إلــى أنــه جــرت مقارنــة البحريــن مــع 
لكــن الشــركة  الــدول المجــاورة  عــدد مــن 
وجــدت المملكــة مكانــًا مناســبًا خصوصــًا 
مــع وجود الكفاءات واليد العاملة المؤهلة 

للعمل.
تقــوم  التــي  المنتجــات  عــدد  وبخصــوص 
إلــى  المســؤول  أشــار  بتصنيعهــا،  الشــركة 
صعوبــة حصــر عددهــا، إذ تقــوم الشــركة 
بابتــكار المزيــد مــن المنتجــات التــي تلبــي 
حاجــات قطــاع التشــييد والتصنيــع حــول 
العالــم، مضيفــا أنــه مــن خــال المصنع في 
البحرين ســيتم تزويد زبائــن في اإلمارات 

بمنتج جديد طورته الشركة.
وقدر المسؤول زبائن الشركة في المنطقة 

مصنــع  بوجــود  أنــه  إلــى  الفتــا  بالمئــات، 
وفريــق محلــي فإن الشــركة ســتكون على 
الزبائــن  باحتياجــات  أكبــر  وفهــم  مقربــة 

بالمنطقة.
وبيــن إلــى أن المصنــع يســتطيع مضاعفــة 
اإلنتــاج مــع اســتام المزيــد مــن الطلبيــات 

وبالتالي زيادة عدد العمال.
مــن جانبــه، أشــار وكيــل الــوزارة لشــؤون 
والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  الصناعــة 
والســياحة، أســامة العريــض، الــذي افتتح 
اســتغرق  المشــروع  تشــييد  أن  المصنــع، 
قرابة العامين، وأن هناك تسهيات واسعة 
خــال  مــن  األلمــان  للمســتثمرين  قدمــت 

وجود إجراءات واضحة وسلسة.
مــن جانبه، قــال المدير التنفيــذي للصناعة 
والنقــل فــي مجلــس التنميــة االقتصاديــة، 

علــى  عمــل  المجلــس  ان  رجــب،  حســين 
 2012 منــذ  للبحريــن  الشــركة  اســتقطاب 
مــن خال المباحثات المســتمرة، إذ أثمرت 
فــي  والشــركاء  التنميــة  مجلــس  جهــود 
اســتقطاب المصنع عبر تقديم التســهيات 

الممكنة.
العمــاء  لدعــم  التنفيــذي  الرئيــس  أمــا 
والعمليــات فــي “تمكيــن”، قصــي العريض، 
فأشار إلى “تمكين” ساهم في تمويل إقامة 
المصنع لدعــم توظيف البحرينيين، مؤكدًا 
أن االتفــاق الخــاص مع شــركة “أرماســيل” 
األلمانيــة هــو علــى المــدى الطويــل بحيث 
فــي  مجزيــة  عمــل  فــرص  خلــق  يتــم 
والتدريــب  التقنيــة  عاليــة  تخصصــات 
للبحرينييــن وأن يكون هناك أثر اقتصادي 
أن  مبينــا  الوطنــي،  باالقتصــاد  للمشــروع 

“تمكيــن” قام بهذه الخطــوة تحقيقا لثاثة 
أهداف هي دعم اســتقطاب االســتثمارات، 
ودعم قــدرات التصدير البحرينية، وزيادة 

فرص العمل المجزية للبحرينيين.

15 % مساهمة الصناعة 
بالناتج المحلي

الــى ذلك قال الرئيــس التنفيذي لمجلس 
الرميحــي:  خالــد  االقتصاديــة  التنميــة 
إلــى  اليــوم  أرماســل  شــركة  تنضــم 
الرائــدة  الشــركات  مــن  متناميــة  قائمــة 
التــي اختــارت البحريــن مقــرا لعملياتهــا 
اإلقليميــة. وتعكــس هــذه الخطــوة ثقــة 
الشــركة المرموقــة فــي قطــاع الصناعــة 
الــذي يشــهد نموًا متســارعًا فــي البحرين 
والــذي يعد داعمًا رئيســًا لخطــط التنويع 
القطــاع  هــذا  شــهد  حيــث  االقتصــادي، 
خــال الســنوات الخمــس الماضيــة نمــوًا 
 %  15 بنســبة  ويســاهم   ،%  20 بنســبة 
فــي الناتج المحلــي اإلجمالي للمملكة، ما 
يجعلــه ثاني أكبر مســاهم فــي اإليرادات 

غير النفطية.

االفتتاح الرسمي للمصنع

26 مليون دينار لصكوك 
التأجير قصيرة األجل

أعلــن مصرف البحريــن المركزي بأنه 
تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم 162 من 
صكوك التأجير اإلسامية الحكومية 
قصيرة األجل التي يصدرها مصرف 
البحريــن المركــزي نيابــة عن حكومة 
 26 اإلصــدار  قيمــة  تبلــغ  البحريــن. 
مليــون دينــار لفتــرة اســتحقاق 182 
يوًمــا تبــدأ فــي 7 فبرايــر 2019 إلــى 
العائــد  ويبلــغ   .2019 أغســطس   8
 %  4.39 الصكــوك  لهــذه  المتوقــع 
لإلصــدار   %  4.40 بســعر  مقارنــة 
الســابق بتاريخ 10 يناير 2019، علًما 
بأنــه قد تمت تغطية اإلصدار بنســبة 

.% 119

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - بورصة  البحرين

عــن  البحريــن  بورصــة  أعلنــت 
ســوق  فــي  إصــدارات   8 إدراج 
أذونــات الخزينة وصكــوك التأجير 
اإلســامية بقيمــة إجماليــة قدرهــا 
عــن  صــادرة  دينــار  مليــون   511
مصــرف البحريــن المركــزي اليــوم 
الخميــس 7 فبرايــر 2019 بأســعار 
فائدة تتراوح بين 4.23 % و4.88 

إلــى   3 بيــن  % ولفتــرات تتــراوح 
12 شــهر.وبهذه اإلدراجــات، يصــل 
عــدد إصــدارات أذونــات الخزينــة 
اإلســامية  التأجيــر  وصكــوك 
فــي  المدرجــة  األجــل  قصيــرة 
بورصــة البحريــن إلــى 12 إصــداًرا 
تبلــغ قيمتها اإلجمالية حوالي 911 

مليون دينار.

أقفل مؤشــر البحرين العام أمس األربعاء عند مســتوى 1,408.81 بارتفاع 
وقــدره 5.13 نقطــة مقارنــة بإقفالــه يــوم الثالثــاء، فــي حيــن أقفل مؤشــر 
البحريــن اإلســالمي عنــد مســتوى 845.34 بارتفــاع وقـــدره 7.18 نقطــة 

مقارنة بإقفاله السابق.

وتداول المستثمرون 4.64 مليون سهم، 
مليــون   1.28 قدرهــا  إجماليــة  بقيمــة 
دينــار، تم تنفيذهــا من خال 89 صفقة، 
حيث ركز الـــمستثمرون تعاماتهم على 
أســهم  قطــاع البنــوك التجاريــة، والتــي 
بلغــت قيـــمة أســهمه المتداولــة 763.92 
ألــف دينــار أي مــا نســبته 59.47 % مــن 

القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 
2.59 مليون سهم، تم تنفيذها من خال 

42 صفقة.
وجــاء البنــك األهلي المتحد فــي المركز 
األول، إذ بلغــت قيمــة أســهمه المتداولة 
732.72 ألــف دينار أي ما نســبته 57.04 
% من  إجمالـي قيمة األسهم المتداولة.

511 مليون دينار إلدراج 8 إصدارات

“البورصة” تكسب 5.1 نقطة

7 فبراير 2019 الخميس
02 جمادى الثانية 1440

“أرماسيل” ينتج 6 آالف متر 
مكعب وُيصّدر للشرق األوسط

كشــف الرئيــس التنفيــذي لشــركة مطــار البحريــن، محمــد البنفــالح، أنه ســيتم هــدم جزء مــن مبنى مطــار البحرين 
الدولي القديم ليتساوى خط الخدمات مع مبنى المطار الجديد، مبيًنا أنه سيتم هدم المبنى من البوابة 15 وحتى 
17. وفــي رده علــى أســئلة الحضــور في اللقاء الــذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحريــن أمس، حول بناء مدرج 
مطار آخر والذي طرح منذ حوالي 10 سنوات، أشار البنفالح أن الفكرة موجودة ولكن أبعاد المسافة الدولية بين 
المدرج الحالي واإلضافي كبيرة غير متوافرة حاليا. وكشــف البنفالح عن وجود زاوية لرواد األعمال البحرينيين 
لعرض المنتجات البحرينية في المطار، مبيًنا أن عدد الرواد كبير وستكون هناك فرصة للجميع حيث سيتم تغيير 

كل رائد عمل بين فترة وأخرى.

وأوضــح أن شــركة هــا بحريــن التابعــة 
القابضــة  الخليــج  طيــران  لمجموعــة 
اقتربت من استكمال استخراج الرخص 
مشــغلة  شــركة  أول  لتكــون  الخاصــة 
لـ”الليموزين” في المملكة، حيث ســتكون 
فــي  العاملــة  الشــركات  إحــدى  الشــركة 

المطار الجديد ضمن نطاق الضيافة.
وردا علــى ســؤال أحــد الحضــور حــول 
إمكانيــات حصــول القطــاع الخاص على 
رخص خاصة بنقل المسافرين وأمتعتهم 
الســفر  إجــراءات  وعمــل  المطــار  إلــى 
الخاصــة بهــم كمــا هــو موجود فــي دبي، 
قــال البنفاح إن هنــاك صعوبات متعلقة 
بالجانب األمني تواجه فتح هذا المجال 
أمــام شــركات القطاع الخــاص، مبيًنا أنه 
مــن الصعــب منــح المؤسســات الخاصــة 
رخــص الدخول على نظام المطار وعمل 
إجــراءات الدخول للمســافرين واألمتعة 
مــن خارج المطــار، مؤكدا أن هناك فرصا 
أخــرى قد يســتفيد منها القطــاع الخاص 

في هذا المجال.
إلــى ذلــك، قــدم البنفاح عرضــا متكاما 
حول المطار الجديــد وتكلفته اإلجمالية 
باإلضافــة  دوالر  مليــار   1.1 تبلــغ  التــي 
إلــى اســتيعاب  التــي تصــل  إلــى ســعته 
إلــى جانــب  14 مليــون مســافر ســنويا، 
بالمطــار  الخاصــة  والمرافــق  الخدمــات 
الحــرة  والســوق  الســيارات  كمواقــف 
كبائــن  وعــدد  البوابــات  عــدد  وزيــادة 

تخليص إجراءات المسافرين.

*36 ألف متر مربع               

منطقة الشحن 

التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
للشؤون التجارية بشركة مطار البحرين، 
أيمــن زينــل، إن مشــروع منطقة الشــحن 
الجديــدة ســتكون على مراحــل واألولى 
بمســاحة 36 ألــف متــر مربع فيما ســيتم 

بناء المراحل األخرى حسب الطلب.
أول  مــع  التوقيــع  تــم  أنــه  وأضــاف 
شــركات الشــحن التــي ســتأخذ مســاحة 
فيدكــس  شــركة  وهــي  المشــروع  فــي 
الشــحن  فــي  المتخصصــة  العالميــة 
مبيًنــا  اللوجســتية،  والخدمــات  الجــوي 
أن وجودهــا ســيعزز مــن موقــع البحرين 
فــي  اللوجســتية  للخدمــات  كمركــز 
فيدكــس  شــركة  ووقعــت  المنطقــة. 
العالميــة التــي اندمجــت مــع شــركة )تي 
ان تي( يوم الخميس الماضي، على عقد 
استئجار مساحة 9 آالف متر في منطقة 
الشــحن الجديدة التابعة لمطار البحرين 
الجديــد، ولمــدة تصــل إلــى 10 ســنوات، 
ســتخصصها  متــر  آالف   5 أن  مضيفــا 
الشركة لتشييد مخازنها باإلضافة إلى 4 

آالف متر مخصصة لشاحناتها.
وأوضــح زينــل أن هنــاك مفاوضــات مــع 
عدد من الشركات، ومن المتوقع التوقيع 
معها خال األشــهر القليلة المقبلة لشغل 

المســاحة المتبقيــة مــن منطقــة الشــحن 
الجديــدة، مشــيًرا إلــى أن عــدد شــركات 

الشحن في العالم قليل.
وبّيــن أنه ســيتم بنــاء المراحــل األخرى 
مــن منطقة الشــحن بعــد أن يكون هناك 
ومحجــوز  متوفــرة  واألراضــي  طلــب 
إلــى  الفًتــا  المقبلــة،  للفتــرة  للتطويــر 
أن تكلفــة المرحلــة األولــى مــن تشــييد 
مــا  بلغــت  الجديــدة  الشــحن  منطقــة 
يقــارب 12 مليــون دينــار. بــدوره، قــال 
والمواصــات  النقــل  جمعيــة  رئيــس 
غرفــة  فــي  اللوجســتية  والخدمــات 
تجارة وصناعــة البحرين، أحمد النعمة، 
إن مطار البحرين الجديد سيشكل نقلة 
والســياحي  التجــاري  للقطــاع  نوعيــة 
اللوجســتي  والقطــاع  عامــل  بشــكل 
خصوصــا، موضحــا أن مطــار البحريــن 
ومســاحات  بخدمــات  يتميــز  الجديــد 
واســعة مخصصــة للقطــاع اللوجســتي 

عجلــة  تحريــك  فــي  ستســاهم  التــي 
القطــاع الذي لــه تأثيرات علــى مختلف 

القطاعات التجارية.
النعمــة عــن مقترحــات ســيتم  وكشــف 
الــذي  المقبــل  االجتمــاع  فــي  عرضهــا 
التنميــة  مجلــس  مــع  اللجنــة  ســيجمع 
االقتصادية، ومــن أهم تلك المقترحات 
البحــري  النقــل  خدمــات  تفعيــل 

للمســافرين “Ferry Sevices”، موضحــا 
أن هــذه الخدمــة توفر فرصــة للراغبين 
فــي الســفر إلــى الــدول الخليجيــة عبــر 
السفن من البحرين مع شحن سياراتهم 
معهــم، مضيفا أن هذه الخدمة ســيكون 
لها جوانب ايجابية عديدة منها تنشيط 
تخفيــف  إلــى  إضافــة  البحــري  النقــل 

الضغط على جسر الملك فهد.

هدم جزئي بالمطار لتسوية خط الخدمات بالمبنى الجديد

البنفالح متحدثا في اللقاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين

علي الفردان من الحد
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أطلــق “خليــج البحريــن للتكنولوجيا المالية” وصندوق العمل “تمكين” أول برنامج تدريبي من نوعه على مســتوى 
الشــرق األوســط فــي إعــداد وبنــاء الكفــاءات التخصصية فــي مجــال التكنولوجيا الماليــة، بالتعاون مــع جامعة 

جورج تاون األميركية، وسيتم تدريب 50 بحرينًيا سنوًيا على دفعتين ابتداء من شهر أبريل المقبل.

البحريــن  “خليــج  لـــ  التنفيــذي  الرئيــس  وأوضــح 
للتكنولوجيــا الماليــة” خالــد ســعد أن البرنامج التدريبي 
تخصصــي متكامــل يقــوم علــى تعزيــز قــدرات االبتكار 
واإلبداع في صناعة التكنولوجيا المالية، وتأهيل صف 
ريــادي في المنطقة من الكوادر البحرينية المتخصصة، 
مشيًرا إلى أنه يتضمن كذلك تدريب الكوادر البحرينية 
فــي أكاديميــة الــذكاء االصطناعــي وأكاديميــة البلــوك 
تشين. وأكد أن صناعة التكنولوجيا المالية تمثل اليوم 
أحــد القطاعــات التنمويــة الواعــدة في تنميــة االقتصاد 
الوطنــي، معتبــًرا التركيــز علــى تنميــة الموارد البشــرية 
الوطنية في هذه الصناعة يؤسس لقاعدة وبنية تحتية 
مســتدامة لنمو ســوق األعمال البحرينية كمركز إقليمي 
متميز في التكنولوجيا المالية بكفاءات وطنية مؤهلة.

يســتهدف  التدريبــي  البرنامــج  أن  إلــى  ســعد  وأشــار 
تخصــص  خريجــي  مــن  بحرينًيــا  متدرًبــا   50 تأهيــل 
تقنيــة المعلومــات ومــن ذوي الخبــرة المهنية في قطاع 
الصيرفــة بقطــاع التكنولوجيــا الماليــة علــى أال تتجاوز 
خبرتهــم العمليــة العاميــن، وفــق منهــج متكامــل يقــف 
بشكل مباشر على حاجات ومعطيات السوق البحرينية 
ومنطقــة الشــرق األوســط عمومــا مــن هــذه الصناعــة، 
وينســجم مــع المعاييــر والتطبيقات والخبــرات الدولية 

في هذا الشأن.
علــى  ســيتم  البحرينييــن  المتدربيــن  تأهيــل  أن  وأكــد 
دفعتيــن تضــم 25 متدرًبــا فــي كل دفعــة، حيــث ســيتم 

بــدء برنامج الدفعتيــن على مرحلتين منفصلتين خالل 
هــذا العــام، علــى أن تبــدأ الدفعة األولى في شــهر أبريل 
المقبــل، مضيفــا أن البرنامــج يوفــر فرصــة تدريبية في 

سنغافورة والواليات المتحدة األميركية.
يشــار إلــى أن البرنامــج تــم تصميمــه على أيــدي خبراء 
دولييــن فــي كل مــن المجــال المالــي والتكنولوجــي من 
كليــة ماكدونــا إلدارة األعمــال بجامعــة جــورج تــاون، 
فضــال عــن أكاديميــات دوليــة معتمــدة فــي تقنيــة بلوك 

تشين والذكاء االصطناعي.
التنميــة  لمجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  لفــت  بــدوره، 
االقتصادية خالد الرميحي إلى أنه مع توسعة الشركات 
المحليــة ألعمالهــا، وســعي الشــركات العالمية لتأســيس 
أعمالهــا فــي المملكة ســتتوافر المزيد مــن الفرص للقوة 
العاملــة فــي الســوق المحليــة لالســتفادة منهــا وتطوير 
مهاراتهــا، إلــى جانــب التعــرف علــى مــا يتــم نقلــه مــن 
خبــرات وتجــارب ومعــارف عبــر القيــادات والخبــرات 
العالميــة، وهــذا التعــاون بيــن صنــدوق العمــل “تمكيــن” 

وجامعــة جــورج تــاون وخليــج البحريــن للتكنولوجيــا 
المالية الشك سيساهم في تحقيق النتائج المنشودة.

إلــى ذلــك، أكــد المديــر التنفيــذي إلدارة دعــم العمــالء بـ 
“تمكيــن” عصام حمــاد أن البرنامج يتماشــى مع أهداف 
البحرينييــن وبنــاء  مــن  “تمكيــن” لصقــل جيــل جديــد 
مهــارات أساســية لهم لالنخراط في القطــاع المصرفي، 
واكتساب الخبرة العملية، مع توفير التدريب لهم خارج 
البحريــن؛ بهــدف نقــل الخبــرة لهــم مــن مراكــز عالميــة 
بالقطــاع المصرفــي إلى المملكة، وقد تتوفر فرص عمل 

لهؤالء الملتحقين بالبرنامج.

الماليــة فــي  أكــدت مديــر أول الخدمــات  مــن جهتهــا، 
مجلــس التنمية االقتصاديــة دالل بوحجي أن البرنامج 
التدريبي إلعداد وبناء الكفاءات التخصصية في مجال 
التكنولوجيــا المالــي يعتبــر األول مــن نوعه فــي منطقة 
الشــرق األوســط ودول الخليج، مشيرة إلى أن “التنمية 
إلــى  االســتثمارات  لجــذب  دائًمــا  يســعى  االقتصاديــة” 
المملكة التي ستساهم في خلق فرص وظيفية، كما أن 
القطاع المالي يعد أحد القطاعات األساســية التي يركز 
عليهــا المجلــس؛ بغرض تنميتهــا، ويعتبر القطــاع األكبر 

مساهمة باالقتصاد الوطني بعد القطاع النفطي.

وأعلــن فــي المؤتمــر الصحافــي عــن فتــح بــاب تقديــم 
الطلبــات للمشــاركة في البرنامج التدريبــي على الموقع 
www.fintech-institute.com /fintech- :اإللكترونــي
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30 مؤسسة في معرض للتوظيف

ومــن المقــرر أن يشــارك المتدربــون في ختــام البرنامج 
التدريبي في معرض للتوظيف يضم مشــاركة أكثر من 

30 مؤسسة متخصصة في التكنولوجيا المالية.
كمــا يمتــد البرنامج التدريبــي المتخصص على ســنتين 
المترشــحون  إثرهــا  علــى  سيشــارك  متواصلتيــن، 
المجتازون للبرنامج في فترة تدريب عملي متخصصة 
مع أحد أبرز شركاء خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.

كمــا يضــم البرنامــج تســجيل المشــاركين المرشــحين، 
وذلــك بعــد االنتهــاء مــن فتــرة التدريــب العملــي، فــي 
معتمــد  الماليــة،  التكنولوجيــا  فــي  احترافــي  برنامــج 
ومقدم بشــكل تفاعلي عبر شــبكة االنترنت بإشراف من 
جانب جامعة جورج تاون األميركية. ويستمر البرنامج 
بقيــادة  وذلــك  أشــهر،  ثالثــة  مــدى  علــى  االحترافــي 
البروفيســور جيــم إينجــل، صاحــب 12 بــراءة اختــراع 
في التكنولوجيا المالية، والذي سيشــارك أيضا بحضور 

جلسات تدريبية مباشرة مع المتدربين في البحرين.
ويتضمن البرنامج تأهيل أفضل 10 مشاركين أداًء فيه 
للحصــول علــى فرصــة الكتســاب الخبــرات الدولية في 
مجــال التكنولوجيا المالية واالســتفادة من الممارســات 
المثلى في هذا الشأن وتعزيز قدرات ومهارات االبتكار 
واإلبــداع فــي كل مــن ســنغافورية والواليــات المتحــدة 

األميركية.

إطالق أول برنامج تدريبي للتكنولوجيا المالية
سنتين ــرة  ــب خ ــى  ــت وح ــرج  ــخ ــت ال حــديــثــي  مــن  ــا  ــوًي ــن س بــحــريــنــيــا   50 لــتــأهــيــل 

سعد متحدثا في الفعالية

“فينتيــك”  الماليــة  التقنيــة  منتــدى  أعلــن 
للشــرق األوســط وإفريقيــا عــن مشــاركة 
فــي  صوفيــا  عالمًيــا  األشــهر  الروبــوت 
فبرايــر   21 فــي  ســيعقد  الــذي  المنتــدى 
مصــرف  رعايــة  تحــت  بالمنامــة  الجــاري 
 ABC البحرين المركزي، ويســتضيفه بنك
وشــركة الخدمــات الماليــة العربية. وتزور 
صوفيــا البحريــن ألول مرة، وتشــكل هذه 
إنجازاتهــا  سلســلة  مــن  واحــدة  الزيــارة 
الفريــدة، فهــي أول روبــوت يحصــل علــى 
جنســية دولــة )الســعودية(، وأول روبــوت 

يتلقــى تعييًنــا رســمًيا مــن األمــم المتحدة 
األمــم  برنامــج  ضمــن  لالبتــكار  كســفير 

المتحدة اإلنمائي.
وســتتحدث صوفيا في منتــدى “فينتيك” 
االصطناعــي  الــذكاء  مســتقبل  حــول 
كمــا  الماليــة،  الخدمــات  علــى  وتأثيــره 
الفريــدة   نظرهــا  وجهــة  بدورهــا  ســتقّدم 
االصطناعــي.  الــذكاء  مســتقبل  بشــأن 
وستحضر صوفيا للمنتدى برفقة مبتكرها 
شــركة  مؤســس  هانســون،  ديفيــد  الرائــد 

هانسون روبوتكس في هونغ كونغ. 

أعلنــت شــركة نســيج عن مشــاركتها كــراٍع بالتيني فــي معرض البحرين لالســتثمار 
العقــاري 2019، الــذي يعقــد فــي البحرين، وذلــك من اليوم الخميــس 7 إلى 9 فبراير 

2019، وذلك في الساحة الرئيسة بمجمع السيتي سنتر البحرين.

نســيج  لشــركة  العــام  المديــر  وقــال 
العقاريــة أحمــد الحمــادي “نحن ســعداء 
بمشــاركتنا ودعمنــا لهذا المعــرض المهم، 
مشــاريعنا  لعــرض  جــدا  ومتحمســون 
جــدا  ونفتخــر  البحريــن،  فــي  القائمــة 
مــن  لعمالئنــا  مذهــل  منتــج  لتقديــم 
البحريــن  فــي  ومســتثمرين  مشــتريين 

وفي المنطقة ككل. ونأمل أن مشــاركتنا 
فــي المعــرض ســتقدم لنــا نتائــج جيــدة 
المشــاريع  مــن  المزيــد  جــذب  فــي 
ويجمــع  العقاريــة”.   واالســتثمارات 
العقارييــن  المســتثمرين  بيــن  المعــرض 
والشــركات  البحريــن  فــي  الرئيســيين 
والمؤسســات  الماليــة  والمؤسســات 

الحاليــة  مشــاريعهم  لعــرض  القانونيــة 
إلــى  المعــرض  ويهــدف  والمســتقبلية. 
تعزيز ثقافــة العقار في المملكة وتمكين 
جيــل مــن البحرينييــن المؤهليــن لقيادة 
ولتطويــر  العقــاري،  القطــاع  وتطويــر 
العاملين والخدمات في القطاع العقاري، 
إلــى جانب دعــوة جميع الجهات المعنية 
مــن  العقــاري  القطــاع  وتنميــة  بتطويــر 
جهــات مرخصــة وحكوميــة ومطوريــن 
عقارييــن ومــزودي الخدمــات المســاندة 
والمؤسسات المالية تحت سقف واحد.

“نسيج” راعًيا بالتينيا لـ “لالستثمار العقاري”الروبوت صوفيا تزور البحرين
ABC المنامة - نسيجالمنطقة الدبلوماسية - بنك

البرنامج يوفر 
فرصا تدريبية في 
سنغافورة وأميركا

الروبوت األشهر عالمًيا صوفيا 

تعزيز موقع البحرين بالتكنولوجيا المالية35 شركة تعمل في “بحرين فينتك بي”

“خليــج  لـــ  التنفيــذي  الرئيــس  كشــف 
البحريــن للتكنولوجيــا الماليــة” خالــد 
ســعد أن “بحريــن فينتــك بــي” يضــم 
حالًيا 35 شركة، 40 % منها مؤسسات 

محلية، 60 % منها شركات عالمية.
وأوضح سعد للصحافيين أن “بحرين 
اســتقطاب  فــي  نجــح  بــي”  فينتــك 
والمنطقــة،  البحريــن  مــن  شــركات 
إضافــة لشــركات عالميــة مــن أميــركا 

الشمالية وأوروبا وآسيا.
وأشــار إلى وجود مباحثات مع شركة 

من إفريقيا أبدت رغبتها في تأســيس 
مقر لها بالمملكة، وهذه الشــركة حالًيا 
فــي إطــار التأســيس، مبيًنــا أنــه يتــم 
النظــر فــي عمليــة إصــدار التراخيــص 
مــن جانب مصــرف البحرين المركزي، 
مشــيرا إلى أن هذه المرحلة تســتغرق 

وقًتا.
رغبــة  فــي  ازديــادا  هنــاك  أن  وذكــر 
الشــركات اإلفريقيــة لدخــول الســوق 
هــذه  بعــض  تنظــر  إذ  البحرينيــة، 
الشــركات إلــى الســوق المحليــة، الفًتا 

مــن  الكثيــر  تشــهد  إفريقيــا  أن  إلــى 
التكنولوجيــا  مجــال  فــي  التطــورات 
المالية، وأبدت بعض الشركات رغبتها 
في دخول ســوق المنطقــة عن طريق 

البحرين.
وكان ســعد قد صرح في شهر نوفمبر 
بــي”  فينتــك  “بحريــن  أن  الماضــي 
استقطب نحو 30 شركة من البحرين 
والكويــت،  واإلمــارات  والســعودية 
إضافــة لشــركات عالميــة مــن أميــركا 

الشمالية وأوروبا وآسيا.

أكــد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
القيمــة  جناحــي  إبراهيــم  “تمكيــن” 
المنطويــة علــى تعزيز موقــع البحرين 
قطــاع  فــي  المنطقــة  فــي  الريــادي 
التكنولوجيــا الماليــة، مشــيًرا إلــى أن 
هذا البرنامج التخصصي المتميز الذي 
تــم إطالقــه يعــد خطوة إســتراتيجية 
أساســية علــى طريــق تعزيز نمــو أداء 
قطــاع الخدمــات الماليــة وحلولها في 
المملكــة، وذلك وفًقا للمعايير الدولية، 
قاعــدة  تأســيس  خــالل  مــن  وذلــك 
الكفــاءات  مــن  متخصصــة  خبراتيــة 
البحرينية، تسهم في حركة دعم بيئة 

التكنولوجيا المالية، بوصفها أحد أهم 
القطاعات نمًوا في المملكة.

وأوضــح أن هذا البرنامج المتخصص 
ينســجم بشــكل مباشــر مــع التطلعات 
االبتــكار  قيــم  تعزيــز  فــي  الوطنيــة 
القطــاع  فــي  واالســتدامة، وال ســيما 
المالي، واســتحداث قطاعات وفرص 
عمــل جديــدة فــي هــذا القطــاع، ممــا 
فــي تقديــم تجربــة بحرينيــة  يســهم 
فريــدة فــي بيئة التكنولوجيــا المالية، 
الخبــرات  تعزيــز  خــالل  مــن  وذلــك 
المســتجدات  بآخــر  البحرينيــة 
التخصصيــة  والمعرفــة  والتطبيقــات 

المتقدمــة فــي ظل واقع ســوق العمل 
ومتطلبات قطــاع ريادة األعمال على 

مستوى المنطقة.

أمل الحامد من خليج البحرين

إبراهيم جناحي
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دوالر مليون 

عسكر - جيبكالمنامة - بيتك

بيــت  فــي  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــال 
التمويــل الكويتــي “بيتك” حمــد المرزوق 
للعــام  أربــاح  صافــي  حقــق  “بيتــك”  إن 
2018 بلغــت 227.4 مليــون دينار كويتي 
)747.7 مليــون دوالر( مقارنــة بـــ 184.2 
مليــون دينار كويتي للعام 2017، بنســبة 
إيــرادات  إجمالــي  وبلــغ   .%  23.5 نمــو 
كويتــي،  دينــار  مليــون   862.1 التمويــل 
بنســبة زيــادة قدرهــا 16.4 % عــن العــام 
الســابق. كما زاد صافي إيرادات التمويل 
ليصــل إلــى 527.3 مليــون دينــار كويتي، 
بنســبة زيــادة قدرهــا  18.5 % عــن العام 

السابق.
وكذلــك ارتفــع صافــي إيرادات التشــغيل 
إلــى 453.5 مليــون دينار كويتي، بنســبة 

زيادة قدرها 11.1 % عن العام السابق.

وبلغت ربحية الســهم عن العام 2018 ما 
قيمته 36.36 فلسا مقارنة بـ 29.46 فلسا 

عن العام 2017 وبنسبة زيادة 23.4 %.

وجــاءت توزيعــات “بيتــك” للعــام 2018 
كالتالــي: 3.125 % للوديعــة الخماســية، 
االســتثمارية  للودائــع   % و2.625 
المســتمرة و2.1 % لوديعة السدرة و2.5 
% لوديعــة الديمــة “12 شــهرا”، و2.3 % 
 % و2.125  أشــهر”   6  “ الديمــة  لوديعــة 
األجــل  طويلــة  االســتثمارية  للخطــط 
و1.25 % لحســاب التوفير االســتثماري. 
وأوصى مجلس اإلدارة بمنح المساهمين 
20 % وأســهم  توزيعــات نقديــة بنســبة 
منحة بنسبة 10 %، بعد موافقة الجمعية 
ارتفــع  المختصــة.  والجهــات  العموميــة 
إجمالــي الموجودات ليصــل إلى 17.770 
مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 412.3 
مليــون دينــار كويتي، وبنســبة زيادة 2.4 

% عن العام 2017. 

عقدت لجنة األسمّدة باالتحاد الخليجي 
لمصنّعــي الكيماويات والبتروكيماويات 
برئاســة  الــدوري  اجتماعهــا  )جيبــكا( 
شــركة  رئيــس  جواهــري،  عبدالرحمــن 
البتروكيماويــات  لصناعــة  الخليــج 
بالعاصمــة الُعمانّيــة، مســقط، وذلك في 

30 يناير الماضي.
وسلط االجتماع الضوء على المنجزات 
التي تمّكنــت اللجنة من تحقيقها خالل 
العام الماضي، كما شــهد وضع الخطوط 
العريضة لمجموعة من اإلستراتيجيات 
التــي تنوي اللجنة العمــل على تحقيقها 
خــالل 2019، كمــا تمت مناقشــة خطط 
األســمدة  مؤتمــر  وترتيبــات  العمــل 

السنوي المزمع عقده سبتمبر المقبل.
ســتواصل  اللجنــة  أن  جواهــري  وأكــد 

العمل على تبّني أفضل اإلستراتيجيات 
التــي مــن شــأنها اإلســهام فــي تطويــر 
المســتويات،  كاّفــة  علــى  األداء 
العالميــة  التجــارب  مــن  واالســتفاّدة 

الناجحة.
الدائــري،  االقتصــاد  االجتمــاع  وبحــث 
الــذي اعتبــره جواهــري ذا أهميــة لبنــاء 

اقتصاد صناعي مبتكر وأكثر استدامة.
وشــّدد علــى أهميــة تعــاون جميــع دول 
العالــم لضمــان األمــن الغذائــي باعتباره 
أحــد أهــم التحديــات، مبينــا أن الزراعة 
في المنطقة والوطن العربي لم تستطع 
وتلبيــة  المســتهدف،  اإلنتــاج  تحقيــق 

الحاجات المتزايدة للغذاء.

 %  20 بنسبة  نقدية  توزيعات  المساهمين  ــا”منح  ــكـ ــبـ ــيـ ــدة “جـ ــ ــ ــم ــ ــ اجــــتــــمــــاع لـــجـــنـــة أس

اإلنتاج الزراعي بالمنطقة دون المستهدفأرباح “بيتك” في 2018

حمد المرزوق

لجنة األسمّدة باالتحاد الخليجي لمصنّعي الكيماويات



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

أوقــات الـدوام: مـن 8:30 صباحـًا إلـى 1:00 ظهـرًا 
ومن  4:00 عصرًا إلى 8:30 مساًء

Office: 17704144 - Fax: 17704188 - Mob: 36900555
الفـسيـلة بـالزا - النـويـدرات 

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

Trust Traders Products.. we insist
منتجـات ترسـت تريـدرز.. نصـرٌّ بإصرار

أفضل أنواع القرميد السيراميكي بمختلف األلوان عالية الجودة مع جميع االكسسوارات والضمان

Opp. Souq Waqif, Hamad Townمقابل سوق واقف، مدینة حمد
P.O.Box: 38634, Opposite Souq Waqif, Bun Road, Hamad Town, Tel: 17602602 973, Fax: 17640391 973

Email: info@alamal-hospital.org, website: www.alamalhospital.me

طب العیون
خدمات ذات جودة عالیة يف مجال طب العیون يف مملکة

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

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

)CR2019 -17121( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

6/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 -16686( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري، فعلى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 84639-5

اسم التاجر:  نجاة عباس حسن عباس البنبلي
االسم التجاري الحالي: الطريق الساطع للمواد الغذائية

االسم التجاري المطلوب: مغسلة الطريق الساطع
األنشطة التجارية المطلوبة: غسيل المنسوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 22966-3

اسم التاجر:  يوسف منصور جاسم السماك
االسم التجاري الحالي: المدينة للشحن والتفريغ

االسم التجاري المطلوب: المدينة الخضراء للتخليص الجمركي
األنش���طة التجاري���ة المطلوب���ة: تجارة/بيع قطع غي���ار المركب���ات ذات المحركات 
وملحقاته���ا،  مكات���ب التخلي���ص الجمرك���ي النقل الب���ري للبضائع - النق���ل الدولي 

للبضائع

القيد: 110980-2  -  تاريخ: 4/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أوجين لتجارة األغذية والمشروبات ذ.م.م

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

الس���ادة اصحاب ش���ركة أوجي���ن لتج���ارة األغذية والمش���روبات ذ.م.م، المس���جلة 

بموج���ب القيد رقم 110980-2، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة أوجين 

لتجارة األغذية والمشروبات ذ.م.م إلى زيبا المهندس لخياطة واالقمشة ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 -12893( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2019 -15536( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدعلي حبيل عبدهللا ناصر

االسم التجاري الحالي: مؤسسة علي شوفو للمقاوالت التنظيفات
االسم التجاري الجديد: علي شوفو للتجارة

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: ابراهيم حسن كاظم احمد محمد علي

االسم التجاري الحالي: مطعم الركن اليماني
االسم التجاري الجديد: مطعم زاد الرافدين

قيد رقم: 4-117722قيد رقم: 2-99750

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة مبارك جاسم كانو ذ.م.م

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

الس���يد / محم���د عبدهللا ابراهي���م قمبر باعتب���اره المصف���ي القانوني لش���ركة مبارك 

جاس���م كان���و ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة بحرينية بموجب 

القيد رقم 109712-1، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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غارات للتحالف 
على معسكرات 
تدريب للحوثي

جّددت مقاتالت تحالف دعم الشرعية 
في اليمن، أمس األربعاء، قصفها معسكًرا 

ا لميليشيات الحوثي في غرب  تدريبيًّ
محافظة ذمار.

وذكرت وسائل إعالم محلية أن المقاتالت 
شنت 7 غارات جوية استهدفت مواقع 

للميليشيات في منطقة بني العارسي، في 
مديرية وصاب السفلى في المحافظة، 

وأسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر 
الحوثي.

وقال سكان محليون إن الطيران استهدف 
معسكًرا للعشرات من أبناء المنطقة أثناء 
تدريبهم في أحد الشعاب الجبلية تمهيًدا 

إلرسالهم إلى جبهة الساحل الغربي.

أكد في خطاب حال االتحاد بأنها لن تحصل على سالح نووي

ترامب يصف إيران بـ“الدكتاتورية الفاسدة”

أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس األربعاء، أن واشنطن تواجه اإلرهاب ودعاته في مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم النظام 
اإليرانــي المتطــرف. وقــال ترامــب في خطاب حالــة االتحاد أمام الكونغرس األميركي: “لقد تصرفت حكومتي بشــكل حاســم لمواجهة 

الدولة الراعية لإلرهاب في العالم، ومن بينها النظام الراديكالي في إيران”.

وأوضح الرئيس األميركي أنه “لضمان عدم 
على  الفاسدة  الديكتاتورية  هــذه  حصول 
أسلحة نووية، انسحبت الواليات المتحدة 

من الصفقة النووية اإليرانية الكارثية”.
ــار تــرامــب خـــالل خــطــابــه إلـــى حزمة  وأشــ
اإلدارة  فرضتها  الــتــي  الــثــانــيــة  الــعــقــوبــات 
األميركية على النظام اإليراني قبل أشهر، 
ــا الــمــزعــزع لــالســتــقــرار في  ــ بــســبــب دورهـ

المنطقة والعالم.
وقــال تــرامــب إن بــالده “لــن تغض الطرف 
وأضاف:  ألميركا”،  الموت  يهتف  نظام  عن 
“يجب علينا مواجهة هذه الكراهية في أي 

مكان وفي كل مكان بصوت واحد”.
وتطرق الرئيس األميركي إلى عدة قضايا 
وعلى  الــدولــيــة،  القضايا  وبــعــض  داخــلــيــة 
رأسها العالقات مع روسيا وكوريا الشمالية 
إلى  للوصول  الحالية  والمساعي  والصين، 

سالم في أفغانستان.
ــه يــجــب اتــخــاذ سياسة  ــال تــرامــب إنـ وقــ
خــارجــيــة تــضــع أمــيــركــا أوالً، مــشــيــًرا إلــى 
الكونغرس  أعــضــاء  مــع  للعمل  مستعد  أنــه 
للهجرة  نظام  وإيــجــاد  أهدافنا..  “لتحقيق 

لضمان مستقبل األميركيين”.
جعل  على  نعمل  األميركي:  الرئيس  وقــال 
مضيًفا:  أمـــًنـــا،  أكــثــر  األمــيــركــي  المجتمع 
ــي حــقــقــت ازدهـــــــاًرا غــيــر مــســبــوق  ــ ــ “إدارتـ

ألميركا واألميركيين”.
األميركي  الرئيس  قال  للصين،  وبالتطرق 
ــاء الـــكـــونـــغـــرس: “الــصــيــن  ــا أعـــضـ مــخــاطــًب
وسرقت  األميركية  الصناعات  استهدفت 
مضيًفا:  لسنوات”،  الفكرية  الملكية  حقوق 
ــل الــتــوصــل التــفــاق جديد  “نــعــمــل مــن أجـ
ــن انـــســـحـــاب واشــنــطــن  ــع الـــصـــيـــن”. وعــ مـ
قال  النووية،  األسلحة  حظر  اتفاقية  من 

ترامب: روسيا انتهكت مراًرا بنود اتفاقية 
الصواريخ النووية المتوسطة.

قال  الشمالية،  كــوريــا  مــع  الــعــالقــات  وعــن 
تــرامــب إن عــالقــتــه جــيــدة بــزعــيــم كــوريــا 
الشمالية وإنه سيلتقيه مجددًا في فيتنام 

في 27 من شهر فبراير.
السعي  ندعم  تــرامــب:  قــال  فنزويال،  وعــن 
ــى الــحــريــة فــي فــنــزويــال ونــديــن سياسة  إل

مادورو الهمجية.
ــرئــيــس األمــيــركــي:  ــقـــدس، قـــال ال وعـــن الـ
إلســرائــيــل  الحقيقية  بــالــعــاصــمــة  اعــتــرفــنــا 

وافتتحنا السفارة في القدس.
العظمى ال تخوض  الـــدول  أن  إلــى  وأشـــار 
قال  أفغانستان،  وعن  لها.  نهاية  ال  حروبا 
تــرامــب” نبحث عــن حــل ســيــاســي إلنــهــاء 
الصراع الطويل والدموي في أفغانستان”. 

بّناءة  محادثات  ُتجري  “إدارتـــي  وأضــاف: 

فــي أفــغــانــســتــان مــع عـــدد مــن الــجــمــاعــات 
األفغانّية، بينها طالبان”. وبالنسبة لألوضاع 
في منطقة الشرق األوسط، قال ترامب في 
اآلن  يقاتلون  الشجعان  “جنودنا  خطابه: 
في الشرق األوسط منذ قرابة 19 عاًما. في 
من  يقرب  مــا  ضحى  والــعــراق  أفغانستان 
بحياتهم،  األميركيين  األبــطــال  من   7000
بجراح  أميركي   52000 من  أكثر  وأصيب 
تريليونات   7 مــن  أكــثــر  أنفقنا  لقد  بــالــغــة، 
الشرق األوســط. عندما  دوالر أميركي في 
تعهدت  الــرئــيــس،  لمنصب  مــرشــحــًا  كــنــت 
بصوت عال بنهج جديد، فالدول العظمى ال 
تخوض الحروب التي ال نهاية لها”. وأردف 
داعش  كان  السلطة،  توليت  “عندما  قائالً: 
قد سيطر على أكثر من 20 ألف ميل مربع 
بتحرير  قمنا  واليوم،  وسوريا.  العراق  في 
هــؤالء  قبضة  مــن  تقريًبا  األرض  تلك  كــل 
نعمل  واآلن،  للدماء.  المتعطشة  الوحوش 
لقد حان  فلول داعش.  لتدمير  مع حلفائنا 
الوقت لمنح محاربينا الشجعان في سوريا 

ا في البالد”. استقباالً حارًّ

واشنطن ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

ترامب: لن نغض الطرف عن نظام يهتف الموت ألميركا

واشنطن - أ بباريس، أنقرة - أ ف بموسكو ـ وكاالت

انسحاب  ــرد على  ال فــي  تتأخر روســيــا  لــم 
ــات الــمــتــحــدة مـــن مــعــاهــدة الــقــوى  ــواليـ الـ
إذ  ــام،  أيـ قبل  الــمــدى  المتوسطة  الــنــوويــة 
ــاء، إجـــراء  ــعـ أعــلــنــت مــوســكــو، أمـــس األربـ

مماثالً، مما يزيد حدة التوتر بين البلدين.
سيرغي  الــروســي  الخارجية  وزيـــر  وقـــال 
ســتــنــســحــب من  مــوســكــو  إن  الفـــــــروف، 
المدى  المتوسطة  النووية  القوى  معاهدة 
في غضون 6 أشهر، في إطار رد متناسب 

على انسحاب الواليات المتحدة منها.
أيــام  بعد  الفـــروف،  وتــأتــي تصريحات 

من إعالن الرئيس الروسي فالديمير 
ــيــق مـــوســـكـــو الــعــمــل  بـــوتـــيـــن تــعــل
بــالــمــعــاهــدة الــتــي تــعــود إلـــى فترة 

الحرب الباردة.
وجــــــاءت الـــخـــطـــوة الـــروســـيـــة بعد 

الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  أن أعــلــنــت 
المعاهدة  مــن  ستنسحب  أنــهــا 

إذا أوقفت  إال  خالل ستة أشهر، 

بانتهاكات  واشــنــطــن  تــصــفــه  مــا  مــوســكــو 
للمعاهدة الموقعة عام 1987.

وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مايك 
بومبيو، تعليق التزام بالده معاهدة القوى 
النووية المتوسطة المدى، مانحا روسيا 6 
أشهر قبل االنسحاب النهائي من المعاهدة.

انتهكت روسيا  “لسنوات  وأضاف بومبيو: 
المتوسطة  النووية  الصواريخ  نــزع  بنود 
والــقــصــيــرة الـــمـــدى”. وتــابــع: “تــحــدثــنــا مع 
المسؤولين الروس على أعلى المستويات 
الحكومية أكثر من 30 مرة، لكن 
خرقها  تنفي  تــزال  ال  موسكو 
للمعاهدة”. وتنفي موسكو، من 
التي  المعاهدة  خــرق  جهتها، 
السوفيتي،  االتحاد  ورثتها عن 
ــي الــتــي  ــول إن واشـــنـــطـــن هـ ــقـ وتـ
نظام  نشر  طريق  عن  تنتهكها 
ــا  ــيـ ــانـ ــي رومـ ــ صـــــاروخـــــي فـ

القريبة من حدودها.

ــرار الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  ــار قــ ــ أث
ماكرون، إعالن يوم وطني إلحياء ذكرى 
“اإلبادة األرمنية” التي وقعت إبان الحرب 
العالمية األولى، غضب تركيا، التي ترفض 

االعتراف بها.
وكـــان مـــاكـــرون قــد قـــال، أمـــام المجلس 
فرنسا،  في  األرمنية  للمنظمات  التنسيقي 
ا  “يوًما وطنيًّ أبريل   24 باريس ستعلن  إن 

إلحياء ذكرى اإلبادة األرمنية”.
وبإعالنه هذا، يكون الرئيس الفرنسي قد 
وفى بوعد أطلقه خالل حملته االنتخابية، 

ــادة األرمــنــيــة التي  ــ بــوضــع اإلبـ
 1915 بــيــن عــامــي  جــــرت 

الروزنامة  على  و1917، 
ــة الــفــرنــســيــة.  ــيـ ــمـ الـــرسـ
يذكر أن فرنسا اعترفت 
بــاإلبــادة األرمــنــيــة عام 
تــرفــض  فــيــمــا   ،2001

أنقرة االعتراف بها.

ــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة  ــنــاطــق ب وقــــال ال
ا على الخطوة  إبراهيم كالين، في بيان ردًّ
ــفــرنــســيــة: “نـــديـــن ونـــرفـــض مـــحـــاوالت  ال
ماكرون، الذي يواجه مشاكل سياسية في 
إلى قضية  تاريخية  بــالده، تحويل وقائع 
سياسية إلنــقــاذ الــوضــع”، وفــق مــا ذكــرت 

وكالة فرانس برس.
1.5 مليون منهم قتلوا  أن  األرمــن  ويؤكد 
بشكل منظم قبيل انهيار الدولة العثمانية، 
فيما أقر عدد من المؤرخين في أكثر من 
وروسيا،  وإيطاليا  فرنسا  بينها  دولــة،   20

بوقوع إبادة.
بين  ــن خــالفــا  األرمــ وأثــــارت قضية 
العثمانية(  الــدولــة  )وريــثــة  تــركــيــا 
الـــدول التي وصفت  وعــدد مــن 
يد  األرمــن على  قتل  مجازر 
ــوات الــعــثــمــانــيــة خــالل  ــقـ الـ
الحرب العالمية األولى بأنها 

“إبادة”.

ــدرا آريـــس  ــكــســن اتــهــمــت امـــــرأة تـــدعـــى أل
السابق  كوستاريكا  رئيس  هيرولد،  فــون 
أوسكار آرياس سانشيز، الحائز على جائزة 
وفق  الجنسي”،  بـ”االعتداء  للسالم،  نوبل 
ــالم أمــيــركــيــة، أمــس  ــرت وســائــل إعـ مــا ذكـ

األربعاء.
نفسية  طبيبة  وهــي  هيرولد،  فــون  وقالت 
ونــاشــطــة فـــي مــجــال مــكــافــحــة األســلــحــة 
ــكــوســتــاريــكــي  ال الـــرئـــيـــس  إن  الـــنـــوويـــة، 
منزله  فــي  جنسيا  عليها  اعــتــدى  الــســابــق 
4 سنوات، بحسب ما ذكــرت صحيفة  منذ 

“نيويورك تايمز”.
ــوى قــضــائــيــة،  ــد دعــ ورفـــعـــت فـــون هــيــرول
الــذي  ســانــشــيــز،  فيها  تتهم  يــومــيــن،  قــبــل 

كوستاريكا،  في  كبير  باحترام  يحظى 
عام  أواخــر  في  الجنسي”  بـــ”االعــتــداء 
الــدعــوى  مــن  نسخة  وسلمت   .2014
للصحيفة  صفحات   10 مــن  المؤلفة 

األميركية.

لــلــســالم في  نــوبــل  بــجــائــزة  ــاز سانشيز  وفـ
عـــام 1987 ألنـــه تــوســط إلنــهــاء الــحــروب 
يزال  الوسطى، وهو ال  أميركا  األهلية في 
التي  كوستاريكا،  فــي  األقـــوى  الشخصية 
1986-( رئاسيتين  فترتين  خــالل  حكمها 

المرأة  وأوضــحــت   .)2006-2010(  )1990
ــهــا الــتــقــت رئــيــس كــوســتــاريــكــا الــســابــق  أن
إذ كان من داعمي مكافحة  أكثر من مرة، 
األسلحة النووية، مؤكدة أنه اعتدى عليها 
من  حالة  غادرته وسط  وقد  منزله،  داخل 
الـــذهـــول والــبــكــاء. وقــالــت فـــون هــيــرولــد 
من  عــددا  وأخــبــرت  ذهلت،  “لقد  للصحفة: 
األقارب واألصدقاء بما حدث. كنت أجهش 
كان  بالبكاء.  األحيان  في بعض 
األمر صادًما بالنسبة لي، ولم 
أشعر باألمان”. ورد سانشيز 
على اتهامات فون هيرولد،  
وسيدافع  ــريء  “ب إنــه  قائال 

عن نفسه في المحكمة”.

رئيس جمهورية متهم بالتحرش الجنسيالرئيس الفرنسي يغيظ تركياروسيا تقّرر االنسحاب من المعاهدة النووية
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الفاتيكان - أ ف ب

القاهرة - وكاالت

ــفــاتــيــكــان إن زيـــارتـــه هــذا  ــال بــابــا ال قــ
ــوع لــــإمــــارات كــتــبــت “صــفــحــة  ــ ــب األســ
جديدة في تاريخ الحوار بين المسيحية 
واإلسالم”، وعّززت السالم العالمي القائم 
فرانسيس  الــبــابــا  وأخــبــر  ــوة.  األخــ على 
ــعــاء،  األرب أمـــس  الــفــاتــيــكــان،  فــي  زواًرا 
عن أول رحلة بابوية إلى شبه الجزيرة 
العربية، ووصف لقاءه مع قادة مسلمين 
إلثبات  الــقــويــة”  “اإلغـــــراءات  بمواجهة 

الحضارتين  بــيــن  حــالــي  صـــراع  وجـــود 
وجوده  وأثناء  واإلسالمية.  المسيحية 
في أبوظبي، وقع فرانسيس على وثيقة 
مــع إمـــام األزهـــر، أحــمــد الطيب، إلدانــة 
وغير  ديني  أســاس  على  القائم  العنف 
الدينيين  الزعماء  إن  البابا  وقــال  ذلــك. 
أرادوا إعطاء “إشارة واضحة وحاسمة” 
بــــأن االحــــتــــرام والــــحــــوار مــمــكــن بين 

العالمين المسيحي واإلسالمي.

ــنـــقـــض الـــمـــصـــريـــة،  قـــضـــت مــحــكــمــة الـ
المؤبد  أحــكــام  بتأييد  األربـــعـــاء،  أمــس 
متهًما   16 على  مختلفة،  لمدد  والسجن 
بـ”خلية  ا  إعالميًّ المعروفة  القضية  في 
جنايات  محكمة  وكــانــت  ــصــواريــخ”.  ال
الــجــيــزة، قــد قــضــت فــي يــونــيــو 2016 
 3 والمشدد  متهًما،  لـ22  المؤبد  بالسجن 
سنوات لـ 6 آخرين، فيما برأت 8 متهمين 
وأسندت  الصواريخ”.  “خلية  في قضية 

النيابة للمتهمين في القضية التي تضم 
من  عـــدًدا  ــا،  ــارًبـ 12هـ بينهم  متهًما،   36
“إدارة وتأسيس جماعة  االتهامات منها 
ــقــانــون، الــغــرض  أســســت عــلــى خـــالف ال
ومنع  الــدســتــور،  أحــكــام  تعطيل  مــنــهــا 
أعمالها”.  ممارسة  من  الدولة  مؤسسات 
كما ضمت االتهامات “حيازة أسلحة غير 
والشروع  ومتفجرات،  وقنابل  مرخصة 

في قتل عدد من المواطنين”.

البابا: زيارة اإلمارات عّززت السلم العالمي

مصر.. تأييد أحكام متهمي “خلية الصواريخ”

القدس المحتلة ـ وكاالت واشنطن ـ وكاالت

أثار الجنرال بيني غانتز، المنافس الرئيس 
بنيامين  اإلســرائــيــلــي  الـــــــوزراء  لــرئــيــس 
ــات اإلســرائــيــلــيــة  ــتــخــاب نــتــنــيــاهــو فـــي االن
المقررة في أبريل المقبل إمكان االنسحاب 

من الضفة الغربية المحتلة.
إلسرائيل”  “المناعة  حزب  رئيس  وتحدث 
بيني غانتز عن المسألة األمنية اإلسرائيلية 
كمسألة مركزية، وقال: “نحن ال نبحث عن 
السيطرة على أحد، وعلينا أن نجد السبل 

لنتفادى السيطرة على أناس آخرين”.
ــشــعــب  ــر ال ــ ــ ــى ذك ــلـ ــز عـ ــتـ ــانـ ــأت غـ ــ ــ ــم ي ــ ــ ول
ما  إذا  ســؤال  على  ا  ردًّ لكن  الفلسطيني، 
بخطة  شبيهة  خــطــة  تطبيق  يــريــد  ــان  كـ
ــيــلــي مـــن غـــزة الــعــام  ــســحــاب اإلســرائ االن
كانت  االنــفــصــال  خطة  “إن  قـــال:   ،2005

مؤلمة، لكنها كانت قانونية وصائبة”.
وأضـــاف: “صـــدرت )خطة االنــســحــاب من 
ونفذت  اإلسرائيلية،  الحكومة  عن  غــزة( 
مــن جــانــب الــجــيــش، ويــجــب استخالص 

العبر منها في أماكن أخرى أيًضا”.
ولم يذكر غانتز في المقابلة التي تنشرها 
صراحة  أحـــرونـــوت”،  “يــديــعــوت  صحيفة 
أي  تحديد  عــن  وامــتــنــع  الــغــربــيــة،  الضفة 
األراضــي  من  االنسحاب  شــروط الحتمال 

الفلسطينية.
على  تــغــريــدة  نــشــر  إلـــى  نتنياهو  ــارع  وســ

“غانتز  إن  فيها  قــال  تــويــتــر،  فــي  حسابه 
أماط اللثام عن وجهه الحقيقي، إنه ينوي 

تشكيل حكومة يسارية..”.
غــور  بمنطقة  بــاالحــتــفــاظ  غــانــتــز  وتــعــهــد 
الغربية  الضفة  اإلستراتيجية على  األردن 
من نهر األردن، إلى جانب القدس الشرقية 

المحتلة.

ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مايك  ــال وزيــ قـ
االنسحاب  إن  األربـــعـــاء،  أمــس  بومبيو، 
يشكل  لن  ســوريــا،  من  المزمع  األميركي 
نهاية للحرب ضد تنظيم داعش المتشدد.

اجتماع  أمــام  كلمة  في  بومبيو  وأضــاف 
الــدولــي  التحالف  دول  خــارجــيــة  وزراء 
“الرئيس  ــش، فــي واشــنــطــن أن  ضــد داعـ
ــد تــــرامــــب قـــــال إن  ــ ــالـ ــ ــي دونـ ــركــ ــ ــي األمــ
“االنسحاب من سوريا ليس نهاية الحرب 
حتى  بها  ملتزمون  ونحن  داعـــش،  على 
الخارجية  وزيـــر  وأكـــد  االنــســحــاب”.  بعد 
ــهــجــوم االنـــتـــحـــاري في  ال األمــيــركــي أن 
مــديــنــة منبج شــمــالــي ســوريــا، يــؤكــد أن 
للمناطق  تــهــديــًدا  يمثل  ــزال  يـ ال  داعـــش 
التي ال يسيطر عليها. وأدى التفجير إلى 
أميركيين في   4 بينهم  15 شخًصا  مقتل 

منتصف يناير الماضي.
وأوضح بومبيو أن التحالف الدولي ضد 
داعش حقق تقدًما ضد التنظيم المتشدد 

شخص  ماليين   7 نحو  تحرير  عن  أسفر 
كانوا في مناطق تخضع لسيطرة داعش.

وقال بومبيو إن “القوات العراقية حققت 
يزال  ال  التنظيم  لكن  داعــش،  تقدما ضد 
هناك”،  المناطق  بعض  فــي  حضور  لديه 

ا ومنع  وأضاف: “علينا هزيمة داعش نهائيًّ
وجود أي مالذ آمن له”. من جانبه، أعرب 
الحكيم،  محمد  العراقي  الخارجية  وزير 
عن أمل بالده في استمرار دعم التحالف 

الدولي للقضاء على تنظيم داعش.

غانتز شغل في السابق منصب وزير الدفاع

بومبيو: داعش ال يزال يمثل تهديدا خطيرا في العراق وسوريا

منافــس نتنياهــو يريــد تطبيق خطة شــبيهة باالنســحاب من غزة أكد أن االنسحاب من ســوريا لن ينهي الحرب ضد اإلرهاب
غانتز يلّمح النسحاب جزئي من الضفة ا بومبيو: علينا هزيمة داعش نهائيًّ



إسطنبول ـ رويترز

ذكــرت وســائل إعــام تركية أمس األربعاء أن شــخًصا واحًدا على األقل 
لقي مصرعه في انهيار مبنى مؤلف من 7 طوابق في حي كارتال بمنطقة 

مالتبه، في الجزء اآلسيوي من إسطنبول.

وأفــادت صحيفــة “ديلــي صباح” أن 
المبنــى،  مــن  بالقــرب  المــارة  بعــض 
 14 ويضــم  طــواق   7 مــن  المؤلــف 
شــقة، أصيبــوا بجروح، مشــيرة إلى 
أن المسؤولين يخشون من احتجاز 
تحــت  البنايــة  ســكان  مــن  العديــد 

األنقاض.
إلــى  الصحفيــة  التقاريــر  وأشــارت 
أن فــرق اإلنقــاذ هرعت إلــى منطقة 
إدارة  تحــاول  بينمــا  الحــادث، 
عــن  البحــث  واإلطفــاء  الطــوارئ 

ناجين تحت أنقاض المبنى.
ويضــم الطابــق األرضي مــن المبنى 
شــخصا،   25 فيــه  يعمــل  مشــغال 

بحسب مواطنين في المنطقة.
وقــال شــهود عيــان إن العديــد مــن 
سكان البناية “القديمة” كانوا داخلها 

عندما انهارت من تلقاء نفسها.
يشــار إلــى أن تركيــا شــهدت ســابًقا 
علــى  ســابقا  الكــوارث  مــن  العديــد 

غرار انهيار منجم.

عواصم ـ وكاالت

أوردت وكالــة اإلعــام الروســية، أمــس األربعــاء، نقــاً عن حركــة طالبان 
قولهــا، إن أميــركا تعهــدت خــال المحادثــات بســحب نصــف قواتهــا مــن 

أفغانستان بحلول أبريل.

دونالــد  األميركــي  الرئيــس  وكان 
ترامــب قــد صــرح فــي وقــت ســابق 
من أمس خالل خطاب حال االتحاد 
أمام أعضاء الكونغرس قائال “نبحث 
الصــراع  إلنهــاء  سياســي  حــل  عــن 

الطويل والدموي في أفغانستان”.
وأضــاف: “إدارتــي ُتجــري محادثات 
بّنــاءة فــي أفغانســتان مــع عــدد من 

الجماعات األفغانّية، بينها طالبان”.
وأردف “مــع تقــّدم هذه المفاوضات، 
سنتمّكن من الحّد من وجود قّواتنا، 
اإلرهــاب.  مكافحــة  علــى  والتركيــز 

ال نعــرف مــا إذا كّنــا ســنتوّصل إلــى 
بعــد  أّنــه  نعــرف  لكننــا  أم ال،  اتفــاق 
عقدين من الحرب، فإّن الوقت حان 

لمحاولة صنع السالم على األقل”.
وكانــت الواليات المتحدة قد أجرت 
الشــهر الماضــي محادثات ســالم مع 
حركة طالبان انتهت بمؤشرات على 
حــدوث تقــدم صــوب ســحب آالف 
أفغانســتان  مــن  األجنبيــة  القــوات 
وإنهــاء حرب مســتمرة منذ أكثر من 

17 عاًما.

بروكسل ـ رويترز

وقــع أعضــاء حلــف شــمال األطلســي اتفاًقــا مــع مقدونيــا أمــس األربعــاء يســمح 
للجمهوريــة اليوغوســافية الســابقة أن تصبح العضو الثاثيــن بالحلف الذي تقوده 

الواليات المتحدة بعد اتفاق مع اليونان أنهى خافا استمر 27 عاًما بشأن اسمها.

وخالل التوقيع الرســمي على بروتوكول 
االنضمــام إلــى الحلــف الــذي يتعيــن اآلن 
أن تصــادق عليــه الــدول األعضــاء، أشــاد 
وزير خارجيــة مقدونيا نيكوال ديمتروف 
بهــذه الخطــوة وقــال إنها تظهــر أن بالده 
”لن تســير بمفردها أبدا“ بمجرد انضمامها 

للحلف.
بعــد توقيــع  فــي مؤتمــر صحفــي  وقــال 
علــى  األطلســي  شــمال  بحلــف  الســفراء 
هــؤالء  جانــب  إلــى  ”نقــف  البروتوكــول 
ومســتعدين  قادريــن   ... الحلفــاء 
مــن  النابعــة  بااللتزامــات  لالضطــالع 

عضويتنا الكاملة“.
المصادقــة  عمليــة  تســتغرق  مــا  وعــادة 
نحــو عــام، وقالت الواليــات المتحدة إنها 
تتوقــع انضمــام مقدونيــا رســميا للحلــف 
عــام 2020. وتعرف مقدونيا رســميا اآلن 
بمقدونيا الشــمالية بموجــب بنود اتفاقها 
مــع اليونــان. وقــال األميــن العــام للحلــف 
ينــس ســتولتنبرج إن قبــول عضــو جديد 
يظهــر أن كل الــدول األوروبيــة التي تفي 
بمعاييــر االنضمــام يمكنهــا أن تنضــم إلى 
الحلــف اإلقليمــي، وهــو موقــف ترفضــه 

روسيا.

كارثة في إسطنبول.. 
انهيار مبنى وسقوط 

ضحايا

طالبان: واشنطن تعهدت 
بسحب نصف قواتها

مقدونيا توقع اتفاق 
االنضمام لحلف األطلسي

أخبار سيئة لبنيامين نتنياهو

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أظهــر اســتطالع رأي أجرتــه صحيفــة “هآرتــس” أن نصــف اإلســرائيليين ال يريدون 
أن يتولــى بنياميــن نتنياهــو مهــام رئيــس الــوزراء للمــرة الخامســة بعــد االنتخابات 

البرلمانية المبكرة في 5 أبريل المقبل.
وعبــر 47 % مــن الناخبين الذين شــملهم االســتطالع عن رفضهــم النتخاب نتنياهو 

رئيسا للحكومة مجددا.
وحســب االســتطالع، فمن األرجح أن يحصل حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو 
علــى 30 مقعــدا فــي البرلمــان، مقابــل نيــل حــزب “المنعة إلســرائيل” بزعامــة رئيس 
أركان الجيــش اإلســرائيلي الســابق بينــي غانتــز، الــذي يعــد أقــوى منافســي رئيــس 

الوزراء الحالي، 22 مقعدا.
وأشــارت “هآرتس” إلى أن نتائج االســتطالع تؤكد أن نتنياهو بات يفقد قوته أمام 
غانتس في أعين الناخبين، مرجحة أن حدة التنافس بينهما تتمحور حول مســألة 

ضمان األمن.
وتبين من االستطالع أن 46 % من اإلسرائيليين ال يتفقون مع نتنياهو الذي يزعم 
أن االتهامات بالفســاد الموجهة إليه تمثل “لعبة مزورة” وأن المدعي العام استســلم 

للضغط من اليسار ووسائل اإلعالم بهذا الخصوص.

إسكوبيةكابولأنقرة

أعلــن رئيــس مجلــس الشــورى “البرلمــان” اإليرانــي، علــي الريجانــي، أن المرشــد األعلــى للنظــام علــي خامنئــي أوصــى بإجــراء 
إصاحــات هيكليــة فــي الباد خال األشــهر األربعة المقبلــة، دون أن يوضح المزيد عن طبيعة هــذه اإلصاحات. ووفًقا لوكالة 
“إيســنا”، فقد أكد الريجاني خال جلســة مجلس محافظة قم أمس األربعاء، أن هذه الوصية تأتي في إطار “تعزيز التماســك 

الداخلي والوحدة واللذين يعتبران من المتطلبات المهمة للسياسة الداخلية”.

وحّذر الريجاني من خطورة مؤتمر 
وارسو المزمع عقده في بولندا في 
13و14 مــن فبرايــر الجــاري، وقــال 
إن أميركا تســعى لتكثيف الضغوط 
وتشــدد  إيــران  علــى  االقتصاديــة 

ا. العزلة عليها دوليًّ
وأوضــح رئيــس البرلمــان اإليرانــي 
أنــه مع تكثيــف الضغوط األميركية 
على إيران منذ خروج واشنطن من 
االتفــاق النووي والســعي األميركي 
لفــرض العزلة علــى إيران، أصبحت 
التكاتــف  لتعزيــز  حاجــة  هنــاك 

الداخلي لمواجهة أميركا.

وأضــاف أن “المرشــد أوصــى خالل 
مرســوم بتنفيذ إصالحــات هيكلية 
األشــهر  مــدى  علــى  الدولــة  فــي 
األربعــة المقبلــة، وفــي هــذا الصدد، 
والوحــدة  الداخلــي  التوافــق  يعــد 
الوطنيــة أهــم متطلبــات السياســة 

الداخلية”.
وقــال الريجانــي إنــه “فــي الوضــع 
مصلحــة  مــن  ليــس  الحالــي، 
الداخليــة  الصراعــات  إثــارة  البــالد 
السياســية، وال يجــب  والخالفــات 
أن نغــرق فــي المجــادالت بــدالً مــن 
التوصل إلى استراتيجية مناسبة”.

احتمال إلغاء النظام الرئاسي

وبينمــا لــم يوضح رئيــس البرلمان 
اإليرانــي طبيعة اإلصالحات التي 
يــرى  إجراءهــا،  خامنئــي  يريــد 
مراقبــون أنهــا قــد تشــمل تبديــل 
النظــام الرئاســي فــي إيــران إلــى 
منصــب  وإلغــاء  برلمانــي  نظــام 
واالنتخابــات  الجمهوريــة  رئيــس 

الرئاسية.
الخطــوة  هــذه  البعــض  ويعلــل 
باحتمال خروج إيران من االتفاق 
الرئيــس  يعتبــره  الــذي  النــووي 

االيرانــي، حســن روحانــي، إنجاًزا 
ــا، بينمــا تتصاعــد معارضة  تاريخيًّ
المتشــددين ضــده فــي ظــل تزايد 
واألوروبيــة  األميركيــة  الضغــوط 
الوفــاء  أجــل  مــن  طهــران  علــى 

بتعهداتها.

الوضع الداخلي المضطرب

نحــو  األوضــاع  فتتجــه  ــا،  داخليًّ أمــا 
المزيــد مــن االضطرابــات فــي ظــل تزايد 
واإلضرابــات  الشــعبية  االحتجاجــات 
األوضــاع  تدهــور  بســبب  العماليــة 

االقتصاديــة المعيشــية وتفشــي الفســاد 
علــى  باإلنفــاق  واالســتمرار  الحكومــي 
الحــروب اإلقليميــة علــى حســاب زيــادة 

معدالت الفقر والبطالة والحرمان.
الغضــب  امتصــاص  النظــام  ويحــاول 
ببعــض  القيــام  خــالل  مــن  الشــعبي 
إعــدام  مثــل  الترقيعيــة  الخطــوات 
بعــض التجــار بتهــم الفســاد واالختــالس 
والتالعــب باألســعار، إلــى جانــب إعــالن 
إصــدار  عــن  القضائيــة  الســلطة  رئيــس 
سيشــمل  ــا  عامًّ عفــًوا  اإليرانــي  المرشــد 
حوالــي 50 ألــف ســجين دون أن يكــون 
بينهم السجناء والمعتقلون السياسيون.

لكــن بالرغــم مــن هــذه التحــركات، يــرى 
محللــون أن األوضــاع فــي إيــران تشــبه 
مرحلــة ما قبل ســقوط الشــاه عام 1979 
حيــث باتــت مختلف أنحاء إيران تشــهد 
وتجمعــات  وإضرابــات  احتجاجــات 
األعمــال  بعــض  وحتــى  واضطرابــات 

المسلحة بشكل شبه يومي.

دبي ـ العربية نت

خامنئي يريد إصالحات بغضون 4 أشهر
مــــــحــــــاولــــــة المــــــتــــــصــــــاص غـــــضـــــب الـــــــــشـــــــــارع اإليــــــــرانــــــــي

عواصم ـ وكاالت

طهران ـ رويترز

اإليرانــي،  األمــن  فــي  عنصــر  قتــل 
أمــس األربعــاء، مــن جــراء تفجيــر 
مســلحين شــاحنة صهريــج محملــة 
بالغــاز فــي شــمال غربي البــالد، بعد 
قــوات  طــاال  هجوميــن  علــى  أيــام 

الباسيج والشرطة.
ونقلــت “رويتــرز” عــن وكالــة “مهــر” 
اإليرانيــة أن شــرطيا قتــل وأصيــب 
فجــر  بعدمــا  بالغــة،  بجــروح  آخــر 
إقليــم  فــي  الشــاحنة  مســلحان 
الحــدود  مــن  القريــب  لورســتان، 

العراقية.
ونقلــت الوكالــة أن عناصر الشــرطة 
محطــة  فــي  رجليــن  مــن  اقتربــت 
فــي  جــارم  داره  بلــدة  فــي  للوقــود 
الســاعات األولــى مــن صبــاح اليوم، 
قبــل أن يبــادرا بإطــالق النــار علــى 

الشاحنة.
وقــال نائب قائد الشــرطة في إقليم 
عمــادي  ميــر  علــي  ســيد  لورســتان 
“وقــع انفجــار مــروع”، ممــا أدى إلــى 

تحطم نوافذ في مبان قريبة.
ولــم يذكر التقريــر أي معلومات عن 

هوية المهاجمين، أو ما حدث لهما.
وُقتــل العديد من أفراد قوات األمن 
وقعــت  اشــتباكات  فــي  اإليرانيــة 
الشــرقية  الحــدود  علــى  مؤخــًرا 

والغربية إليران.
وفي الثاني من فبراير الجاري، قتل 
جنــدي وأصيــب 5 آخــرون، فــي في 
هجــوم مســلح علــى قاعــدة لقــوات 

الباسيج، جنوب شرقي إيران.
رســمية  إعــالم  وســائل  ووصفــت 

إلــى  مشــيًرا  بـ”اإلرهابــي”،  الهجــوم 
أنــه وقع فــي مدينة “نيك شــهر” في 
بلوشســتان،  سيســتان  محافظــة 
التي كثيًرا ما تشــهد هجمات يشنها 

مقاتلون يتمركزون في باكستان.
وبــرزت قــوات الباســيج بقــوة فــي 
المعارضــة  لمظاهــرات  التصــدي 
خــط  تشــكل  أنهــا  كمــا  اإليرانيــة، 
الدفــاع األول عن النظــام على مدى 

سنوات.

إيران.. هجوم ثالث يستهدف األمن خالل أيام

أكــد المرجــع الدينــي الشــيعي، علــي السيســتاني، رفــض العــراق أن يكــون محطــة 
لتوجيه األذى ألي بلد آخر. وشّدد على ضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين 
والمقيميــن بــا اســتثناء وحصــر الســاح بيد الحكومــة والوقوف بوجــه التصرفات 
الخارجــة عــن القانــون، ومنها عمليات االغتيــال والخطف ومحاســبة فاعليها بقطع 

النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية”.

األربعــاء،  أمــس  لــه،  بيــان  فــي  وقــال 
مهــام  أمامهــا  العراقيــة  الحكومــة  إن 
كبيــرة وينبغــي أن تظهــر مالمــح التقــدم 
قريــب  وقــت  فــي  عملهــا  فــي  والنجــاح 
وبالخصــوص فــي ملــف مكافحة الفســاد 
وتخفيــف  العامــة  الخدمــات  وتحســين 
معاناة المواطنين، والســيما في محافظة 
البصرة، مؤكًدا على أن “الكتل السياســية 
إذا لــم تغيــر من منهجها فــي التعاطي مع 
قضايــا البلــد فإنــه لــن تكون هنــاك فرصة 

حقيقية لحّل األزمات الراهنة”.
ونــّوه السيســتاني إلــى أن العــراق يطمح 
إلــى أن تكــون له عالقات طيبة ومتوازنة 

مــع جميع دول الجوار وســائر الحكومات 
المصالــح  أســاس  علــى  للســالم،  المحبــة 
المشــتركة، مــن دون التدخل في شــؤونه 
الداخلية أو المساس بسيادته واستقالله، 
كمــا أنــه يرفض أن يكــون محطة لتوجيه 

األذى ألي بلد آخر.
بشــق  إيــران  شــرعت  آخــر،  جانــب  مــن 
طريــق يوصلهــا إلــى ســوريا، بعــد مــروره 

في األراضي العراقية.
وذكرت الوكالة الرســمية للنظام الســوري 
)ســانا( فــي خبــر لهــا أمــس األربعــاء، أن 
)كرمانشــاه  طريــق  بشــق  بــدأت  إيــران 
بيســتون(، قائلــة إنــه يشــكل “جــزًءا مهمًا 

وســوريا”.  بالعــراق  ربطهــا  مشــروع  فــي 
ونقلــت ســانا عــن محمــد إســالمي، وزيــر 
وخــالل  اإليرانــي،  المــدن  وبنــاء  الطــرق 
حضــوره مراســم البدء بشــق الطريق، أن 
طــول هــذا المشــروع يبلــغ 141 كيلومتًرا 
 1.5 قرابــة  بلغــت  اســتثمارات  وبحجــم 
تريليــون تومان إيراني. وأضافت الوكالة 
أن  ســوريا،  فــي  النظــام  باســم  الناطقــة 
الشــروع بشــق الطريــق التي تربــط إيران 

بســوريا عبــر العــراق، ما هــو إال “جزء من 
سلسلة مشاريع تهدف إلى زيادة التعاون 
بيــن ســوريا والعــراق وإيــران”. إلــى ذلك، 
استقبل الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
النظــام  خارجيــة  وزيــر  األربعــاء،  أمــس 
وكالــة  ونقلــت  المعلــم،  وليــد  الســوري 
)تســنيم( اإليرانيــة عــن روحانــي تأكيــده 
بأن عالقاته مع النظام السوري “ستستمر 
بمزيد من السرعة وفي جميع المجاالت”.

المرجع األعلى في العراق علي السيستاني يلتقي ممثلة األمم المتحدة في العراق

جانب من الهجوم الذي استهدف قوات الحرس الثوري باألحواز )أرشيفية(

العــراق عبــر  ســوريا  إلــى  يوصلهــا  طريــق  بشــق  تبــدأ  إيــران 

السيستاني يدعو لعالقات متوازنة مع دول الجوار

المرشد األعلى للنظام علي خامنئي
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نشيد ونثني على ما 
يقدمه فريق توبلي األول 

لكر اليد من مستويات ونتائج 
متميزة حتى اآلن، واحتالله المركز 

الرابع في ترتيب الفرق.
سواعد صغيرة السن، لكنها كبيرة 

العطاء بقيادة المدرب الوطني 
الشاب أحمد منصور التوبالني.

في كل موسم رياضي يعكف نادي 
البحرين لكرة اليد على إبرام سلسلة 

من التعاقدات للفريق األول من 
مختلف المناطق، ولكن دائًما ما 

تكون النتائج أسوأ من السيئ 
دون أن تكون هناك دراسة لهذه 

اإلخفاقات المتكررة.

برعايــة كريمــة مــن ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، تنظم لجنــة رياضات 
المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة البحرينيــة، مزايــن ناصــر بــن حمــد للصقــور للموســم الرابع على 

التوالي وذلك بعد غدا )الجمعة( في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج.

وبهــذا المناســبة، أكــد رئيــس لجنة 
رياضات الموروث الشــعبي التابعة 
للجنــة األولمبيــة البحرينية خليفة 
القعود أن مســابقة مزاين ناصر بن 
حمــد للصقــور تأتــي كواحــدة مــن 
أهــم فعاليات الصقور ضمن أجندة 
اللجنــة، وذلك لمــا تمثله من أهمية 
كبيرة لدى الصقارين البحرينيين. 
المســابقة  هــذه  إن  القعــود  وقــال 
تمثــل عالمــة بــارزة في مســابقات 

الموروث الشــعبي، إذ تحظى دائما 
بمشــاركة واســعة مــن جانب مالك 
الصقــور فــي مملكــة البحريــن لمــا 
تحملــه مــن اســم غــال علــى قلوبنا 

جميعا.
وثمن القعود الجهود المضينة التي 
يقدمها ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيس اللجنــة األولمبية البحرينية 

آل  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
خليفــة بدعــم رياضــات المــوروث 
ومســابقات  عمومــا،  الشــعبي 
الصقــور خصوصــا، مؤكــدا أن هــذا 
الدعــم الكبيــر ينعكــس دائمــا علــى 
مــن  ويرفــع  الصقاريــن  مســتوى 

قدراتهم وإمكاناتهم.
ناصــر  مزايــن  منافســات  وتبــدأ 
بــن حمــد للصقــور الجمعــة بإقامــة 
وحــوش  الحــرار  مزايــن  بطولــة 

بإقبــال  توقعــات  وتفاريــخ وســط 
كبيــر مــن جانب مــالك الصقور في 

البحرين.

لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  عــن  صــدر 
الخيريــة وشــؤون الشــباب، رئيــس المجلس 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمــد آل خليفة، قرار بتشــكيل مجلس إدارة 

ألول لجنة بارالمبية بحرينية. 
وجاء في المادة األولى من القرار أنه يشكل 
مجلــس إدارة للجنــة البارالمبيــة البحرينيــة 
برئاســة الشــيخ محمــد بــن دعيــج آل خليفة 
حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  مــن  كال  وعضويــة 
بــن أحمــد آل خليفــة، صالــح فــرح ســلطان 
فرحــان، غانــم يوســف غانــم حســين الســند، 
الشيخة حصة بنت أحمد بن علي آل خليفة، 
إبراهيم محمد يوســف ســيادي، راشــد أحمد 
راشــد  نعمــان  البوعينيــن،  السيســي  راشــد 
علــى الحســن، أحمــد خالــد علــي العريفي، د. 
عبدالرحمن الســيد أحمــد محمد عبدالجليل، 

مــي محســن جاســم محمــد الحاجــي، خالــد 
عبــدهللا أحمد عبدهللا خليفــة الصقر، جميلة 

محمود علي حمود.
وجاء في المادة )2( على األمين العام وكافة 
المعنييــن تنفيــذ هــذا القــرار كّل فيما يخصه 

وُيعمل به اعتباًرا من تاريخ صدوره.

 الشيخ محمد بن دعيج

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

القعود يثمن جهود ناصر بــن حمد لتطوير رياضات الموروث

ناصر بن حمد يشــكل أول لجنة بحرينية أللعاب ذوي العزيمة

لجنة الموروث تنظم مزاين ناصر بن حمد للصقور

محمد بن دعيج رئيًسا لمجلس إدارة “البارالمبية”
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الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

أكــد عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة علــي الســيد مشــاركة 
االتحــاد فــي يــوم البحريــن الرياضــي الذي ســيقام يــوم الثالثــاء المقبــل 12 فبراير 
الجــاري، وذلــك فــي إطــار حــرص االتحــاد على االحتفــال بهــذه المناســبة الوطنية 

وانطالًقا من دور االتحاد في المساهمة بنشر الوعي الرياضي.

وأكد رئيس لجنة فعالية اليوم الرياضي 
أن االتحاد سيفتح صالته بمدينة عيسى 
فتــرة  منــذ  الرفــاع  بمنطقــة  الرياضيــة 
العصــر وحتــى المســاء مــن خــالل إقامة 
سلسلة من المسابقات والمباريات الودية 
التي تجمع كافة أســرة الكرة الطائرة من 
أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء وأعضاء 
اللجــان العاملــة والموظفين، مشــيًرا إلى 
أن الدعــوة مفتوحــة لــكل محبــي الكــرة 
الطائــرة مــن العبيــن وحــكام ومدربيــن 
فــي  للمشــاركة  وإعالمييــن  وإدارييــن 
صالــة  ســتحتضنها  التــي  المســابقات 

االتحاد.
وأضــاف الســيد “يوم البحريــن الرياضي 

تســتقطب  رياضيــة  مناســبة  أصبحــت 
اهتمــام جميــع أطيــاف الشــعب، ونحــن 
الطائــرة  للكــرة  البحرينــي  االتحــاد  فــي 
حريصــون علــى المشــاركة الفاعلــة فــي 
هــذا الحــدث الســيما وأن الكــرة الطائــرة 
تعتبــر واحــدة مــن أكثــر األلعــاب شــعبية 

في األوساط المحلية ..”.
وذكر أن التجمع الرياضي في هذا اليوم 
الوطنــي ال تقتصر فوائده على الجوانب 
وإنمــا  والنفســية،  والصحيــة  الرياضيــة 
إن  االجتماعيــة، حيــث  للجوانــب  تمتــد 
مشــاركة جميــع منتســبي وأســرة اللعبــة 
يقوي الروابط األخوية فيما بينهم ويعزز 
العالقــات الوطيــدة بين مختلــف أبنائها، 

وهي أبرز قيمة تنادي بها الرياضة.
كما دعا الســيد كافة أســرة الكرة الطائرة 
للمشــاركة فــي مختلــف الفعاليــات التــي 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  تنظمهــا 
فــي  العليــا  المنظمــة  اللجنــة  وتحديــًدا 
عيســى  بمدينــة  الرياضيــة  القريــة 

الرياضية إلنجاح ذلك الحدث.

علي السيد

السيد يدعو منتســبي اللعبة للمشاركة بأنشطة األولمبية

فعاليات متنوعة للطائرة باليوم الرياضي

16

تحــت رعايــة الرئيــس التنفيــذي لبنــك البحريــن والكويت رياض 
اليــوم تدشــين  ســاتر، يتــم فــي الســاعة الخامســة مــن مســاء 
النســخة الرابعة والعشــرين من بطولة BBK المفتوحة لناشــئي 
التنس، والتي ينظمها نادي البحرين للتنس من 7 إلى 18 فبراير 
الجــاري بمشــاركة نحــو 180 العًبــا والعبــة مــن أبنــاء البحريــن 
وأبنــاء الجاليــات المقيمــة وعــدد كبير مــن الالعبين مــن المملكة 

العربية السعودية.

نــادي  مــن  العًبــا   12 ومنهــم 
يتنافســون  الســعودي،  الصفــا 
البطولــة  مســابقات  فــي 
المختلفــة التــي تضــم الفــردي 
8 و10 ســنوات مشــترك أوالد 
وبنــات والفــردي 12 و14 ســنة 
الفــردي  ومســابقتي  للناشــئين 

12 وسن 14 سنة لآلنسات. 
 9 االفتتــاح  يــوم  ويشــهد 
األول  الــدور  فــي  مباريــات 
لمنافســات فــردي الناشــين 12 
ســنة تقام على 3 مراحل وتبدأ 
فــي الســاعة الرابعــة عصــرت، 
وأهمهــا لقــاء شــادي محمــد مع 
فارس التوبلي ولقاء تريستان 

احســان  عزيــز  مــع  مانيــرز 
وأيًضــا للقــاء الــذي يجمــع زيــد 
موســى،  حمــزة  مــع  المناعــي 
وتقــام كافــة مباريــات البطولة 
البحريــن  نــادي  مالعــب  علــى 
أعــرب  وقــد  بالجفيــر،  للتنــس 
رئيــس نــادي البحريــن للتنــس 
اعتــزاز  عــن  المقلــة  خميــس 
النــادي بتنظيــم هــذه البطولــة 
العريقة للعام الرابع والعشــرين 
علــى التوالــي، وتقــدم بالشــكر 
والكويــت  البحريــن  بنــك  إلــى 
ممثــال فــي الرئيــس التنفيــذي 
رياض ساتر على مواصلة دعم 

البطولة سنويا.

افتتاح بطولة BBK لناشئي التنس

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

تنطلق اليوم منافسات الجولة األولى من المرحلة المؤهلة إلى الدور نصف النهائي 
“المربــع الذهبــي” لــدوري زين الدرجة األولى لكرة الســلة، وذلك بإقامــة لقاءين، إذ 
يلتقــي فــي المبــاراة األولى المحرق واالتحاد في الســاعة السادســة مســاًء، وتليها 
مباشــرة مبــاراة الرفــاع والنجمــة عند الســاعة 7:45 مســاًء، وتقــام المباراتان على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وُتلعــب المباراتــان بنظــام السلســلة مــن 
ثــالث مباريات ممكنة، يتأهل من خاللها 
الفائز في مواجهتين إلى المربع الذهبي، 
إذ ســيلتقي الفريقان مجددا يوم اإلثنين 
الجــاري فــي مبــاراة  11 فبرايــر  المقبــل 
الثالثــة  المبــاراة  تقــام  أن  علــى  ثانيــة، 
الفاصلــة في حــال التعادل يوم الخميس 

14 الشهر نفسه.
إلــى  المتباريــة  األربعــة  الفــرق  وتســعى 
قطــع نصــف المشــوار نحــو بلــوغ الــدور 
نصف النهائي، واســتكمال أضالع المربع 
الذهبي بعد أن حجز المتصدر والوصيف 
فريقا المنامة واألهلي الضلعين األوليين 

بتأهلهمــا المباشــر، فمــن ســينجح بوضــع 
قدمه األولى في مربع الذهب؟

المحــرق  لقــاء  مــن  الفائــز  وســينتقل 
الــدور  فــي  األهلــي  لمواجهــة  واالتحــاد 
المقبل، فيما ينتظر المنامة الفريق الفائز 

من لقاء الرفاع والنجمة.
فريــق  يســعى  األولــى،  المبــاراة  وفــي 
الخبــرة  بعناصــر  المدجــج  المحــرق 
ومنــع  مبكــرا  األمــور  لحســم  والشــباب 
أي مفاجــأة يحضرهــا لــه منافســه الــذي 
ضغوطــا  أي  بــدون  المبــاراة  يخــوض 
العاليــة  المعنويــة  بالــروح  متســلحا 

وحيوية الشباب.

وعلــى رغم األفضليــة الفنية التي تصب 
الثانيــة،  المبــاراة  فــي  الرفــاع  لمصلحــة 
بعــد أن عــزز صفوفــه بالتعاقــد مــع نجــم 
أن  إال  بوعــالي،  محمــد  اليــوم  منافســه 
النجمة ســيبقى متمكســا بحقه المشروع 

في إعالء راية المنافسة.

النجمــة يالقــي  والرفــاع  االتحــاد..  يواجــه  المحــرق 
4 فرق تتصارع على استكمال أضالع “مربع السلة”

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تشــهد حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن 
رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” 
إقامــة الفعاليــة الســنوية الرابعة عشــرة 
لـــ “GulfRun “ بمشــاركة  علــى التوالــي 
أكثر من 60 سيارة رياضية من الكويت، 
الفعاليــة طــوال يوميــن  وســتقام هــذه 
متواصلين سيتم فيها تجربة السيارات 
واختبارهــا علــى مضمار حلبــة البحرين 

الدولية ومضمار سباقات السرعة.
وســتنطلق فعالية الـــ “GulfRun” يومي 
و8   7 الموافــق  والجمعــة  الخميــس 
فبراير الجاري وذلك من الثامنة صباحا 
حتى الســابعة مساء، وستكون الفعالية 
إثــارة  لمتابعــة  للجماهيــر  مفتوحــة 

الفعالية السنوية.
لهــذا   ”GulfRun“ فعاليــة  وستشــمل 
الفعاليــات  مــن  العديــد  علــى  العــام 
يومهــا  فــي  الفعاليــة  وســتبدأ  المثيــرة 
األول بجــوالت علــى الحلبــة الداخليــة 

لحلبــة البحريــن إلــى جانــب المشــاركة 
فــي فعاليات ليالي إبراهيــم خليل كانو 
للــدراغ والدرفــت. فيمــا سيشــهد اليوم 
باصطحــاب  المدربيــن  قيــام  الثانــي 
الفعاليــة  فــي  المشــاركين  الســائقين 
بجولــة حــول حلبــة الســباق لتدريبهــم 
وإرشادهم على الطريق وتعليمهم على 
مدى قدرة ســياراتهم، وبعدها االلتفاف 
وحلبــة  الكبــرى  الجائــزة  حلبــة  حــول 

التحمل.
 ”GulfRun“ الفعاليــة  هــذه  أن  يذكــر 
فعاليــة ســنوية كويتيــة تقــوم كل عــام 
بزيــارة لحلبة البحريــن الدولية “موطن 
رياضة الســيارات في الشــرق األوسط” 
الخاصــة  الفعاليــات  مــن  عــددا  إلقامــة 
برياضة الســيارات، وتســتضيف الحلبة 
الخاصــة  الفعاليــات  هــذه  مــن  العديــد 

برياضة السيارات طوال العام.

جانب من الفعالية العام الماضي

تنطلــق غــًدا بمشــاركة أكثر من 60 ســيارة مــن الكويت
”GulfRun“ الحلبة تحتضن الفعالية السنوية لـ

محمد الدرازي

نادي البحرين للتنس

خليفة القعود

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

قــال ممثــل ديــوان الخدمــة المدنية بالجنــة العليــا المنظمة ليوم البحريــن الرياضي 
خالد البلوشي: “إنه تنفيذا لقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة بتخصيــص نصف يــوم عمل للنشــاط الرياضي والــذي يوافق 
الثاني عشر من فبراير الجاري، فقد تفاعل ديوان الخدمة المدنية مع هذا القرار من 
خــالل توجيهــات رئيــس الديــوان أحمد الزايــد بالتواصل مع الوزرات والمؤسســات 
والهيئــات الحكوميــة لترجمــة قــرار ســمو رئيــس الــوزراء الداعــم لتحفيــز موظفــي 

الحكومة على ممارسة األنشطة الرياضية المختلفة في هذا اليوم.

الموظفيــن  منــح  فــي  يســاهم  والــذي   
فرصــة لكســر حاجــز الروتيــن فــي بيئــة 
زيــادة  نحــو  يدفــع  الــذي  األمــر  العمــل، 

اإلنتاجية”.
وأضــاف أن قــرار تخصيــص نصــف يــوم 
عمــل للنشــاط الرياضي يأتــي من منطلق 
حــرص واهتمــام صاحــب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء على التفاعــل في ترجمة 
قــرار قــادة دول مجلــس التعــاون بــدول 
الخليــج العربيــة بتخصيــص يــوم وطني 
رياضــي في جميع بلــدان المنطقة، وذلك 

لمــا لهذا اليــوم األثر اإليجابي الكبير على 
تعزيــز ثقافــة الرياضــة فــي المجتمعــات 
المواطنيــن  ويشــجع  الخليجيــة، 
والمقيمين على ممارستها، بما يسهم في 
زيادة نسب الوقاية والتقليل من اإلصابة 

باألمراض السيما األمراض المزمنة.
المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  “إن  وقــال: 
هــذه  فــي  مميــزة  مشــاركة  لــه  ســتكون 
المناســبة الوطنيــة الرياضيــة مــن خــالل 
التــي  الرياضيــة  واالنشــطة  الفعاليــات 
الديــوان  ســينظمها لموظفــي ومنتســبي 

فــي الفتــرة الصباحية، والتي ســتمنحهم 
وتعرفهــم  الرياضــة،  ممارســة  فرصــة 
بأهميــة التأثيــر اإليجابــي للرياضــة فــي 
حيــاة األفــراد، والــذي ســينعكس بصورة 
واضحــة علــى زيــادة القــدرة فــي اإلنتاج 

الوظيفي”.

خالد البلوشي

البلوشــي: “الخدمــة المدنية” ســتكون له مشــاركة مميزة
“البحرين الرياضي” يحّفز على اإلنتاجية



واصــل فريــق جامعــة العلــوم التطبيقيــة انتصاراتــه المتتالية بفــوزه الخامس على التوالي، والذي جاء على حســاب فريــق معهد البحرين 
للتدريب بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة ضمن الدوري الوطني للجامعات لكرة القدم.

 وعــزز هــذا الفوز من صــدارة فريق الجامعة 
الكاملــة  العالمــة  حقــق  الــذي  التطبيقيــة 
نقطــة   15  “ رصيــده  وأصبــح  اآلن،  حتــى 
مــن 5 مباريــات” وبفــارق 4 نقــاط عــن أقرب 
منافســيه فريــق جامعــة البحريــن، وليؤكــد 
الفريــق نوايــاه التنافســية القويــة علــى لقب 
الــدوري بقيادة مدربه الوطني صالح حبيب 
الــذي يخطــو بفريقــه بثبــات حتــى اآلن فــي 

مشــوار الــدوري بانتظــار الجــوالت القادمــة، 
فيمــا تلقــى معهــد البحريــن خســارته الثانية 
في الدوري وتوقف رصيده عند 9 نقاط من 

5 مباريات.
التطبيقيــة عبــدهللا  العلــوم  وواصــل العــب 
وحيــد تألقــه ومسلســل أهدافــه بتســجيله 3 
هدافــي  قائمــة  ليتصــدر  )هاتريــك(  أهــداف 
الــدوري “14 هدفــا” ليؤكــد بأنــه عنصر فاعل 

وأساس في الفريق.
جامعــة  فريــق  تفــوق  المبــاراة  وشــهدت 
العلــوم التطبيقيــة فــي أغلــب فتراتهــا فــي 
ظــل الفــوارق الفنيــة بيــن الفريقيــن، حيــث 
كشــر الفريــق عن أنيابــه منذ البدايــة وتمكن 
مــن تســجيل هدف ســريع ومبكــر عن طريق 
الالعــب عبــدهللا وحيــد بعــد مــرور 4 دقائــق 
فقــط وحافظ الفريــق على هذا الهدف حتى 

نهاية الشوط األول الذي شهد محاوالت من 
جانب معهد البحرين، لكن من دون جدوى.

وظهــرت أفضليــة جامعــة العلــوم التطبيقية 
أكثر في الشــوط الثاني، فكان أكثر ســيطرة 
وهجومــا وتمكــن من تســجيل هدفــه الثاني 
بتوقيــع العبــه إبراهيــم المالود فــي الدقيقة 
58، قبــل أن يضاعــف زميلــه فيصــل شــوقي 
النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 
61، وهــو مــا مهــد لزيــادة غلــة التهديــف في 
الدقائــق األخيرة بالهدفيــن الرابع والخامس 
اللذيــن ســجلهما المتألــق عبــدهللا وحيــد في 
فريــق  اكتفــى  فيمــا  و89”،   84“ الدقيقتيــن 

هدفــه  بتســجيل  للتدريــب  البحريــن  معهــد 
الوحيد عن طريق الالعب عبدهللا سيف في 

الدقيقة 62.

 المالود: “ناوين” على الدوري 

أكــد العــب فريــق جامعــة العلــوم التطبيقية 
إبراهيــم المالــود عــزم وطمــوح فريقــه علــى 
صعوبــة  رغــم  علــى  الــدوري  لقــب  تحقيــق 

المهمــة خصوصــًا أن هناك العديــد من الفرق 
وقدمــت  مميزيــن  العبيــن  تمتلــك  التــي 

مستويات طيبة في الجوالت السابقة.

“التطبيقية” تطبق على الصدارة الجامعية

تحــت رعايــة عضــو المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة عضــو اللجنــة األولمبيــة 
البحرينية رئيســة لجنة رياضة المرأة رئيســة مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة 
الطاولة الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، تنطلق اليوم الخميس منافســات 
بطولة البحرين الدولية العاشرة للناشئين واألشبال التي يحتضنها اتحاد الطاولة 
بالتعاون مع االتحاد الدولي لكرة الطاولة على صالة االتحاد بالرفاع بمشاركة 102 

العب والعبة يمثلون 17 دولة.

ورحبــت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز 
فــي  المشــاركة  بالمنتخبــات  خليفــة  آل 
البطولة، معربة عن ســعادتها باســتضافة 
المملكة للبطولة في عامها العاشر، والتي 
ســتكون تؤكد المكانــة العالية التي تمتاز 
شــتى  باســتضافة  البحريــن  مملكــة  بهــا 
إن  حيــث  والقاريــة،  الدوليــة  البطــوالت 
االتحــاد  مــن  وبشــرف  الطاولــة  اتحــاد 
الطاولــة ســيحتضن هــذه  لكــرة  الدولــي 

البطولة في نسختها العاشرة.

حفل افتتاح مبسط

الخــاص  االفتتــاح  حفــل  وســيكون 
بالبطولــة في تمام الســاعة السادســة من 

مســاء اليــوم الخميــس، حيث ســيحتوي 
الــدول  وعــرض  بســيطة  فقــرات  علــى 
المشــاركة في البطولة عالوة على تكريم 

الشخصية الرياضية سلمان رضي.
مســاء  الطاولــة  اتحــاد  صالــة  وشــهدت 
للحفــل  نهائيــة  بروفــة  األربعــاء  أمــس 
االفتتاحي شــهدت حضور الشيخة حياة 
بنــت عبدالعزيز آل خليفــة وكافة اللجان 

العاملة في البطولة.

استكمال وصول المنتخبات

اكتمل وصــول المنتخبات المشــاركة في 
البطولــة يــوم أمس الخميــس مع وصول 
منتخبــات الهنــد وفرنســا ومصــر وإيــران 

واألردن وروسيا وسوريا والسويد.

15 العبا والعبة يمثلون منتخبنا

العبــا   15 مشــاركة  البطولــة  ستشــهد 
الالعبيــن  سيســعى  حيــث  والعبــة، 
النتائــج  أفضــل  لتحقيــق  والالعبــات 

والصعود على منصة التتويج.
ويشــرف على تدريب منتخبي الناشــئين 
وديجــان  بوريــس  المدربيــن  واألشــبال 
والالعبــات،  والالعبيــن  داود،  وحســام 
علــي،  جاســم  الرقــراق،  أحمــد  وهــم: 

حــازم بديــر، ســلمان محمــد، سيدحســين 
سيدحســن محفوظ، سيدحسين عدنان، 
علــي عبــاس عبدالوهــاب، فاضــل عباس، 
مجيــد عبدهللا ناجــي، محمد نادر العالي، 
عبــدهللا  فاطمــة  العالــي،  عبــدهللا  مريــم 
أحمــد  ورقيــة  بهدكــي،  أمريتــا  العالــي، 

الياسي.

سيادي: جاهزون لالنطالق

محمــد  إبراهيــم  البطولــة  مديــر  أكــد 
جاهــزة  المنظمــة  اللجنــة  أن  ســيادي 

النطــالق البطولة، مشــيرا إلــى أن األيام 
الماضية شــهدت جهود كبير من رؤساء 
اللجنــة  أن  وأوضــح  العاملــة،  اللجــان 
أصبحــت علــى أتــم االســتعداد النطالق 

البطولة.
اللجنــة  أن  ســيادي  إبراهيــم  وأوضــح 
المنظمة عقدت سلسلة من االجتماعات 
خالل األيام الماضية والهدف يشير إلى 

إخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية.
وقــال إن اللجنــة المنظمــة قــد وجهــت 
الشــخصيات  مــن  كبيــر  لعــدد  الدعــوة 
الرياضية لحضور حفل االفتتاح إضافة 
المشــاركة  الــدول  ســفراء  كافــة  إلــى 
فــي البطولــة، مبينــا أن الجميــع جاهــز 

الستضافة البطولة .

الرفاع - اتحاد الطاولة

اللجنة اإلعالمية

ــة ــ ــ دول  17 ومـــــشـــــاركـــــة  ــز  ــ ــزي ــ ــع ــ ــدال ــ ــب ــ ع ــت  ــ ــن ــ ب ــاة  ــ ــيـ ــ حـ ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ بـ

اليوم افتتاح بطولة البحرين الدولية للطاولة

حياة بنت عبدالعزيز  إبراهيم سيادي

MRF الجولة الثالثة والختامية لبطولة
الــواســعــة لخبرته  ــًرا  ــظ ن الــمــنــافــســات  إلدارة  الـــــذوادي  اخــتــيــار 

غادر مساء أمس عبدالعزيز الذوادي مدير عام االتحاد البحريني للسيارات، عضو لجنة المحكمين والمتطوعين 
 MRF الدولية التابعة لالتحاد البحريني للســيارات إلى مدينة تشــناي الهندي إلدارة الجولة الختامية من بطولة

والتي تقام منافساتها في الفترة من 8 وحتى 10 من شهر فبراير الجاري.

وكانت اللجنة المنظمة لهذه البطولة 
قــد عينت البحريني الــذوادي مديًرا 
خبــرة  مــن  يمتلكــه  لمــا  للبطولــة 
واســعة وإمكانيات عالية في مجال 
رياضــة ســباقات الســيارات الدوليــة 
واإلقليمية والعالمية، حيث انطلقت 
منافســات هــذه البطولة خالل شــهر 
اإلمــارات  بدولــة  الماضــي  نوفمبــر 
حلبــة  وزارت  المتحــدة  العربيــة 
رياضــة  موطــن  الدوليــة  البحريــن 
السيارات في الشرق األوسط خالل 

وجولتهــا  الماضــي  ديســمبر  شــهر 
الثالثــة في تشــناي بالهند وتضم 15 
ســباًقا، وتعتبــر مــن أنجــح بطــوالت 
ســباقات الســيارات األحادية المقعد 
مــن  المتســابقين  مــن  وتشــم نخبــة 

مختلف دول العالم.
 وجــاء اختيــار البحرينــي الــذوادي 
هــذه  لســباقات  مديــًرا  يكــون  كــي 
البطولة لما يمتلكه من خبرة واسعة 
فــي مجــال إدارة الســباقات الدولية 
واإلقليميــة والعالمية، حيث إنه أدار 

بطولة شمال شرق أوروبا للفورموال 
الماضيــة، ومنحــه  فــي مواســمها   4
االتحــاد الدولــي للســيارات الرخصة 
الدوليــة المعتمــدة إلدارة الســباقات 
الدوليــة والقاريــة والعالميــة، حيــث 
يعتبر الذوادي هو أول بحريني ينال 
هــذه الرخصــة الرفيعة والتــي تؤكد 
مــا وصلــت إليــه الكــوادر والســواعد 
البحرينية من مستوى عالمي الفت، 
فــي  الالمعــة  األســماء  مــن  ويعتبــر 

عبدالعزيز الذواديإدارة وتحكيم مختلف السباقات.

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات
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ســيكون نجمــا منتحبنــا الوطنــي لكــرة القــدم الســابقان حســين علــي “بيليــه” 
ومحمــد حبيــل فــي مقدمــة المشــاركين فــي جولــة “مالعــب الفرجــان” اليوم، 
والتــي ستشــمل بعــض مناطــق محافظــة العاصمــة لمواصلــة رصــد الالعبيــن 
الصغــار الذيــن يمارســون لعبــة كــرة القدم فــي المالعب المفتوحــة وذلك في 
إطــار مبــادرة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو 

الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة الرامية إلى إحياء “مالعب الفرجان”.

ممارســة  علــى  الصغــار  وتشــجيع 
فــي  البدنــي  والنشــاط  الرياضــة 
أوقــات فراغهــم وصرفهــم عــن اللهــو 
أمــام  والجلــوس  النقالــة  بالهواتــف 
شاشــات التلفزيون وذلــك من منطلق 
وجعــل  الصحــة،  علــى  المحافظــة 
ومحاربــة  حيــاة  منهــج  الرياضــة 
الخمــول والكســل خصوصــا فــي هذه 

الفئة العمرية المبكرة.
فريــق عمــل المبــادرة يواصــل رصــده 
لمناطــق المملكــة المختلفــة؛ للتعــرف 

علــى المالعب المفتوحة في الفرجان 
ويحــدد لــكل منطقــة جــدوال متكامال 
للزيــارة التي تشــمل تجميــع الالعبين 
وتوزيعهــم إلــى مجموعــات بمشــاركة 
الســابقين؛  البحرينيــة  الكــرة  نجــوم 
لتحفيــز الصغــار علــى إبــراز مواهبهــم 
وبعــد انتهــاء كل زيــارة يقــوم فريــق 
العمــل بتوزيــع كــرات قدم لــكل العب 
مهداة من اللجنة األولمبية البحرينية. 
كــرة  اتحــاد  وممثــل  العــام  المنســق 
القدم حســن إســماعيل، أشــاد بمبادرة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة، 
للجنــة  وأعــرب عــن شــكره وتقديــره 
ســرعة  علــى  البحرينيــة  األولمبيــة 
تفعيلهــا لهــذه المبــادرة اإليجابية، كما 

أعرب عن اعتزازه بتمثيل اتحاد الكرة 
فــي هــذه اللجنــة والعمــل مــع إخوانه 
أعضــاء اللجنــة، وأثنــى علــى تجاوب 
الســابقين  الوطنــي  المنتخــب  نجــوم 

الجــوالت  فــي  الفاعلــة  ومشــاركتهم 
التــي تمــت حتــى اآلن كمــا عبــر عــن 
شــكره وتقديره إلى العديد من أولياء 
األمــور الذيــن حرصــوا علــى مشــاركة 

أبنائهــم في هــذه الفعالية التي يتمنى 
لها االســتمرارية لما لهــا من مردودات 

إيجابية رياضية وصحية.
أما المشرف الفني العام النجم الكروي 
الســابق والمدرب الحالــي حمد محمد 
المبــادرة  وصــف  فقــد  “ديســكفري”، 
بأنهــا ضربــة معلم لما لها من مكاســب 
بالنشــاط  يتعلــق  مــا  منهــا  إيجابيــة، 
الذيــن  الصغــار  للطلبــة  العــام  البدنــي 
بــدأوا يتجهــون لألجهــزة اإللكترونيــة 

وما تسببه لهم من خمول وكسل.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

حبيل و“بيليه” في جولة العاصمة اليوم

من اجتماع لجنة الفرجان

إبراهيم المالود

لقاء مؤجل من 
الجولة الثالثة 

للدوري الوطني

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

أقامــت اللجنــة البحرينيــة للحمام الزاجل والحــوام المنبثقة عن لجنة رياضات 
المــوروث الشــعبي التابعــة للجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســباق الحمــام الزاجل 

السادس لهذا الموسم وذلك في جزر حوار بمشاركة ثالث محافظات.

مشــاركة  الســادس  الســباق  وشــهد 
أكثــر مــن ألــف حمامــة علــى مســتوى 
المحافظات الثالث في المملكة، حيث 
يتنافــس المــالك على المراكز الخمســة 
األولــى فــي كل محافظــة فــي الســباق 

الذي امتد لمسافة 70 كيلومترا.
وعلــى مســتوى المحافظــة الشــمالية، 
مــن  والســراج  عيســى  فريــق  تمكــن 
تحقيــق المركــز األول، فيمــا جــاء فــي 
المركــز الثانــي المالــك جاســم محمــد، 
بينمــا حــل فــي المركــز الثالــث فريــق 
عباس والمجد. أما المركز الرابع، فكان 
من نصيب فريق عباس والمجد أيضا، 

فيمــا حقق فريق علــي وهارون المركز 
الخامس.

وفــي محافظــة المحرق، حقــق المالك 
األول،  المركــز  النعيمــي  راشــد  حســن 
وعيســى  عبــدهللا  فريــق  جــاء  بينمــا 
والثالــث  الثانــي  المركزيــن  فــي 
بحمامتيــن مختلفتيــن، كذلــك المالــك 
الســليطي جــاء رابعــا وخامســا  حمــد 

بحمامتين أيضا. 
الجنوبيــة  المحافظــة  ســباق  وشــهد 
ســيطرة مطلقة لفريق حبيب وجاســم 
بعــد أن حقــق المراكــز الخمســة األولى 
في السباق بخمس حمامات مختلفة.

نتائج سباق الحمام الزاجل السادس

إحياء “مالعب 
الفرجان” 
وتشجيع 

الصغار على 
الرياضة
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تنطلــق صبــاح غــد الجمعــة المقبــل مســابقات بطولــة رئيس االتحــاد الملكي 
للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ 
فيصــل بــن راشــد آل خليفة لقفز الحواجز برعاية شــركة دلمونيا وذلك على 
ميــدان االتحــاد الرياضــي العســكري بالرفــة بمشــاركة نجــوم رياضــة القفــز 

بالمملكة من فرسان وفارسات.

عنــد  البطولــة  فعاليــات  وســتنطلق 
الساعة 8:00 صباحا بأولى المسابقات، 
وهــي لفئة الناشــئين المســتوى األول 
التمايــز(  لمرحلــة  التأهــل  )مســابقة 
وارتفاع الحواجز: 95-85 سم، سرعة 
المســلك 350 متر/دقيقة، والمســابقة 
الثانية فئة الناشــئين المستوى الثاني 
وارتفــاع  مرحلتيــن(  علــى  )مســابقة 
ســرعة  ســم   95-105 الحواجــز: 
المســلك 350 متر/دقيقة، والمســابقة 
العمــوم  مــن  المبتدئيــن  فئــة  الثالثــة 
المســتوى األول، وهــي )مســابقة على 
95- حواجزهــا:  وارتفــاع  مرحلتيــن( 
105 ســم وســرعة المســلك 350 متر/

دقيقة، والمســابقة الرابعة للمتقدمين 
)مســابقة السرعة ضد الزمن( وارتفاع 
ســرعة  ســم،   110-120 حواجزهــا: 
المســلك 350 متر/دقيقة، والمســابقة 
الخامســة فئــة المتقدميــن المســتوى 
النقــاط(  جمــع  )مســابقة  الثالــث 
ســم،   120-130 وارتفــاع حواجزهــا: 
متر/دقيقــة،   350 المســلك  ســرعة 
أهــم  وهــي  السادســة،  والمســابقة 
وأقوى المســابقات )المسابقة الكبرى(، 
وارتفــاع  مرحلتيــن  علــى  وســتكون 
130 – 140 ســم وســرعة  حواجزهــا 

الملك 350 متر/ دقيقة.
علــى  الحالــي  الموســم  قــرب  ومــع 
إلــى  بطولتيــن  تبقــي  مــع  الختــام 
فيصــل  الشــيخ  ســمو  بطولــة  جانــب 

بــن راشــد آل خليفة يســعى الفرســان 
مــن خاللهمــا إلى مــا فاتهم مــن نتائج 
المنافســة  اشــتداد  مــع  وتعويضهــا 
واتضــاح صورة الموســم الحالي الذي 
كان ومازال مغايرا لبقية الموسم بناء 
على معطيات البطوالت والمســابقات 
الماضيــة، ومــا شــهدته مــن مســتوى 

فني رائع ومفاجآت عديدة.

االستمرار في دعم قفز 
الحواجز 

الحواجــز  قفــز  لجنــة  رئيــس  أكــد 
باالتحاد الملكي للفروســية وسباقات 
القــدرة أن بطــوالت ومســابقات قفــز 
مــن  كبيــرة  طفــرة  تشــهد  الحواجــز 
خــالل التطــور الكبيــر للفرســان ومــا 
عاليــة،  مســتويات  مــن  يقدمونــه 
والجهــود  الواســعة  المشــاركة  وأن 
الكبيــرة التــي يبذلهــا الفرســان كانــت 
الســبب الرئيس وراء تطور المستوى 

التنافسي التصاعدي.
أن  محمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  وأكــد 
االتحاد الملكي للفروســية وســباقات 
القدرة وبرئاســة ســمو الشــيخ فيصل 
بن راشد آل خليفة يسعى دائما لخلق 
أفضــل األجواء التنافســية للفرســان، 
وأن مــا تحقق من نتائج وتطور كبير 
فــي مســتويات الفرســان يؤكد نجاح 
الخطة واإلستراتيجية التي وضعتها 
بالتنســيق  الحواجــز  قفــز  لجنــة 

والمتابعــة مــن جانــب مجلــس ادارة 
االتحاد الملكي.

وأثنــى الشــيخ خالــد بــن محمــد على 

دعــم شــركة دلمونيــا لبطولــة رئيــس 
االتحاد الملكي للفروســية وســباقات 
القــدرة نائــب رئيــس المجلس األعلى 

للبيئــة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد 
آل خليفــة لقفز الحواجز، واصفا هذه 
الناجحــة،  الشــراكة  بمثابــة  الرعايــة 

مجلــس  تطلعــات  حققــت  والتــي 
إدارة االتحــاد وســاهمت فــي تحقيق 

النجاح.

سمو الشيخ فيصل بن راشد الشيخ خالد بن محمد جانب من قفز الحواجز

بطولة فيصل بن راشد لقفز الحواجز تنطلق غًدا
ــدان االتـــحـــاد الـــريـــاضـــي الــعــســكــري ــيـ ــا وعـــلـــى مـ ــي ــون ــم بــرعــايــة شـــركـــة دل

المنامة - بنا
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ورشة عمل لمسابقات “اآلسيوي للسلة”
ــاء ــرة الــســلــة وفـــريـــق اإلحـــصـ ــكـ ــي لـ ــن ــري ــح ــب ــاد ال ــ ــح ــ إشــــــادة كــبــيــرة بـــإعـــام االت

 اختتمت يوم أمس األربعاء ورشة العمل الخاصة بمنطقة الخليج العربي باالتحاد الدولي لكرة السلة، التي أقيمت على مدار يومي 
الثالثــاء واألربعــاء الماضييــن بإمــارة دبــي بدولــة اإلمارات العربية المتحدة، برئاســة  المدير  التنفيذي  لالتحاد  اآلســيوي  والمدير            
  التنفيــذي  ألمانــة  آســيا  فــي  االتحــاد  الدولــي هاغــوب  وبمشــاركة  ممثــل  االتحــاد  البحريني  لكرة  الســلة األمين  العــام  لالتحاد                             

 أحمد  يوسف.   

 وتطرقــت الورشــة فــي اليــوم األول إلــى 
االتحــاد  مســابقات  عــن  نبــذة  إعطــاء 
اآلسيوي، بعدها تم استعراض البطوالت 
التــي أقيمت خالل عامــي 2017 و2018 
إلــى  تأهلــت  التــي  والفــرق  ونتائجهــا 
بطــوالت العالم، وكذلك نظــام التصفيات 
آســيا  كأس  إلــى  المؤهلــة  االســيوية 
2021 والمقــرر إقامتهــا فــي الفتــرة مــن 
المقبليــن،  ديســمبر   3 حتــى  نوفمبــر   25
عــالوة على تصفيــات األندية المقرر بدء 
المرحلــة األولــى منهــا اعتبارا مــن 6 مايو 
المقبــل، وكذلــك بطولــة آســيا للناشــئين، 

والتــي سيشــارك فيهــا منتخبنــا الوطنــي 
بصفتــه وصيفا لمنطقة الخليج، وســتقام 
خالل شهر أغسطس المقبل دون تحديد 

المستضيف.
لمحــة  الورشــة  خــالل  تقديــم   وتــم 
والتواصــل  االتصــاالت  مجــاالت  عــن 
االجتماعــي، حيــث تمت اإلشــادة بالعمل 
باالتحــاد  االعالمــي  للمركــز  االحترافــي 
البحريني لكرة الســلة، والذي يعد نموذج 

يحتذى به.
 وخــالل الورشــة، تــم التطــرق إلــى مــا تم 
إنجــازه من جانــب االتحاد االســيوي في 

مجال التواصل االجتماعي واالحصاءات 
خــالل العامين الســابقين واألهــداف إلى 
العــام 2023، جنبــا إلــى جنــب مــع تنظيم 
العمل للمصورين والمشرفين على مواقع 

التواصل االجتماعي.
األول  يومهــا  فــي  الورشــة   وناقشــت 
إذ  باالتحــادت،  التطويــر  برامــج  أيضــا 
بتطويــر  الخاصــة  البرامــج  شــرح  تــم 
يقدمهــا  التــي  واإلمكانــات  المدربيــن 
االتحــاد اآلســيوي وكذلــك إمــكان إيجــاد 
المحاضريــن، كمــا تم شــرح البرامج التي 
يمكــن االســتفاده منهــا مــن خــالل برامج 

التضامن األولمبي.
 وفيما يخص مسابقات “3X3”، استعرض 
االجتمــاع البطوالت الســابقة والبطوالت 

باللعبــة،  الخاصــة  والبرامــج  المقبلــة 
بمناقشــة  األول  اليــوم  يختتــم  أن  قبــل 
تطويــر حــكام اللعبــة، حيــث تــم عــرض 
إحصــاءات عــن عــدد الحكام فــي كل بلد 
حســب التصنيــف الجديــد وحــكام آســيا 
المشــاركين في إدارة البطــوالت العالمية 
الحــكام  لتســجيل  الجديــد  والنظــام 

والدراسات السنوية.
الورشــة، تمــت  الثانــي مــن  اليــوم   وفــي 
خــالل  مــن  المتطوعيــن  إدارة  مناقشــة 
عــرض مــدى االســتفادة مــن المتطوعين 
في المشــاركة في برامــج االتحاد ونظام 

التعامل معهم وسبل تطويرهم.
 وتــم التطــرق إلــى اإلحصــاءات وأهليــة 
الالعبيــن، حيث اســتعرض الورشــة مدى 
الدولــي  االتحــاد  برامــج  مــن  االســتفادة 
فــي القيام باإلحصاءات خالل المباريات 

أو  المحلــي  الــدوري  مباريــات  ســواء 
االتحــادات،  تنظمهــا  التــي  البطــوالت 
حيــث تــم اإلطراء علــى ما يقدمــه فريق 
االحصــاء باالتحاد البحريني لكرة الســلة 
من جهد كبير ، كما تم استعراض أهداف   
االتحــاد الدولي لعامي 2019 و2020 من 
خــالل زيادة عــدد اختصاصيي اإلحصاء  
 ، كمــا تم عــرض النظام الجديد لتســجيل 
لدولــة  لــكل  المواطنيــن  غيــر  الالعبيــن 
للمشاركة مع األندية في الدوري المحلي 

أو المنتخبات الوطنية.
 وفي ختام الورشة تم تحدث عن دور  «

وسائل اإلعالم، حيث تم التطرق إلى 
مدى االستفادة من وسائل اإلعالم 

وتنظيم حضورهم خالل المباريات ،   
إضافة إلى تطوير المصورين وتنظيم 

حضورهم المباريات.

اتحاد السلة

أعرب مجموعة من الفرسان المشاركين في بطولة سمو الشيخ فيصل بن 
راشد آل خليفة عن جاهزيتهم النطالق البطولة.

عــن  أعــرب  اليابــس  هانــي  الفــارس 
اعجابه بالمســتوى الذي وصلت إليه 
رياضــة قفــز الحواجــز والمنافســات 
المســابقات  تشــهدها  التــي  العاليــة 
وفقــت  أننــي  الحمــد  “للــه  وقــال 
وتمكنــت مــن الفــوز بلقــب المســابقة 
الرابعــة مســابقة الســرعة ضــد الزمن 
البطولــة  الماضيــة،  البطولــة  فــي 
قويــة،  كانــت  منافســاتها  الماضيــة 
والرائــع أنــه في كل بطولة ومســابقة 
نشاهد وجوه جديدة تدخل الميدان 
وتنافس على المراكز األولى وتتنوع 

منصة التتويج”.
تدريباتــه  يواصــل  أنــه  وأضــاف 

منافســات  النطــالق  اســتعدادات 
بطولــة ســمو رئيــس االتحاد، وأشــار 
قويــة  بطولــة  ســتكون  “أنهــا  الــى 
لتحقيــق  سيســعى  والــكل  مثيــرة 
أفضــل النتائج، ســأكون جاهز لتكرار 

الصعود على منصة التتويج”.
فــرج  ســلمان  صابــر  الفــارس  وقــال 
وصيــف لقــب المســابقة الكبــرى فــي 
البطولــة الماضيــة لقــوة المنافســات 
مع قرب البطوالت من الختام، “كنت 
أسعى لتحقيق لقب المسابقة الكبرى 
لكننــي لــم أوفــق وجئــت فــي المركز 
المســابقات  بــه،  بــأس  وال  الثانــي 
بســبب  كثيــرا  صعبــة  أصبحــت 

التنافــس القــوي مــن قبــل الفرســان 
لتحقيــق المراكــز األولــى، وليــس من 
السهل تحقيق لقب المسابقة الكبرى 
لهــذه  يســتعد  فالجميــع  خصوصــا 
المســابقة ويضــع الخطــط المناســبة 
للوصــول لمنصة التتويج والفرســان 

يقرأون المسابقة بشكل صحيح”.
فاضــل  الفــارس  أكــد  جانبــه  مــن 
الحــداد جاهزيته التامة للمســابقات، 
وقال”فريــق مركــز حــوار للفروســية 
لن يتخلى عن منصات التتويج أبدا، 
تألقهــم  الفريــق  وســيواصل فرســان 
في جميع المسابقات، نحن جاهزون 
مــن  قــوة  بــكل  المنافســات  لدخــول 
أجــل تحقيق أفضل النتائج والمراكز 
ونحــن مقتربــون مــن نهايــة وختــام 

الموسم”.

وأضاف الحداد “المسابقات أصبحت 
قويــة والتنافــس فيهــا ارتفــع كثيــرا، 
وبــات ال بــد مــن التركيز أكثــر، جميع 
الفرســان يقدمــون مســتويات رائعــة 
جميــع  خــالل  مــن  واضــح  وذلــك 
المســابقات بحيــث ليــس من الســهل 
ذلــك  ورغــم  األول،  المركــز  تحقيــق 
فــإن فريــق مركز حوار ســيكون بكل 
جهوزيتــه اليــوم كمــا كان جاهزا في 

كل مسابقة وبطولة”.
وأكد الفارس الناشــىء أحمد عيسى 
أن مســابقات الناشــئين قويــة وتضم 
نخبــة مــن الفرســان الناشــئين، ولعل 
أبــرز المنافســين لي الفــارس المتميز 
يقــدم  الــذي  الرميحــي  معيــوف 

مستوى رائع.

الفرسان يرفعون راية التحدي قبل االنطالق

أحمد يوسف 

حقق فريقا توبلي وأم الحصم فوًزا صعًبا وثميًنا في ختام الجولة الســابعة من الدور التمهيدي لدوري أندية الدرجة األولى كرة 
اليد والتي أقيمت يوم أمس.

إذ تغلــب فريــق توبلي على نظيره االتفاق بنتيجة )23/24( بعدما 
انتهــى الشــوط األول بتقــدم توبلي أيضــًا )15/16(، وبذلك أصبح 
رصيده 17 نقطة في المركز الرابع، واالتفاق بخســارته السادســة 

أصبح رصيده 9 نقاط.
وفي المباراة الثانية، فاز أم الحصم على الشباب بنتيجة )29/30( 
بعدمــا انتهى الشــوط األول لمصلحة أم الحصــم )16/17(، وبذلك 

أصبح أم رصيد أم الحصم 15 نقطة والشباب 15 نقطة.

ترتيب الفرق

ترتيــب  أصبــح  الجولــة  منافســات  انتهــاء  بعــد 
كاآلتــي: النجمــة 21 نقطــة، باربــار ثانًيــا 19 نقطة، 
وبنفــس الرصيــد األهلــي ثالًثــا، وتوبلــي رابًعــا 17 

نقطة، والدير خامًســا 16 نقطة، وأم الحصم سادًســا 

15 نقطــة، وبنفــس الرصيــد الشــباب ســابًعا، واالتحــاد ثامًنــا 12 
نقطــة، وبرصيــد 9 نقــاط يأتــي ســماهيج تاســًعا واالتفاق عاشــًرا 

والتضامن الحادي عشر وأخيًرا البحرين برصيد 8 نقاط.

الجولة المقبلة

ستفتتح الجولة الثامنة يوم االثنين المقبل، وستشهد مواجهات 
المســتويات  علــى  عطًفــا  والنديــة  القــوة  لهــا  متوقــع 
والشــباب  الديــر  كمواجهــة  النقــاط،  فــي  وتقاربهمــا 
وســماهيج  التضامــن  وأيًضــا  وتوبلــي  والنجمــة 
أن  يعنــي  وهــذا  والبحريــن،  لالتحــاد  باإلضافــة 
الفــرق ســتتغير بشــكل كبيــر بحســب مــا  ترتيــب 
ستســتفر عنــه النتائــج. وقــد تتأجــل مباريــات يوم 

الثالثاء والمصادف ليوم البحرين الرياضي.

ويتراجــع يخســر  والشــباب  الصــدارة  فــي  الكبــار 
توبلي وأم الحصم ينتصران بتمهيدي اليد

علي مجيد سبورت

واصل المحرق مشواره البطولي بدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة بتحقيقه الفوز الثاني عشر على التوالي ليواصل 
تربعــه علــى عــرش الصــدارة مــن دون اي خســارة بعدما تغلب على جاره البســيتين بثالثة اشــواط مقابل شــوطين في 

المواجهة التي اقيمت بينهما مساء امس على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.

االول  الشــوط  المحــرق  وكســب 
بالثانــي  البســيتين  وفــاز   25/18
مــن  األحــالم  طائــرة  لتعــود   25/23
جديد لكسب الشوط الثالث 25/17، 
فيمــا نجــح فريــق الســفينة الزرقــاء 
لكــن  الرابــع 25/23،  بالشــوط  الفــوز 
كلمــة الفصــل فــي الشــوط الخامــس 
كانــت لخبــرة المحــرق الــذي حســم 

الشوط 15/6.
وبذلــك الفــوز رفــع المحــرق رصيــده 
فــي صــدارة  ليبقــى  نقطــة   34 إلــى 

الترتيب من دون منازع فيما كســب 
البســيتين نقطة لكنــه الزال في قاع 
الترتيــب بنقطتين ومن دون أي فوز 

يذكر في المسابقة.
وكان المحــرق فــاز علــى البســيتين 
أشــواط  بثالثــة  األول  القســم  فــي 

مقابل شوط.
وفــي المواجهــة الثانيــة بيــن عالــي 
وبنــي جمــرة اســتطاع ابنــاء الفخــار 
بثالثــة  مســتحقا  فــوزا  يحققــوا  أن 
اشــواط نظيفــة جــاءت علــى النحــو 

إذ   ،)25-17,25/23,25-17( التالــي 
ســيطر عالــي على مجريــات المباراة 
ليكســب ثــالث نقــاط كاملــة رفعــت 
ليبقــى فــي  14 نقطــة  إلــى  رصيــده 
الترتيــب  بســلم  الخامــس  المركــز 
متفوقــا علــى النصــر بخمــس نقــاط 
فيمــا توقف رصيد بني جمرة عند 4 
نقاط في المركز السابع قبل األخير.

يشار إلى مواجهة الفريقين في  «
القسم األول انتهت لمصلحة 

عالي بثالثة اشواط مقابل شوط.

عالي يفوز على بني جمرة ويوســع الفــارق مع النصر
المحرق يتربع على الصدارة



خطا الرفاع والحد خطوة كبيرة نحو الوصول إلى نهائي كأس جاللة الملك 
لكــرة القــدم، بعد فوزيهما المســتحقين على حســاب المحــرق والحالة، ضمن 
إطار ذهاب نصف النهائي الذي أقيمت مبارياته أمس على االستاد الوطني.

الرفــاع  حقــق  األولــى،  المبــاراة  فــي 
الفــوز علــى المحــرق بثالثــة أهــداف 
كميــل  لــه  ســجل  إذ  واحــد،  مقابــل 
األســود )هدفيــن( أحدهمــا مــن ركلــة 
للمحــرق  جــزاء ودايــو، فيمــا ســجل 

جمال راشد من ركلة جزاء.
وفــي المبــاراة الثانية، فــاز الحد على 
أهــداف دون ســجلها  الحالــة بثالثــة 
محمــد فــارس وســعد العامــر ومحمد 

عبدالوهاب.
وســتتحدد هوية طرفــي نهائي كأس 
مباريــات  نتائــج  علــى  بنــاء  الملــك 
اإلثنيــن  يــوم  ســتقام  التــي  اإليــاب 

المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.

الرفاع والمحرق

فــي  األفضــل  الطــرف  الرفــاع  كان 
الحصــة األولى مــن اللقــاء، وبدا ذلك 
مــن خــالل الفــرص العديدة الســانحة 

للتهديف.
أولــى الفــرص البــارزة عبــر تســديدة 
يسارية لالعب الرفاع دايو من خارج 
المحــرق  حــارس  أن  إال  المنطقــة، 
ســيد محمــد جعفر أمســك الكرة على 

دفعتين )25(.
وتوغل الرفاعي كميل األســود داخل 
المنطقــة وســدد كــرة بيمينه أمســكها 
أن  قبــل  بســهولة،  المحــرق  حــارس 
يســدد األســود كــرة يســارية جــاورت 
القائم األيمن لمرمى المحرق دون أن 

تجد موقعا في الشباك )29(.
وحصــل الرفــاع على ركلة جــزاء بعد 
اشتراك بين سيدمحمد جعفر والعب 
كميــل  لهــا  وتقــدم  أوتشــي،  الرفــاع 
األســود ووضع السماوي في المقدمة 

.)33(
وكاد المحــرق أن يــدرك التعــادل بعــد 
أن سدد جاسر حامد كرة غير مسارها 

الدفاع وجاورت القائم األيمن لمرمى 
فــردان  عبدالكريــم  الرفــاع  حــارس 

.)36(
وأضاع محمــد مرهون فرصة الهدف 
الثانــي بعــد أن قابــل مرمــى المحــرق 

وسدد كرة اعتلت العارضة )41(.
وســجل الرفاع الهــدف الثاني بعد أن 
توغل دايو داخل المنطقة وسدد كرة 
يســارية قويــة عجــز حــارس المحرق 
عن التصدي لها )45(؛ لينتهي الشــوط 

بتقدم الرفاع بهدفين دون رد.

الشوط الثاني

وفــي الشــوط الثانــي، واصــل الرفــاع 
تفوقــه وتمكــن مــن تســجيل الهــدف 
الثالــث عبر كــرة ثابتة قــرب المنطقة 
لحــارس  مخادعــة  أرضيــة  ســددها 
المحرق وســط فرحة ســماوية كبيرة 

.)63(
وســدد الرفاعــي محمــد مرهــون كــرة 
ســاقطة منعتهــا العارضة مــن معانقة 

الشباك )68(.
وكاد كميل األســود أن يسجل الهدف 
الرابــع بعــد أن ســدد كــرة ذكيــة مــن 
خــارج المنطقــة منعهــا القائــم األيمــن 

من الدخول إلى المرمى )83(.
وحصــل المحرق على ركلة جزاء في 
إعاقــة محمــد  بعــد   )90+3( الدقيقــة 
صولة من قبل جهاد الباعور، وســجل 
جمال راشــد هــدف التقليص للمحرق 
)4+90(؛ لتنتهــي المبــاراة بفوز الرفاع 

بثالثة أهداف مقابل واحد.
محفــوظ،  عمــار  الحكــم  اللقــاء  أدار 
وعاونــه ياســر تلفت ونواف شــاهين، 

والحكم الرابع عبدهللا قاسم.

الحالة والحد

بدايــة  خــالل  أفضليــة  الحــد  حقــق 

المبــاراة، وظهــر ذلــك عبــر تقدمه في 
النتيجة مع نهاية الشوط األول.

أولى الفرص كانت عبر محترف الحد 
ســليم المزلينــي الذي حــاول عبر كرة 
مســدةة مــن خــارج المنطقــة، إال أنهــا 
جاورت القائم األيمن لمرمى الحارس 

الحاالوي حمد الدوسري )8(.
بعدمــا  األول  الهــدف  الحــد  وســجل 
عرضيــة  كــرة  العامــر  ســعد  لعــب 

مباشــرة  وتابعهــا  اليميــن  جهــة  مــن 
المحترف الســوري محمــد فارس في 

مرمى البرتقالي )21(.
وحصــل الحالــة علــى ركلة جــزاء في 
الدقيقــة )1+45(، بعــد إعاقــة فــارس 
لالعــب الحالة يوســف يعقوب، إال أن 
محترف الحالة ســامويل أضاع الكرة 
بعدمــا تصــدى حــارس الحــد عبــاس 

أحمد للكرة ببراعة كبيرة )45+2(.

الشوط الثاني

حاول العب الحالة عمار عبدالحسين 
بدايــة  مــع  التعــادل  هــدف  تســجيل 
الشــوط الثاني، إذ ســدد كرة يســارية 
حــارس  أن  إال  المنطقــة،  خــارج  مــن 
الحد أمسك الكرة على دفعتين )54(.
وســجل ســعد العامــر الهــدف الثانــي 
مــن داخــل  كــرة مســددة  للحــد عبــر 

المنطقة )65(.
وســجل الحــد الهــدف الثالــث بعدمــا 
لعــب عبدالوهاب المالود كرة عرضية 
عبدالوهــاب  محمــد  تابعهــا  أرضيــة 

بسهولة في المرمى )90+1(.
عبدالشــهيد  الحكــم  اللقــاء  أدار 
جــالل  ســيد  وعاونــه  عبداألميــر، 
محفــوظ وصــالح جناحــي، والحكــم 

الرابع أسامة إدريس.

الرفاع والحد يقتربان من نهائي أغلى الكؤوس
ــي ــبـ ــذهـ ــة فـــــي ذهــــــــاب الــــمــــربــــع الـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــا الــــمــــحــــرق والـ ــيـ تـــخـــطـ

ترأس رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم، الشيخ علي بن خليفة آل 
خليفة، االجتماع الـ 28 لمجلس إدارة االتحاد، والذي عقد الثالثاء 5 فبراير الجاري.

الرئيــس  رحــب  االجتمــاع،  بدايــة  وفــي 
بالحضــور، معرًبــا عــن شــكره وتقديــره إلدارة 
المنتخب الوطني األول الذي شــارك في كأس 
بالمســتوى  مشــيًدا  باإلمــارات،   2019 آســيا 

الفني الذي ظهر عليه رجال المنتخب.
وفــي هــذا الصــدد، نــّوه رئيــس مجلــس إدارة 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم، بالــدور الكبير 
الــذي قــام بــه نائــب رئيــس االتحــاد للشــؤون 
الوطنيــة،  المنتخبــات  لجنــة  ورئيــس  الفنيــة 
الشــيخ خالــد بن ســلمان آل خليفــة، وذلك من 
خــالل متابعتــه الدائمــة للمنتخــب األول بدًءا 
للنهائيــات  والتحضيــر  اإلعــداد  فتــرات  مــن 
اآلســيوية إلى حيــن موعد المشــاركة القارية، 
مثنًيا على الجهود التي بذلها الشــيخ خالد بن 
ســلمان في قربه من المنتخب وتلمســه لكافة 

االحتياجات والمتطلبات.
خليفــة،  بــن  علــي  الشــيخ  أشــاد  ذلــك،  إلــى 
بالجهــود التــي قــام بهــا نائــب رئيــس االتحــاد 
للشــؤون اإلداريــة والماليــة علــي البوعينيــن، 
عبر تقديم كافة التســهيالت اإلدارية والمالية 
لمشــاركة المنتخــب الوطنــي األول فــي كأس 

آسيا 2019.
وأعرب الشيخ علي بن خليفة بن أحمد باسمه 
ونيابــة عــن مجلــس إدارة االتحــاد عن خالص 
شكره وتقديره لعلي البوعينين وما يبذله من 
جهــود كبيــرة ســاهمت فــي االرتقــاء والتطور 
الملحوظيــن بالعمــل اإلداري فــي بيــت الكــرة 

البحرينية.
مــن جهة أخــرى، اعتمد مجلــس إدارة االتحاد 

جملة من القرارات جاء أبرزها كاآلتي:

علــى  االتحــاد  إدارة  مجلــس  وافــق  أوالً: 
التقــدم بطلــب لالتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم، 
الســتضافة كأس آســيا للشــباب أو كأس آســيا 

للناشئين عام 2020.
ثانًيــا: اعتمــد مجلــس إدارة االتحــاد برنامــج 
مــن  بــدًءا   2019 للعــام  الوطنيــة  المنتخبــات 
مباريــات  ســيخوض  الــذي  األول  المنتخــب 
وديــة في أيــام الفيفــا المقبلة بــدًءا من يونيو 
المقبــل، باإلضافــة إلــى تصفيــات كأس العالــم 
2022، واألولمبــي المقبل علــى مباريات ودية 

كأس  لتصفيــات  تحضيــًرا  داخلــي  ومعســكر 
آسيا 2020، باإلضافة إلى مباريات ودية أليام 

الفيفا المقبلة بدًءا من يونيو المقبل.
كمــا اعتمــد مجلــس اإلدارة برنامــج منتخــب 
الشــباب للمرحلــة المقبلــة المتضمــن عــدًدا من 
المشــاركة  إلــى  باإلضافــة  الوديــة،  المباريــات 
فــي بطولــة كوتيــف الوديــة بإســبانيا وبطولة 
غرب آســيا في فلســطين، عالوة على برنامج 

مــن  عــدًدا  المتضمــن  الناشــئين  منتخــب 
المباريات الودية والمشــاركة في بطولة غرب 
آســيا بــاألردن، عــالوة علــى مشــاركة منتخــب 
األكاديمية في بطولة كأس دبي الودية خالل 

مارس المقبل.
ثالًثــا: شــكل مجلــس إدارة االتحــاد لجنــة منظمة 
لتصفيــات كأس آســيا تحت 23 عامــا 2020 التي 
ستستضيفها البحرين خالل الفترة 22 وحتى 26 

مــارس 2019، وذلك برئاســة نائب رئيس االتحاد 
البوعينيــن،  علــي  والماليــة  اإلداريــة  للشــؤون 
عبدالرضــا  اإلدارة:  مجلــس  أعضــاء  وعضويــة 

حقيقي، عارف المناعي وياسر الرميثي.
رابًعــا: وافق مجلــس إدارة االتحاد على إقامة 
معســكرين لمنتخــب الشــواطئ المقبــل علــى 
المشــاركة فــي كأس آســيا 2019 بتايلنــد، إذ 
تقــرر أن يخــوض المنتخب معســكًرا في دولة 
األســبوع  خــالل  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
األخيــر مــن شــهر فبرايــر الجــاري، ثم معســكر 
آخــر في ماليزيا يســبق كأس آســيا للشــواطئ 

الذي سيقام في شهر مارس المقبل.
عــدد  االتحــاد  إدارة  مجلــس  أقــر  خامًســا: 
حمــد  بــن  ناصــر  دوري  ألنديــة  المحترفيــن 
2019- المقبــل  الرياضــي  للموســم  الممتــاز 

2020 وذلــك بواقــع محترفين اثنين، فيما أقر 
محترًفــا واحــًدا فقــط ألنديــة دوري الدرجــة 
الثانية للموسم الرياضي المقبل 2019-2020.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اعتماد برنامج المنتخبات وإقرار عدد المحترفين

علي بن خليفة مترئًسا اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة
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علي بن خليفة 
يشيد بجهود 

خالد بن سلمان 
والبوعينين

أحمد مهدي

من لقاء الرفاع والمحرق

جماهير الرفاع احتفلت بالفوز مع فريقها

فرحة رفاعية تكررت 3 مرات

جماهير الحد خالل مؤازرتها فريقها

فرحة العب الحد محمد فارس بهدفه

من لقاء الحد والحالة )تصوير:سيد علي شبر(



المؤيد: تقوية العالقات
 مع السفير العماني

اســتقبل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد بمكتبــه، ســفير ســلطنة عمــان 
الشقيقة لدى المملكة عبدهللا بن راشد المديلوي.

وخالل اللقاء أشــاد وزير شــؤون الشباب 
األخــوة  عالقــات  بمســار  والرياضــة 
والتعــاون بين مملكة البحرين وســلطنة 
عمــان الشــقيقة وبمــا تشــهده مــن تطور 
ونماء في شــتى المجــاالت، وفقا لرؤية 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 

بــن عيســى آل خليفــة وأخيــه ســلطان 
عمان صاحب الجاللة الســلطان قابوس 

بن سعيد.
الشــباب  شــؤون  وزيــر  واســتعرض 
والرياضة التعاون المشترك في المجال 
الكفيلــة  والســبل  والرياضــي  الشــبابي 

بتنفيــذ برامج مشــتركة تضمــن التالقي 
البحرينــي  الشــباب  بيــن  والتعــارف 
والعمانــي وتســاهم فــي تطويــر الحركة 

الرياضية في كال البلدين الشقيقين.
البحريــن  مملكــة  حــرص  المؤيــد  وأكــد 
علــى إقامــة عالقــات رياضية وشــبابية 
متينــة مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة 
وفقــا لرؤية ممثــل جاللة الملك لألعمال 

رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وضمن 
لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج  مبــادرات 
“اســتجابة”  والرياضــة  الشــباب  قطــاع 
الشــباب  عاصمــة  البحريــن  لتكــون 

والرياضة. 

ومــن جانبــه أشــاد ســفير ســلطنة عمان 
بالعالقات الطيبة التي تربط بين سلطنة 
عمــان ومملكــة البحريــن الشــقيقة فــي 
شــتى المجــاالت مشــيرا الى أن ســلطنة 
عمــان تحــرص على تأطيــر التعاون بين 
البلدين الشــقيقين في المجال الشــبابي 
والرياضي بما يســاهم في تنمية شــباب 

كال البلدين الشقيقين.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة
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تحــت رعايــة وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد، وبحضــور محافــظ 
الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين آل عصفور، ونائب راعي الحفل مدير إدارة 
المراكز الشــبابية نوار عبدهللا المطوع، أقام مركز شــباب الشــاخورة مســاء أمس 
األول حفــا جميــا لتكريــم المتطوعيــن والمتميزيــن الذيــن بلغ عددهــم 42 مكرما 

ومكرمة من أعضاء المركز والقرية في مختلف البرامج واألنشطة والفعاليات.

وقــد تحــدث رئيــس المركــز علــي ســبت 
فــي  تحققــت  التــي  اإلنجــازات  عــن 
مختلف األنشــطة والفعاليــات والبرامج 

تحققــت  والتــي  الماضيــة،  الفتــرة  فــي 
بفضل جهــود وتضحيــات عناصر فاعلة 
محافــظ  تحــدث  كمــا  المكرميــن.  مــن 
الشــمالية عــن ســعادته بتواجــده بمركــز 
شــباب الشــاخورة الــذي يعتبــر أحد أهم 
وأنجــح المراكــز الشــبابية على مســتوى 
مــن  للشــباب  يقدمــه  لمــا  المحافظــة؛ 
الشــباب،  فئــة  تخــدم  وأنشــطة  برامــج 
وتراعي مصالحهم، وتلبي احتياجاتهم، 
وعبــر عــن ســعادته بحضــوره بيــن أهله 
فــي قريــة الشــاخورة، وهنــأ المكرميــن 

بمــا قدمــوا مــن جهــود تعــد مصــدر فخر 
واعتزاز للجميع. 

كما تحدث مدير إدارة المراكز الشــبابية 
نائب راعي الحفل نوار المطوع عن تميز 
الشــاخورة  إدارة مركــز شــباب  وقيــادة 
لشــباب  يقدمونهــا  التــي  والتضحيــات 

المطــوع إن  مركزهــم وقريتهــم. وقــال 
مركــز شــباب الشــاخورة مركــز نموذجي 
نفتخر ونعتز بما يقدمه لشباب المنطقة 
الخطــة  ضمــن  وبرامــج  أنشــطة  مــن 
“اســتجابة”  لمشــروع  اإلســتراتيجية 

لتطوير قطاع الشباب والرياضة. 

كمــا تحــدث محمــد العصفــور نيابــة عن 
المكرميــن، وقال إن من أكبر النعم علينا 
بعدمــا بلغنــا مرحلــة التكريــم بعــد أداء 
رســالة ســامية ومقدســة تجاه المجتمع 
والعافيــة،  الصحــة  وهبنــا  أْن  والوطــن، 
تلك النعمة التي ال تقدر بثمن، واستمرار 

العطــاء عن طريق األجيال الالحقة؛ ألن 
طاقاتهم مبدعة، واســتعداداتهم كبيرة، 
شــغوفون  فهــم  عميقــة،  وإنجازاتهــم 
إدارة  وشــكر  جديــد،  كل  عــن  بالبحــث 
فــي  ممثلــة  الشــاخورة  شــباب  مركــز 

رئيسها على هذه اللفتة المباركة.

اللجنة اإلعالمية

“شباب الشاخورة” يكرم المتطوعين والمتميزين

جانب من التكريم

بعدما انفض ســامر منافســات النســخة الـ 17 من كأس آســيا لكرة القدم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تترقب القارة اآلســيوية 
موعــد االنتخابــات التــي ســتجرى 6 ابريل القادم فــي العاصمة الماليزية كوااللمبــور النتخاب مجلس إدارة جديــد ألكبر اتحاد قاري 

للدورة االنتخابية 2019/2023.

ومــن المقــرر أن يتــم اإلعــالن عــن القائمــة 
مــارس   6 بتاريــخ  للمرشــحين  النهائيــة 
انعقــاد  مــن  يوًمــا   30 قبــل  أي  المقبــل، 
ســيخضع  حيــث  العموميــة،  الجمعيــة 
المرشحون لتدقيق النزاهة من قبل اللجنة 
االنتخابيــة فــي االتحــاد اآلســيوي لتأكيــد 
أهليتهــم بالترشــيح، حســب المــادة 9 مــن 
النظــام االنتخابي، قبل أن تعلن أســماؤهم 
ا وبــدء برامجهم الترويجيــة لعملية  رســميًّ
الترشــح، حيــث يخضعــون جميًعــا كذلــك 
لفحــص األهليــة الخــاص بمناصب مجلس 

االتحاد الدولي لكرة القدم.
ومــن المتوقــع أن تســقط بعــض األســماء 
ســواء  المناصــب  باقــي  فــي  المتنافســة 
لمنصــب نائب الرئيــس أو عضوية المكتب 
الدولــي  االتحــاد  مجلــس  أو  التنفيــذي 

ألسباب قانونية.
الرئاســة  منصــب  علــى  الصــراع  ويحتــدم 
الذي تقدم له كال من رئيس االتحاد الحالي 
واإلماراتــي  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ 
محمــد خلفــان الرميثــي والقطــري ســعود 
المهندي بيد أن حظوظ الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيــم تبقــى هي األقــوى بعدما أعلن 40 

اتحاًدا عن دعمه.
ووفًقا لمصادر “البالد سبورت” فإن المرشح 
اإلماراتي محمد خلفان الرميثي ماض في 
ترشــحه حتى هــذه اللحظة وليســت هناك 
أي بوادر النســحابه من الســباق االنتخابي 
إال إذا طــرأت بعــض المســتجدات وقواعد 
اللعبــة االنتخابيــة التــي قــد تفــرض اتخاذ 
قــرار االنســحاب، كمــا أوضحــت المصــادر 
أن األميــن العام الســابق لالتحاد اآلســيوي 
يكــون  ربمــا  سوســاي(  )اليكــس  الماليــزي 
المستشــار  أو  االنتخابيــة  الحملــة  مديــر 
للرميثي في انتخابات اآلسيوي، خصوًصا 
ــا بدولة اإلمــارات العربية  وأنــه يعمــل حاليًّ

المتحدة.
والجدير بالذكر أن )اليكس سوساي( أوقف 
ســابًقا من االتحاد اآلســيوي بسبب مزاعم 
عن محاولته إخفاء وثائق أثناء تحقيقات 
عــن الفســاد تعــود إلــى عــام 2012، وجــاء 

قرار االتحاد اآلسيوي بإيقاف األمين العام 
الســابق بعــد ظهــور شــريط فيديــو التقــط 
ضمــن تحقيقــات الفيفــا عــام 2012 يقــول 
فيــه أحــد المســؤولين فــي االتحــاد القاري 
أن سوساي طلب منه إخفاء ملفات تتعلق 
بدفعــات أمــر بهــا الرئيــس الســابق لالتحاد 
اآلســيوي، القطــري محمــد بــن همــام أثناء 
شــركة  بهــا  قامــت  التــي  التدقيــق  عمليــة 

“برايس ووتر هاوس كوبرز” عام 2012.
عــن  اعلــن  اآلســيوي،  االتحــاد  وكان 
الترشيحات لكافة المناصب، ومنها منصب 
رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ونائب 

رئيس االتحاد الدولي، وترشح له:
البحرينــي الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل 
خليفــة، رئيــس االتحــاد اآلســيوي الحالي، 
المهنــدي،  العزيــز  عبــد  ســعود  والقطــري 
ســعيد  مطــر  خلفــان  محمــد  واإلماراتــي 

الرميثي.
والمرشــحون لمقاعــد النــواب الـــ5 لرئيــس 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم:
عبــد  بــن  قصــي  الســعودي  آســيا:  غــرب 
العزيــز الفــواز، القطــري ســعود عبــد العزيز 
ومــن  حيــدر،  هاشــم  واللبنانــي  المهنــدي، 
منطقــة الوســط: ســيميتاي ســلطانوف من 
قيرغيزســتان، واإليراني مهــدي تاج، ومن 
الجنــوب الباكســتاني مخدوم ســيد فيصل 

صالح حيات، والهندي برافول باتيل.

ومن آسيان: الماليزي داتو حاجي حامدين 
والتايالنــدي  أميــن،  محمــد  حاجــي  بــن 
بومبانمونــج،  ســوميوت  الجنــرال 
تــوان،  كــووك  تــران  الدكتــور  والفيتنامــي 

وزاو زاو من ميانمار.
جانباتــار  المنغولــي  آســيا:  شــرق  ومــن 
أمجاالنباتــار، الكــوري الجنوبي مونج غيو 
تشــونج، والصينــي الدكتــور تو زهــاوكاي، 

وفالنتينو سان جيل.
للمقاعــد  المرشــحين  لقائمــة  وبالنســبة 
لكــرة  الدولــي  االتحــاد  فــي مجلــس   6 الـــ 
القــدم، ومــن بينهــم عضــوة مــن عضــوات 
المكتــب التنفيــذي فــي االتحــاد اآلســيوي، 
فهــم: القطــري ســعود عبد العزيــز المهندي، 
الســعودي خالــد عــوض الثبيتــي، الفلبيني 
ماريانــو أرانيتا جونيور، الكــوري الجنوبي 
الدكتــور  الصينــي  تشــونج،  جيــو  مونــج 
دو زهــاوكاي، والباكســتاني مخــدوم ســيد 
فيصــل صالــح حيــات، والهنــدي البرافــول 

باتيــل، واليابانــي كوزو تاشــيما، واإليراني 
مهدي تاج.

 وفــي انتخابــات 5 عضــوات نســائيات في 
المكتب التنفيذي، من بينهن واحدة تصبح 
عضوة في مجلس االتحاد الدولي، ترشح:
ســوزان  الفلســطينية  آســيا:  غــرب  مــن 

الشلبي.
 ومــن الجنوب: محفوظــة أكثر كيرون من 

بنجالديــش، ومريــم محمــد مــن المالديف، 
ومــن آســيان: كانيــا كيومانــي مــن الوس، 
ومــن الشــرق: الكوريــة الشــمالية هــان أون 

جيونج.
وترشــح لشــغل مقاعد 9 أعضــاء إضافيين 
فــي المكتــب التنفيــذي لالتحــاد اآلســيوي 
الخالــق  عبــد  العراقــي  آســيا،  غــرب  مــن 
حميــد  الدكتــور  واليمنــي  أحمــد،  مســعود 

محمد الشــيباني، والســعودي لؤي إبراهيم 
الســبيعي، والعمانــي الشــيخ ســالم ســعيد 
بــن  مــروان  واإلماراتــي  الوهيبــي،  ســالم 

غليطة، واللبناني هاشم حيدر.
ومن منطقة الوســط، األفغاني ســعيد علي 
رضــا آغازادة، ومن الجنوب، الســيريالنكي 
أرونا دو ســيلفا، والنيبالي كارما تســيرينج 

شيربا، وأوجين تسيتشوب من بوتان.
حامديــن  داتــو  الماليــزي  آســيان،  ومــن   
واإلندونيســي  أميــن،  محمــد  حاجــي  بــن 
بــون  لــي  والســنغافوري  دريونــو،  جوكــو 
كريــس  واألســترالي  وينســتون،  اون 
ســوميوت  الجنــرال  والتايالنــدي  نيكــو، 
تــران  الدكتــور  والفيتنامــي  بومبانمونــج، 

كووك توان.
جانباتــار  المنغولــي  الشــرق:  ومــن 
مونــج  الجنوبــي  والكــوري  أمجاالنباتــار، 
جيــو تشــونج، وفــوك كاي شــان إريــك من 
هونــج كونــج، وفالنتينــو ســان جيــل مــن 

جوام، والياباني كوزو تاشيما.
ويتألــف االتحاد اآلســيوي مــن 47 اتحاًدا، 

بينها 46 يحق لها التصويت.

ــة الـــرمـــيـــثـــي؟ ــلـ ــمـ ــحـ ــس ســـــوســـــاي مــــــديــــــًرا لـ ــ ــك ــ ــي ــ هـــــل يـــصـــبـــح ال

اعتماد مرشحي اآلسيوي من النزاهة 6 مارس

المرشحون الثالثة على رئاسة اآلسيوي

برامج مشتركة 
تضمن التالقي 

والتعارف بين 
الشباب

حسن علي

شعار االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

اليكس سوساي

توقعات بسقوط 
أسماء من قائمة 

المترشحين 

برعاية وزير الشباب 
والرياضة وحضور 
محافظ الشمالية 

ومدير المراكز
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إعداد: طارق البحار

حيــن تلقــت الممثلة الجميلة تشــارليز 
ثيــرون المولــودة فــي جنــوب إفريقيا 
والفائــزة بجائــزة أوســكار عرضــًا كي 
تصبح ُملهِمة عطر من ماركة معروفة 
في عام 2004، لم تكن تتخيل أن ذلك 
العرض ســيكون نقطة بداية لشــراكة 
تمتد على أكثر من 10 سنوات وترتكز 
على التقدير الصادق والحب والوفاء 
األســطورية.  التجاريــة  العالمــة  مــن 
أي   ،2018 عــام  إلــى  بالزمــن  لنتقــدم 
الفتــرة إلــى عــادت فيها إلــى الواجهة 
للعطــر  العشــرين  بالذكــرى  لالحتفــال 

الشهير.

لما كنت من أصل جنوب  «
إفريقي، هل تشعرين بأن 

الحمالت اإلعالنية والعطور ال 
تزال تترك أثرها في نفوس 

النساء في جنوب إفريقيا؟

تركت أثرًا كبيرًا مع هذا العطر بالذات، 
لــذا أظــن أن إمكانيــة النجــاح كبيــرة! 
العطــر ليــس حكــرًا علــى امــرأة معينــة 
أو أســلوب حيــاة دون ســواه، لذا أحب 
المشــاركة في هذا النوع من المشاريع. 
أشــعر بأنها حملة جاذبــة كونها تحتفل 

بجميع أنواع النساء.

ماذا تعني لك الحركة النسوية؟ «

حقــوق  علــى  الحصــول  تعنــي 
نقــف  كــي  الوقــت  حــان  متســاوية! 
كل  علــى  الكيــل”!  “طفــح  ونقــول: 
امــرأة أن تعــرف قيمــة نفســها وتحتــل 
مكانتهــا الصحيحــة وتكتشــف قدراتها 

الحقيقية.

ما رأيك بحمالت التوعية التي  «
ينشرها الجيل الجديد عن 

الجمال، في ما يخص التنوع 
والشمولية وسهولة التعبير عن 

الذات في هذا القطاع؟

لن تكون هذه التحركات كافية 

يومــًا، لكنــي أظــن أن الوضــع بــدأ يتغيــر. 
اليــوم، يمكــن الوصــول إلــى منصــات عدة 
حيــث نســتطيع أن نرفــع صوتنــا ونطالــب 
بمــا نريــده. هــذا مــا أشــعر به فــي مختلف 
التنــوع  يخــص  مــا  فــي  ال  المجــاالت، 
العرقي ولون البشــرة والمعتقدات والدين 
والثقافة فحسب، بل في ما يخص كل ما 
نعتبــره جميــاً أيضــًا. ال أظــن أننا ســنصل 
بــأن اإلنجــازات  إلــى مرحلــة أشــعر فيهــا 
أصبحــت كافيــة. ينطبــق هــذا المبــدأ على 
جميــع القطاعــات، وليــس الجمــال وحده. 

هــذا مــا أشــعر به فــي القطــاع الــذي أعمل 
فيــه وفي المــدارس وفي كل مــكان. أظن 
أننا نحتاج إلى تحقيق أهداف كثيرة بعد.

بالحديث عن القطاع الذي  «
تعملين فيه، هل ما زلِت 

تواجهين تحديات في ما يخص 
المساواة بين الجنسين؟ وإلى 

أي حد تشعرين بالرضا عن 
التطور الحاصل؟

مــا زلنا في خضم المحاوالت. نحن في 
عيــن العاصفة في الوقــت الراهن، وهو 
وضــع ممتــاز. ثمــة حــوار متواصــل، مع 
أنه ال يسير بالضرورة في االتجاه الذي 
يريــح الناس. كان حــوارًا قويًا وصادقًا 
وفوضويــًا ومزعجــًا جدًا، ولكنه كشــف 
فــي  المســاواة  النهايــة معنــى  فــي  لنــا 
هذا القطاع بحســب رأيي. لن تتاشــى 
مــا  وهــذا  اآلن،  يحصــل  مــا  تداعيــات 
يجعلني أشــعر بحصول تغيير حقيقي. 
لكــن يجب أن نتابع المســيرة. لن تكون 
لكنــا  كذلــك،  كانــت  لــو  ســهلة:  المهمــة 
حققنا هدفنا منذ مئة سنة. لكني أشعر 
نحمــل  النســاء.  بيــن  تضامــن  بوجــود 
صوتــًا عالميــًا موحــدًا. تكاتفت النســاء 
مــن جميع أنحــاء العالم وبــدأن التعبير 
عــن اســتيائهن مــن الوضــع القائــم. إنــه 

تطور عظيم.

نحن في عين العاصفة في الوقت الراهن ونحمل صوًتا موّحًدا

ثيرون: المرأة مطالبة بأن تعرف قيمتها

نشــرت الصفحــة الرســمية للمخــرج الحائز علــى جائزة األوســكار، جيمس 
كاميــرون، فيديــو للمخــرج العالمــي وهــو يــروج أحــدث أعمالــه اإلنتاجيــة 
 ،”Alita: Battle Angel“ هــذا العــام، وهو فيلم الخيال العلمي والمغامرات
كنــوع مــن الدعائيــة للفيلم قبل طرحه بــدور العرض األميركيــة والعالمية 

منتصف شهر فبراير المقبل.

وظهــر كاميرون للمــرة األولى، عبر 
صفحته الرسمية على “إنستغرام”، 
وهــو يــروج فيلمــه الجديــد حامــاً 
لمتابعيــه،  المفاجــآت  مــن  العديــد 
وأوضح أنه يمكنهم خوض تجربة 
للفيلــم  الخــاص  للعــرض  خاصــة 
العــرض،  بــدور  طرحــه  قبــل  غــدًا 
وســتكون هناك مناقشــة من فريق 

عمل الفيلم عقب العرض الخاص.
المخــرج  أعمــال  آخــر  أن  يذكــر 
بفيلــم  كانــت  كاميــرون  جيمــس 
عــام   ”Avatar“ العلمــي  الخيــال 
إيراداتــه  تخطــت  والــذي   ،2009
حاجــز المليــاري دوالر ليصبــح هــو 
األعلــى إيــرادًا فــي تاريخ الســينما 

العالمية.

Alita-Battle-Angel
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كّرم مئات المعجبين والمشاهير في هوليوود ستان لي كاتب القصص المصورة 
األميركي، الذي ابتكر شــخصيات أبطال مثل “ســبيدر مان” )الرجل العنكبوت(، 

و”أيرون مان” )الرجل الحديدي(، و”هالك” )الرجل األخضر(، وغيرها.

نوفمبــر  فــي  توفــي  الــذي  لــي  وشــهد 
الماضي عن عمر يناهز 95 عامًا رسوماته 
شــخصيات  إلــى  تتحــول  وقصصــه 
إيــرادات  تحصــد  أفــام  فــي  ســينمائية 
هائلــة. وظهــر ضيف شــرف فــي كل هذه 
األفــام تقريبًا. وقدم المخــرج األميركي 

كيفــن ســميث حفل التكريم على مســرح 
ســميث:  وقــال  تشــاينيز”.  “تي.ســي.إل 
“أمثالــه لــن يمــروا مــن هــذا الطريــق مرة 
أخــرى، وأنــا ال أتحــدث فقط عــن المهنية 
الشــديدة فــي أعمالــه، بل عــن عالم كامل 

من الشخصيات التي ابتكرها”.

نشر الحساب الرسمي لبرنامج “American Idol” صورا خاصة بجلسة تصوير نجوم 
برنامج المسابقات األشهر عالميا في موسمه السابع عشر هذا العام، والتي تصدرتها 
النجمــة العالميــة كاتــي بيــري، المشــاركة كعضــو لجنــة تحكيــم البرنامــج، إلــى جانب 

العضوين ليونيل ريتشي ولوك براين، الثالثاء، بوالية هاواي األميركية.

وأظهــرت الصور أعضاء لجنة تحكيم 
البرنامــج وهم يقومــون بتصوير عدد 
إضافتهــا  ســتتم  التــي  المشــاهد  مــن 
بعــد ذلــك باإلعــان الخــاص بالموســم 
بأحــد  الجلســة  وكانــت  الجديــد، 
شــواطئ واليــة هــاواي، ومــن المقــرر 
الموســم  حلقــات  أولــى  بــث  يبــدأ  أن 
البرنامــج مطلــع مــارس  الجديــد مــن 

بيــري  كاتــي  وتحــرص  المقبــل. 
علــى التواصل مع جمهورها 

بنشر صور وفيديوهات 
خاصة بحياتها.

نشــر الفنــان تــوم هانكس، عبر حســابه بـ”إنســتغرام”، صورة تجمعــه بفريق عمل 
فيلمــه الجديــد )Toy Story 4( داخــل اســتديو التســجيل. وعلَّــق هانكــس علــى 

الصورة: “انتهينا من تسجيل )Toy Story 4(. سعيد بدور وودي”.

وتــدور أحــداث الجــزء الرابــع مــن 
“Toy Story 4” حــول انضمــام لعبــة 
جديــدة تدعــى “فوركــي” إلى فريق 
“وودي”، تحــدث معهم مغامرة على 
جانب الطريق، فيكتشف األصدقاء 
القدامــى والجدد كم من الممكن أن 

يصبح العالم كبيرا جدا على لعبة.

الشــركة   ،”Universal“ أن  ُيذكــر 
هانكــس  أفــام  ألحــدث  المنتجــة 
ألفــام  ينتمــي  والــذي   ،)Bios(
أحداثــه  وتــدور  العلمــي،  الخيــال 
حــول آخــر رجل علــى األرض يقوم 
ببنــاء روبــوت للحفــاظ علــى كلبــه 

بأمان.

تكريم ستان لي

American Idol

Toy Story 4

هــل تســتعين النجمــة جنيفر أنيســتون بنجمة األوســكار ســاندرا بولوك 
لتكون “life coach” أو مدربة حياتية لها؟ تساؤل انتشر بكثافة خالل 
الســاعات القليلــة الماضيــة وتناقلته تقارير إعالميــة عالمية، لكن موقع 
“جوسيب كوب “ بعد أن تواصل مع المتحدثة باسم أنيستون أكدت أن 
كل ما يتردد شــائعات كاذبة، فســاندرا وأنيســتون صديقتان منذ فترة 

طويلة لكن لم يصل األمر إلى تحول بولوك ل “life coach” لجنيفر.

وبــدأت الشــائعة بنشــر مجموعــة مــن المواقع خبــرًا مفاده بأن أنيســتون 
تعتمــد علــى صديقتها بولوك “كمعالجتها” كي تســاعدها في حل “أزمات 
الحيــاة” الخاصــة بهــا، وأنهــا تأخذ بنصائحهــا في كل شــيء وذلك خال 
الفترة األخيرة. ونقلت المواقع عن مصدر مقرب من أنيستون أن بولوك 
تمتلــك شــخصية هادئــة وحكيمــة ومتوازنــة، وهي أفضل شــخص قادر 
علــى مســاعدة جنيفــر لتتخطى أزماتها، وتجد أنيســتون أن ســاندرا من 

أكثر األشخاص المقربين لها الذين عرفتهم على اإلطاق.
وكانت أنيستون كشفت في وقت الحق أنَّها تحدثت مع كل من كورتني 
كوكــس Courteney Cox وليــزا كــودرو Lisa Kudrow عــن احتماليــة 
إعادة إنتاج مسلسل Friends الشهير. وقالت أنيستون إنها تتمنى عودة 
المسلســل مــرة أخــرى، وتابعــت: “تحدثــُت عن األمــر أنا وكورتنــي وليزا، 
أتمنــى حــدوث ذلــك. لقــد كان أفضــل عمــٍل شــاركُت فيه. ال أعــرف كيف 
ســيبدو اليــوم، لكــن ال يمكن ألحد تخيل األمر. العديــد من األعمال تعود 

إلى الشاشة حالّيًا بنجاح”. يشار الى أن أعماالً عديدة من المقرر عودتها 
 ،The X Filesو ،Glimore Girlsو ،Will & Geace إلى الشاشة قريبًا، منها
وRoseanne، وQueer Eye، وربما مسلسل Buffy. وعن عاقاتها، قالت 
الممثلة الشهيرة “قالوا إن جنيفر ال يمكنها االحتفاظ برجل، وإنها ترفض 
إنجاب طفل ألنها أنانية وتكرس وقتها لعملها، هذا كله سوء فهم. وقالوا 

أيضًا إنني حزينة وقلبي مفطور.

Friends تتمنــى مجــدًدا عــودة المسلســل الكوميــدي

جنيفر أنيستون تعتمد على ساندرا بولوك

رغم االنتقادات التي تتعرض لها شــبكة “Netflix” باســتمرار فقد نجحت مؤخرا في التعاقد مع عدد من عمالقة الســينما العالمية 
بفيلــم ســينمائي جديــد بعنــوان “The Irishman”، وهــم روبــرت دي نيــرو، ال باتشــينو، جــو بيشــي، والمخــرج العالمــي مارتــن 

سكورسيزي، وسيتم طرحه خالل العام الجاري، ويمثل التعاون األول للرباعي معا بعمل سينمائي.

بلغــت  العالميــة،  التقاريــر  مــن  لعــدد  ووفقــا 
 175 المرتقــب  للفيلــم  اإلنتاجيــة  الميزانيــة 
أحــداث  عــن  مأخــوذ  وهــو  دوالر،  مليــون 
حقيقيــة حــول “فرانــك شــيران” وتورطــه فــي 
جرائــم “عائلــة بافالينــو”، وهــذه ليســت المــرة 
األولــى التي يجتمع فيها هــؤالء النجوم بفيلم 
ســينمائي، وكان أشــهرها فيلــم “Casino” عــام 
1995، و”Goodfellas” عــام 1990. وكان مــن 
المفترض أن تقوم شركة “Paramount” بإنتاج 
الفيلــم، إال أنهــا رفضتــه نظــرا للزحــام الشــديد 
 ”Netflix“ منصــة  لتقــوم  اإلنتاجــي،  بجدولهــا 
بالتدخــل وشــراء الحقــوق الخاصــة باإلنتــاج 
والتوزيع الســينمائي للفيلم األكثر انتظارًا هذا 
العام، وســط توقعات بترشــح الفيلــم لعدد من 
الجوائــز العالميــة نهايــة العــام الجــاري، نظــرًا 
لقيمة األســماء التي يضمها، خاصة أنهم ســبق 

أن حصلوا على جوائز األوسكار.

ويمثــل الفيلــم التعــاون األول بيــن روبرت دي 
نيــرو ومارتــن سكورســيزي منــذ آخــر أعمالهما 
ويعتبــر   ،1995 عــام   ”Casino“ الســينمائية 
العمــل رقــم 25 بمســيرة مارتــن سكورســيزي 

علــى  الحائــز  الممثــل  ورفــض  اإلخراجيــة. 
جائــزة األوســكار، جــو بيشــي، المشــاركة فــي 
بطولــة الفيلــم ألكثــر من 50 مرة إلــى أن أقنعه 

سكورسيزي بالمشاركة والعودة من تقاعده.

”I Heard You Paint Houses“ مقتبــس مــن كتــاب

Netflix تنتج فيلم دي نيرو وال باتشينو
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تكون قادًرا على فعل الكثير في حياتك العملية.

أنت مثابر إلى أبعد الحدود وقادر على النجاح.

ال تتوقع أن يكون في حياتك فترة سيئة.

أنت قادر على وقف هذا اإلهمال بالتوعية.

تجد زمالءك في العمل في الوقت المناسب.

حاول أن تهتم بما تأكله فكثرة تناول المأكوالت.

 تبقى ممارسة الرياضة أفضل طريقة للصحة.

تحقق اإلنجازات المطلوبة منك نتيجة عملك.

 تنال إعجاب رؤسائك وتحصل على مكافأة.

أنت شخص ال يستطيع االهتمام بالنظام 
الغذائي.

تحتاج إلى االهتمام لئال تصاب باألمراض.

نشاطك في العمل يجعلك متقدًما في عملك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

7 فبراير

1924
الحكومة اإليطالية 

التي يقودها 
الزعيم الفاشي 

بينيتو 
موسوليني 

تقرر إقامة 
عالقات دبلوماسية مع 

االتحاد السوفيتي.

يطل الموسيقار اليوناني 
ياني، واألوركسترا 

الخاصة به على محبيه 
يوم الجمعة المقبل من 

خالل مسرح “مرايا” في 
جبال العال في السعودية 

ضمن فعاليات مهرجان 
“شتاء طنطورة الثقافي”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

العالــم أنحــاء  جميــع  إلــى  ووصلــت  تركيــا  مــن  خرجــت 

“الشاورما أصلها إسرائيلي”.. يثير الغضب

نشرت صحيفة “هآرتس” اإلسرائيلية مقااًل تحت عنوان “الشوارما.. طعام الشارع اإلسرائيلي الشهيرة تعود ببطء إلى تل أبيب”، ُموضحة أنَّ محبي الطعام يجرون 
محــاوالت ناجحــة إلعــادة اللحــم الملفوف في الخبز إلى المدينة. ودفع ادعاء الصحيفة بأن الشــاورما طعام إســرائيلي إلى ســخرية الكثيرين على مواقع التواصل 
االجتماعي، حيث أشــار البعض إلى أنَّ بعض الدول األخرى يمكنها االدعاء بأنَّ أطعمة أخرى تخصها، وكتب شــخص”البيتزا” طعام الشــارع الكالســيكي للواليات 

المتحدة يمكن أن نجده اآلن في نابلس”.

طعــام  الهمبرغــر،   “ مازًحــا  آخــر  وقــال 
الشــارع في السويد يمكن أن نجده حتى 
فــي أميــركا”، وذهــب آخــر إلــى أبعــد مــن 
ذلــك قائال “ البيتزا طعام ســنغالي شــهير، 

ويعود ببطء إلى داكار”.
ســعادة  أقــل  البعــض  كان  ذلــك،  ومــع 
حــدث  مــا  لوصــف  وذهبــوا  بالعنــوان، 
بأنَّــه “ســرقة لفــن الطهــي”، وقــال أحدهم 
كــون  مثــل  تماًمــا  إســرائيلية  “الشــاورما 
اإلســباغتي صينيــة. توقفــوا عــن ســرقة 
ثقافتنا، يكفي أنكم سرقتم بالفعل معظم 

أرضنا”.
فــي  الشــوارما  بيــع  مطاعــم  وتنتشــر 
البحريــن منــذ زمــن بعيد في مــدن وقرى 
طبــق  بتنــاول  الكثيــر  ويرغــب  البحريــن 
الشاورما، فيتجهون للمطاعم التي ُتعّدها 
الشــهي،  بمذاقهــا  واالســتمتاع  لتناولهــا 
وبالطبع تشــتهر منهــا التركية التي يعتقد 
ربمــا انهــا اصــل هــذه الوجبــة التــي تصنع 
تقليديــا مــن لحم الغنــم وتختلف وجبات 
الشــاورما من دولة ألخرى بنوع البهارات، 
الخبــز، طريقــة الطهــي وطريقــة التقديــم 
وهي من أشهر أكالت الشارع، يعود أصل 

الشــاورما أو مــا تعــرف باســم 
“الدونــر كبــاب” إلــى 

طــاه تركــي قام 
بوضــع رقاقات 
ورصهــا  لحــم 
ســيخ  فــي 

معدنــي طويــل، 
مع إضافة توابل 

مختلفــة  خاصــة 
يضهــا  تعر و
للحــرارة مباشــرة، 

وأطلــق عليها اســم 
لتتطــور  “قاورمــا”، 

وســبب  شــاورما.  وتصبــح  ذلــك  بعــد 
انتشــارها بعد مرور الحجاج األتراك ببالد 
الشــام للراحة وشــاهدهم الشــوام ليعدلوا 
عليهــا بإضافــة الدجاج واللحــم إلى الخبز 
وتقديم الســلطات والمقبالت مع البطاطا 
المقليــة، لتنتشــر بعد ذلك فــي دول العالم 
المختلفــة، وتصبــح من األكالت الشــهيرة 
التــي لها مطاعم خاصــة لتقديمها، خاصة 
عليهــا  يقبــل  التــي  الســورية  الشــاورما 
الكثيرين مع انهم يؤكدون بأن أصل كلمة 
شــاورما إلــى اللغــة التركيــة، تحديــدًا 
إلــى منطقــة أناطوليــا فــي تركيــا، 
“ســيفيرم”  باســم  يعــرف  وهــو 
وهــي تعنــي الــدوران نظــرًا إلــى 
ثّمــة  النــار.  علــى  الســيخ  دوران 
مثــل  الشــاورما  تشــبه  أطبــاق 
الدونــر كبــاب، “الجيــروس” طبــق 
يونانــي، والـ”ترنا” وهو طبق أرمني 
ويعني أيضًا دوران الســيخ. وتعرف 
الشــاورما فــي الغــرب بالدونيــر. وهو 
أو  عجــل  لحــم  شــقف 
مرصــوص  ضــأن 
ســيخ  علــى 
عمودي يدور أمام 

نــار من فحــم أو الغاز أو شــواية كهربائية 
جانبيــة. ويوضع الدهن في أعلى الســيخ 
وبين طبقات اللحم إلضافة نكهة الدســم. 
ويقطــع الســطح الخارجــي كرقاقــات عند 
التقديــم، يدور الســيخ باللحم المرصوص 
عليــه بجانــب النــار لكــي تنضــج الطبقات 
الخارجية بشــكل متساو. وعادة تستعمل 
صلصــة الطحينــة المثومــة كصلصــة. أمــا 
الدونيــر كبــاب فهــو تركي األصل وانتشــر 

فــي البــالد الغربيــة وال يســتعمل فيــه أي 
دهــن، ويمكــن أن يكــون مــن لحــم البقــر 
أو لحــم الدجــاج. وعادة يســتعمل العســل 
الغــرب كصلصــة تطعيــم.  ويضــاف  فــي 
بعــض البطاطــا المقليــة لتحســن الطبــق. 
أمــا شــاورما الدجاج فهي ســورية المنشــأ 
العاديــة وعــادة  الشــاورما  وتنضــج مثــل 
تســتعمل صلصة الثــوم مع الزيت وبياض 

البيض مع بعض الخضروات او الجبن.

تغنــي  أن  المقــرر  مــن  كان  أن  بعــد 
فــي  كوكــوش  العالميــة  النجمــة 
مهرجــان  فعاليــات  البحريــن ضمــن 
ا  “ربيع الثقافة” وتقدم حفال موسيقيًّ
في خليج البحرين، أعلنت الصفحة 
موقــع  فــي  للمهرجــان  الرســمية 
االنستغرام أنه بسبب ظروف تقنية 
وفنية خارجة عن اإلرادة تم تأجيل 

الحفلــة الــذي كان مخططــا إلقامتــه 
بتاريــخ 8 مــارس 2019، وســيكون 
هناك مؤتمر صحافي رسمي سيعقد 
المهرجــان  تفاصيــل  عــن  لإلعــالن 
األســبوع المقبــل، وفيه ســوف يعلن 
عــن تفاصيل المهرجان الكبير حيث 
الفعاليــات  مــن  العديــد  ســيتضمن 

المتنوعة والحفالت العائلية.

كوكوش.. لن تغني في البحرين!

7 فبراير 2019 الخميس
02 جمادى الثانية 1440

 1900
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كوكب بلوتو يتحرك ليدخل مدار نيبتون ألول مرة منذ تاريخ اكتشافه.

22

محرر مسافات

كشــف المنتج عبدالله الســيف عــن بدء تصوير المشــروع الفني 
الدرامــي الضخم “ال موســيقى في األحمدي”، وهــو من تأليف 
الكاتبة منى الشــمري، وإخراج محمد دحام، وبطولة عدد كبير 
من نجــوم الدرامــا الخليجية. ويتــم التحضير حاليــًا لتصوير 
مسلسل “أمنية واحدة ال تكفي”، وهو من بطولة الفنانة هدى 

حسين وإخراج محمد القفاص، ومسلسل “عشاق رغم الطالق”، 
من تأليف عليــاء الكاظمي وإخراج الفنان خالــد جمال، وبطولة نور 

ولطيفة المجرن وصابرين بورشيد.

أعلنــت إدارة مهرجان شــرم الشــيخ للســينما اآلســيوية عن 
موافقة الفنانة واإلعالمية الكبيرة إســعاد يونس على تولي 
الرئاسة الشرفية لمهرجان شرم الشيخ للسينما اآلسيوية 
فــي دورته المقبلة التي تقام في الفترة من 2 إلى 8 مارس 
المقبــل، حيث أعلــن المخرج مجــدي أحمد علــي رئيس 

المهرجــان، أن إســعاد يونس أبدت حماســة كبيــرة لتولي 
رئاســة المهرجان الشــرفية في دورته الجديدة، التي تهدف إلى 

فتح نافذة جديدة للسينما المصرية والعربية على السينما اآلسيوية.

مــازال كليب “مافيا” للفنان محمد رمضان، والذي طرحه منذ 
أكثر من شــهر، يحقق نســبة مشــاهدات عالية عبر منصة 

اليوتيوب، حيث أبهر رمضان جمهوره بهذا الكليب المميز 
في تصويره وإخراجه، السيما في التقنيات المستخدمة.

ياســر ســامي مخرج الكليب أكــد أنه اســتخدم الغرافيك 
بشــكل كبير فــي العمــل لدرجة أقنعــت الُمشــاهد أنه تم 

تصويره فــي لوكيشــن حقيقي بمحــال وكازينوهات وشــوارع 
واقعية وليست مجرد غرافيك.

كليب مافياالرئاسة الشرفيةال موسيقى في األحمدي

محرر مسافات



“تاريخ الرفاع”... وثائقي جديد على تلفزيون البحرين

احتفلت المطربة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا ببلوغها 42 عاًما  «
مؤخرا، بإطاللة جديدة مميزة. ووفًقا لموقع “تايمز نيوز”، فإن مصوري 

“الباباراتزي” التقطوا صورًا حديثة لشاكيرا في برشلونة بعدما قصت 
شعرها األشقر الطويل، وكانت ترتدي بنطال جينز مع قميص أبيض 

وسترة سوداء، ووشاح مزين باللون األزرق.

القــادم  يــوم الجمعــة  ابتــداء مــن  تعــرض 
مــن  األولــى  الحلقــة  فبرايــر    8 الموافــق 
بحــث  الرفــاع”  “تاريــخ  الوثائقــي  الفيلــم 
وإشــراف عــام الشــاعر واإلعالمــي القديــر 
الشــيخ عيســى بــن خليفــة آل خليفة ومن 
الفنــان  وتعليــق  الياســي  ســلوى  إعــداد 
عبــدهللا يوســف وإخــراج احمــد العميــري 
ومونتاج بشــرى الظاعن.يتحدث البرنامج 
ويســتعرض علــى مــدى نص ســاعة تاريخ 
مدينــة الرفاع العريقــة والمعالم التاريخية 
التــي تشــتهر بهــا وأول مــن ســكنها، وذلــك 
مــع  اللقــاءات  مــن  سلســلة  إجــراء  عبــر 
مجموعــة من كبار أهالي الرفاع من الرواة 

والمتحدثين. 
ســتبث  8 حلقــات  البرنامــج  عــدد حلقــات 
يــوم الجمعــة مــن كل أســبوع عــن الســاعة 
السادسة مساء على قناة البحرين والحلقة 
الثانيــة  يــوم الســبت عنــد الســاعة الرايعــة 

عصرا.
يجدر بالذكر  ان الشــيخ عيســى بن خليفة  
األفــالم  مــن  العديــد  الشاشــة  إلــى  قــدم 
والبرامــج الوثائقيــة المتميــزة التي شــكلت 

مكســبا حقيقيــا لمكتبة تلفزيــون البحرين، 
منهــا علــى ســبيل المثال ال الحصــر.. “خيل 
الــذي تحــدث عــن تاريــخ  البحريــن”  أهــل 
البحريــن..  فــي  األصيلــة  العربيــة  الخيــل 
“مقناص أهل البحرين” وهو برنامج تحدث 
عــن هوايــة اآلبــاء واألجــداد التــي تناقلتها 
األجيال، وبرنامج “لعبدالعزيز شــأن عظيم” 
العالقــات  عــن  تحــدث  البرنامــج  وهــذا 
التاريخيــة القويــة والمتميــزة بيــن مملكــة 

الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  البحريــن 
وبرنامج “تاليد أهل البحرين” الذي تحدث 
عبــر 16 حلقــة تلفزيونيــة عــن األصايل من 
اإلبــل وكيفية المحافظة عليها منذ أن فتح 
آل خليفــة الكرام البحرين وإلى يومنا هذا، 
وأيضا برنامج “شعاع المجد” الذي يتحدث 

عــن ســيرة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة 
وبرنامج “دانات التلفزيون” وبرنامج “مهرة 
التاريــخ” وبرنامــج “عرضــة أهــل البحريــن” 
وبرنامــج “دواســر أهــل البحريــن” وغيرهــا 

من البرامج.
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الشيخ عيسى بن خليفة

فريق البرنامج

tariq_albahhar

أسامة الماجد

تعــرض اليــوم وضمــن فعاليــات مهرجــان أوال المســرحي الدولــي الثاني عشــر مســرحية “تنصيــص” لفرقة مســرح الطائف من 
المملكة العربية الســعودية، من تأليف فهد الحارثي وإخراج ســامي صالح الزهراني وتمثيل كل من احمد عدنان الخمري، بدر 
علي الغامدي، عبداالله السحيمي، عبدالرحمن المالكي، مطر زايد السواط، ممدوح حميد الغشمري، والسينوغرافيا، واإلضاءة 
عبدهللا احمد دواري. وقد تحدث مخرج المسرحية ومدير فرقة مسرح الطائف سامي الزهراني عن العرض في وسائل اإلعالم 
الســعودية بالقــول: مســرحية “تنصيــص” ســتعرض في مملكــة البحرين بعد ان تــم عرضها في مهرجان الــدن العربي في دورته 
الثالثة وحازت على ثالث جوائز جائزة للتأليف وجائزة السينوغرافيا وجائزة أفضل فريق جماعي، وتمنى الزهراني التوفيق 
للمنظمين ولكل المشاركين ولفريق عمل تنصيص التوفيق وان ينال العرض استحسان جمهور مملكة البحرين الكريم. وتعالج 
مســرحية “ تنصيص” قضية الفســاد التي امتدت من ردهات المشــاريع المتعثرة لتطال المؤسســات الثقافية التي عجزت عن 

تحقيق تطلعات المبدعين.

فهــد  المســرحية  كاتــب  يعتبــر  عمومــا 
الحارثــي من األصوات المهمة في الســاحة 
المســرحية والثقافيــة في المملكــة العربية 
المســرحية  كتاباتــه  وتتميــز  الســعودية 
تتميــز  الشــخصيات  مــن  معيــن  برســم 
بواقعيتهــا العاريــة أحيانــا وحنانها وفرحها 
ورضاها أحيانا أخرى. كاتب يســمح لنا بأن 
نحكــم علــى المحيــط األخالقــي والروحي 
للشــخصيات مــن أول طلــة علــى المســرح، 
وفي حقيقة األمر يمكن القول إن الحارثي 
يجيــد انتقــاء الشــخصيات مــن التجمعــات 
الحســي  حضــوره  خــالل  مــن  البشــرية، 

والحي الذي ال يمكن ان نجد له نظيرا. 
وفي إطاللة سريعة على عروض المهرجان، 
مســرحية “فالنة” من العراق للمخرج حاتم 
والتــي  وزيــري  هوشــنك  وتأليــف  عــودة 
عرضــت يوم الثالثاء 5 فبراير، ومســرحية 
تأليــف  مــن  عمــان  ســلطنة  مــن  “مفقــود” 
نصــر ســامي، وإخــراج مرشــد راقــي والتي 
عرضــت يــوم أمــس األربعــاء، ومــن قبلهــا 
أوال  لمســرح  التماثيــل”  “لحــن  مســرحية 
مــن تأليــف احمــد العبيــدي وإخــراج طاهــر 
 4 االثنيــن  يــوم  عرضــت  والتــي  محســن 
فبرايــر، وعرض االفتتاح االيطالي “ماكينة 

بينوكيو”.
يمكننــا القــول إننا أمام صــورة متكاملة من 
اإلبــداع والمــدارس المختلفة، فــكل الصور 
المســرحية التــي أنتجهــا المخرجــون تمثل 
ثورة حقيقية في عالم اإلخراج المســرحي 
عــروض  عندهــا،  التوقــف  المفتــرض  مــن 
قدمت عناصــر مختلفة من الفنون ونجمها 

األوحد حســب تقديري هو المخرج، ولعلي 
ســأتوقف قليــال عنــد تجربــة الفنــان طاهــر 
محســن مخرج مســرحية “لحــن التماثيل”، 
فطاهــر قــدم لنــا لوحــة بيضــاء صــور فيهــا 
االنبهــار،  وأشــكال  اإلبــداع  مــن  شــاء  مــا 
وســاعده في ذلك وجود أســماء المعة في 
التمثيــل أهمهــا “الداهيــة” خليفــة العريفــي 
األداء  فــي  بميكانيكيــة  أتحفنــا  الــذي 
تفــوق الوصــف. لقــد كانت مســرحية “لحن 
التماثيل” أشــبه بالرؤية وإيجاد نوع جديد 
مــن التعامــل مع جمهور المســرح من خالل 
الرمزية تجســدت في هروب مجموعة من 
التماثيــل في يــوم االفتتاح، وكما قال عنها 

المخرج طاهــر، الرمزية كانت مصدر بحث 
مــن خالل جميــع أدوات العــرض من النص 
والديكــور والمالبــس وغيرهــا خضعت الى 
فلســفة كيفية وصول العــرض إلى المتلقي 
من خالل إحداث التأثير المباشــر في تقبل 
هذه الفلسفة. يجدر بالذكر ان لجنة اختيار 
عــروض المهرجان مكونة من الفنان القدير 
يعقــوب  القديــر  والفنــان  العريفــي  خليفــة 
والفنــان  محســن  طاهــر  والفنــان  يوســف 
التحكيــم  لجنــة  أمــا  العصفــور،  حســين 
فمكونة من كاظم مؤنس من العراق رئيسا 
وعضويــة الفنان جمــال الصقر والفنان عبد 
وســيعلن  المغــرب،  مــن  هللا  فتــح  الناصــر 
عــن الفائزيــن وتوزيــع الجوائز يوم الســبت 
المقبــل الموافــق 9 فبراير، وبعدها ســيطير 
مســرح أوال إلــى الشــارقة وذلــك لتمثيــل 
الشــارقة  مهرجــان  فــي  البحريــن  مملكــة 
المسرحي الخليجي بمسرحية “نوح العين” 
من تأليف جمال الصقر وإخراج أنور أحمد 
وتمثيل أحمد مبارك، ومنى فيروز، وحسن 
عبدالرحيــم، ويعقــوب القــوز، وحمد عتيق 

وغيرهم.

داهية التمثيل خليفة العريفي

ضيوف المهرجان ومتابعة للنشرة اليومية

حسن محمد

فريق مسرح الطائف

أعضاء لجنة التحكيم.. الصقر وفتح الله ومؤنس

جمعان الرويعي ويوسف الحمدان

حسن عبدالرحيم وشفيقة يوسف ومتابعة العروض

شيخة زويد وشيماء سبت

قراءة في عروض مهرجان أوال الدولي الثاني عشر
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جانب من االحتفال برأس السنة 
القمرية الصينية الجديدة في معبد 

بالعاصمة التايلندية، بانكوك )رويترز(

قالت وســائل إعالم إنه تمت خطبة النجمة الحائزة على جائزة أوســكار، جنيفر 
لورنس، وصديقها كوك ماروني، وهو مدير معرض لألعمال الفنية.

وقالــت مجلــة “بيبــول” علــى موقعهــا اإللكترونــي، إن وكيــالً عن لورنــس، إحدى 
أشهر نجمات السينما في العالم، أكد خطبتها وماروني، البالغ من العمر 34 عاما.
وقــال موقــع “بيدج ســيكس” الذي يتناول أخبار المشــاهير إن لورنس شــوهدت 
وهــي ترتــدي “خاتمــا كبيرا”، وتســتمتع بما يبدو أنه حفل عشــاء مع ماروني في 

مطعم فرنسي في نيويورك مؤخًرا.
وحصلت جنيفر لورنس على جائزة أوســكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم 

الرومانسي الكوميدي “المعالجة بالسعادة”.
وتشــتهر أيًضــا بــدور كاتنيس إيفردين في سلســلة أفالم “ألعاب الجــوع” )هانغر 

غيمز(، كما حصلت على ثالثة ترشيحات أخرى لألوسكار.
وقالــت صحيفــة )يو.إس.إيــه تــوداي( إن مارونــي مديــر معرض لألعمــال الفنية 
في صالة جليدستون بنيويورك. وحتى وقت مبكر من صباح األربعاء لم يتسن 
لرويترز الحصول على تعليق من مدير أعمال لورنس، أو المتحدث باسم شركة 
العالقــات العامــة التــي تديــر أعمالها، كما لم يرد معرض مارونــي على المكالمات 

الهاتفية. ولم ُيعلن بعد موعد للزواج.

ا جنيفر لورنس ارتبطت رسميًّ

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إلغاء حفل كوكوش

المغنيــة  حفــل  إلغــاء  خبــر  حــاز 
كوكــوش، الــذي كان مقــررا إقامتــه 
فــي البحريــن يــوم 8 مــارس المقبل 
ضمــن مهرجــان ربيــع الثقافة، أعلى 
معدل تفاعل على إنستغرام “البالد” 
واقتــرح  الماضييــن.  اليوميــن  فــي 
المطــرب  جلــب   osama_3li@
abual� @محســن يكانــه، فيما قــال 

الهنديــة  الفرقــة  إن   waleed141
أفضــل، متســائال عــن ســبب إلغــاء 

حفلها.
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