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سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

أصــدر رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
بــن ســلمان آل خليفــة أمــره  األميــر خليفــة 
بتوفيــر ســكن  اإلســكان  إلــى وزارة  الكريــم 
بديــل للمواطــن الــذي احترق منزلــه بمنطقة 
الســكنية  الوحــدة  تكــون  وأن  المحــرق، 
بمحافظــة  اإلســكانية  المشــاريع  مــن ضمــن 
المحــرق، ويأتي هذا األمر الكريم من ســموه 
فــي ســياق مــا يحــرص عليــه مــن االهتمــام 
متطلباتهــم  وتلبيــة  المواطنيــن  بأحــوال 

والتخفيف عن كاهلهم.

المحــرق  شــرطة  عــام مديريــة  مديــر  وكان 
قــد صرح أمــس األول بــأن شــرطة المديرية 
تمكنــت مــن القبــض علــى خادمــة )25 عامــا( 
مــن جنســية إفريقيــة، مشــتبه فــي إضرامها 

حريقــا فــي المنــزل الــذي تعمل فيــه بمنطقة 
البسيتين.

وأوضــح  أن أعمــال البحــث والتحــري، دلــت 
على أن الحريق والذي أخمدته آليات الدفاع 
المدنــي، مفتعــل، كما اتضح هــروب الخادمة 
من المنزل وقت الحريق، في أعقاب إشعالها 

النار، حيث تم القبض عليها بذات المنطقة.
وأشار مدير عام مديرية شرطة المحرق إلى 
أنه جــار اتخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة 

تمهيدًا إلحالة القضية للنيابة العامة.

سمو رئيس الوزراء يوجه لإلسراع بإعادة بناء جامع “المهزع”جاللة الملــك: وطننا المفضل للعيش عند كل الشــعوب

“الميثاق” جسد معاني االصطفاف والوحدةالبحرين تحتضن بمحبة األديان كافة

سمو رئيس الوزراء مترئسا بحضور سمو ولي العهد جلسة مجلس الوزراءجاللة الملك لدى استقباله وفدا من مجلس سياسة الشرق األوسط  
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اســتقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، في مكتبه بالديوان العام 
مملكــة  لــدى  أســتراليا  ســفير  أمــس،  للــوزارة، 
البحرين والمقيم في الرياض رضوان جدوت. 
إلــى  الخارجيــة  وزيــر  قــدم  اللقــاء،  وخــالل 
رضــوان جــدوت مذكــرة تتضمــن المســتندات 
المختصــة  المحكمــة  قبــل  مــن  المطلوبــة 

العريبــي،  حكيــم  عليــه  المحكــوم  الســترداد 
ومــن بينها الحكم الصــادر وأمر القبض الدولي 
 418 المــواد  بموجــب  المذكــور  بحــق  الصــادر 
و422 و425 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة 
والتــي بدورهــا وافقت على توجيه االســترداد 
للســلطات األســترالية عــن طريــق وزارة العدل 

والطريق الدبلوماسي الذي رسمه القانون.

ُأطلقت جمعية الفرنشايز للشرق األوسط 
البحريــن، أمــس، بافتتــاح  )FAME( فــي 
التجاريــة  للعالمــات  الدولــي  المعــرض 
وحقوق االمتياز للعام 2019 في نسخته 
األولــى برعايــة الرئيــس التنفيــذي لهيئــة 
الشــيخ  والمعــارض  للســياحة  البحريــن 
وأوضــح  خليفــة.  آل  حمــود  بــن  خالــد 

االســتثمار  ترويــج  مكتــب  رئيــس 
والتكنولوجيــا التابع لمنظمة “اليونيدو” - 
البحريــن والمركز العربــي لريادة األعمال 
واالســتثمار هاشــم حســين أن هــذا يعــد 
أول معرض لكيفية تحويل مشاريع رواد 
االمتيــاز  لحقــوق  البحرينييــن  األعمــال 

“فرنشايز”

قضت محكمــة التمييز في الطعن المرفوع 
مــن المــؤذن قاتــل إمــام مســجد بــن شــدة 
الشــيخ عبدالجليــل حمــود، برفضــه وتأييد 
بإعــدام  المطعــون فيــه، والقاضــي  الحكــم 

الجاني جزاء لما اقترفه من جرم.
وكانــت محكمة االســتئناف العليــا الجنائية 
قــد حكمت في وقت ســابق، وبإجماع آراء 

أعضائهــا بتأييــد عقوبــة اإلعــدام الصــادرة 
على المؤذن، كما أيدت حبس صديقه الذي 
عاونــه في إخفاء الجثة لمدة ســنة واحدة، 
وأمــرت بإبعادهمــا نهائيــا عــن البــالد عقــب 
تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإحالة الدعوى 

المدنية للمحكمة المختصة.

البحرين مقًرا لجمعية “الفرنشايز”البحرين تقدم مستندات السترداد العريبي من أستراليا تأييد إعدام قاتل إمام بن شدة

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى
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اليوم الرياضي الوطنيالدار الصغيرة للفنونتحالف ضد إيرانالمنتج الغذائي المتميزأولى فعاليات “الصحفيين”
نظمت جمعية الصحفيين البحرينية  «

أولى فعالياتها التدريبية التي قدمها 
النائب األول لرئيس مجلس الشورى 
جمال فخرو تحت عنوان “كيف تحلل 

الموازنة؟”، وشهدت الفعالية التي 
أقيمت في “الكابيتال كلوب” أمس 

)االثنين( حضورًا وتفاعاًل كبيرا.

أعلن رئيس لجنة الثروة الغذائية  «
بغرفة تجارة وصناعة البحرين، 

خالد األمين، عن فتح باب 
المشاركة في النسخة الثانية من 

جائزة البحرين للمنتج الغذائي 
المتميز والموجهة إلى شركات 

األغذية والمشروبات المحلية.

بدأ وزير الخارجية األميركي مايك  «
بومبيو، أمس االثنين، جولة 

في وسط أوروبا تشمل المجر 
وسلوفاكيا وبولندا، أمال في تشكيل 

تحالف ضد سلوك إيران، فيما نقل 
التلفزيون الرسمي اإليراني  إن إيران 

عازمة على تعزيز قوتها العسكرية.

أقامت الدار الصغيرة للفنون  «
الشعبية يوم الجمعة الماضي 

حفال جماهيريا في مقر “الدار 
العودة” بالرفاع الشرقي 

وذلك نظرا لعمليات الصيانة 
والتوسعة التي تقوم بها إدارة 

الثقافة لمقر الدار الصغيرة.

تشهد مملكة البحرين  «
ا،  اليوم الثالثاء حدًثا وطنيًّ

تتحّول فيه كافة مدن 
وقرى المملكة بمختلف 
المحافظات إلى مالعب 

رياضية احتفااًل بالنسخة الثالثة من يوم البحرين الرياضي  
تحت شعار بحريني _رياضي.
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البحرين مجتمع متحاب ومتســامح ويحتضن جميع الديانات

العاهل يشيد بدور واشنطن الحيوي لترسيخ االستقرار

جاللة الملك مستقبال وفًدا من مجلس سياسة الشرق األوسط

local
@albiladpress.com

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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والتعليــم  التربيــة  وزارة  أفــادت 
بأنهــا وجهــت إلــى التخفيــف مــن 
حجــم المناهــج الدراســية لجميــع 
المراحــل  مختلــف  فــي  المــواد 
الطلبــة  لتمكيــن  التعليميــة؛ 
التطبيقــات  أداء  مــن  والمعلميــن 
البديلــة  المدرســية  العمليــة 
تــم  التــي  المنزليــة  للواجبــات 
إلغاؤها بدًءا من الفصل الدراســي 
الجــاري، وذلــك مــن دون اإلخالل 
األساســية  التعليميــة  بالكفايــات 
والعربيــة  الوطنيــة  والثوابــت 

واإلســالمية في مختلف المناهج 
ال  وبمــا  الدراســية،  والمقــررات 
يؤثر على قدرات الطلبة في أداء 

االختبارات المختلفة.
تــم  مــا  علــى  تعقيًبــا  ذلــك  جــاء 
التقليــل  أن  مــن  إعالمًيــا  تداولــه 
مــن حجــم المناهــج الدراســية قد 
اقتصــر علــى المــواد االجتماعيــة 
أكــدت  إذ  اإلســالمية،  والتربيــة 
الــوزارة أن التخفيف شــمل جميع 
مــع  انســجاما  الدراســية؛  المــواد 
تطوير الخطة الدراسية وإثرائها.

“التربية”: تخفيف المناهج يشمل جميع المواد

تســلم عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، رســالة خطية من 
رئيس جمهورية مصر العربية أخيه عبدالفتاح السيسي، تتضمن دعوة جاللته لحضور 
أعمال القمة العربية األوروبية األولى التي تستضيفها مصر الشقيقة في مدينة شرم 
الشــيخ خــالل الشــهر الجــاري. وســلمت الرســالة لجاللــة الملــك ســفيرة جمهورية مصر 
العربية لدى المملكة سهى محمد خالل استقبال جاللته لها في قصر الصافرية أمس.

وأعرب جاللته عن شــكره وتقديره ألخيه الرئيس 
مشــيًدا  الكريمــة،  الدعــوة  هــذه  علــى  المصــري 
بالعالقات األخوية المتميزة والراسخة التي تربط 
البلدين والشعبين الشقيقين، وبالمستوى المتطور 
الذي وصل إليه التعاون والتنســيق المشــترك على 

المستويات كافة.
النتخابــه  السيســي  الرئيــس  الملــك  وهنــأ جاللــة 
رئيًســا لالتحــاد اإلفريقــي، متمنًيــا لــه كل التوفيق 
والســداد. وأشــاد جاللتــه بالــدور المحــوري الــذي 
تضطلع به جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة 

الصعيديــن  علــى  السيســي  عبدالفتــاح  الرئيــس 
اإلقليمــي والعالمــي، وجهودها ومســاعيها الخيرة 
فــي الدفــاع عــن مصالــح األمــة العربيــة ونصــرة 
قضايا شــعوبها. وتمنى جاللتــه ألعمال هذه القمة 
العربيــة األوروبيــة األولــى كل النجــاح والتوفيــق؛ 
لتحقق أهدافها في إحداث نقلة نوعية في تاريخ 
التعاون بين الجانبين على صعيد تطوير مجاالت 
التنســيق اإلســتراتيجي وتعزيــز الشــراكة العربيــة 
للتحديــات  التصــدي  فــي  يســهم  بمــا  األوروبيــة 

وتحقيق التطلعات المشتركة.

االتصال  لمركز  التنفيذي  الرئيس  عقد 
مع  جانبيا  لقاء  المناعي  أحمد  الوطني 
رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم بجمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة حــســيــن زيــن، 
وذلك على هامش مشاركتهما في القمة 

العالمية للحكومات في دبي.
ــالل الــلــقــاء، تــطــرق الــطــرفــان إلــى  وخــ
العالقات بين مملكة البحرين وجمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة، وخــصــوصــا فــي الــشــأن 
التي  الموضوعات  من  وعدد  اإلعالمي، 
بين  فيها  الــتــعــاون  يتم  أن  المؤمل  مــن 
طريق  عــن  وذلـــك  مستقبال،  الــجــانــبــيــن 
العمل  وورش  التدريبية  الـــدورات  عقد 
والندوات في المجاالت التخصصية في 

اإلعالم.

جاللة الملك  يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي
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ــا ــاه ــاي ــض ــرة لـــلـــدفـــاع عـــن مــصــالــح األمـــــة ونـــصـــرة ق ــيـ ــود مــصــريــة خـ ــهـ جـ

العاهل يتسلم دعوة لحضور القمة العربية األوروبية

رئيس “االتصال الوطني” 

02يبحث التعاون مع مصر

لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  اســتقبل 
الخيرية وشــؤون الشــباب، رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيــس اللجنــة 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة 
بــن حمــد آل خليفــة، رئيــس مجلــس إدارة 
“شــركة انفوناس السعودية” حسان ياسين، 
والمديــر العــام للشــركة فــرع البحريــن حمد 

العامر.
وأشــاد سمو الشــيخ ناصر بن حمد بالعالقة 
الوطيــدة التــي تربــط بيــن مملكــة البحرين 
والمملكة العربية السعودية في ظل ما تلقاه 
مــن دعــم ورعاية مــن عاهل البــالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، 
وعاهــل المملكــة العربيــة الســعودية أخيــه 
الملــك ســلمان  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
بــن عبدالعزيز آل ســعود، مشــيرا ســموه بما 
اهتمــام  مــن  والســعودية  البحريــن  توليــه 

بتعزيــز عالقاتهما المتميزة التي تتســم في 
شــتى محطاتها بالتنســيق المستمر ووحدة 

الموقف في المجاالت كافة.
وأكد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد أن “شركة 
التــي  الكبــرى  الشــركات  إحــدى  أنفونــاس” 
كانــت لهــا دعــم ورعايــة لمختلــف األنشــطة 

البحريــن  فــي  واالجتماعيــة  الرياضيــة 
طــوال الفتــرة الماضيــة، مشــيدا بمــا توليــه 
مــن اهتمــام بتحقيــق األهداف التي نســعى 

لتحقيقها في كافة المجاالت.
مــن جانبه، أعرب حســان ياســين بمــا بوليه 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد مــن اهتمــام 

واالجتماعيــة  الرياضيــة  المجــاالت  بكافــة 
وغيرها، مقدما إلى ســموه الشــكر والتقدير 

على االستقبال.
وتســلم ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد مــن 
الكتــب  مــن  مجموعــة  ياســين  حســان 

والمطبوعات.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد يشيد بالعالقات مع السعودية

سمو الشيخ ناصر بن حمد ملتقيا رئيس مجلس إدارة شركة انفوناس السعودية

المنامة - بنا

الرياضــي  البحريــن  يــوم  بمناســبة 
والمقــرر له اليــوم الثالثاء، واعتباره 
فــي  للموظفيــن  عمــل  يــوم  نصــف 
القطــاع الحكومــي؛ إلتاحــة الفرصة 
هــذا  فعاليــات  فــي  للمشــاركة  لهــم 

الجنســية  شــؤون  تعلــن  اليــوم، 
للجمهــور  واإلقامــة  والجــوازات 
الكريــم أن أبوابها ســتكون مفتوحة 
مــن  اليــوم  المراجعيــن  الســتقبال 
الساعة 7:30 صباحا وحتى 2 ظهرا.

“الجوازات” تستقبل المراجعين حتى الثانية
اســتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة في قصر الصافرية وفًدا من مجلس سياســة الشــرق األوســط، ضم الســفير األميركي األسبق 
لدى مملكة البحرين عضو مجلس اإلدارة رونالد نيومان، ورئيس مجلس اإلدارة ريتشــارد شــميرر، والســفير األميركي األســبق لدى ســلطنة عمان المدير التنفيذي 

للمجلس توماس آر ماتير؛ وذلك بمناسبة زيارتهم للمملكة.

بالوفــد  الجاللــة  صاحــب  ورحــب 
الزائــر، وأشــاد بعمــق عالقــات الصداقة 
مملكــة  بيــن  الوطيــدة  التاريخيــة 
البحرين والواليات المتحدة األميركية 
الصديقــة، التــي تمتــد ألكثــر مــن 120 
عاًمــا مــن التعاون والتنســيق المشــترك 
تطــوًرا  مســتمر  بشــكل  يشــهد  الــذي 
كبيــًرا فــي المجــاالت كافــة بمــا يحقــق 
مصالــح البلدين والشــعبين الصديقين، 
كمــا أعــرب جاللتــه عــن تقديــره للــدور 
اإلدارة  بــه  تضطلــع  الــذي  الحيــوي 
األميركيــة في ترســيخ األمن والســالم 

واالستقرار في المنطقة والعالم.
وأكــد جاللــة الملــك أن أهــل البحريــن 
يعيشــون جميًعــا فــي مجتمــع متحــاب 
مترابــط ومتســامح، والمملكة تحتضن 
جميــع الديانــات والمذاهب على أرضها 
وممارســة  حريــة  وتضمــن  الطيبــة 
شــعائرهم في أماكن عباداتهم العديدة 
من ســنوات طويلة بكل ســالم وحرية، 
البحرينيــة  المــرأة  أن  جاللتــه  مضيًفــا 
مختلــف  فــي  إنجــازات  حققــت 
المجــاالت، ومــا وصلت إليه مــن مكانة 
عاليــة فــي مجتمعهــا نابــع مــن كفاءتها 

ووعــي أهل البحريــن واحترامهم لدور 
المــرأة منذ عقود طويلــه، مبينا جاللته 
هللا  بحمــد  نعيــش  البحريــن  فــي  أننــا 

كأســرة واحدة متحابة ترحب بالجميع 
مــن مختلــف شــعوب العالــم ويفضلون 
كــرم  مــن  يجدونــه  لمــا  فيهــا  العيــش 

أهلهــا  مــن  المعاملــة  الضيافــة وحســن 
جميًعا. 

وتطــرق جاللــة الملــك مع وفــد مجلس 
عــدد  إلــى  األوســط  الشــرق  سياســة 
مــن القضايــا السياســية والمســتجدات 
اإلقليميــة والدوليــة، إضافــة إلى تبادل 
المواضيــع ذات  بشــأن  النظــر  وجهــات 

االهتمام المشترك.
سياســة  مجلــس  بــدور  جاللتــه  ونــوه 
الشــرق األوســط في تنظيم المؤتمرات 
والدراســات  البحــوث  وإعــداد 
القضايــا  لمختلــف  المتخصصــة 
السياســية واألمنيــة التــي تهــم منطقة 
الشــرق األوسط، مشــيًدا بما يحظى به 
رئيــس وأعضاء من تجربة دبلوماســية 
مــن  تمكنهــم  واســعة  وخبــرة  متميــزة 

تحقيق أهداف المجلس وتطلعاته. 
ومن جانبه، أعرب ريتشارد شميرر عن 
شــكره وتقديــره لجاللــة العاهــل علــى 
حفاوة االســتقبال، مشــيًدا بمــا تواصل 
تحقيقــه المملكة من تطور وتقدم على 
الصعــد كافــة ومــا تشــهده مــن نهضــة 

شاملة تحت قيادة جاللته.

المنامة - بنا



أكــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة أن العالم بحاجة 
إلى السالم، وأن حاجة الشرق األوسط لهذا السالم أشد، الفتا سموه إلى أن التعاون والتنسيق 
هــو الســبيل لحــل األزمــات وإنهاء الصراعات التي عانى منها الشــرق األوســط كثيــرا والمنطقة 

بحاجة لتكاتف الجهود لتبقى في أمن واستقرار، وتضمن مستقبل أفضل لدولها وأجيالها.

وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
أمــس،  صبــاح  القضيبيــة  بقصــر  اســتقبل  قــد 
األســبق  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  ســفير 
البحريــن عضــو مجلــس سياســة  لــدى مملكــة 
ورئيــس  نيومــان،  رونالــد  األوســط  الشــرق 
المجلس السفير ريتشارد جي. شميرر، والمدير 
التنفيــذي للمجلــس تومــاس آر. ماتايــر، الذيــن 

يقومون بزيارة إلى مملكة البحرين.
وخــال اللقــاء، رحــب صاحــب الســمو الملكــي 
الــوزراء بزيــارة وفــد مجلــس سياســة  رئيــس 
الشــرق األوســط إلــى مملكــة البحريــن، مشــيدا 
ســموه بالجهــود التي يقوم بهــا المجلس عبر ما 
يقدمــه مــن أبحــاث ودراســات في تعزيــز الفهم 
واســتقرار  بأمــن  المرتبطــة  للقضايــا  المشــترك 

المنطقة.
وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه المراكــز 
بيــن  التفاهــم والتواصــل  البحثيــة فــي تعزيــز 
الــدول والشــعوب وبنــاء رؤيــة دوليــة جماعيــة 
متقاربــة تجــاه مــا يشــهده العالــم والمنطقة من 
تحديــات، خصوصــا فــي المجــاالت السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة، الفتــا ســموه إلــى 
أن ضمــان نجاح جهــود المجتمعات على صعيد 
التنميــة واســتدامتها لــن يتحقــق إال مــن خال 
التعاون المشترك ووضع آليات فاعلة تضمن أن 
يســود األمن واالســتقرار ربوع العالم بما يحقق 

الخير والرفاهية للشعوب.

وتطــرق صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
مــع الوفــد خــال اللقــاء إلى آخــر المســتجدات 
علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة والجهــود 
التــي تقــوم بهــا مملكــة البحريــن علــى صعيــد 
دعــم جهــود المجتمــع الدولي فــي قضايا األمن 

واالستقرار.
مــن جانبــه، أعــرب الســفير رونالــد نيومــان عــن 
خالص الشــكر والتقدير لصاحب الســمو الملكي 
الدءوبــة؛  الــوزراء علــى جهــود ســموه  رئيــس 
مــن أجــل نشــر الســام واالســتقرار فــي العالــم 
ومنطقــة الشــرق األوســط، مشــيًدا بالسياســات 
التــي تتبناهــا مملكــة البحريــن فــي دعــم ركائــز 

التعاون الدولي في مجال األمن واالستقرار.
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الجالــة  صاحــب  البــاد  عاهــل  اســتقبل 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بقصــر 
الصافريــة أمــس وزيــر البلديــات واألشــغال 
والتخطيــط العمرانــي عصام خلــف ووكيل 
محمــد  الشــيخ  البحريــة  والثــروة  الزراعــة 
بــن أحمــد آل خليفــة؛ وذلــك للســام علــى 
جالتــه، إذ أعــرب عاهــل الباد عــن تقديره 
للجهــود الطيبة التــي تبذلها وزارة البلديات 
واألشــغال والتخطيط العمراني وما تقدمه 
الوزارة من خدمات للمواطنين، إضافة إلى 
دورها في حماية الثروة الزراعية والبحرية 
من خال وضع التشــريعات والقوانين التي 

تسهم في تحقيق األهداف المرجوة.
كمــا وجــه جالــة الملــك خــال اللقــاء إلــى 
األســماك كجــزء  وتربيــة  الزراعــة  تشــجيع 
مــن األمــن الغذائــي، ونشــر أهمية اســتفادة 
والثــروة  الزراعــة  مشــاريع  مــن  المواطــن 

البحرية.
واألشــغال  البلديــات  وزيــر  وأعــرب 
والتخطيــط العمرانــي عــن شــكره وامتنانه 
مــن  بــه  تفضــل  مــا  علــى  الملــك  لجالــة 
توجيهــات ســديدة، إذ عــرض علــى جالــة 
الملك مشــاريع الــوزارة الجديدة، داعيا هللا 
أن يحفــظ جالتــه ذخــرا لهــذا البلــد العزيــز 

وشعبه الكريم.

جاللة الملك مستقبال وزير األشغال ووكيل الزراعة

المنامة - بنا

جاللة الملك يوجه إلى تشجيع الزراعة وتربية األسماك
ــن ــي ــن ــواط ــم ــل ــات ل ــ ــدم ــ ــن خ ــ ــا تـــقـــدمـــه م ــ نـــقـــدر جـــهـــود “األشـــــغـــــال” ومـ

أصدر رئيس الوزراء صاحب الســمو 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
إلــى وزارة  ال خليفــة أمــره الكريــم 
اإلسكان بتوفير سكن بديل للمواطن 
الــذي احترق منزله بمنطقة المحرق، 
مــن  الســكنية  الوحــدة  تكــون  وأن 
ضمن المشــاريع اإلسكانية بمحافظة 
المحرق، ويأتي هذا األمر الكريم من 
سموه في سياق ما يحرص عليه من 
االهتمــام بأحــوال المواطنين وتلبية 

متطلباتهم والتخفيف عن كاهلهم.

وقد أكد وزير اإلســكان باســم الحمر 
لتوجيهــات  وتنفيــًذا  الــوزارة  أن 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
وحــدة  توفيــر  ستباشــر  الــوزراء 
سكنية بديلة للمواطن الذي تعرضت 
وحدته الســكنية للحريــق، مؤكًدا أن 
أمــر صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء الكريــم يعكــس قرب ســموه 
من أبنائه المواطنين واهتمام سموه 
توفيــر  مقدمتهــا  وفــي  بأحوالهــم 

المسكن المائم لهم.

سمو رئيس الوزراء يأمر بمنح سكن بديل لمواطن احترق منزله المنامة - بنا

الـــــدول ــيـــن  بـ ــم  ــاهـ ــفـ ــتـ الـ ــز  ــزيـ ــعـ تـ ــي  ــ ف الــبــحــثــيــة  ــز  ــراكـ ــمـ ــلـ لـ ــم  مـــهـ دور 

سمو رئيس الوزراء: التنسيق سبيل لحل الصراعات في الشرق األوسط

قام محافظ المحافظة الجنوبية ســمو الشــيح خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، بجولة تفقدية 
لمنطقة عســكر، ضمن سلســلة زيارات ســموه لمناطق المحافظة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين 

من الجهات الحكومية.

وتفقــد ســمو المحافــظ، خــال 
عســكر  مركــز  موقــع  جولتــه، 
الصحي المزمع إنشاؤه بتمويل 
مــن القطــاع الخــاص، حيث تم 
متابعــة أبــرز مراحل المشــروع 
والــذي يعــد مــن أهم المشــاريع 
االحتياجــات  تلبــي  التــي 
الصحيــة واالجتماعيــة، نتيجة 
الكبيــر  العمرانــي  التوســع 

بالمنطقة.
واختتم سمو المحافظ، جولته 
المرافــق  بزيــارة  التفقديــة 
االجتماعيــة والخدميــة، مؤكًدا 
فــي  المقبلــة  المشــاريع  أن 

منطقة عســكر، تســعى لتحقيق 
تطلعــات ورؤى األهالــي، منّوًها 
إلى ضرورة اإلسراع في وتيرة 

تطوير المشاريع التنموية التي 
تعكــس الصــورة الحضارية في 

المنطقة.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يتفّقد المرافق الخدمية في عسكر

سمو محافظ الجنوبية لدى زيارته عسكر

تابع مراحل 
المشاريع 

الصحية 
واالجتماعية

المشاريع 
المقبلة  تسعى 
لتحقيق تطلعات 

ورؤى األهالي



نظــر المجلــس فــي المذكــرات المدرجــة على 
جــدول أعمالــه واتخــذ بشــأنها مــن القــرارات 

ما يلي:
الــوزراء علــى مشــروع  أوال: وافــق مجلــس 
“العدالــة  مســمى  تحــت  جديــد  قانــون 
اإلصالحيــة لألطفــال وحمايتهــم مــن ســوء 
المعاملــة” ليحــل محــل القانــون الحالي، وقد 
تضمــن مشــروع القانــون الجديــد تدابير غير 
مــن  الطفــل  انتــزاع  عــدم  تتوخــى  تقليديــة 
بيئتــه األســرية ويعالــج حمايــة الطفــل مــن 
ســوء المعاملة ومــن المســاءلة الجنائية، كما 
يســتحدث القانــون محاكــم تســمى محاكــم 
العدالــة اإلصالحيــة للطفل تختص بالدعاوى 
الجنائيــة الناشــئة عــن الجرائم التــي يرتكبها 
األطفــال ممــن تجــاوزت أعمارهــم 15 ســنة 
ميالديــة كاملــة وقــت ارتــكاب الجريمــة، كما 
اللجنــة  تســمى  لجنــة  القانــون  وفــق  تنشــأ 

القضائية للطفولة وتختص بالنظر في حاالت 
المعاملــة،  ســوء  أو  للخطــر  الطفــل  تعــرض 
وقــرر المجلس بعد االطــالع على رأي اللجنة 
والتشــريعية  القانونيــة  للشــؤون  الوزاريــة 
إحالــة مشــروع قانون بإصــدار قانون العدالة 
اإلصالحيــة لألطفــال، وحمايتهــم مــن ســوء 

المعاملة إلى مجلس النواب.
الــوزراء علــى تعديــل  ثانيــا: وافــق مجلــس 
الجنائيــة  اإلجــراءات  قانــون  أحــكام  بعــض 
والمحاكمــة  التحقيــق  إجــراءات  لتيســير 
وإدارة الدعــاوى بشــكل أســرع، حيــث يجيــز 
وســائل  اعتمــاد  والمحكمــة  العامــة  للنيابــة 
التقنيــة الحديثــة الســمعية والبصرية والنقل 
فــي جميــع اإلجــراءات وفــي تقديــر ســماع 
حمايــة  التعديــالت  تدعــم  كمــا  الشــهود، 
الشــهود وتضع حلــوال أكثر ُيســرا لإلجراءات 
التحفظية دون مســاس بالحقوق والحريات، 

وقرر المجلس إحالة مشــروع قانون بتعديل 
الجنائيــة  اإلجــراءات  قانــون  أحــكام  بعــض 
الصادر بالمرســوم رقم )46( لســنة 2002 إلى 

مجلس النواب.
ثالثــا: تحفيــزا لشــركات الطيــران وتشــجيعا 
لهــم علــى اســتخدام مطــار البحريــن الدولــي 
وتعزيزا لقدرات المطار التنافسية، فقد وافق 
مجلــس الــوزراء على منــح خصومات لبعض 
شــركات الطيران والشحن وشركات الطيران 
العــارض التي تســتقطب الســياح إلــى مملكة 
البحرين لمدة عامين، وذلك على النحو الذي 
أوصــت بــه اللجنــة الوزاريــة للشــؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي، والتي عرضها 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنة 
الوزاريــة المذكــورة الشــيخ خالد بــن عبدهللا 

آل خليفة.
رابعــا: وافــق مجلــس الــوزراء علــى تجديــد 

االتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة 
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  المتحــدة  األمــم 
اإلقليمــي  المركــز  انشــاء  بشــأن  )اليونســكو( 
لمــدة  واالتصــال  المعلومــات  لتكنولوجيــا 
الــذي  النحــو  علــى  وذلــك  أخــرى  6 ســنوات 
أوصت به اللجنة الوزارية للشــؤون القانونية 

والتشــريعية وعرضها وزيــر التربية والتعليم 
نائب رئيس اللجنة المذكورة.

علــى  الــوزراء  مجلــس  اطلــع  خامســا: 
الصحــة  منظمــة  خبــراء  دراســة  نتائــج 
االنبعاثــات  مخاطــر  مــن  للتحقــق  العالميــة؛ 
االتصــاالت،  أبــراج  مــن  الكهرومغناطيســية 
حيــث خلــص الخبــراء فــي دراســتهم إلى أن 
الطريقــة التــي تدار بها أبــراج االتصاالت في 
مملكــة البحرين تتبــع البروتوكوالت العالمية 
لالنبعــاث اآلمــن وتتوافــق معهــا، وأنــه ليــس 
علــى  تأثيــر  أي  القائمــة  االتصــاالت  ألبــراج 
الصحــة؛ ألن نســبة انبعــاث االشــعاعات منهــا 
قليلــة جدا، وفي معدل آمــن منخفض كثيرا، 
أفضــل  بالبحريــن  المقاســة  المعــدالت  وأن 
حتــى مــن الــدول المتقدمة، وذلــك من خالل 
المذكــرة التــي رفعتهــا وزيرة الصحــة بنتائج 

الدراسة المذكورة.

وفــي بنــد التقاريــر الوزاريــة، اطلــع المجلــس 
العربــي  الــوزاري  االجتمــاع  نتائــج  علــى 
األوروبــي الخامــس الذي عقد في بروكســل، 
ونتائــج االجتمــاع الــوزاري للتحالــف الدولي 
ضــد “داعش” الذي عقد في واشــنطن مؤخرا 
وذلــك من خالل تقرير وزيــر الخارجية، فيما 
أخــذ المجلــس علمــا كذلــك بنتائــج مشــاركة 
مملكــة البحريــن بوفــد وزاري برئاســة وزيــر 
المنتــدى  فــي  الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة 
الرابــع للمالية العامة فــي الدول العربية الذي 
نظمــه صنــدوق النقــد العربــي، وكذلــك نتائج 
للحكومــات  العالميــة  القمــة  فــي  مشــاركته 
المغلقــة عاليــة المســتوى  2019 والجلســات 
التــي عقدت في دبي بدولة اإلمارات العربية 
المتحــدة الشــقيقة مؤخــرا وذلــك مــن خــالل 
التقريــر المرفوع مــن وزير المالية واالقتصاد 

الوطني.

اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة أمس بقصــر القضيبية ولي العهد 
نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكــد ســموهما خــالل اللقــاء أن مملكــة 
البحرين وفق رؤى وتطلعات عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى 
آل خليفــة نجحت فــي تنظيم واحتضان 
والدوليــة  اإلقليميــة  الفعاليــات  كبريــات 

ومــا  واســتقرار  أمــن  مــن  بــه  تنعــم  لمــا 
يتوافــر فيهــا من عناصر جــذب في كافة 
القطاعــات، ومنها المعارض والمؤتمرات، 
وحــث ســموهما فــي هــذا الجانــب علــى 
صناعــة  تنميــة  فــي  االســتمرار  ضــرورة 
المعارض والمؤتمــرات وإقامة الفعاليات 

الكبرى التي تدعم المنظومة االقتصادية 
بكافــة فروعهــا التجاريــة واالســتثمارية 

والسياحية.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وشــدد 
ولــي  الملكــي  الســمو  الــوزراء وصاحــب 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 

اهتمــام  أن  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
الحكومــة بالمعــارض والمؤتمــرات يأتــي 
إليمانهــا بدورهــا في تعزيز آفــاق التنمية 
المتاحــة،  االســتثمار  لفــرص  والترويــج 
وتعزيز الشراكة البحرينية اإلستراتيجية 
الكبــرى  الــدول والشــركات  مــع مختلــف 

ذات العالقة، مؤكدين سموهما أن مملكة 
باحتضــان  الترحيــب  دائمــة  البحريــن 
المعــارض اإلقليميــة والدوليــة، وتوفيــر 
كافــة أســباب النجــاح أمامهــا لمــا تمتلكه 
هــذه  علــى  طيبــة  ســمعة  مــن  البحريــن 

األصعدة وخبرات وطنية.
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تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة، 
وبحضــور ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
بــن حمــد آل خليفــة الجلســة االعتياديــة  صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
األســبوعية لمجلــس الــوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمــس، وقد أدلى األمين 

العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

التهانــي  أخلــص  الــوزراء  مجلــس  رفــع 
صاحــب  البــالد  عاهــل  إلــى  والتبريــكات 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
وإلى شــعب البحرين الكريم بمناسبة ذكرى 
جــاء  الــذي  الوطنــي  العمــل  ميثــاق  إقــرار 
بمبــادرة رائــدة مــن جاللــة العاهــل، وأجمــع 
بشــكل  بالتصويــت  عليــه  البحريــن  شــعب 
والوحــدة  االصطفــاف  معانــي  كل  جســد 
الوطــن  رايــة  حــول  وااللتفــاف  الوطنيــة 
األســاس  الوطنــي  الميثــاق  هــذا  ليشــكل 
المتيــن النطــالق المشــروع الوطنــي الــذي 
األساســية  والركيــزة  الملــك  جاللــة  قــاده 
للتحــول الديمقراطــي والمؤسســاتي الــذي 
شــهدته مملكة البحرين وما تحقق في ظله 
مــن منجــزات ومكتســبات تنامــت في كافة 
المجــاالت كان لهــا صداها اإليجابــي محليا 

ودوليا.
الملكــي  الســمو  صاحــب  وجــه  بعدهــا، 
الحكوميــة  الجهــات  الــوزراء كافــة  رئيــس 
الرياضيــة  الفعاليــات  إقامــة  تشــجيع  إلــى 
لمملكــة  الرياضــي  الوطنــي  اليــوم  فــي 
العــام  لهــذا  إقامتــه  تقــرر  الــذي  البحريــن 
اليــوم )الثالثــاء(؛ لضمــان تحقيــق الغايــات 

المنشــودة منــه وأهمها نشــر الوعــي بأهمية 
ممارسة الرياضة للجميع.

الملكــي  الســمو  رحــب صاحــب  ذلــك،  بعــد 
الرســمية  الزيــارة  بنتائــج  الــوزراء  رئيــس 
ولــي  البــالد  إلــى  بهــا  قــام  التــي  الموفقــة 
عهــد المملكــة األردنيــة الهاشــمية صاحــب 
الســمو الملكــي األمير الحســين بــن عبدهللا 
الثانــي التــي أضافت زخما لتنميــة وتطوير 
عالقــات األخــوة المتينة والتعــاون الوطيد 
الــذي يربــط بين مملكــة البحريــن والمملكة 

األردنية الهاشمية.
بعدهــا، وجــه صاحب الســمو الملكي رئيس 
الوزراء إلى المحافظة على األبنية التراثية 
واألماكن التاريخية في محافظات المملكة 
وزارة  ســموه  وكلــف  المنامــة،  بينهــا  ومــن 
واألوقــاف  اإلســالمية  والشــؤون  العــدل 
للشــؤون  األعلــى  المجلــس  مــع  بالتعــاون 
اإلســالمية بســرعة إتمــام إعادة بنــاء جامع 
مكانتــه  لــه  يحفــظ  بشــكل  المهــزع  قاســم 
التاريخيــة ودوره الدينــي، فيما أحاط وزير 
واألوقــاف  اإلســالمية  والشــؤون  العــدل 
الجــاري  الفنيــة  باإلجــراءات  المجلــس 

اتخاذها إلعادة إعمار الجامع المذكور.

سمو رئيس الوزراء مترئسا بحضور سمو ولي العهد اجتماع مجلس الوزراء

المنامة - بنا

المحافظة على األبنية التراثية واألماكن التاريخية
ســـمو رئيـــس الـــوزراء يوجـــه لنشـــر الوعـــي بأهميـــة ممارســـة الرياضـــة للجميـــع

قرارات المجلس

ياسر الناصر

إحالة “العدالة 
اإلصالحية لألطفال 

وحمايتهم من سوء 
المعاملة” للنواب

إتمام إعادة بناء 
جامع قاسم المهزع 
بشكل يحفظ مكانته 

التاريخية

تعديل بعض أحكام 
قانون اإلجراءات 
الجنائية لتيسير 

التحقيق والمحاكمة 

منح خصومات لبعض 
شركات الطيران 

والشحن التي 
تستقطب السياح

المنامة - بنا

ــة ــي ــدول ــات اإلقــلــيــمــيــة وال ــي ــفــعــال ــرى ال ــكــب تـــوافـــر األمــــن عــنــصــر جــــاذب ل

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد: صناعة المعارض رافد مهم لالقتصاد
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مشروع “بيوت الخيري” يعزز الروابط
ــن ــن الطائفتيـ ــاء مـ ــادي البيضـ ــاءات األيـ ــوه بعطـ ــمالية ينـ ــظ الشـ محافـ

اســتقبل محافــظ الشــمالية علــي العصفــور كال 
من حامد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة 
“مبــرة راشــد الزياني”، وعلي بن حســن محمود 
التجاريــة”،  محمــود  حســن  “مجموعــة  رئيــس 
التــي  المشــاريع  واســتعرض معهمــا عــددا مــن 
تنــوي المحافظــة تنفيذهــا فــي إطــار مشــروع 

“بيوت الخيري” بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفي مســتهل اللقاء، رحــب المحافظ بالحضور 
مشــروع  فــي  الشــراكة  علــى  حرصهــم  شــاكرا 
المحافظــة  أطلقتــه  الــذي  الخيــري”  “بيــوت 
الشــمالية منذ ما يزيد عن سنتين، مثمنا حرص 
رجــال األعمــال علــى دعــم مثــل هذه المشــاريع 
الوطنيــة  الروابــط  تعزيــز  فــي  تســهم  التــي 
اجتماعيــة  أبعــاد  ولهــا  المجتمعيــة  واللحمــة 
وأمنيــة وتتلمــس احتياجــات أهالــي المحافظة 
المعــوزة  واألســر  العزيمــة  وأصحــاب  عمومــا 

خصوصا.

الشــكر  عــن  الزيانــي  عبــر حامــد  ومــن جانبــه، 
لـــ  الفرصــة  إتاحــة  علــى  الشــمالية  للمحافظــة 
“مبــرة الزيانــي” للمســاهمة فــي مشــروع “بيوت 
الخيــري” الــذي تعكــف علــى تنفيــذه، معتبرا أن 
مثــل هــذه المشــاريع تفتــح اآلفــاق لمزيــد مــن 
العطــاء في العمل الخيري الــذي تنتهجه المبرة 
منــذ تأسيســها، مؤكــدا أهميــة مشــاركة القطاع 

الخــاص فــي مثــل هــذه األعمــال الخيريــة مــن 
مبــدأ المســؤولية االجتماعية وتعميــق الروابط 
المجتمعيــة والوحــدة الوطنية، مبينــا أن المبرة 
تنفذ عددا من المشــاريع الخيرية المتنوعة في 
جميع مناطق المملكة؛ من أجل تحسين أوضاع 
الســكنية؛  بيئتهــا  وتحســين  البحرينيــة  األســر 
التكافــل  وتحقيــق  الكريــم  العيــش  لتوفيــر 

االجتماعي. كما عبر علي محمود عن استعداده 
لدعم المشروع الذي يسهم في إدخال السعادة 

على األسر المحتاجة. 
وخــالل اللقــاء، تــم االتفــاق علــى تنفيــذ عدد 4 
مشــاريع ضمــن “بيــوت الخيــري” فــي مختلــف 
مدن وقرى “الشــمالية”، والتي تتصف بالحاالت 

العاجلة والحرجة.

الجنبية - المحافظة الشمالية

تحــت رعايــة رئيــس هيئــة الثقافــة واآلثار الشــيخة مــي بنت محمــد آل خليفة، وبالتعاون مع مجلس آســيان أقامــت الجامعة 
الملكية للبنات مهرجان الثقافات العالمية األول في حرمها الجامعي بمنطقة الرفاع بحضور وكيل وزارة الخارجية الشيخة 
رنــا بنــت عيســى آل خليفــة، ورئيــس مجلــس آســيان الشــيخ دعيج بن عيســى آل خليفــة، وعدد من الســفراء وممثلي الســلك 

الدبلوماسي والجاليات في المملكة.

رئيــس  ألقاهــا  بكلمــة  االحتفــال  واســتهل 
الجامعــة الملكيــة للبنــات ديفيــد ســتيوارت، 
ثّمن فيها الرعاية الكريمة من جانب الشيخة 
وحضورهــا  خليفــة  آل  محمــد  بنــت  مــي 
المهرجان األول الذي تقيمه الجامعة احتفاء 
بالثقافــات العالمية، والــذي يأتي بتنظيم من 
النــادي العالمــي فــي الجامعــة التابــع لمجلس 

الطالبات وبالتعاون مع مجلس آسيان. 
وقــال ســتيوارت “تحتضــن الجامعــة الملكية 
والثقافــات  الجاليــات  مــن  العديــد  للبنــات 
المختلفــة ألكثــر مــن 12 دولــة حــول العالــم، 
التدريســي  الطاقــم  فــي  ذلــك  ويتجلــى 

مــن  نوعــا  يخلــق  ممــا  والطالبــات،  واإلداري 
التواصــل الثقافــي واإلنســاني وبيئــة تشــجع 

على االنفتاح والتسامح بين الثقافات”. 
وأضــاف “اليــوم فــي هــذه المناســبة نحتفــي 
الــذي  وبالمنــاخ  وتاريخنــا  وبلغاتنــا  بتراثنــا 
وفرتــه مملكة البحرين من تعايش وتســامح 
المملكــة  ولكــون  واألديــان،  الثقافــات  بيــن 
بيــن  الوحــدة  علــى  وشــاهدا  حيــا  نموذجــا 
األفــراد بتعدد الثقافات وتبني التســامح في 
أرض واحدة تجمع كل ذلك، منذ أزلها البعيد، 
ولكونهــا أرض الخلــود التــي شــهدت تعاقــب 

الحضارات وتوافد الثقافات عليها”.

تــال ذلــك كلمــة ألقاهــا رئيــس مجلس آســيان 
الشــيخ دعيج بن عيسى آل خليفة، عّبر فيها 
عــن  تقديــره للتعــاون مــع الجامعــة الملكيــة 
للبنــات فــي إقامــة هــذا الحــدث بقولــه “نحن 
ســعداء بتعاوننا مع مؤسسات التعليم العالي 
كالجامعة الملكية للبنات والسفارات؛ إلحياء 
الثقافات وســبل االنفتاح عليهــا عبر احتفالنا 
اليــوم، والتــي تعتبــر انطالقة وإحدى الســبل 
لتوطيــد العالقــات وخلق الفرص بين البلدان 
وثقافاتهــا”.  وأشــار الشــيخ دعيــج آل خليفة 
إلــى أن فكــرة إنشــاء مجلــس آســيان جاءت 
مــن قبلــه وبعــض رواد األعمــال البحرينييــن 

مــن الرجــال والنســاء، وذلــك إلنشــاء منــاخ 
الثقافــي  بالطابــع  ويتســم  لألعمــال،  ودي 
للــدول المشــاركة فيــه وبمثابة صــوت قيادي 
المتبادلــة  والمنفعــة  التجــارة  تعزيــز  فــي 
واالســتثمارات وتوطيد العالقات بين مملكة 
الشــيخ  شــكر  كمــا  آســيان.  ودول  البحريــن 

دعيــج آل خليفــة شــركة لولــو هايبــر ماركت؛ 
لمساهمتهم في إنجاح الفعالية.

الســيد  التايلنــدي  الســفير  وألقــى مستشــار  
بانــا كلمــة أعــرب فيهــا عــن اعتــزازه بتمثيــل 
ســفارات  خمــس  وبحضــور  آســيان  مجلــس 
لهــذه الفعالية، وأشــار الى التنــوع الذي تمتاز 

بــه مملكة البحرين، والــذي جعلها في طليعة 
الــدول التــي يتوافــد عليهــا النــاس كأفضــل 
دولــة للعمــل فيها بحلولها فــي المركز الثاني، 
كمــا أشــار الســيد بانــا بقولــه “إننا قــد نختلف 
فــي لغاتنــا وادياننــا وثقافاتنــا، ولكننــا نعيش 

في البحرين بسالم وتناغم وسعادة”.

المنامة - بنا

“الملكية للبنات” و“آسيان” يقيمان مهرجان الثقافات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكــد وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي 
للــوزارة  التابــع  الطالبــي  اإلعــالم  مركــز  أن 
حقــق نتائج طيبــة في تطوير طاقات الطلبة 
الموهوبيــن فــي شــتى المجــاالت اإلعالميــة؛ 
حتــى بــات العديــد منهــم اليــوم مــن الكــوادر 
المجــال، حيــث  هــذا  فــي  الفاعلــة  الوطنيــة 
نجح المركز منذ تأسيسه في العام الدراسي 
برنامًجــا   570 تنفيــذ  فــي   2014  -  2013
اإللكترونــي  اإلعــالم  مجــاالت  فــي  تدريبًيــا 
واإلذاعــة والتلفزيــون والصحافــة والتصوير 
وغيرها، اســتفاد منها أكثر من 4 آالف طالب 

وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.
للمركــز،  الوزيــر  زيــارة  خــالل  ذلــك  جــاء 
ومشــاركته فــي حــوار مفتــوح مــع عــدد مــن 
تفاعــل  برامجــه،  مــن  المســتفيدين  الطلبــة 
خاللــه مــع أســئلتهم ومقترحاتهــم المتصلــة 
مســتجدات  وأبــرز  اإلعالميــة  بمواهبهــم 

العملية التعليمية، موضًحا أن خطوة إنشــاء 
هــذا المركز جاءت إيماًنا مــن الوزارة بأهمية 
المواهــب اإلعالميــة منــذ  اكتشــاف وصقــل 
الصغر، وتأهيلها وإعدادها للمشاركة في هذا 
القطاع الحيوي، وتوظيف طاقاتهم المتميزة 
لخدمــة وطنهــم وإبــراز منجزاتــه الحضارية، 
اإلعالميــة  المؤسســات  بجهــود  منوًهــا 
والكفــاءات الوطنيــة المســاهمة في أنشــطة 
المركز. كما حضر النعيمي جانًبا من البرنامج 
للمباريــات”،  الرياضــي  “التعليــق  التدريبــي 
والــذي دشــنه مركــز اإلعــالم الطالبــي خــالل 
العــام الدراســي الجــاري، فــي إطــار التطويــر 
المستمر للبرامج التدريبية؛ الستيعاب فئات 
جديــدة مــن المواهــب الطالبية. ويــزود هذا 
البرنامــج الطلبــة بخصائــص المعلــق الناجح، 
ومهارات التعليق، مع تعزيز ذلك بالتطبيقات 

العملية.

المؤلــف  علــي  البحرينــي  الشــاعر  تأهــل 
للتصفيات النهائية من برنامج “أمير الشعراء”، 
الوطــن  20 شــاعًرا مــن مختلــف دول  ضمــن 
العربي، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامــج الثقافيــة والتراثيــة بأبوظبي. ومن 
المزمع أن يبدأ الشاعر البحريني المؤلف أولى 
مشــاركاته ضمــن التصفيــات النهائيــة مســاء 
اليــوم )الثالثــاء( فــي مســرح شــاطئ الراحــة، 
حيــث ســينافس 3 شــعراء آخريــن هــم أماني 
مــن  المطيــري  تونــس، شــيخة  مــن  الزعيبــي 

اإلمارات، ومبارك سيد أحمد من مصر.

“اإلعالم الطالبي” ينفذ برامج تدريبية

المؤلف يبدأ مشوار “أمير الشعراء”

“األعلى للشؤون اإلسالمية” يهنئ بالميثاق وتأسيس قوة الدفاع
اإلنسانية” “األخــوة  وثيقة  إلطــاق  اإلمـــارات  بجهود  يشيد  المجلس 

رفع المجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، بمناســبة الذكــرى الثامنة عشــرة لميثاق العمل الوطني، والذكرى الحادية والخمســين لتأســيس 

قوة دفاع البحرين. 

جلســته  فــي  المجلــس  وأكــد 
أمــس  انعقــدت  التــي  االعتياديــة 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  برئاســة 
الشــيخ  اإلســالمية  للشــؤون 
راشــد  بــن  بــن محمــد  عبدالرحمــن 
آل خليفــة أنَّ ذكــرى الميثاق تحيي 
في النفوس العزائم والهمم للمضي 
قدًمــا بإيمان وأمل كبيرين لتحقيق 
التحديــات،  وتجــاوز  النجاحــات 
الــروح  تلــك  األذهــان  فــي  وتبعــث 
والتضامــن  ــاءة،  البنَّ الوطنيــة 
صاحــب  بقيــادة  الصــادق  الشــعبي 
الجاللــة الملــك لبــدء حلقــة جديدة 
مشــرقة وزاهــرة من سلســلة تاريخ 
أطــر  يراعــي  بمــا  الوطــن،  هــذا 
الديــن والعروبــة والقيــم والعــادات 
الثوابــت  ويصــون  والتقاليــد، 
ويعــزز  والحريــات،  والمنجــزات 
مثمنــا  والســالم،  والوحــدة  الهويــة 
فــي هذا الســياق الــدور الكبير الذي 
اضطلعــت بــه قــوة دفــاع البحريــن 

األمنيــة  القطاعــات  جانــب  إلــى 
تلــك  لصــون  األخــرى؛  والعســكرية 
والمكتســبات  الوطنيــة  المنجــزات 
بمــا  عنهــا  والدفــاع  التاريخيــة 
واســتقرارها  أمنهــا  للبــالد  يحفــظ 

واستقاللها.
إلــى ذلــك، أشــار المجلــس إلــى أن 
التســامح والتعايــش والســالم مــن 
النفســية  واألســس  الركائــز  أهــم 
والتربوية واألخالقية واالجتماعية 
وأمــر  اإلســالم  إليهــا  دعــا  التــي 
الجهــود  دعــم كل  إلــى  داعًيــا  بهــا، 
الســلم  لمناهــج  تؤســس  التــي 
األزمــات  فتيــل  وتنــزع  والتآلــف 
والتنافــر، مثمًنــا فــي هــذا الســياق 
اضطلعــت  التــي  الكبيــرة  الجهــود 
الشــقيقة،  اإلمــارات  دولــة  بهــا 
والتــي أســفرت عــن إطــالق وثيقــة 
عهــا  وقَّ التــي  اإلنســانية”  “األخــوة 
فضيلــة أحمــد الطيب شــيخ األزهر 
الشريف، مع قداسة البابا فرنسيس 

بابــا الفاتيــكان بمــا يعلــن بوضــوح 
الســماوية  األديــان  أكبــر  التــزام 
بالمحبــة والســالم، ويقطــع الطريق 
والمغرضيــن  المتطرفيــن  علــى 

واإلرهابيين.
المجلــس  بحــث  ذلــك  بعــد 
الموضوعــات المدرجة على جدول 
أعماله، واستهلها باستعراض تقرير 
لجنــة إبــداء الــرأي الشــرعي بشــأن 
طلبيــن مرفوعيــن إلى المجلس من 
النــواب: األول بخصــوص  مجلــس 
المــادة  بإلغــاء  قانــون  مشــروع 
)353( مــن قانــون العقوبات الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 
االقتــراح  علــى  بنــاًء  المعــد   1976
بقانــون المقدم مــن مجلس النواب، 
والثانــي بخصوص مشــروع قانون 
بإضافــة مــادة جديــدة برقــم )350( 
مكرًرا إلى قانــون العقوبات الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 
االقتــراح  علــى  بنــاًء  المعــد   1976

المقــدم  المعدلــة  بصيغتــه  بقانــون 
مــن مجلس النــواب. وقرر المجلس 
اعتماد التقرير ورفع الرأي الشرعي 
بخصوص المشــروعين إلى مجلس 

النواب. 
كمــا اســتمع المجلــس إلــى مذكــرة 
مــن األمانــة العامــة بشــأن مشــاركة 
وفــد مــن المجلــس الشــهر الماضــي 
فــي أعمــال المؤتمــر العــام التاســع 
األعلــى  للمجلــس  والعشــرين 
للشــؤون اإلســالمية التابــع لــوزارة 
األوقــاف بجمهورية مصر الشــقيقة 
بعنــوان )بنــاء الشــخصية الوطنيــة 
وأثــره فــي تقــدم الــدول والحفــاظ 
علــى هويتها(، وأخــذ المجلس علًما 
بالنتائــج والتوصيــات التــي توصل 

إليها المؤتمر. 

واختتم المجلس اجتماعه  «
باستعراض الرسائل والطلبات 

الواردة وبحث ما استجد من أعمال، 
واتخذ بشأنها القرارات الالزمة. وبعد 

الجلسة، أقامت األمانة العامة 
للمجلس وتحت رعاية كريمة 

من الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن راشد آل خليفة حفل تكريم 

لموظفي المجلس المتقاعدين، 
بحضور أعضاء المجلس.

جانب من اجتماع “األعلى للشؤون االسالمية”

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

Û  يثيــر الدهشــة كثيرًا، تســاوي العديــد من وظائف مؤسســات القطاعيــن الحكومي
والخــاص، والتــي يتقاســمها البحرينيون مع جمع مــن الوافدين واألجانب، في كل 
االشــتراطات والمســؤوليات والواجبــات، بخــالف المزايــا الوظيفيــة والتي ترجح 

كلها لصالح األجنبي.
Û  هــذا الحــال القديــم والمســتمر تحــت ذريعــة انفتاح الســوق، والتنافســية، وفســح

المجــال للكفــاءات، والــذي يشــمل أغلــب الوظائــف، مــن المراســل وحتــى الرئيس 
التنفيذي، تصدح به يوميات العمل المحبطة للموظف البحريني، والذي يتســاءل 

دومًا عن األسباب الكامنة خلف هذه التوجهات، وأهدافها.
Û  وحدثتني ممرضة بحرينية ذات مرة، وكان ذلك قبيل إقرار كادر التمريض األخير

بأيام قليله، حيث قالت بأن الممرضات اآلســيويات كثيرات الســؤال وااللحاح عن 
تطــورات ســير “كادر التمريــض” الجديــد والذي ســيحدث قفزة بالرواتــب، وما اذا 

كان سيطبق قريبًا أم ال؟
Û  وتضيــف بــأن الممرضــات البحرينيــات هــن مــن اجتهــد لســنوات عبــر الكيانــات

المختلفــة، للدفــع بهــذا الملــف، وتحريــك مياهــه الراكــدة مــع الحكومــة، ومجلــس 
النواب، والصحافة، ليأتي غيرهن بكل بســاطة، ويقتطف الثمار، دون أن يكون له 

دور في هذه النجاحات، أو انتماء للبلد.
Û  ويضــاف لهــذه الحادثــة، حــوادث أخرى كثيــرة، تحدث اليوم وكل يــوم في بيئات

العمــل المختلفــة، حيــث يتــرأس الموظفيــن البحرينييــن آخــر أجنبــي، همــه األول 
واألخيــر تحبيطهــم، وتنفيرهــم، وتشــجيعهم على ترك العمل، وتــرك الوظيفة لكي 

يشغرها أجنبي مثله.
Û  وتقــود المصادفــات المريــرة بأن أغلب األجانــب من أصحاب الوظائف االشــرافية

والعليا في القطاع الخاص تحديدًا، هم أقل كفاءة بكثير من موظفين بحرينيين 
يعملــون تحــت امرتهــم، بــل ان هنالــك بحرينييــن يشــاطرونهم نفــس المســميات 
والمسؤوليات الوظيفية، وبكفاءة أعلى، لكنهم يستلمون بالمقابل رواتب ال تصل 

لنصف راتب هذا األجنبي.
Û  ،إصالح سوق العمل مطلب حقيقي، ليس ببعيد عن أهداف تحقيق التوازن المالي

والــذي طالــت هراوتــه األخضر واليابــس، إصالح يتطلــب قرارات جــادة وحازمة، 
وشــجاعة، توجد التنافســية المطلوبة في الســوق، دون محاباة األجنبي، أو النظر 
للرقــم الــذي ستشــغره الدولة في االحصائيــات الدولية عن أفضليــة مقاصد العمل 

لألجانب والوافدين.

نفس 
الوظيفة.. 

بس براتب 
أقل للبحريني

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

علي المؤلف

 محرر الشؤون المحلية



تحــت رعاية القائد العام لقــوة دفاع البحرين 
المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل 
الفريــق  األركان  هيئــة  رئيــس  أنــاب  خليفــة، 
الركــن ذيــاب بن صقــر النعيمي الفتتــاح نادي 
ضباط المدفعية الملكية صباح أمس اإلثنين، 
وذلــك في إطار احتفاالت قوة دفاع البحرين 

بالذكرى الحادية والخمسين على تأسيسها.
وقــام رئيس هيئة األركان بإزاحة الســتار عن 
اللوحــة التذكارية إيذانا بافتتاح نادي ضباط 
أعــرب  المناســبة  وبهــذه  الملكيــة،  المدفعيــة 
عــن ســروره الفتتــاح هــذه المنشــأة الحديثــة 
قــوة  تأســيس  بذكــرى  االحتفــال  مــع  تزامنــا 
دفــاع البحريــن الحاديــة والخمســين، مضيفا 
بــأن القيــادة العامة لقوة دفــاع البحرين تولي 
اهتمامــا برفــع المســتوى اإلداري والخدماتــي 
خــال  مــن  والوحــدات  األســلحة  كافــة  فــي 

توفير المنشئات اإلدارية واألندية الحديثة.

وقــال إننــا فــي هــذه المناســبة نجــدد العطــاء 
واإلخــاص فــي هــذه القلعــة الشــامخة حتى 
أصبحــت وســاما نعتــز بــه جميعــا لمــا وصلت 
إليــه هذه القــوة المؤازرة من تقــدم وجاهزية 
في ظل الرعاية الســامية لسيدي عاهل الباد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، وتوجيهــات ولــي العهــد نائــب القائــد 

األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، والمتابعــة الحثيثة لســيدي القائد 
الركــن  المشــير  البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، مشــيدا 
بجانــب  الملكيــة  المدفعيــة  رجــال  بجهــود 
إخوانهــم رجال قوة دفاع البحرين البواســل، 

خصوصــا مــا يقومــون بــه مــن دور بــارز فــي 
عمليــة إعــادة األمــل إلــى جانــب إخوانهم من 
قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة، وتحقيقهــم الكثيــر مــن 
المهــام  جميــع  فــي  والبطــوالت  اإلنجــازات 
والســداد  التوفيــق  متمنيــا  إليهــم،  الموكلــة 
للجميع. وقد بدأ االحتفال بتاوة آيات عطرة 

مــن الذكر الحكيم، بعدها ألقى قائد المدفعية 
الملكية اللواء الركن الشــيخ خليفة بن حســن 
آل خليفــة  كلمــة بهــذه المناســبة، أكــد خالهــا 
العزيمة واإلصرار في مواصلة البذل والعطاء 
والتضحيــة فــي الدفــاع عــن الوطــن العزيــز، 
داعيا هللا عز وجل أن يحفظ مملكتنا الغالية، 
وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان والرخاء.

بعدهــا قــام رئيــس هيئــة األركان بجولــة فــي 
نــادي ضبــاط المدفعيــة الملكيــة أطلــع خالها 

على مختلف مرافق وتجهيزات النادي.
حضــر االفتتــاح مســاعد رئيس هيئــة األركان 
للقــوى البشــرية اللــواء الركن الشــيخ علي بن 
راشــد آل خليفــة، وعــدد من كبــار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

رئيس األركان يفتتح نادي ضباط المدفعية الملكية

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل رئيس الجمارك الشــيخ أحمد 
مجلســه،  فــي  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
اللوجســتية  البحريــن  نقابــة  أعضــاء 
التهنئــة  لــه  قدمــوا  والذيــن  العامــة، 
بمناسبة يوم الجمارك العالمي 2019.

مــن  عــدد  بحــث  تــم  اللقــاء،  وخــال 
الموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك 
والمتعلقــة بأوجــه التعــاون فــي وضع 
المشــكات  لكافــة  المناســبة  الحلــول 
ذات الصلــة، بجانــب تقديــم الخدمات 
التــي من شــأنها دفــع عجلــة االقتصاد 
الوطنــي وتيســير التجارة فــي مملكة 

البحرين.

رئيس الجمارك 
يستقبل النقابة 

اللوجستية

نظمــت جمعيــة الصحفييــن البحرينية أولى 
فعالياتها التدريبية التي قدمها النائب األول 
لرئيــس مجلس الشــورى جمال فخرو تحت 
عنــوان “كيــف تحلــل الموازنــة؟”، وشــهدت 
“الكابيتــال  فــي  أقيمــت  التــي  الفعاليــة 
وتفاعــًا  حضــوًرا  )االثنيــن(  أمــس  كلــوب” 
مــن قبل أعضاء مجلســي الشــورى والنواب 

والمشاركين من الصحافيين والمهتمين.
وشــدد فخــرو خــال الورشــة علــى أن إقرار 
وأن  والتدقيــق،  التأنــي  يتطلــب  الموازنــة 
الصحافــة تمثل العين الرابعة على الموازنة، 
محايــدة  صــورة  تقديــم  منهــا  يتطلــب  مــا 

للجمهور عن الموازنة.
بدورهــا، تقدمت رئيســة جمعية الصحفيين 
البحرينيــة عهديــة أحمــد بالشــكر والتقديــر 
الشــورى  مجلــس  لرئيــس  األول  للنائــب 
جمــال فخرو، مشــيدة بتعاونه مع الصحافة 
بــدور  إيمانــه  مــن  ينطلــق  الــذي  واإلعــام 

السلطة الرابعة.

التدريــب  لجنــة  رئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
أن  الســتري  حســن  الصحفييــن  بجمعيــة 
هــذه الورشــة بدايــة لمجموعــة مــن الــورش 
التدريبية التي تعتزم اللجنة تنفيذها خال 
دورة مجلس اإلدارة الحالية، كما أن اللجنة 

تعــد خطــة الســتفادة أعضــاء الجمعيــة مــن 
الــورش التدريبيــة التــي ينظمهــا اآلخــرون، 
المواضيــع  لطــرح  بآرائهــم  األخــذ  وســيتم 
المهمــة التــي تشــغل الرأي العــام، والتي تهم 

الصحافيين واإلعاميين.

ــق ــي ــدق ــت ــرو: إقــــرارهــــا يــتــطــلــب الـــتـــأنـــي وال ــخـ فـ

“الصحفيين” تطلق أولى فعالياتها التدريبية 

توزيع دفعة جديدة من وحدات مدينة خليفة
ــزام بـــالـــجـــدول الــزمــنــي  ــ ــت ــ ــا فـــي االل ــوده ــه ــان” تــبــذل ج ــ ــك ــ “اإلس

تنفيــًذا ألمــر ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 5000 وحدة سكنية خالل الملتقى الحكومي 2018، 

شرعت وزارة اإلسكان في توزيع دفع جديدة من الوحدات اإلسكانية بمشروع مدينة خليفة.

وقــال وكيل وزارة اإلســكان الشــيخ عبدهللا بن 
أحمــد آل خليفــة إن الوزارة اســتقبلت بدًءا من 
يوم أمس أولى دفعات المواطنين المستفيدين 
من مشــروع مدينة خليفة اإلســكاني، والمدرج 
ضمــن البرنامــج الزمنــي لتوزيــع 5000 وحــدة 
ســكنية تنفيــًذا ألمــر ســمو ولــي العهــد، مؤكــًدا 
اكتملــت  توزيعهــا  يتــم  التــي  الوحــدات  أن 
نســب اإلنجــاز بها، ســواء علــى صعيــد األعمال 

اإلنشائية أو أعمال البنية التحتية.
ونــوه الوكيــل إلــى أن مدينــة خليفــة تعــد أحــد 
اإلســكان  وزارة  لبرنامــج  األســاس  الروافــد 
عمــل  برنامــج  فــي  ورد  مــا  بتنفيــذ  الخــاص 
الحكومــة بشــأن بنــاء 25 ألــف وحــدة ســكنية، 
والمنبثقــة عــن التوجيــه الملكــي الســامي ببناء 

40 ألف وحدة سكنية، والسعي المتواصل نحو 
تنفيذ رؤية البحرين االقتصادية 2030.

وقال الشيخ عبدهللا إن حجم اإلنجاز المتحقق 
فــي عــدد الوحــدات التــي جــرى توزيعها ســابًقا 
إضافــة إلــى الدفعــة الحاليــة فــي هــذه المدينة 
يعكــس الجهــد المبــذول لتلبيــة رؤى وتطلعــات 
برئاســة  الحكومــة  وتوجيهــات  الملــك  جالــة 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء بشــأن 

اإلسراع في تلبية الطلبات اإلسكانية.
وأكد أن الوزارة تســخر جهودها كافة؛ من أجل 
االلتزام بالجدول الزمني للتوزيعات اإلســكانية 
أســوة بالبرامج التي تم تنفيذها مســبًقا لتنفيذ 
أوامــر ســمو ولــي العهــد، والعمــل علــى تســهيل 

اإلجراءات.

المنامة - وزارة اإلسكان

أعــز مــن  يــا  هــا هــي مــرت ســنة 
فــي حياتــي مــن دونــك، ولكــن يــا 
دائًمــا..  قلبــي  فــي  أنــت  حبيبــي 
قلبــي يــا حبيبــي يتألــم لفقدانــك 
وأنا أكتــب هذه الكلمات الحزينة. 
إننــي يــا والــدي العزيــز أمــّر اليوم 
بأصعــب مرحلــة فــي حياتــي وأنا 
أســتودعك يــا حبيبــي يــا عزيــزي 
يــا والــدي.. لقــد كنــت بالنســبة لي 
القلــب  الحنــون ذا  والبنتــي األب 
شــي  كل  كنــت  ولقــد  الكبيــر، 
بالنســبة لــي فــي الوجــود، وليــت 
دموعــي تردك لي، فقد كنت النور 
الــذي يضــيء طريقــي، وكنــت يــا 
حبيبــي تمدني باألمــل والطموح، 
فأنــا لــن أنســاك يا نــور عيني، فقد 
باألســى،  ملــيء  وقلبــي  فقدتــك 
وأنــا التي تعــودت على رؤياك كل 
يــوم، فا أســتطيع تصــور حياتي 
مــن دونــك اآلن. كنــت أتمنــى أن 
تتعافــى وترجــع إلــى أرض بادك 
معي وأنت مسترد صحتك، ولكن 
بجــوار  يختــارك  أن  القــدر  شــاء 
ربــك فــا أســتطيع ســوى الترحــم 
عليــك طالبة مــن المولى عز وجل 
فســيح  ويســكنك  لــك  يغفــر  أن 

جناتــه. فأنــت اليــوم بجــوار ربــك 
بعيــد عن المرض واأللم، يا والدي 
الحبيــب لقــد رحلــت عنــي فجــأة 
منــك،  أشــبع  فلــم  عيونــي  أمــام 
كنــت بالنســبة لــي الرجــل الصارم 
كمــا  قوتــي،  منــه  أقتبــس  الــذي 
كنــت بالنســبة لــي كل شــيء فــي 
حياتــي، ســوف أفتقدك يــا والدي 
الغالــي، فليــس في الوجــود مثيل 
لــك أبًدا في حياتي، فا أســتطيع 
أن أقول ســوى شــكًرا شكًرا شكًرا 
شــكًرا لكونك والدي، شكًرا لكونك 
والدا البنتي، شــكًرا لــكل مواقفك 
شــكًرا  حبيبــي،  يــا  معــي  النبيلــة 
لــكل ما فعلته لــي منذ صغري إلى 
اآلن، وأنــا أشــكر هللا إلعطائك لي 
مثيــل  يــا حبيبــي ال  فأنــت  كأب، 
لــك، وســوف أفتقــدك يــا حبيبــي 
وال أســتطيع القــول ســوى إنــا للــه 
وإنــا إليــه راجعــون، هللا يرحمــك 
يا حبيبي، فقد كنت لي األب بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى، فمهما 
يــا حبيبــي  فأنــت  الســنون  مــرت 

ستبقى في قلبي إلى األبد.

ابنتك منى مبارك كانو

رثاء والدي مبارك بن جاسم 
كانو طيب اهلل ثراه

06local@albiladpress.com
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علــي  الشــورى  مجلــس  عضــو  تقــدم 
التعديــل  إلــى  واســتناًدا  العــرادي 
مــن   )91( للمــادة  األخيــر  الدســتوري 
الدســتور، بإعــادة حق توجيه الســؤال 
بســؤال  الشــوري  مجلــس  ألعضــاء 
الشــورى  إلــى وزيــر شــؤون مجلســي 
والنــواب عــن عــدد األجانــب العامليــن 
فــي القطاع الحكومي والوظائف التي 
يشــغلونها، وإجمالي مــا يتقاضونه من 
رواتب وأجور ومخصصات وعاوات.
عــن  االستفســار  الســؤال  تنــاول  كمــا 
خطــط الحكومــة لتمكيــن البحرينيين 
لشــغل تلــك الوظائــف خال الســنوات 
األربــع المقبلــة، وكيــف يتــم ذلــك، وما 
ســيتم  التــي  والبرامــج  المبــادرات 
هنــاك  وهــل  ذلــك،  لتحقيــق  تطبيقهــا 
وظائف ال يشــغلها إال غير البحرينيين، 

ومــا هــي فــي حــال وجــود ذلــك، وهل 
شــركات  أو  مكاتــب  مــع  عقــود  هنــاك 
فقــط،  أجانــب  لتوظيــف  استشــارية 
التــي  والتخصصــات  الوظائــف  ومــا 
يتــم التعاقــد بشــانها إن وجــدت، ومــا 
إجمالــي الوظائــف التــي شــغرت عبــر 
االختيــاري،  التقاعــد  برنامــج  تطبيــق 
وهــل هناك توجه لتوظيف أجانب في 

تلك الوظائف؟

العرادي يسال وزير المجلسين 
عن األجانب العاملين بالحكومة

“ربيع الثقافة” يشهد افتتاح “منامة القصيبي”
مستدامة وتــنــمــيــة  ســيــاحــة  تخلق  الــثــقــافــة  مــحــمــد:  بــنــت  ــي  م

أكــدت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار الشــيخة مــي بنت محمــد آل خليفة 
أن الثقافــة هــي التــي تنمــي وهي التي تخلق ســياحة وتنمية مســتدامة، لذلك يتم 

تكريس الثقافة عنواًنا لألنشطة ورافعة لالقتصاد الوطني.

وأضافــت الشــيخة مــي بنــت محمد في 
)بنــا(  البحريــن  أنبــاء  لوكالــة  تصريــح 
“ربيــع  مهرجــان  انطــاق  هامــش  علــى 
األنشــطة  يميــز  مــا  أن  أمــس  الثقافــة” 
والمهرجانــات التي تقيمها هيئة الثقافة 
ســواء مهرجان ربيع الثقافة أو مهرجان 
الموســيقى وغيرهمــا أن هنــاك مواســم 
معينة تستقطب سياحة ثقافية نوعية، 
فحيــن تكــرس هيئــة البحريــن للثقافــة 
واآلثــار ربيع الثقافة كمهرجان له صيته 
عبــر 14 عاًمــا، فإنهــا تكــرس فيــه هــذا 
لشــراكة  والمتنــوع  المتميــز  الحضــور 

اســتمرت طيلة هذه األعوام؛ لكي تقول 
إن هنــاك مضموًنــا ُيقدم وال يقتصر على 

حفات.
واســع  مجالهــا  الثقافــة  أن  وأضافــت 
والرســالة التي تقدمها عبر المحاضرات 
والمعــارض ومــن خــال بيــوت الثقافــة 
هــي مضمــون ربيــع الثقافــة حيــن أزهــر 
العــام 2006 مــع افتتاح بيت الشــعر في 
المنامــة، والذي يتفرع عن مركز الشــيخ 
إبراهيــم للثقافة والبحــوث، منوهة بأنه 
اليــوم وبعــد 14 عاًمــا يأتــي بيــت آخــر 
ســوف  الــذي  القصيبــي”،  “منامــة  وهــو 

ُيفتتــح خال مهرجــان ربيع الثقافة في 
2 مــارس المقبل ويصــادف ذكرى مياد 
غــازي القصيبي، ويتفّرع أيًضا من مركز 

الشــيخ إبراهيم الذي يساهم في تنظيم 
ربيع الثقافة.

دائًمــا  تســعى  الثقافــة  أن  وأوضحــت 
األنشــطة  هــذه  عبــر  المدينــة  لتكريــس 
وعبر الترميم الذي تشهده المدينة وهو 
قائــم على قدم وســاق ســواء في منارة 
جامــع الفاضــل أو البيــوت المتفرعة من 
مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، 
أو مــا تقــوم به هيئة الثقافة من أنشــطة 
لكــي  المنامــة؛  لصالــح  تصــب  مختلفــة 
تكــون مدينة تزهو بتاريخها وتطلع إلى 
مســتقبلها، موضحــة أن “ربيــع الثقافــة” 
مهرجان ثقافي والثقافة هي التي تنّمي 
وتخلق ســياحة وتنمية مســتدامة لذلك 
يتــم تكريــس الثقافــة عنواًنــا لألنشــطة 

ورافعة لاقتصاد الوطني.

الشيخة مي بنت محمد تلقي كلمتها

المنامة - بنا

علي العرادي

محرر الشؤون المحلية



علــى  الشــمالية  بلــدي  مجلــس  وافــق 
توصيــة اللجنــة الفنيــة برفع قــرار لوزير 
األشــغال باعتمــاد مقتــرح تعديــل البنــد 
“و” مــن المــادة 5 مــن قرار رقم 52 لســنة 
2003 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة 

بيع الزوايا.
جديــد  قــرار  برفــع  التوصيــة  وتتضمــن 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  لوزيــر 
والتخطيط العمراني بإعادة البند )و( من 
المــادة رقم )5( واعتبــار مبلغ )10 دنانير( 
كتأميــن يتــم إرجاعــه للمواطن في حال 
وليســت  الزوايــا  بشــراء  طلبــه  رفــض 
كرســوم غيــر قابلــة للترجيــع مــن أجــل 

التخفيــف علــى المواطــن وكــون دراســة 
الطلــب من قبل موظفــي البلدية هو من 
صميم عملهم الذي يتقاضون راتًبا عليه، 
ــا حتــى يتــم فــرض  وليــس عمــاً إضافيًّ

رسوم على المواطن.
فــي حيــن أن قــرار ســابق مــن المجلــس 
رفعــه  تــم  الســابقة  دورتــه  فــي  البلــدي 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  لوزيــر 
اعتبــار  بطلــب  العمرانــي  والتخطيــط 
مبلــغ )10 دنانيــر( كرســوم بــدل اعتبــاره 
كتأميــن. واتضــح أن هــذا التغيير مطبق 
فــي نطاق بلدية المنطقة الشــمالية دون 

باقي المحافظات.

رفــع مجلــس بلدي الشــمالية توصية لوضع 
توزيــع  لموضــوع  شــاملة  مهنيــة  خطــة 
وتجميــل حاويــات القمامــة وفًقــا لمعاييــر 
جيــوب  عمــل  تتضمــن  مدروســة  فنيــة 
للحاويــات وســياج لضمــان عــدم تحركهــا 
علــى  اإلعانــات  ووضــع  واصطدامهــا 

الحاويات لتشكل مصدر دخل للبلدية.
مراعــاة  بضــرورة  المجلــس  أوصــى  كمــا 
التنظيــم فــي توزيــع الحاويات فــي ظل ما 
تشــهده المملكة مــن نمو عمراني وســكاني 
القديمــة  المجلــس  توصيــات  ومراعــاة 
التــي تعــود 2012 بهــذا الخصــوص، والحد 
القمامــة  الحاويــات  وضــع  عشــوائية  مــن 

الموجــودة وســط األحيــاء الســكنية للحــد 
من المظاهر غير الحضارية والجمالية.

بلديــة  عــام  مديــر  أوضحــت  جهتهــا،  مــن 
المناطــق  أن  الفضالــة  لميــاء  الشــمالية 
القديمــة يصعــب توفيــر جيــوب للحاويات 
فــي حين أنه ســيتم توفيرها فــي المناطق 
الجديــدة األمــر الــذي يســهل عمــل شــركة 

النظافة. 
بلــدي  مجلــس  رئيــس  اقتــرح  حيــن  فــي 
الشــمالية أحمد الكوهجي تحويل الجيوب 
وزارة  تشــرف  للحاويــات  حجيــرات  إلــى 
البلديــات علــى تحديــد  األشــغال وشــئون 

موقها.
أكدت ممثل البلدية الشــمالية أن دفعات 
الممولــة  للشــركة  البلديــة  بذمــة  ماليــة 
الماليــة  وزارة  وأن  القمامــة  ألكيــاس 
وعــدت بحــل الموضــوع قريًبــا وإدراجه 

ضمن موازنة 2019.
جــاء ذلــك فــي مناقشــة مجلــس بلــدي 
الشــمالية ألليــة تضمــن توافــر األكيــاس 
قبــل نفادهــا بفتــرة زمنيــة فــي بنــد مــا 
قــّرر  حيــث  مــن  أعمــال  مــن  يســتجد 
لوضــع  رفــع خطــاب مســاندة  المجلــس 
البلديــة لوزيــر األشــغال لحــل المشــكلة 

بأقرب وقت. 
وقــال البلــدي عبــدهللا القبيســي أكيــاس 

وإن  البلديــة  مــن  اختفــت  القمامــة 
لــم  مراجعيــن مــن األهالــي أكــدوا أنهــم 
ومراجعتهــم  رغــم  األكيــاس  يســتلموا 
للبلدية باســتمرار من شــهر وهذا ما تم 

التأكد منه.
األكيــاس  بتوصيــل  القبيســي  وطالــب 
لبيــوت للمواطنيــن من كبار الســن وذوي 
االحتياجات مجاًنا تعويًضا عن معاناتهم 

جراء تأخر تسلمهم لألكياس.
وأيــد نائب رئيس المجلس ياســين زينل 
المواطنيــن  إن  وقــال  القبيســي  مقتــرح 
المشــكلة  مــن هــذه  باســتمرار  يشــتكون 
ويجب حلها في أسرع وقت وتعويضهم.

10 دنانيـــر تأميًنــــا لطلـــب الزوايـــا

تخصيص جيوب لحاويات القمامة بالشمالية

تأخر مستحقات الشركة الممولة وراء نقص أكياس القمامة

local
@albiladpress.com 07 ممشى وملعب بمجمع 1029 بمدينة حمد

تـــــطـــــويـــــر مــــــوقــــــع تــــجــــمــــع مــــــيــــــاه األمــــــطــــــار
وافق مجلس بلدي الشــمالية في اجتماعه الرابع من الدورة البلدية الخامســة أمس 
اإلثنيــن علــى توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بطلب مقترح مشــروع تطوير 

موقع تجمع مياه األمطار بمجمع 1029 بمدينة حمد.

وأوصــت اللجنة برفــع توصية بتطوير األرض 
األمطــار  ميــاه  لتجمــع  المخصصــة  الخدميــة 
العمــل ممشــى وملعــب ومواقف ســيارات في 
المجمــع مــع الحفــاظ على الموقــع لتجمع مياه 

األمطار. 
وبــررت اللجنــة اقتراحهــا أن تكلفــة المشــروع 
فــي تشــجيع ممارســة  المنخفضــة ستســتغل 
رياضــة المشــي وتشــجير وتجميــل المنطقــة 
وتحســين الرقعــة الخضــراء فيهــا، فضــاً عــن 
وزيــارة  الرياضــة  لممارســة  الناشــئة  تشــجيع 
األنشــطة المجتمعية وتوفير مواقف سيارات 

حفاًظا على السامة المرورية في المنطقة.
مــن جهته، قال مقدم المقتــرح البلدي عبدهللا 
القبيســي إن مســاحة المنطقــة تعــادل 19 ألف 
متــر مربــع تقــع بيــن دوار 7 و8 وهــي مهيــأة 

ــا ألهــل المنطقــة، وذلك  لتكــون ممًشــى رياضيًّ
بعد رصف أطراف األرض.

ممكــن  داخليــة  مســاحات  توجــد  وأضــاف، 
ــا ومــن الممكــن  تهيئتهــا لتكــون ملعًبــا رياضيًّ
توفيــر مواقــف ســيارات على أطــراف األرض 
علــى  اإلبقــاء  مــع  منخفضــة  بتكلفــة  وذلــك 

المنطقة كمجرى وموقع تجمع مياه األمطار.
ســتخدم  الكبيــرة  المســاحة  أن  إلــى  ولفــت 
األهالــي الذين يفتقرون للمســاحات الخضراء 
الترفيهيــة فــي الوقت الذي لم يتم االســتفادة 
منــه منــذ 33 عاًمــا، فضــاً تطويرهــا للســلوك 
المشــي  رياضــة  علــى  بالتشــجيع  الحضــاري 
وتحســين  وتشــجيرها  المنطقــة  وتجميــل 

الوضع البيئي بزيادة الرقعة الخضراء فيها 
وأوضــح أن األهالــي سيســتفيدون مــن توفير 

مواقف على امتداد األرض مما يزيد الســامة 
المرورية في المنطقة وتطوير الملعب الرملي 
في هذه المنطقة واستقطاب الناشئة لممارسة 

الرياضة وزيادة األنشطة المجتمعية.

الكوهجــي  أحمــد  المجلــس  رئيــس  ولفــت 
فــي  الخــاص  القطــاع  إشــراك  ضــرورة  إلــى 
مشــاريع التنمية المســتدامة مراعــاة للظروف 

االقتصادية للبلد.

الكوهجي: الحاجة ملحة لمواجهة الظاهرة المنتشرة
ــة ــي ــال ــم ــش ــن فــــي ال ــيـ ــنـ ــدمـ ــمـ ــل الـ ــيـ ــأهـ ــز إلعــــــــادة تـ ــ ــرك ــ م

وافق مجلس بلدي الشــمالية باألغلبية على رفع توصية بتخصيص عقار لعمل مركز 
حكومي إلعادة التأهيل بمنطقة في المحافظة الشمالية.

وذكــر مقــدم المقترح ورئيــس اللجنة الفنية 
عبدهللا القبيســي أن المقترح يتضمن إنشاء 
اإلدمــان  مرضــى  لعــاج  متخصــص  مركــز 
وإعــادة التأهيــل النفســي وتوفيــر وتطويــر 
برامج متخصصة في هذا المجال لرعايتهم 
وحمايتهــم وتدريبهــم وتوفيــر بيئــة صحية 

ونفسية مائمة.
هــذه  لمثــل  الملحــة  الحاجــة  إلــى  ولفــت 
الــذي  لعــاج اإلدمــان  المتخصصــة  المراكــز 
يكون مصير الســجن أو الموت، حفاًظا على 
األرواح وحمايــة للمجتمــع مــن هــذه اآلفــة 
التــي ال ينكــر أحــد انتشــارها ولتأهيــل مــن 
عانــوا من اإلدمــان للعودة للمجتمــع ليكونوا 

عناصر فاعلة في المجتمع.
إلــى معالجــة المدمنيــن  المقتــرح   ويهــدف 
وإعادة تأهيلهم ورســم المســتقبل بإيجابية 

لمرضى اإلدمان وتعزيز الثقة لديهم ولزيادة 
الوعــي المجتمعي، فضاً عــن تعزيز الصحة 

العامة وحمياتها من السلوكيات الخاطئة. 
كمــا يهــدف المقتــرح إلــى تحفيــز توظيــف 
كــوادر وطنيــة متخصصــة فــي هــذا المجال 
للتقليل من نسبة البطالة ولمواجهة اإلدمان 
الفــرد  علــى  وتأثيــره  خطــره  وبيــان  فــي 

والمجتمع.
وبــررت اللجنة مقترحها إلــى حاجة المملكة 
إلنشــاء مراكز لعــاج اإلدمان بشــتى أنواعه 
وانتشــارها  اإلدمــان  أســباب  لتعــدد  نظــًرا 
واســع  نطــاق  علــى  المدمنيــن  وزيــادة 
والخوف من انتشــار الفساد وتفشي األوبئة 

واألمراض الخطيرة كاإليدز. 
من جهته، تحفظ البلدي حسين العالي على 
المقتــرح أن هنــاك وحــدة لعــاج المدمنيــن 

تابعــة لــوزارة الصحــة مطالبــا باإلحصائيات 
التي تثبت الحاجة لمركز من هذا النوع. 

أحمــد  المجلــس  رئيــس  أّيــد  حيــن  فــي 
البلــد  حاجــة  مبيًنــا  االقتــراح  الكوهجــي 
المراكــز  هــذه  لمثــل  الشــمالية  والمحافظــة 

ولجعل البحرين وجهة سياحية عاجية،
أن  المناعــي  احمــد  البلــدي  أوضــح  كمــا 
الخصوصيــة والســرية هــو مــا يبحــث عنــه 
المدمن في المراكز الخاصة ما قد ال يتوافر 

في الحكومية.

12 فبراير 2019 الثالثاء
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عــن  ســعد  محمــد  البلــدي  اعتــذر 
حضور االجتمــاع االعتيادي الرابع 
لــدورة  الشــمالية  بلــدي  لمجلــس 

البلدية الخامسة. 

اعتذار وحيد



حكيــم علي العريبــي المحكوم عليه في 
بتاريــخ  قــام وآخــرون  قضيــة جنائيــة، 
3/11/2012 بحرق مركز شرطة بعبوات 
األمــوال  بإتــاف  تســبب  ممــا  حارقــة، 
عليــه  القبــض  وتــم  والخاصــة  العامــة 
بتاريــخ 7/11/2012 وبعــد عرضــه علــى 
النيابــة العامة أمرت بحبســه احتياطيا. 
وبتاريــخ 6/2/2013 عــرض األمــر علــى 
المحكمــة المختصة والتــي أفرجت عنه 

بكفالة 100 دينار.
المذكــور  غــادر   17/12/2013 وبتاريــخ 
البــاد للمشــاركة فــي مســابقة كــرة قدم 
إقليميــة فــي دولــة قطــر، والتــي هــرب 

منهــا إلى إيران بتواطؤ وعلم الســلطات 
إجــراءات  والتــي ســهلت  الدوحــة  فــي 
ســفره إلــى إيــران. ثــم غــادر مــن إيــران 
إلــى أســتراليا حيــث طلــب فــي األخيرة 

اللجوء السياسي .
حكمــا  المختصــة  المحكمــة  وأصــدرت 

غيابيا على المذكور بالسجن 10 سنوات 
بتاريــخ 15/1/2014 . علمــا بــأن مملكــة 
البحرين تطبق جميع مبادئ المحاكمات 
العادلة وفقا للدستور والمواثيق الدولية 
ذات الصلــة والتشــريعات الوطنيــة، كما 
أن المذكــور لــم يســتنفد جميــع درجــات 
التقاضــي بما أن الحكم الذي صدر عليه 
غيابيــا، فإنه تجوز المعارضة فيه وتعاد 

محاكمته طبقا للقانون.
وقــد تم القبض على المذكور في مملكة 
تايلنــد بتاريــخ 28/11/2018 بنــاًء علــى 
البحريــن  مملكــة  مــن  اســترداد  مذكــرة 
صاحبــة الســيادة فــي محاكمــة المذكور 
طبقًا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفة، فــي مكتبه 
بالديــوان العــام للــوزارة، أمــس، ســفير أســتراليا لــدى مملكــة البحريــن والمقيم في 

الرياض رضوان جدوت.

الخارجيــة  وزيــر  قــدم  اللقــاء،  وخــال 
تتضمــن  مذكــرة  جــدوت  رضــوان  إل 
المســتندات المطلوبــة من قبــل المحكمة 
المختصة السترداد المحكوم عليه حكيم 
العريبــي، ومن بينها الحكــم الصادر وأمر 
المذكــور  بحــق  الصــادر  الدولــي  القبــض 
مــن  و425  و422   418 المــواد  بموجــب 
والتــي  الجنائيــة  اإلجــراءات  قانــون 
بدورهــا وافقــت علــى توجيه االســترداد 

للســلطات األســترالية عــن طريــق وزارة 
العدل والطريق الدبلوماســي الذي رسمه 

القانون.
مملكــة  حــرص  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد 
التعــاون  أوجــه  تعزيــز  علــى  البحريــن 
الثنائــي وتطويــر العاقــات مــع أســتراليا 
قضيــة  ألي  الســماح  وعــدم  الصديقــة 
بالتأثيــر علــى هذه العاقات، التي تشــهد 
تقدًمــا مســتمًرا علــى مختلــف األصعــدة؛ 

بفضــل الحــرص علــى االرتقــاء بهــا إلــى 
المصالــح  إلــى  يســتند  بمــا  أوســع  آفــاق 
ويعــود  المتبــادل  واالحتــرام  المشــتركة 
بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، 
متمنًيــا للســفير دوام التوفيق فيما يبذله 
مــن جهود طيبة في تنمية العاقات بين 

البلدين الصديقين.
مــن جانبــه، أعــرب رضــوان جــدوت عــن 
اعتــزازه بلقــاء وزيــر الخارجيــة، مشــيًدا 
بعاقــات التعــاون القائمــة بيــن البلديــن 
علــى المســتويات كافــة، متمنًيــا لمملكــة 

وزير الخارجية متستقبال سفير أستراليا لدى البحرينالبحرين دوام التقدم والرخاء.

المنامة - وزارة الخارجية

تسليم السفير األسترالي المستندات المطلوبة السترداد العريبي
من بينها الحكم الصادر وأمر القبض الدولي بحق المذكور بموجب قانون اإلجراءات الجنائية

أيدت محكمة التمييز إدانة وكيل مســاعد في وزارة األشــغال وأحد المهندســين فيها، وحكمت بحبس أحدهما لمدة ســنة و3 
سنوات لآلخر؛ وذلك في قضية المخالفات المالية المتعلقة بتجديد مستشفى الملك حمد الجامعي، واللذين تسببا بخسائر في 
التركيبات الكهربائي واإلنارة الخاصة بالمستشفى حتى بلغت 4 ماليين دينار أهدرت من المال العام؛ الرتكابهما عدة تجاوزات 

بهذا المشروع في حينه، فضال عن استخدام شركة محلية غير مؤهلة للقيام باألمور الكهربائية في مثل هذه المنشآت.

وعقــب صــدور هــذا الحكم صــرح المحامي 
بــأن  الحمــادي  الكليــة أحمــد  للنيابــة  العــام 
محكمة التمييز قضت بتأييد أحكام الحبس 
الصادرة بمعاقبة اثنين من مسؤولي إحدى 
الــوزارات الخدميــة، والــذي يشــغل أحدهما 
فــي  لتســببهما  مســاعد؛  وكيــل  منصــب 
إهــدار ماييــن الدنانير في مشــروع تطوير 

مستشفى الملك حمد الجامعي.
أجــرت  كانــت  العامــة  النيابــة  أن  وأضــاف 
تحقيقاتها في شأن الباغ المقدم من وزارة 
األشــغال والمتضمن وجود مخالفات شابت 
الملــك  بمستشــفى  األعمــال  بعــض  تطويــر 

حمــد الجامعــي، حيــث أســفرت التحقيقات 
وتقاريــر اللجان الفنية وتقارير المعاينة عن 
ثبوت قيام اثنين من العاملين بتلك الوزارة 
بتعمد إســناد بعض أعمال تطوير مستشفى 
الملــك حمــد الجامعــي والخاصــة بتجديــد 
وإحــال شــبكة كهربــاء وإنــارة المستشــفى 
ليــس  التــي  المحليــة  الشــركات  مــن  لعــدد 
مــا  وهــو  المجــال،  ذلــك  فــي  خبــرة  لديهــا 
كهربائيــة  توريــد مســتلزمات  عليــه  ترتــب 
غيــر مطابقــة للمواصفات وبقدرات أقل من 
قــدرات التحمــل المطلوبــة لتشــغيل أجهــزة 
المستشــفى، األمــر الــذي ترتب عليه إســناد 

اســتكمال تنفيذ باقي األعمال إلى األشــغال 
العســكرية وذلــك بعــد تغييــر المســتلزمات 
غيــر المطابقــة للمواصفــات، وهــو مــا ترتب 
عليــه تحميل ميزانيــة المملكة بأعباء مالية 
دون مقتضــى نتيجــة تغييــر مــا تــم تركيبة 
مــن مســتلزمات غيــر مطابقــة للمواصفــات 
علــى أثر الســلوك الخاطئ للعاملين المشــار 

إليهما.
وعليــه تــم تقديمهمــا للمحاكمــة الجنائيــة، 
حيث قضــت المحكمة الصغــرى بمعاقبتهما 
 3 إلــى  ســنة  مــن  تتــراوح  لمــدد  بالحبــس 
ســنوات، حيــث طعن المتهمــان على الحكم 

الصــادر أمــام محكمــة االســتئناف ثــم أمــام 
محكمة التمييز، والتي قضت برفض الطعن 

وتأييد أحكام الحبس الصادرة بحقهما.
فــي  وردت  حســبما  التفاصيــل  وتشــير 
األوراق الخاصــة بالقضيــة إلــى أن النيابــة 
العامــة تلقــت باغا من وزارة األشــغال ضد 
أحــد المهندســين المشــرفين علــى مشــروع 

إنشاء مستشفى الملك حمد ووكيل الوزارة 
المســاعد، مفــاده أنهما ارتكبــا أعمال تجاوز 
اختصاصاتهما الوظيفية وتســببا في إهدار 

المال العام.
وأوضحت الوزارة أنه بعد ورود المعلومات 
إليهــا قــررت تشــكيل لجــان تحقيــق، والتي 
كمــا  المعلومــات،  تلــك  صحــة  منهــا  تبيــن 
تبيــن مــن خــال التحقيقــات التــي أجــرت 
فــي النيابــة العامة أن الخســائر الفادحة قد 
حدثت بأوامر من الوكيل المســاعد للوزارة، 
األعمــال  فــي  أخطــاء  عــن  عبــارة  وهــي 

الكهربائية الخاصة بالمستشفى.
ويتبيــن مــن القضية أن عــدة وقائع حدثت 
توزيــع  لوحــة  تركيــب  واقعــة  بينهــا  مــن 
والتــي  للمستشــفى،  الرئيســة  الكهربــاء 
تعــد القلــب النابــض لــه، وال يمكــن تشــغيل 
المستشــفى من دونها، وأن تكلفة استبدالها 
وإجــراء تعديــات ضروريــة، تبلــغ 2 مليون 

عــدة  تقدمــت  الصــدد  هــذا  وفــي  دينــار، 
شــركات معتمدة لتركيــب اللوحة التي تبلغ 
قيمتهــا 644 ألــف دينــار، لكــن المتهــم األول 
- وكيــل الوزارة المســاعد- قــام برفض تلك 
الشــركات وأصر علــى أن يتم توفير اللوحة 
مــن جانــب شــركة محليــة ليــس لديهــا أي 

خبرة في تلك اللوحات.
أن  قــرر  المســاعد  الوكيــل  أن  كمــا 
الشــركة المذكــورة بإمكانهــا توفيــر لوحــة 
بالمواصفــات الفنيــة المطلوبــة، إضافة إلى 
إقحام نفســه في االختبارات الفنية لقياس 
مــدى كفــاءة هــذا الجهــاز ورغــم أن نتائجه 
كانــت خاطئــة إال أنــه قــام بالتوقيــع عليهــا 
ومــن دون حضــور االستشــاري والمقــاول 
بالمخالفــة ألحــكام القانــون، وأصــر وفرض 
رأيــه لتركيب اللوحة بالمبلغ الســابق نفســه 
رغــم أن اللوحــة غير قادرة على اســتيعاب 

القدرة التشغيلية.

تأييد إدانة وكيل مساعد ومهندس بإهدار 4 ماليين دينار

أحمد الحمادي 

08local@albiladpress.com
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موجز عرض ملوضوع املدعو حكيم العريبي
"املتواجد في تايلد واملطلوب تسليمه للجهة القضائية املختصة في اململكة "

:التفصيالت الشخصية
حكيم علي محمد علي العريبي:االسم.
بحريني:الجنسية.
931100763:الرقم الشخص ي.
7/11/1993:تاريخ امليالد.
 الشباب"العب كرة قدم في نادي."
محكوم في قضايا جنائية.

تروج األوساط القضائية بأن املذكور كان يلعب مباراة لكرة القدم أثناء الواقعة الُجرمية : ملحوظة
.املحكوم على أساسها، إال أنه قد ثبت لدى القضاء بأن الواقعة قد تمت بعد مشاركته للمباراة

حكيم العريبي

محكوم غيابيا 
10 سنوات 

ويمكنه معارضة 
الحكم

عباس إبراهيم

العريبي فّر من قطر إلى إيران بتواطؤ من الدوحة
المنامة - وزارة الخارجية

مملكــة  خارجيــة  وزارة  تفيــد 
البحرين أنه على الرغم من توقف 
اإلجــراءات القانونيــة ضــد حكيــم 
إال  تايانــد،  مملكــة  فــي  العريبــي 
أن حكــم اإلدانــة الصــادر ضده من 
ويحــق  قائًمــا،  يــزال  ال  المحكمــة 
للعريبــي تقديم اســتئنافه لمحكمة 
مملكــة  فــي  العليــا  االســتئناف 
البحريــن، مؤكدة علــى حق مملكة 
البحريــن فــي اتخاذ كافــة التدابير 

القانونية ضد العريبي.

“الخارجية”: حكم 
اإلدانة ضد حكيم 

العريبي ال يزال قائًما محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

تأييـــــــد إعــــــدام قاتـــــــل الشيــــــــخ حمــــــــود
ــه عــــلــــى حــــكــــم تــــأيــــيــــد إدانـــــتـــــه ــ ــن ــ ــع ــ “الــــتــــمــــيــــيــــز” رفـــــضـــــت ط

قضــت محكمــة التمييــز فــي الطعــن المرفوع من المــؤذن قاتل إمام مســجد بن 
شدة الشيخ عبدالجليل حمود، برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه، والقاضي 

بإعدام الجاني جزاء لما اقترفه من جرم.

وكانــت محكمة االســتئناف العليا الجنائية 
قد حكمت في وقت ســابق، وبإجماع آراء 
أعضائهــا بتأييــد عقوبــة اإلعــدام الصــادرة 
علــى المــؤذن، كمــا أيــدت حبــس صديقــه 
الــذي عاونــه فــي إخفــاء الجثــة لمدة ســنة 
واحــدة، وأمــرت بإبعادهما نهائيا عن الباد 
عقــب تنفيــذ العقوبة المقضي بهــا، وإحالة 

الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وتتمثــل تفاصيــل القضية فيمــا اعترف به 
القاتــل أنــه بــدأ بالتخطيــط لعمليــة القتــل، 
إذ اســتدرج اإلمــام بعــد أداء صــاة الفجــر 
وطلب منه مســاعدته بتصليح أحد األنوار 
األحذيــة،  خزانــة  مــن  بالقــرب  المتعطلــة 

وبالفعــل وبحســن نيــة مــن اإلمــام توجــه 
للمــكان بقصــد تصليــح اإلنــارة، وفــي تلــك 
األثنــاء اســتغل وضعــه فــي وقــت ســابق 
لقطعــة حديدية بمكان الخزانة وباغت بها 
المجنــي عليه، حيث تعمد ضربه بها مرات 
عدة مركزا على رأسه وكتفيه، حتى سقط 
مضرجا بدمائه، واعتقد حينها أنه مات، إال 
أنــه عندمــا الحــظ أنــه ال زال يتنفس أجهز 
عليه بواســطة ســكين وعمد إلى شق بطن 
المجني عليه من الجنبين حتى يتيقن من 

وفاته.
وأفاد القاتل أنه على معرفة سابقة بوجود 
شــرايين وأوردة مهمة بتلك المنطقة، وأنه 

إذا تــم قطعهــا تحدث الوفاة مباشــرة على 
حد اعترافه؛ وذلك ألنه كان يعمل في ذبح 

األضاحي في باده.
ارتكابــه  وبواعــث  أســباب  أن  وأوضــح 
لجريمتــه أنــه يعمــل فــي المســجد بصفتــه 
مؤذنــا ومشــرفا ومنظفــا، كمــا ويســكن في 
غرفــة ملحقة بالمســجد مع عائلتــه، ونظرا 
إلــى أن الراتــب الــذي يتقاضــاه بواقع 200 
لــه فقــد  دينــار شــهريا غيــر كاف بالنســبة 
دينــار،   700 بمبلــغ  كاملــة  بنايــة  اســتأجر 
وأعــاد تأجيرهــا علــى عمــال مــن جنســيته 
بمبلــغ 1000 دينــار؛ ليتحصــل علــى الفارق 

نفسه.
وأضاف أنه كان دائم االنشــغال في أعماله 
الخاصــة خــارج المســجد، ولذلــك فقد كان 
يتعرض النتقادات دائمة من المغدور فيه، 
المســجد، وبســبب  لنظافــة  إذ كان مهمــا 
تلك االنتقادات والشكاوى المستمرة ضده 

أبلغتــه إدارة األوقــاف بإنهــاء عملــه معهــا 
وأعطــوه مهلــة حتــى نهايــة شــهر ســبتمبر 
الجــاري؛ حتــى يتمكــن مــن إيجــاد فرصــة 

عمل أخرى له.
عنــد ذلــك قــرر االنتقــام مــن المجنــي عليه 
وظل يفكر بطريقة التخلص منه عبر قتله 
انتقامــا مــن خســارته لوظيفتــه، وبالفعــل 
جلب إلى المســجد قطعة حديدية وخبأها 
فــي خزانــة األحذية، وتمكن من اســتدراج 
اإلمــام بعــد صــاة الفجــر إلــى مــكان تلــك 
القطعة مدعيا عطب أحد األضواء، وغافل 
المجنــي عليــه وضربــه بالقطعــة المذكــورة 
مضرجــا  أرضــا  ســقط  حتــى  عــدة  مــرات 

بدمائه.
ولم يكتف الجاني بما ارتكبت يداه بل عمد 
إلــى انتهــاك حرمــة جثــة المجني عليــه، إذ 
توجه إلى أحد المحات واشــترى ساطورا 
وأكيــاس قمامة ســوداء اللون و “ســطلين” 

كبيريــن وشــريطا الصقا، تمكن بواســطتها 
مــن تقطيــع الجثة إلى قطع عــدة وإخفائها 
باألكيــاس و “الســطلين” بعدما ســحبها إلى 

دورة المياه المخصصة للنساء.
وعمــد القاتل إلى قطــع البطن إلى نصفين، 
فضــا  عليــه،  المجنــي  رأس  قطــع  بعدمــا 
عــن تقطيــع الرجلين مــن الفخذين وقطعه 
لوضــع  األكيــاس  واســتخدم  للذراعيــن، 
كل قطعــة فــي أحدهــا، وجمع قطــع الجثة 
فــي الســطلين الكبيريــن وأغلقهمــا بإحكام 

بواسطة الشريط الاصق.
ولفــت إلــى أنه وضع الســطلين فــي مكتب 
قريــب مــن المســجد وتــرك المكيــف يعمــل 
فيــه، إذ إنــه بذلــك الوقــت قــد حــان وقــت 
صــاة الظهــر، فرجع للمســجد وأذن بإقامة 
المغــرب  ولصــاة  وعصــرا  ظهــرا  الصــاة 
والعشــاء بإمامتــه بــدال مــن المغــدور فيــه، 
مــن  الســطلين  أخــذ  التالــي  اليــوم  وفــي 

أجــرة  ســيارة  فــي  ووضعهمــا  المكتــب 
وتوجــه بهما إلى منطقة الســكراب بالقرب 
مــن “ألبا”، وقبل وصوله للمكان أبلغ المتهم 
الثانــي بضــرورة حضــوره لمســاعدته فــي 
إنــزال بعض األغراض هنــاك فحضر الثاني 

لمساعدته.
وأفــاد أنــه بحث عن مــكان مناســب للدفن 
فــي منطقــة جــو بدايــة، إال أنه وبمســاعدة 
مــن صديقــه رجــع لمنطقة الســكراب لدفن 
جريمتــه بالتــراب معتقــدا عــدم اكتشــاف 

أمره بتلك الطريقة.
لكن ولبشــاعة جريمته غير اإلنســانية فقد 
اكتشــف أمــره أحد العمــال بتلــك المنطقة، 
إذ شــاهدهما وهمــا يحــاوالن التخلــص من 
تلــك البراميــل “الســطول”، فاقتــرب منهمــا 
وســألهما عــن محتواهما، فادعــى له القاتل 
أنها أســاك كهربائية مســروقة من مســجد 

ويريد التخلص منها.
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لإلذاعــة دور كبيــر فــي التواصل بين الناس في جميع أنحاء العالم، ويســمع برامجها 
جميع الناس، األغنياء والفقراء، الكبار والصغار، الرجال والنساء، األميون والمثقفون، 
وتعتبــر منبــًرا لــآراء ووســيلة لمناقشــة مختلــف المواضيــع السياســية واالقتصادية 
واالجتماعيــة والدينيــة، واألكثر تفاعال مع الناس وتعزيز الحوار اإليجابي بينهم في 
المجتمعات، وأول إشــارة بث إذاعي أرســلها العالم اإليطالي )جوليلمو ماركوني( في 

1895م، ويمتلئ الفضاء اآلن بآالف المحطات اإلذاعية بإشاراتها وبثها المتواصل.
ومع ما حدث من تطور إعالمي تقني إال أن اإلذاعة بقي لها اهتمام خاص لدى األفراد 
فــي توصيل الصوت اإلنســاني والموســيقى واألحداث بأنواعهــا المختلفة إلى جميع 
شعوب العالم، ومازال الكثير من األفراد يحبذون اإلذاعة ويستمعون إلى الموسيقى 
واألخبــار السياســية والفنية والرياضيــة والحوارات بجانب اإلعالنــات التجارية في 
الســيارات والمقاهــي والبيــوت. وقبــل بــدء تألــق التلفــاز كان النــاس يجتمعون حول 
الراديو لالستماع إلى الحفالت الغنائية والتمثيليات والبرامج المنوعة والمسلسالت 

وغيرها من البرامج األخرى سواء في البيوت أو المقاهي.
وألهميــة اإلذاعــة للمجتمــع واإلنســان حددت منظمة اليونســكو يــوم )13( فبراير من 
كل عــام يومــا عالمًيــا لإلذاعــة، وموضــوع احتفــال 2019م هــو )الحــوار والتســامح 
والســالم(، ألن اإلذاعــة مــكان للحــوار والنقاش الديمقراطي حــول الكثير من القضايا 
المجتمعية واإلنسانية، وترفع مستوى الوعي بين المستمعين، وتستطيع اإلذاعة أن 
تتبنى التسامح وتتجاوز االختالفات بين أفراد المجتمع لتحقيق األهداف المشتركة 
بينهــم، ومازالــت اإلذاعــة أحــد مصــادر المعلومــات القــادرة علــى إحــداث التغيير في 

المجتمع واإلنسان. 
والبحرين أول دولة في الخليج العربي تنشــئ إذاعة خاصة بها، ففي فترة اشــتعال 
الحرب العالمية الثانية في 1939م تم تأســيس “إذاعة الحرب” إلذاعة أخبار الحرب 
ونقــل البيانــات البريطانية العســكرية. وفــي 4 نوفمبر 1940م افتتــح حاكم البحرين 
الشــيخ حمد بن عيســى آل خليفة إذاعة البحرين الالســلكية، وافتتح حاكم البحرين 
الراحــل الشــيخ ســلمان بن حمد آل خليفــة محطة إذاعة البحرين فــي 1955م، وكان 
الراحــل األســتاذ إبراهيــم كانــو أول مديــر لهــا. وفــي 18 ينايــر 1982م افتتــح أميــر 
البحريــن الراحــل الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفــة طيب هللا ثراه مبنــى اإلذاعة 

الجديد في مجمع وزارة اإلعالم بمدينة عيسى.

يوم اإلذاعة العالمي

بحرنة الموارد البشرية
ال أعتقد أن أزمة العاطلين عن العمل يمكن اختزالها في إشكالية المصطلح بتسميتها 
بطالــة أو “باحثيــن عــن عمــل”، وهذا يذكرنا بجــدل أهل بيزنطة عندما تشــاغلوا أيهما 
أسبق البيضة أم الدجاجة وطال بهم الجدل ومن ثم الخالف حتى حلت بهم الكارثة 

كما تؤكد الروايات التاريخية. 
االلتفــاف علــى القضيــة ورفــض االعتــراف بحجمهــا واإلمعــان فــي التنكــر آلثارهــا لن 
يفضي إال إلى تضخمها وتعقيدها أكثر، وبالتالي صعوبة حلحلتها. على مدى سنوات 
كان وزير العمل جميل حميدان يصر على أّن نسبة الباحثين عن عمل ال تتجاوز الـ 4 
% ويطمئــن الباحثيــن عــن عمل أّنها في الحدود اآلمنة، إالّ أن الوزير أعلن أن النســبة 

تجاوزت 4.7 % في موضوع له نشر قبل أيام.
بودنا هنا أن نذكر بأن اإلحصائيات الصادرة من جهات لها سمعتها كمؤسسة ماكينزي 
لالستشــارات والتــي أجرتها قبل ســنوات أشــارت إلــى أّن عدد العاطليــن يناهز الـ )20 

ألفا(، وأطلقت التحذير بأنه من المتوقع أن يناهز الـ 70 ألفا في غضون سنوات.
غير أّن المعضلة األكبر التي ما كان يجب أن يتجاهلها وزير العمل تتمثل في “تحكم 

األجانــب” فــي مواقع “مدراء الموارد البشــرية” في مؤسســات القطاع الخاص، والتي 
أشار إليها وكيل الوزارة صباح الدوسري في تصريح للصحافة قبل عام تقريبا. 

ليــس من المجدي االســتخفاف أو التقليل من العامــل المذكور وخطورته البالغة على 
اآلالف مــن شــبابنا الخريجيــن، فاألجنبــي فــي هــذا الموقع المهم يفضــل توظيف بني 
جلدته ولســنا بحاجة إلى االستشــهاد بأمثلة في هذا الصدد، ألنه من الصعب حصرها 
في هذه المســاحة، والذي يدعو إلى الغرابة في كل مرة تثار فيها مشــكلة البطالة أّن 
الالئمــة تلقــى علــى العاطليــن بوصفهــم يرفضون ما يعــرض عليهم مــن وظائف بينما 

الواقع يدحض هذا االدعاء تماما.
قناعتنا بأّن حل البطالة يتمثل في إجراء إصالحات جذرية وفعالة بخلق فرص عمل 
مناســبة كســبيل لتقليل أعداد العاطلين وعدم تحكم األجانب في عمليات التوظيف، 
ولــو أّن وزارة العمــل عمــدت إلــى بحرنــة وظيفــة المــوارد البشــرية بوصفهــا “العمــود 
الفقــري أليــة مؤسســة” ألمكــن توفير ما ال يقــل عن 25 ألف وظيفة بأجــور ال تقل عن 

500 دينار بحريني.

كانــت الجمهوريــة الدينيــة ترفــض كما كان يبــدو وكما صار واضحــا، وجود أي طرف 
أو حــزب أو جهــة تخالفهــا الــرأي، واألنكــى مــن ذلــك أن جميــع األطــراف واألحــزاب 
والشــخصيات التــي أيــدت الجمهوريــة اإلســالمية ســرعان مــا انقلبت األخيــرة عليها 
واحــدة تلــو األخــرى، وبــدأت تصفيتهــا أو إقصاءهــا، وهــو مــا أكد صــواب وجهة نظر 

المنظمة برفضها القاطع نظرية والية الفقيه وتأكيدها أنه لم يحدث أي تغيير!
هنــاك نقطتــان مهمتــان البــد مــن االنتبــاه لهمــا وأخذهمــا بنظــر االعتبــار بخصــوص 
تلــك الفتــرة الحساســة، النقطــة األولــى أن منظمة مجاهــدي خلق ومن خــالل نضالها 
وصراعهــا المســتمر والفعــال علــى مختلف األصعدة كان لها أكبــر دور في تهيئة الرأي 
العــام والواقــع اإليرانــي للثــورة والتغييــر، ولــم يكــن هنــاك أي حزب أو تنظيــم له دور 
وتحــرك ومكانــة مؤثــرة كمــا كان الحــال مــع المنظمــة، وهــذا األمــر كان التيــار الديني 
المتشــدد يعرفــه جيــدا ويبــذل كل ما بوســعه إليجاد صيغة وأســلوب مــا للتصدي له، 
أمــا النقطــة الثانيــة فهــي أن المنظمة ومــع رفضها نظرية والية الفقيه فإنها لم تباشــر 
في عملية الصراع والمواجهة بل ظلت تســعى لبذل كل المحاوالت من أجل الخروج 
بحــل يضمــن عــدم جــر البــالد إلــى مواجهــات داخليــة، لكــن كان يبــدو واضحــا ومــن 

خــالل التصريحــات والمواقــف المتشــددة من جانــب الخميني وكذلك االســتعدادات 
والتحوطــات األمنيــة كلهــا مهدت الندالع الصراع والمواجهة، وبذلك ســقط األمر من 

يد المنظمة وكان عليها أن تواجه األمر الواقع ونظام الشاه المعمم.
بقــدر مــا كانــت المواجهــة مــع نظام الشــاه صعبــة ومعقدة، فإنهــا كانت أصعــب وأكثر 
حساســية مــع النظــام الديني الــذي قام باســتغالل وتوظيف العامل مــن أجل القضاء 
علــى المنظمــة، لكــن تبيــن واضحــا أن األخيــرة لــم تكــن كبقيــة األطــراف السياســية 
المعارضــة األخــرى، إذ اصطــدم النظــام الدينــي بالجــدار الصلــب الــذي ســبق أن أرهق 
ســلفه “نظام الشــاه” حتى أوصله إلى مرحلة الســقوط، والريب من أن المواجهة التي 
استمرت طوال 4 عقود، سعت المنظمة خاللها لكشف وفضح الغطاء الديني المزيف 
للنظــام وأنــه ال يهمــه أي شــيء بقــدر مــا تهمــه مصالحه الضيقــة، وطوال تلــك العقود 
واألعــوام، كان هنــاك الكثيــر من الذين ينتقدون ويســخرون من المنظمة لدخولها في 
هكــذا مواجهــة ســاخرة “كما كانوا يصفــون ذلك”، والذي البد مــن مالحظته جيدا، أنه 
وخــالل هــذا الصــراع الضــاري الدمــوي كانت هنــاك قلة تســتمع لصــوت المنظمة فيما 

كانت األغلبية منخدعة ومتوهمة بأطروحات ورؤى النظام. “إيالف”.
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عبدعلي الغسرة

sm.adnan56@hotmail.com
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التقدير الدولي
لسيدي سمو رئيس الوزراء

عندمــا زرت مملكــة تايلنــد أول مــرة فــي عــام 2016 
مــع  تلقيتهــا  التــي  الراقيــة  المعاملــة  مــن  دهشــت 
أفــراد أســرتي مــن قبل موظفــي الجمارك فــي مطار 
ســفارنابومي، فتايلند بلد ســياحي معروف، ويزوره 
يوميــا آالف البشــر مــن مختلــف الجنســيات، لكننــي 
تختلــف  البحرينــي  المواطــن  معاملــة  أن  اكتشــفت 
كثيرا عن الجنســيات األخرى، فما إن تعطيهم جواز 
الســفر حتى تشــاهد حدائق الفرح واالبتســامة على 
وجوههــم وترحيبا مزينا بعروش الذهب وفي أعلى 

المراتب. 
بالمواطــن  الحــار  والترحيــب  المعاملــة  هــذه  إن 
البحرينــي فــي تايلند تظنه للوهلــة األولى أنه عادي، 
لكنــه حتمــا غيــر عــادي والفضــل يعــود في ذلــك إلى 
بــن  الملكــي األميــر خليفــة  الســمو  ســيدي صاحــب 
الموقــر حفظــه  الــوزراء  رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان 

هللا ورعــاه الــذي يحظى بتقدير دولي واســع رســميا 
يبنــي  أن  عبــر ســنوات طويلــة  وشــعبيا واســتطاع 
عالقــات وطيــدة طيبــة ومتناميــة مع مملكــة تايلند 
وغيرهــا مــن الــدول الصديقــة علــى امتــداد العالــم، 
هللا  حفظــه  العميــق  ســموه  إدراك  مــن  نابــع  وذلــك 
ورعــاه ألهميــة الترابــط والتعــاون الوثيــق بين دول 
العالم وشــعوبه من أجل الســالم واالســتقرار، وتأتي 
خارجيــة  وزيــر  برامودوينــاي  دون  الســيد  زيــارة 
مملكــة تايلند الصديقة والوفد المرافق إلى البحرين 
وااللتقــاء بســيدي ســمو رئيــس الــوزراء تأكيدا على 
عمــق العالقــات الوطيــدة والمتميزة بيــن المملكتين 
على كل األصعدة والمجاالت والثقة التامة والتفاهم 

والتعاون واالحترام المتبادل.
وزيــر الخارجيــة التايالنــدي أعرب “عــن تقدير بالده 
لــكل ما يقوم به ســيدي ســمو رئيس الــوزراء حفظه 

هللا ورعــاه مــن جهــود مــن أجــل توطيــد العالقــات 
القويــة والوثيقــة بيــن البلديــن، كمــا أشــاد بإســهام 
ســموه الكبير ودوره الفاعل في وضع لبنات وإرساء 
دعائم التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين، 
ناقال إلى سموه تقدير واحترام رئيس وزراء مملكة 

تايالند”.

إن هذا التقدير الدولي لسيدي سمو رئيس  «
الوزراء أسهم بشكل قوي ومتواصل في تبوء 

البحرين مكانة رفيعة وسط األمم وأكسبها 
ثقة واحترام الجميع، وجعل المواطن 

البحريني مرحبا به وبحفاوة أينما سافر 
وذهب، فجهود سموه أيده الله لتحقيق 

التنمية واالزدهار لشعوب العالم وبناء أفضل 
العالقات واضحة كنور الشمس.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

إيران... القصة تعيد 
نزار جافنفسها أم ماذا؟ )5(

اســتكماال لمــا طرحتــه فــي مقالــي الســابق من تســاؤالت بشــأن مطالب غرفــة تجارة 
وصناعــة البحريــن للجهــات المعنيــة بعــدم اإلعــالن عــن أيــة مخالفــات أو مالحظات 
توجــه للجامعــات الخاصــة، واالكتفــاء بطرحهــا ومعالجتها “خلــف األبــواب المغلقة”، 

ومدى إمكانية خضوع مجتمعنا لهذه المطالبات.
أتنــاول فــي هــذا المقــال مطلبًا آخــر طرحه التجار فــي اآلونة األخيــرة ويرتبط أيضا 
بالتعليــم، لكــن هــذه المــرة عبــر بوابــة البرلمان، وذلك فــي صيغة مقتــرح نيابي يدعو 

الحكومة لـ “خصخصة التعليم” تحت مبررات تحسين الجودة! 
المفاجــئ فــي المقترح تقديمه أثناء فترة مناقشــة الحكومــة برنامج عملها وفي ظل 
تأكيدها استمرار تقديم الخدمات األساسية من تعليم وصحة وإسكان، وبينما كانت 
مجموعــة مــن النواب تحاول الحصول على أكبر مكاســب ممكنة، خرج علينا مقترح 

يدعو الحكومة إلى التراجع عن دورها في تقديم التعليم للجميع.
ورغــم إصــرار النائــب الكريم على طرح الفكرة المثيرة للجــدل عدة مرات، إال أنه من 
الصعوبــة مناقشــة الفكرة في تفاصيلها، فمقــدم المقترح يقدم تصورات مختلفة في 
كل مــرة يصــرح فيهــا، فتــارة يتحــدث عــن تعليم خــاص مجاني، تدفــع الحكومة في 
نظامــه مبالــغ محددة ألولياء األمور عن كل طالب، وتارة أخرى يتحدث عن مدارس 

تمول شعبيًا “أي من الناس واألهالي”.
أمــا تصريحــه األخيــر الــذي أجــج االنتقــادات لمقترحه أكثــر فأكثر، فتحــدث فيه عن 
إلغــاء القطــاع العام والخاص في التعليــم! حاولت أن أفهم فكرة النائب، فبحثت عن 
واقــع التعليــم فــي دول متقدمة أو نهضت اقتصاديا بعد أن طبقت “الخصخصة” كما 
أشــار “ســعادته” في تصريحاته إلى هونغ كونغ، والبرازيل وفنلندا، فوجدت أن الفئة 
األكبــر مــن شــعوب هــذه الــدول تتلقى تعليمهــا في مــدارس تمتلكها وتديرهــا الدولة 

بشكل مباشر عبر أجهزتها الرسمية.
الخدمــات،  تقديــم  فــي  أعلــى  جــودة  بالضــرورة  تنتــج  لــن  التعليــم  إن خصخصــة 
فخصخصــة بعــض الخدمــات البلديــة فــي البحريــن أخذتهــا لألســوأ، لكنهــا بالتأكيــد 
ســتضاعف أربــاح فئــة من التجار ومالك المدارس، وإن حرصــت الدولة على مجانية 

الخدمات.
وبعيدا عن قراءة النوايا، أدعو جميع النواب لتمثيل شعبنا تمثيال صحيحا، وخصوصا 

األقل حظا منا، وأن ال ينصب اهتمامهم على تحسين فئات معينة، “تجار... إلخ”.

التعليم في البحرين... بين التطوير والتجارة )2(

رجاء مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com
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8.7 % توزيعــات بقيمة 85 مليون دوالر نقدا وأســهم منحة

أرباح “جي إف إتش” 2018

حققــت مجموعــة جــي إف إتــش الماليــة خــال العام 2018، ربحــا صافيا موحدا بقيمة 115 مليــون دوالر مقارنة بما مقداره 103.19 مليون دوالر في العام الســابق، 
بارتفاع بنســبة 11.4 %، كما حققت ربحا صافيا للمســاهمين بقيمة 114.08 مليون دوالر مقارنة بما مقداره 104.18 مليون دوالر في العام الســابق، بارتفاع بنســبة 

9.5 %، ويعزا ذلك أساسا إلى المساهمات المحققة من مختلف أنشطة األعمال إضافة إلى المعامات اإلستراتيجية التي تمت خال العام. 

وبلغــت قيمــة الربــح الصافــي المحقــق 
للمســاهمين خــال الربــع األخيــر 2018 
مــا قيمتــه 10.64 مليــون دوالر مقابــل 
16.95 مليون دوالر خال الربع األخير 

2017، بانخفاض بنسبة 37.2 %. 
كمــا بلغت قيمة الربــح الصافي الموحد 
2018 مــا قيمتــه  الربــع األخيــر  خــال 
10.39 مليــون دوالر مقارنة بما مقداره 
12.15 مليون دوالر خال الربع األخير 
2017، بانخفاض بنســبة 14.5 %. وبلغ 
للمســاهمين  الملكيــة  حقــوق  إجمالــي 
فــي 2018 مــا مقداره 1.06 مليار دوالر 
 ،2017 فــي  دوالر  مليــار   1.15 مقابــل 
بانخفــاض بنســبة 7.9 %، ويعــزا ذلــك 
شــراء  بإعــادة  المجموعــة  قيــام  إلــى 

األسهم.
كمــا بلغــت قيمــة الربــح مقابــل الســهم 
ســنًتا   3.22 مقــداره  مــا   2018 خــال 
مقارنــة بمــا مقــداره 3.58 ســنًتا خــال 

نفس الفترة 2017.

246.2 مليون دوالر إيرادات 

موحدة 

وحققــت المجموعــة إيــرادات إجماليــة 
دوالر  مليــون   246.2 بقيمــة  موحــدة 
مقارنــة بما مقداره 204.4 مليون دوالر 
خــال 2017، بمــا يعكــس ارتفاعا كبيرا 
بنســبة 20.5 % فــي إجمالي اإليرادات 
األخيــر  للربــع  بالنســبة  العــام.  خــال 
2018، بلغت قيمة اإليرادات اإلجمالية 
الموحدة للمجموعة 61.6 مليون دوالر 
مقارنــة بمــا مقــداره 41.2 مليون دوالر 
فــي 2017، ممــا يعكــس ارتفاعــا جيــدا 
بنسبة 49.5 % من ربع آلخر. وواصلت 
المجموعــة المضــي في اســتراتيجيتها 
الراميــة إلــى تحقيــق عمليــات تخــارج 
مربحــة بلغــت قيمتهــا خــال العــام مــا 

مقداره 120 مليون دوالر.

المصروفــات  إجمالــي  قيمــة  وبلغــت 
مليــون   117 العــام  خــال  التشــغيلية 
خــال  دوالر  مليــون   99 مقابــل  دوالر 
العام الســابق، بارتفاع بنســبة 18.2 %. 
كمــا ارتفــع إجمالــي األصــول مــن 4.11 
 4.99 إلــى   2017 خــال  دوالر  مليــار 
مليار دوالر خال 2018، بارتفاع بنسبة 
ماليــة  مــاءة  معــدل  وبلــغ   .%  21.4
نسبته 17.3 % فيما بلغت نسبة العائد 
على حقوق الملكية 11.1 %. وســددت 
المجموعــة مبلغ الصكــوك البالغ قيمتها 
200 مليون دوالر بالكامل، والتي كانت 

قد تم سحبها في 2007. 
وتم تصنيــف المجموعة بالمعدل B مع 
نظــرة مســتقبلية مســتقرة بالرغــم مــن 
الظــروف واألوضاع غيــر المواتية على 

المستوى المحلي واإلقليمي. 
وقــال رئيس مجلــس إدارة المجموعة، 
بمــا  ســعداء  “نحــن  الصديقــي  جاســم 
حققته المجموعة مــن النمو المتواصل 
واألداء القــوي خال العام 2018، الذي 
الــذي  يعــد العــام الرابــع علــى التوالــي 
تحقــق فيــه المجموعة مكاســب قوية؛ 
بفضل إســتراتيجيتها الفعالة ونجاحها 
فــي تنويــع أنشــطة أعمالهــا. مــن بيــن 
المعاييــر القويــة التي تســتند إليها ثقة 
الســوق فــي المجموعــة حاليــا وخــال 
العــام الماضــي، جمــع أكثــر مــن مليــار 
دوالر مــن خال منتجاتنا االســتثمارية 
وأنشــطة الخزينة وأسواق المال خال 
2018، بما يوفر للمجموعة منصة قوية 
لانطــاق والمضــي قدمــا فــي تحقيــق 
النمــو وتنفيــذ المزيد من االســتثمارات 

خال 2019”.
وأضاف الصديقي “يسرنا أيضا اإلعان 
عــن توصيــة مجلــس إدارة المجموعــة 
الســادة  علــى  توزيعــات  بإجــراء 
المســاهمين بنســبة 8.71 % بقيمــة 85 
نقــدا  دوالر  مليــون   30( دوالر  مليــون 

و55 مليــون دوالر اســهم منحــة( للعــام 
الجمعيــة  موافقــة  بموجــب   ،2018

العامة والموافقات الرقابية األخرى”. 

تنويع في األنشطة

التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
للمجموعــة هشــام الريــس “كان 2018 
الــذي  الكبيــر  التقــدم  مــن  آخــر  عامــا 
فخــورون  ونحــن  المجموعــة،  حققتــه 
تحقيــق  علــى  وقدرتنــا  القــوي  بأدائنــا 
ربحيــة قويــة ونمــو مســتدام، عاما تلو 
اآلخــر. لقــد تميــز العــام 2018 بالتركيز 
اإلســتراتيجي علــى إجــراء المزيــد من 
التنويع في أنشــطتنا وإنشاء محفظتنا 
للربــح  المــدرة  القويــة  األصــول  مــن 
فــي القطاعــات النائيــة عــن المخاطــر. 
نواصــل االســتثمار فــي قطــاع التعليم، 
بالواليــات  للدخــل  المــدرة  األصــول 
المتحــدة األميركية والحقوق الخاصة. 
كمــا قمنــا بــأول اســتثمار لنا فــي قطاع 
التكنولوجيــا مــن خــال )ذي إنترتينر(، 
تحقيــق  فــي  طويــا  شــوطا  وقطعنــا 
عمليــات تخارج إســتراتيجية ومربحة 
بالرغــم  المســتهدفة  المواعيــد  قبــل 
مــن تحديــات الســوق. نحــن ملتزمــون 

المســاهمين.  للســادة  القيمــة  بتحقيــق 
فقد قمنا خال 2018 باالستحواذ على 
أصــول بقيمــة دفترية منخفضة نســبيا 
فاعلــة  أصــول  إلــى  بتحويلهــا  وقمنــا 
ومحققــة لإليــرادات. كمــا حققنــا أيضــا 
تقدمــا ملحوظــا علــى مشــروعنا البــارز 

)فيامار( في البحرين”.

واختتم الريس “بدأنا العام 2019  «
بثقة وتوقعات قوية لتحقيق النمو 

على مختلف أصعدة أنشطتنا. 
وسيظل التنويع هدفنا األساس 

ومحل اهتمامنا من حيث مجاالت 
وأماكن االستثمار. كما نخطط 

حاليا للشروع في تدشين عملياتنا 
في السعودية والمملكة المتحدة 

وإنشاء مؤسسات متخصصة 
في قطاعي الرعاية الصحية 

والتعليم”.

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت 
تغطيــة اإلصــدار رقــم 1743 مــن أذونات 
تبلــغ  األســبوعية.  الحكوميــة  الخزانــة 
قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة 
اســتحقاق 91 يوًمــا تبــدأ فـــي 13 فبراير 
2019 وتنتهــي فــي 15 مايــو 2019، كمــا 
بلــغ معــدل ســعر الفائــدة عليهــا 4.19 % 
مقارنــة بســعر الفائــدة 4.23 % لإلصــدار 

السابق بتاريخ 6 فبراير 2019.
وبلغ معدل سعر الخصم 98.952 % وتم 
قبول أقل ســعر للمشاركة بواقع 98.946 
%، علًما بأنه تمت تغطية اإلصدار بنسبة 
188 %. وبلــغ الرصيــد القائــم ألذونــات 
الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 

مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - جي إف إتش المالية

12 فبراير 2019 الثالثاء
7 جمادى اآلخرة 1440

114.1
دوالر مــلــيــون 

ــر أدائــــهــــا ــويـ ــطـ ــتـ ــة لـ ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ ــن: تــــهــــدف لـــتـــشـــجـــيـــع الــــشــــركــــات الـ ــ ــ ــي ــ ــ األم

هشام الريسجاسم الصديقي 

أعلن رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد األمين، عن فتح 
باب المشاركة في النسخة الثانية من جائزة البحرين للمنتج الغذائي المتميز والموجهة 
إلــى شــركات األغذيــة والمشــروبات المحليــة، موضًحــا أن الجائــزة تهــدف إلــى تشــجيع 
المنتــج المحلــي وتحفيــز شــركات األغذيــة البحرينيــة لتطويــر أدائهــا وتنافســيتها ودفع 
لاستثمار المحلي مع العمل على تعزيز جودة المنتج المحلي وزيادة ثقة المستهلك فيه.

وأضــاف أن الجائــزة فــي نســختها الثانيــة 
ُتعــد حافــًزا كبيــًرا أمــام قطاعــات األعمــال 
وممثلي المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
وترويــج  لتعزيــز  الناشــئة  األعمــال  ورواد 
التميــز للقطــاع الخــاص البحرينــي، كما أنها 
تعمــل علــى تشــجيع الشــركات علــى تطوير 
أعمالهــا لتعزيــز قدراتهــا التنافســية وتبنــي 
أفضــل الممارســات العالمية والمشــاريع في 

تميز األداء.
وأوضــح األميــن خــال المؤتمــر الصحافــي 
الذي نظمته الغرفة يوم أمس االثنين ببيت 
التجــار أن اللجنــة قد رصــدت جوائز نقدية 
منــح  والثانــي حيــث ســيتم  األول  للمركــز 
مبلغ 10 آالف دوالر للشــركة الفائزة بالمركز 
األول، فيمــا يتــم منــح 5 آالف دوالر للفائــز 
بالمركز الثاني، تحفيًزا من اللجنة لمشــاركة 
وتحقيــق  المحليــة  الغذائيــة  الشــركات 
التنافســية، مشــيًرا إلى إطاق شــعار خاص 
للجائزة حيث ســيتم ختم هذا الشــعار على 
جميع منتجات المنشأة الفائزة لمدة سنتين 
وفق شــروط معينة ســيتم تحديدها الحًقا، 
الفًتا أنه ستتم المباشرة بإجراءات الجائزة 
مــن خــال تعييــن لجــان فرعية تقــوم برفع 

الفائــز،  المنتــج  بشــان  النهائيــة  توصيتهــا 
مشــيًدا في الوقــت ذاته باألبعــاد اإليجابية 
لهذه الجائزة والتي تســتهدف تعزيز الثروة 
مبــادئ  وتحقيــق  البحريــن،  فــي  الغذائيــة 
األمــن الغذائي والتنافســية بقطــاع األغذية 
ومساندة أصحاب األعمال بطريقة منهجية 
ومتميــزة الســيما فــي ظــل التعــاون وألول 
 FORBS مــرة فــي هــذه النســخة مع مجلــة
بالترويــج  سيســهم  ممــا  األوســط  الشــرق 
البحريــن،  فــي  األغذيــة  قطــاع  لممثلــي 
ومنحهــم توســعا عالميــا، مبيًنــا أن الجائــزة 
األغذيــة  شــركات  كافــة  ضــم  إلــى  تســعى 
مســتويات  وتأســيس  للمشــاركة  المحليــة 
المنتجــات  وتصديــر  األداء،  مــن  جديــدة 

الغذائية المحلية.
يشــار إلــى أن المحكمين هــم أفنان الزياني، 
نادر قرناطي، كاظم أســد، رؤيا صالح، هالة 
عبيــد، ناريــس قمبــر، عائشــة بهلــول، أمينــة 
أمــس  منــذ  بــدأ  التســجيل  وأن  جناحــي، 

االثنين وحتى مطلع مارس المقبل.

 المشاركة متاحة للجميع

للمشــاركة  التقــدم  بشــروط  يتعلــق  وفيمــا 

بجائــزة البحريــن للمنتــج الغذائــي المتميــز، 
فقــد أوضــح األميــن أن المشــاركة متاحــة 
لألغذيــة  المنتجــة  الشــركات  جميــع  أمــام 
والمشــروبات المحليــة، شــريطة أن يكــون 
وتدخــل  البحريــن  فــي  صنــع  قــد  المنتــج 
فــي صناعتــه نســبة 5 % مــن مــواد الخــام 
المنشــأة  اعتمــاد  إلــي  إضافــة  البحرينيــة، 
توظيف العمالة المحلية في عملية اإلنتاج، 
وأن يــزّود المنتــج الســوق المحليــة إضافــة 
إلــى فائــض اإلنتــاج للتصديــر، وبــأن يبــاع 
المنتــج بســعر تنافســي مقبــول، فضــاً عــن 
موافقــة اللجنــة األساســية والفرعيــة علــى 

ما سبق.
المحكميــن  أســماء  عــن  األميــن  أعلــن  كمــا 
وســفيرة الجائــزة لهذه النســخة رؤيا صالح 
فــي  والتميــز  بالكفــاءة  لهــا  والمشــهودة 
مجــال األغذية المحليــة بالبحريــن، مضيًفا 
أن قطــاع األغذيــة مــن القطاعــات المهمــة 
والحيوية فــي البحرين، موضًحا أن تفعيل 
الجهــود المشــتركة وتقديــم الدعــم الــازم 
للقائميــن علــى قطاع األغذية ســيعود حتًما 
بالمنفعــة علــى قطــاع التجــارة واالقتصــاد 
الوطنــي، معرًبــا في الوقت ذاتــه عن تقدير 
البحريــن  التجــاري فــي  اللجنــة والمجتمــع 

بــاألدوار المضطلعــة التي تقوم بها شــركات 
هوّيــة  تعزيــز  فــي  البحريــن  فــي  األغذيــة 
المنتــج المحلــى، وبمســاهمتها الفاعلــة فــي 
تطويــر مهــارات القائمين عليهــا، خاصة في 
ظــل توافــر الفــرص واإلمكانيــات المحفــزة 
علــى االبتــكار والتطويــر، الفًتــا فــي الوقت 
ذاتــه أن الجائــزة توّجــه جهودهــا فــي نشــر 
ثقافة التميز لألعمال بين الشــركات الرائدة 
فــي البــاد واالحتفــاء بهــا وتقديــر دورهــا 
الفعــال فــي تحقيــق األصداء الطيبــة لتميز 
األعمــال بالمنطقــة مما يســاهم في االرتقاء 

باقتصادنا الوطني.

“الجسر” الفائز بالنسخة األولى

يذكــر أن النســخة األولى مــن الجائزة كانت 
مــن نصيــب مصنع الجســر للميــاه العطرية. 
وستكتســب الشــركات المشــاركة فــي هــذه 
القــدرة  منهــا  المزايــا  مــن  العديــد  الجائــزة 
علــى المنافســة ومقارنة األداء مع شــركات 
رائــدة فــي دول المنطقــة، وتحقيــق ســمعة 
عالية من خال منتجاتها البارزة في مجال 
تميز األغدية المحلية، واكتســاب خصائص 
ا في مجال األعمال  التميز لتصبح قطًبا قويًّ
الســليمة  المنافســة  وتطويــر  بالمنطقــة، 

وتعزيز قدراتها التنافسية.

إطالق جائزة البحرين للمنتج الغذائي المتميز

اإلعالن عن فتح باب المشاركة في النسخة الثانية للجائزة  ناس واألمين وسونيا جناحي أثناء المؤتمر الصحافي 

إنشــاء حســاب الضمــان، مــن الممارســات المصرفيــة المعروفــة ألغــراض معينــة ولكن من 
واقــع الممارســة يتــم اللجــوء لهــا قليــا، بالرغــم مــن فعاليتهــا وآثارهــا. ومــن االيجابيــات 
المهمــة لقانــون تنظيم القطاع العقاري 2017، النص على إنشــاء “حســاب ضمان” مســتقل 
باســم كل مشــروع مــن مشــاريع “البيــع علــى الخريطة”. وذلــك، بموجب اتفــاق كتابي بين 
المطــور وأميــن حســاب الصندوق لتنظيــم األمور الماليــة واإلدارية والقانونية للمشــروع، 
ويتم إيداع المبالغ المقدمة من المطور والمودعين في هذا الحساب. وهذا االتفاق يحدد 
ضوابط إدارة الحســاب إضافة لحقوق والتزامات األطراف المعنية. ولمزيد من الحرص، 
هنــاك نــص بــأن يصدر المصــرف المركزي وباالتفــاق مع مؤسســة التنظيم العقــاري “ريرا”، 
قواعــد تنظيم مزاولة نشــاط أمين حســاب الضمان، شــروط وطريقة تعيينــه، صاحياته، 

التزاماته، وكذلك إجراءات اإليداع والصرف والرقابة على الحساب.
علــى أميــن حســاب الضمان تزويــد “ريرا” بكشــوف دورية بإيرادات ومدفوعات الحســاب 
ولهــا أن تطلــب فــي أي وقــت البيانــات لاطاع، ويجوز االســتعانة بمن تــراه للتدقيق في 
الكشــوف أو البيانات. وتقوم “ريرا” بإعداد ســجل ألمناء حساب الضمان لمشروعات البيع 
على الخريطة. وتقيد في هذا السجل أسماء أمناء حساب الضمان لكل مشروع بيع على 
الخريطــة قيــد التنفيــذ. حســاب الضمــان، يخصص حصريــا للصرف على أغراض وإنشــاء 
وتنفيذ وإدارة المشروع. وال يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور، 
كما ال يدخل مشــروع التطوير في الضمان العام للدائنين في حالة الحكم بإشــهار إفاس 
المطــور أو للوفــاء بااللتزامــات المتعلقة بالمشــروع بما في ذلك حقوق المشــترين. وبنص 
القانــون، تحــدد الضوابــط لتوزيــع األربــاح للمطوريــن مــن حســاب الضمــان، ويجــب رد ما 

تسلمه المطور من أرباح خال سنة إذا أدى ذلك إلى تعثر أو توقف المشروع.
الغــرض مــن هــذه اإلجــراءات، إبعــاد المطور وغيــره من اســتام المال بيــده، ألجل ضمان 

وحماية االستثمار والتطوير العقاري ومن يستثمر فيه بأمواله لمستقبل أسرته.

د. عبد القادر ورسمه حساب الضمان

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

السنابس - الغرفة

دعــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين جميع التجار وأصحاب األعمــال وممثلي قطاع األغذية والزراعة بالبحرين والمهتمين لحضــور اللقاء التعريفي الذي تنظمه 
بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بشأن معرض البحرين الدولي للحدائق 2019، بحضور األمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 

بالبحرين، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، والمزمع انعقاده غًدا األربعاء ق 13 فبراير 2019 في تمام الساعة 12:00 ظهًرا بقاعة المجلس ببيت التجار.

وســيتم خــال اللقــاء عــرض أهــداف 
المبادرة الوطنية للقطاع الزراعي إلى 
جانــب اإلعــان عــن المعــرض المقــرر 

انعقــاده خــال الفتــرة 24-21 فبرايــر 
2019، فضــاً عــن تقديم عرض خاص 
للتجــار المشــاركين يتضمــن التعريــف 

المحتملــة  التجاريــة  بالشــراكات 
بالمعرض مع الشركات العالمية الرائدة 
والقطــاع  الغذائــي  األمــن  فــي مجــال 

الزراعــي، إضافــًة إلــى التنســيق لعقــد 
الوفــود  مــع  الثنائيــة  االجتماعــات 

المشاركة بالمعرض من 24 دولة.

ــال لــحــضــور الــلــقــاء ــمـ ــار وأصـــحـــاب األعـ ــج ــت ــو ال ــدع “الــغــرفــة” ت

إعالن “البحرين الدولي للحدائق” غًدا

زينب العكري من السنابس
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ُأطلقت جمعية الفرنشــايز للشــرق األوســط )FAME( في البحرين، بافتتاح المعرض الدولي للعالمات التجارية وحقوق االمتياز للعام 2019 في نســخته 
األولى برعاية الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة.

االســتثمار  ترويــج  مكتــب  رئيــس  وأوضــح 
والتكنولوجيا التابع لمنظمة “اليونيدو” - البحرين 
والمركز العربي لريادة األعمال واالســتثمار هاشــم 
حســين للصحافيين علــى هامش افتتاح المعرض 
أمــس، أن هــذا يعــد أول معــرض لكيفيــة تحويــل 
مشاريع رواد األعمال البحرينيين لحقوق االمتياز 
“فرنشــايز”، الفًتــا إلــى وجود العديد من المشــاريع 
فــي البحريــن ومنهــا “مايا كافيــه”، إذ تعتبر نماذج 
محلية باإلمكان تطويرها؛ لتصبح امتيازا تجاريا، 
وهذا ســيؤدي لزيــادة حجم المنتجــات البحرينية 
الهــدف  أن  مؤكــًدا  خارجيــة،  أســواق  لهــا  وفتــح 
مــن المعــرض تنميــة االســتثمارات البحرينيــة في 

االمتياز التجاري.
وأشــار إلــى أن الجمعيــة ســتتم إدارتهــا مــن قبــل 
مركــز مينــا لالســتثمار بدعــم من مكتــب اليونيدو 

البحريــن، والمركــز العربي العالمــي لريادة األعمال 
واالستثمار، الفًتا إلى أن الجمعية ستقدم خدمات 
في االمتياز التجاري لجميع دول المنطقة، ابتداء 

من البحرين.
وبيــن أن الــدول العربيــة حالًيا ليس بهــا اتحادات 
دور  فــإن  لــذا  التجــاري،  لالمتيــاز  جمعيــات  أو 
الجمعيــة األســاس هــو دعــم الــدول العربيــة علــى 
تأســيس اتحــادات أو جمعيــات لالمتيــاز التجاري 
على المستوى الوطني، وبالتالي تقديم الخدمات، 
مؤكــًدا أهميــة إطــالق الجمعيــة بالبحريــن؛ ألنهــا 

ستفتح المجال لرواد األعمال المحليين.
جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  لفــت  بــدوره، 
البحرينيــة،  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
وهي شــريك داعــم للمعرض، عبدالحســن الديري، 
إلــى أن البحريــن تحتــوي علــى أكثــر مــن 80 ألــف 

منشــأة صغيــرة ومتوســطة، وأصبــح يملــك حــق 
االمتياز منها عدد قليل جًدا ال يذكر.

وأكــد ضــرورة زيادة تأصيــل ثقافة الـ “فرانشــايز”، 
وتكثيــف تنظيم مثل هذه المعارض في البحرين؛ 
حتــى يتم توعيــة رواد األعمال خصوًصا أصحاب 
لينتقلــوا  والمتوســطة؛  الصغيــرة  المؤسســات 
“فرنشــايز”  التجــاري  االمتيــاز  لمنــح  مســتقبال 

آلخرين وكذلك الحصول على حق االمتياز.
إلى ذلك، أشار الشيخ خالد بن حمود إلى مشاركة 
عالمــات  منهــا  بالمعــرض  مشــارًكا   70 مــن  أكثــر 
تجاريــة بحرينية تخدم قطاعات مختلفة، ويضم 

أفكار وخدمات جديدة من نحو 15 دولة. 
وتشــمل األهــداف الرئيســة للمعرض رفع مســتوى 
الصغــر والصغيــرة  المؤسســات متناهيــة  اهتمــام 
والمتوســطة ورواد األعمــال فــي موضــوع منــح 

الداعمــة  الجمعيــات  وتقديــم  االمتيــاز،  حقــوق 
)الخاصــة  والدوليــة  اإلقليميــة  االمتيــاز  لحقــوق 
فــي  المتخصصــة  العــروض  وتقديــم  والعامــة(، 
الدوليــة  الممارســات  وأفضــل  االمتيــاز  حقــوق 
المتعلقة بها، وعرض معلومات عن صناعة حقوق 
االمتياز، والتشديد على أهمية إطالق برامج لبناء 

القدرات المتعلقة بمنح حقوق االمتياز وجمعيات 
حقــوق االمتيــاز، وتســهيل الروابــط التجارية بين 
منهــا،  والمســتفيدين  االمتيــاز  حقــوق  مانحــي 
وأخيــًرا وليس آخــًرا تمكين رواد األعمال بما يلزم 
من المعرفة واألدوات للســعي في تطوير مفاهيم 

حقوق االمتياز.

البحرين مقًرا لجمعية الفرنشايز بالشرق األوسط
ــة لــهــا ــيـ ــارجـ ــة وفـــتـــح أســـــــواق خـ ــك ــل ــم ــم ــال ــارات ب ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ ــة االس ــي ــم ــن ت

الشيخ خالد بن حمود لدى افتتاحه المعرض

500 نموذج عمل قابل لـ “فرنشايز” بالبحرين
ــتــجــاري ــاز ال ــي ــت ــة لــحــق االم ــل ــارا كــثــيــرة قــاب ــكـ الــمــمــلــكــة تــضــم أفـ

البحر  غــرف  واتحاد  المصرية  التجارية  للغرف  العام  لالتحاد  العام  األمين  رجــح 
األبيض، عالء عز، أن البحرين تضم ما ال يقل عن 500 نموذج عمل قابل للتحول 
هامش  على  للصحافيين  عز  وأوضــح  “فرنشايز”.  التجاري  االمتياز  حق  منح  إلى 
البحرين  أن   ،2019 االمتياز  وحقوق  التجارية  للعالمات  الدولي  المعرض  افتتاح 
تضم الكثير من األفكار القابلة للتحويل إلى “فرنشايز”، ومنها أفكار متميزة جدا، 
وقابلة لتكرارها بمنح حقوق االمتياز لها ليس في البحرين والخليج فحسب، وإنما 

عالمًيا.

وأكد أن “فرنشــايز” هو أسرع آلية لتوفير 
فــرص العمــل، وأســرع آليــة لمــن ســيبدأ 

نشاط ويضمن النجاح فيه.
وأشــار إلــى أن الهــدف مــن المشــاركة في 
المعــرض للربــط مبدئًيــا مــا بيــن البحرين 
العربيــة  والــدول  األوروبــي  واالتحــاد 
بشــمال إفريقيــا وشــرق البحــر األبيــض؛ 
لمنــح  القابلــة  التجــارب  تكــرار  بغــرض 
حقــوق االمتيــاز لهــا عبر آلية “الفرنشــايز” 

التــي تعمل علــى وضعها منظمة اليونيدو 
البحرين؛ من أجل تعاون الشركات.

وتطــرق إلــى أن هنالك مشــكلتين، أولهما 
أن  البــد  القديمــة  األجيــال  بعــض  أن 
تمتلــك المشــروع وال تســتطيع تقبل مبدأ 
الفرنشــايز، واألخــرى أن بعض من يرغب 
في الحصول على حق االمتياز “فرنشايز” 
ليس على دراية بكيفية تحويل المشروع 
إلى مفهوم الفرنشايز أو تسويقه عالمًيا.

وأضاف لدينا عدد من البرامج الممولة من هيئات مانحة منها في االتحاد  «
األوروبي وبنك التنمية اإلفريقي، وهذه البرامج ستساعد في تمويل تحويل 

المفاهيم إلى “فرنشايز” والترويج لها، وأيًضا تقديم الدعم للذي سيقوم 
بتنفيذ الفرنشايز في الدول األخرى، مشيرا إلى إقامة المعرض إلطالق جمعية 

الفرنشايز للشرق األوسط )FAME( في البحرين.

عالء عز

المنامة - إنفستكورب

اســتحوذ “إنفســتكورب”، علــى حصــة أغلبيــة 
في “ريفاتشــر” )Revature(، الشركة األميركية 
الكفــاءات  تدريــب  مجــال  فــي  الرائــدة 
المعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  المتخصصــة 
هــذه  شــروط  عــن  الكشــف  دون  وتأهيلهــا، 
مجانيــة  برامــج  ريفاتشــر،  وتقــدم  الصفقــة.  
لتعليــم البرمجــة تعــد األولــى مــن نوعهــا فــي 
فــي  المتناميــة  الفجــوة  ســد  بهــدف  القطــاع 
المهــارات التكنولوجيــة. ويوفــر نمــوذج عملها 
االستشــارية  الشــركات  مــن  لعمالئهــا،  الفريــد 
والشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500، 
خدمات متكاملة فيما يتعلق باختيار الكادرات 
الرئيــس  وقــال  المناســبة.  التكنولوجيــة 
التنفيذي المشــارك لدى إنفستكورب، حازم بن 
قاســم “يتمتع إنفســتكورب بخبرة اســتثمارية 
عاليــة فــي قطــاع التعليــم والقطاعــات التــي 
تعنــى بتأميــن الكــوادر المختصــة بتكنولوجيا 
الســابقة  المعلومــات، مــن خــالل اســتثماراتنا 
صفقــة  فــي  ونــرى  المتحــدة.  الواليــات  فــي 
اســتحواذنا على شركة ريفاتشر فرصة شراكة 
فــي غايــة األهميــة، نســعى فيهــا إلــى توظيف 
خبراتنــا الطويلــة فــي دعــم الشــركة لتحقيــق 

أهدافها الطموحة للنمو والتوسع”.

من جانبه، قال المدير التنفيذي  «
إلنفستكورب في الكويت وأبوظبي، 

يوسف اليوسف “تعد دراسة رؤية 
ا من عملياتنا  الشركات جزًءا مهمًّ

االستثمارية. واستطاعت ريفاتشر، 
من خالل جهودها الموجهة لتمكين 

الجيل المقبل من المتخصصين في 
التكنولوجيا، أن تعيد صياغة منهجية 
الشركات في هذا المجال. يسرنا دعم 

يفاتشر لتوسع قاعدة عمالئها من 
الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن 

500. وتعد هذه الصفقة استثمارًا آخر 
فريًدا من نوعه لعمالئنا”.

“انفستكورب” يستحوذ على غالبية “ريفاتشر”

فتح مجلس المناقصات والمزايدات أمس 3 مناقصات تابعة لـ 3 جهات حكومية، بإجمالي 
19 عطاء، وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 516.4 ألف دينار.

وطرحــت شــركة “تطوير” للبترول في جلســة 
أمــس مناقصة لتقديم خدمة صيانة كهربائية 
منخفضــة الجهــد تقــدم إليهــا 12 عطــاء أقلهــا 
بنحو 259.9 ألف دينار في حين أكبرها بقرابة 

642.6 ألف دينار.
مراقبيــن  الخدمــة  هــذه  تقديــم  ويتطلــب 
فــي  العمــل  طاقــم  لزيــادة  مؤهليــن  وفنييــن 
حــدود الشــركة للقيــام بالعديــد مــن األنشــطة 

مثــل الدوران المخطــط له وخدمات التفتيش 
الخاصة بالمصانع والمرافق وعمليات اإلغالق 
أعمــال  لتنفيــذ  المخططــة  غيــر  المخططــة/ 
أثنــاء  الشــركة  موظفــي  لتغطيــة  التعديــل؛ 

العطلة.
وقــد يطلــب مــن المقــاول القيــام بمهــام لمــرة 
واحــدة )وظائــف طبيعــة المشــروع الصغيرة(. 
وعنــد طلــب الشــركة، يقــوم المقــاول بتوريــد 

المعدات المدرجة في بنود المقاول. وستكون 
مثل هذه الطلبات مع تعليمات ميدانية.

للســياحة  البحريــن  هيئــة  طرحــت  كمــا 
والمعــارض مناقصة لصيانة وحراســة شــاطئ 
خليــج البحريــن تقــدم إليهــا 7 عطــاءات أقلها 

بنحو 11.6 ألف دينار.
وستركز المهمة الرئيسة للشركة التي سترسى 
عليها المناقصة على تنظيف الشــاطئ ورماله 
وتوفير رجال أمن وحراسة على مدار الساعة 

على شاطئ خليج البحرين.

كذلك طرحت بلدية المنطقة  «

الشمالية مناقصة نقل المواد 

والمعدات واألدوات للبلدية، إذ سيتم 

تزويد البلدية يومًيا بـ 9 حافالت )بيكب( 

وبها مقاعد متوفرة في الخلف للتنقل 

في مناطق عدة، وتشمل السائق 

والبترول وأي مصاريف أخرى قد 

تتطلب لتوفير هذه الخدمة للبلدية، 

تقدم إليها عطاءان أقلهما بنحو 

244.9 ألف دينار.

“تطوير”: خدمة صيانة كهربائية بـ 259.9 ألف دينار

فتح 3 مناقصات 
بإجمالي 21 عطاء

أمل الحامد من السنابس

أمل الحامد

انطالق “فينتاستك البحرين” 24 فبراير
ــط ــرق األوسـ ــش ــال ــيــة ب ــمــال يــســتــعــرض مــســتــجــدات الــتــكــنــولــوجــيــا ال

تستضيف البحرين في الفترة من 24 إلى 29 فبراير الجاري فعاليات أسبوع “فينتاستك 
– البحرين” الذي يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في عالم التكنولوجيا 
من  نخبة  فيها  تشارك  التي  العمل  وورش  المؤتمرات  من  سلسلة  ويتضمن  المالية، 

الخبراء في مختلف المجاالت المالية والتكنولوجية.

أكثــر  حضــور  األســبوع  جلســات  وتشــهد 
مــن ألــف شــخصية مــن قطاعــات األعمــال 
والحكومــة واألوســاط األكاديميــة لالطالع 
الخدمــات  فــي  التوجهــات  أحــدث  علــى 
مــن  عــدد  رؤى  علــى  والتعــرف  الماليــة، 
وســتتضمن  العالمييــن.  المتحدثيــن  أبــرز 
الفعاليات ورش عمل حول أفضل التجارب 
للشــركات الناشــئة إلــى جانــب المحادثــات 
مجــال  فــي  والقيــادات  الــرواد  أبــرز  مــع 

التكنولوجيا المالية.
المملكــة  اســتضافة  األســبوع  وسيشــهد   
التعــاون  مجلــس  لــدول  المالــي  للمنتــدى 
الخليجية والذي سينعقد في الفترة ما بين 

26 وحتــى 27 فبرايــر 2019، وهــو فعاليــة 
ســنوية تجمــع أبــرز المهتميــن والمختصين 
كمــا  المنطقــة.  فــي  الماليــة  بالتكنولوجيــا 
بــارزون  متحدثــون  المنتــدى  يســتضيف 
لشــركة  المشــارك  المؤســس  منهــم  ــا،  عالميًّ
أبــل والخبيــر البارز في مجــال التكنولوجيا 
والــذي  وزنيــاك  ســتيف  )فينتــك(،  الماليــة 
ا وسيشارك الجمهور  سيكون متحدًثا رئيسيًّ
والمســتقبل  الحاضــر  فــي  ورؤاه  بأفــكاره 
حول المشــهد العالمــي للتكنولوجيا المالية، 
الماليــة  لوزيــر  مشــاركة  هنالــك  وســتكون 
بــن  ســلمان  الشــيخ  الوطنــي  واالقتصــاد 

خليفة آل خليفة.

وقــال الرئيــس التنفيــذي لمجلــس التنميــة 
االقتصاديــة خالــد الرميحــي “يشــهد قطاع 
الشــرق  منطقــة  فــي  الماليــة  التكنولوجيــا 
ا متواصالً ويحظى باالعتراف  األوســط نموًّ
المهتميــن  مجتمــع  قبــل  مــن  بإمكانياتــه 
بالتكنولوجيــا المالية حول العالم. ونحرص 

فــي البحرين على تعزيز مســيرتنا المتميزة 
فــي قطــاع الخدمــات الماليــة عبــر تطويــر 
منتجــات وخدمــات جديــدة ومبتكــرة مــن 
شــأنها أن تغيــر الطريقــة التــي يتعامــل بهــا 
المســتهلكون والشــركات فــي جميــع أنحــاء 
المنطقة مع هذا القطاع. وإن إقامة فعاليات 
مثل أســبوع ’فينتاســتك – البحرين‘ تساعد 
علــى اســتقطاب أفــكار الجديــدة وأن يتــم 

طرحها للمناقشة”. 

وأضاف “مع استمرار مساعينا لتنويع  «
مصادر النمو، ال شك بأن قطاع التكنولوجيا 

المالية سيضطلع بدور متزايد األهمية 
في إنشاء اقتصاديات منسقة ومرنة في 

جميع أنحاء المنطقة، ومن هنا تنبع أهمية 
أسبوع ’فينتاستك – البحرين، إذ إنه سيجمع 

بين األفراد والشركات لالستفادة من هذه 
الفرصة والعمل سويًّا لتحقيق مستقبل 

أكثر استدامة وشمواًل من الناحية المالية”.

خالد الرميحي 

المنامة - مجلس التنمية

أمل الحامد من السنابس

حازم بن قاسم

المنامة - سوليدرتي

دشنت شركة سوليدرتي، خدمة مركز االتصال الجديد، وذلك بالشراكة 
الموظفين  مــن  عــالــيــة  مــهــارة  فــريــق ذي  بتخصيص  ــك  وذلـ إنــفــيــتــا،  مــع 
ومباشر  أولــي  تواصل  كنقطة  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  الناطقين 
المتعلقة  العمالء  استفسارات  على جميع  للرد  وذلك  لعمالء سوليدرتي، 

بخدمات وعروض الشركة. 

وقال الرئيس التنفيذي لسوليدرتي، 
المبــادرة  “هــذه  محمــد  جــواد 
تعتبــر خطــوة كبيــرة نحــو جهودنــا 
المســتمرة لتعزيــز قنواتنا االتصالية 
ونحــن  عمالئنــا،  بتجربــة  لالرتقــاء 
واثقــون بــأن هــذه الخدمة ســتكون 
المــدى  علــى  إيجابــي  تأثيــر  ذات 

البعيد وستقربنا من عمالئنا اكثر”.
مــن جهتــه قــال الرئيــس التنفيــذي 
إلنفيتــا، راهــول بــاال “نوفــر خدمات 
كمــا  المعاييــر،  بأحــدث  متطــورة 
مــع  التعامــل  ضمــان  إلــى  نهــدف 
ومهنيــة.  فعالــة  بطريقــة  العمــالء 
خدماتنــا  لتوفيــر  ســعداء  نحــن 

لتنميــة  ونتطلــع  التأميــن  لقطــاع 
أعمالنــا ضمن مجموعة متنوعة من 

القطاعات”.

“سوليدرتي” تدشن مركزا لالتصال

جواد محمد



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 -19867( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -ادارة التسجيل
)CR2019 -17224( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

10/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -ادارة التسجيل

)CR2019 -19088( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

29/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -ادارة السجل التجاري

)CR2019 -12807( 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: يوسف شوقي محمد الصباح

االسم التجاري الحالي: سباد للتموين
االسم التجاري الجديد: مطاعم ساليدرز

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: ابتسام علي جمعة سالم السويدي

االسم التجاري الحالي: نيو زين لطباعة

االسم التجاري الجديد: زهرات الخليج للقرطاسية والطباعة

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: حليمة احمد علي محمد عيسى

االسم التجاري الحالي: ستايلوس لتخليص المعامالت

االسم التجاري الجديد: ستا يلوس لخدمات  االعمال

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: حسين علي حسن بلواي

االسم التجاري الحالي: شمس الدوحة للمقاوالت

االسم التجاري الجديد: شمس الدوحة لتنظيم الحفالت

قيد رقم: 2-71804

قيد رقم: 4-64620قيد رقم: 1-111780قيد رقم: 12-56001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )00( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة كومنت التجارية البحرين ذ.م.م

10/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 -7202 ( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة يوروسكوت )الشرق األوسط( ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )176588( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة إنيشيتف ميديا ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة دار الحداثة للمقاوالت ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ جاس���م حبيب احمد اعقابي  باعتباره المصفي القانوني لش���ركة كومنت التجارية 
البحري���ن ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة بموج���ب القي���د رق���م 
68143، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من 
الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ ياس���ين احم���د محم���د جمع���ان  باعتب���اره المصفي القانوني لش���ركة يوروس���كوت 
)الش���رق األوس���ط( ذ.م.م، المسجلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة بموجب القيد 
رق���م 99682-1، طالب���ا إش���هار انته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختياري���ة 
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ محمود يس���ري فتحي جمعة بدران  باعتباره المصفي القانوني لش���ركة إنيشيتف 
ميديا ذ.م.م، المس���جلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 58532، 
طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل 
التج���اري، وذل���ك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
الس���يد / عبدالرحمن حس���ين عبدالرحمن حسين  باعتباره المصفي القانوني لشركة 
دار الحداث���ة للمقاوالت ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة بموجب 
القي���د رقم 66459-1، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية 
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

10/2/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -18569( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا الس���ادة هانم خليفة عبده خليف���ة 560801467 بطلب تحويل المحل 
التج���اري التال���ي: إل���ى الس���ادة/ احم���د خليف���ة ابراهي���م محم���د ال���ذوادي الرق���م 
الش���خصي 740902849،فعلى كل من لديه اعت���راض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 78342-1

اسم التاجر: ليالي للتنظيفات

نوع النشاط: تشييد التنظيفات العام للمباني

العنوان: شقة: 22 - مبنى :ط105 - طريق: 3924 - مجمع: 939 الرفاع

11/2/2019
)CR2019-19975( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

10/2/2019
)CR2019-19216( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعلن أدناه: امان���ي عبدهللا عل���ي النعيمي تحويل المح���ل التجاري 
التالي: الى السيد/ جهاد سلمان ابراهيم عبدالعزيز الجودر 

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

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدناه: ايمان عبدهللا عيس���ى احم���د تحويل المح���ل التجاري 
التالي: الى السيد/ سناء عباس علي حسن بوطاهر 

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

رقم القيد
66688-2

االسم التجاري
سانترك للتحف

رقم القيد
84640-1

االسم التجاري
مركز سناء القمر للتجميل

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة محمد حمود البرجس للتجارة ش.ش.و لمالكها محمد بن 

حمود بن برجس البرجس
سجل تجاري رقم 101567

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة محمد حمود البرجس للتجارة ش.ش.و لمالكها 
محمد بن حمود بن برجس البرجس بموجب القيد رقم 101567، بتصفية الش���ركة 

اختياريا وتعيين السيد/  sivaraman vinodlal مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
sivaraman vinodlal :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 36630306 )973+(
vinod0doniv@gmail.com :البريد االلكتروني
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عرض وطلب
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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
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international
@albiladpress.com

أمير قطر يهنئ رئيس 
إيران بذكرى الثورة

هنأ أمير قطر تميم بن حمد، الرئيس 
اإليراني حسن روحاني، بالذكرى 

الـ40 لثورة الخميني.
ووفقا لوكالة الجمهورية اإلسالمية 
لألنباء “إرنا”: “بعث أمیر دولة قطر 

الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني، 
ببرقیة تهنئة إلی رئیس الجمهوریة 
اإلسالمیة اإلیرانیة حسن روحاني 
بمناسبة الذكری األربعین النتصار 

الثورة اإلسالمیة في إیران”. وتشهد 
العالقات القطرية اإليرانية، تطورا 

كبيرا، خالل العامين الماضيين، 
وتحديدا منذ قطع السعودية 
واإلمارات والبحرين ومصر، 

العالقات مع قطر.

سامح شكري: قاطعنا الدوحة لنعفي أنفسنا من نتائج سياستها

نواب أميركيون يطالبون ترامب بمحاسبة قطر

طالمــا نظــرت الواليــات المتحــدة إلــى قطــر علــى أنها دولة صديقــة، لكّن تياًرا جديــًدا في الكونغرس بــدأ بالربط في اآلونــة األخيرة بين الدوحة وطهــران وتمويل 
الجماعــات اإلرهابيــة. وبــدأت تظهــر في العاصمة األميركية مالمح جديدة للسياســة تجاه قطر، فقد أبدى أعضاء في الكونغــرس األميركي ربًطا أكثر بين الدوحة 

وطهران وبين قطر وتمويل التنظيمات اإلرهابية.

نائــب  وهــو  مارشــال،  روجــر  وقــال 
جمهوري من كنســاس، إن إيران ليست 
الدولــة الوحيــدة التي تمــول اإلرهاب.. 

قطر أيًضا تفعل ذلك.
خــالل  الكونغــرس  أعضــاء  وأشــار 
حديثهــم لمنتــدى الشــرق األوســط في 
قطــر خصوًصــا  أهميــة  إلــى  واشــنطن 
لجهــة وجــود قاعدة عســكرية أميركية 
ضخمــة علــى أراضيهــا، لكنهــم أشــاروا 
إلــى أن ذلــك ال يجــب أن يعنــي عــدم 

محاسبة الدوحة على تصرفاتها.
أما عضــو الكونغرس وارن دايفدســون 
فقــال إن قطر تدعم تنظيمات وضعتها 
الــدول األربــع على الئحــة اإلرهاب، كما 
أن قطــر تدعم تنظيمات أخرى صنفتها 

الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبي 
على أنها إرهابية.

ويمتاز أعضاء الكونغرس الجمهوريون 
بهــذه المواقف المتشــددة من تصرفات 
إدارة  لدفــع  اآلن  يســعون  وهــم  قطــر 
الرئيــس دونالد ترامب التخاذ خطوات 
ومحاســبة قطــر وأشــاروا تحديــًدا إلى 
والحمــالت  بالســايبر  قطــر  هجمــات 
تمويــل  إلــى  باإلضافــة  اإلعالميــة 

المنظمات اإلرهابية.
جمهــوري  نائــب  برغمــان،  جــاك  وأكــد 
دامــت  مــا  قطــر  أن  ميشــيغان،  مــن 
تدعــم اإلرهــاب فإنهــا يجــب أن تخضع 

للمحاسبة.
فــي  جديــًدا  توجًهــا  هــذا  كل  يمّثــل 

العاصمــة األميركية ومحاولة لتســليط 
الضوء على الممارسات القطرية.

أزمة قطر ما زالت مستمرة

أكــد وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح 
شــكري، أمــس االثنيــن، أن األزمــة مــع 
قطــر مــا زالــت مســتمرة، خصوصــا أن 
األوضــاع لــم تتغيــر منــذ اتخــاذ الــدول 
واإلمــارات  ومصــر  الســعودية  األربــع، 

والبحرين، قراًرا بمقاطعتها.
وقال في مقابلة مشتركة مع فضائيات 
مصريــة مــن العاصمــة اإلثيوبية أديس 
بابا على هامش مشاركة مصر في القمة 
اإلفريقيــة، إن تطورات األزمة القطرية 
فــي  ثبــات  وهنــاك  كثيــًرا،  تتغيــر  لــم 

موقف الدول األربع، وتنســيق مشــترك 
ومســتمر بينهــم، لتوضيــح األمــور بمــا 
يعزز من مواقفهم وسياساتهم، مضيًفا 
أنــه ال مصالحــة مــع قطــر قبــل أن تغير 
ســلوكها ومنهجهــا، لنعفــي أنفســنا مــن 

النتائج السلبية لسياساتها.

وأضاف أن موقف الرباعي العربي  «
تجاه قطر واضح، ولن يكون هناك 

استعادة للعالقات معها قبل أن يكون 
تغيير ملموس في سياستها، مضيًفا 

أنه لم يسمع من أي أحد من الشركاء 
عن وجود رغبة في المصالحة معها 
استجابة لضغوط دولية أو إقليمية، 

ومؤكًدا أن الموقف بين الرباعي 
متسق وثابت بشأن القضية.

عواصم ـ وكاالت

طهران ـ وكاالت

وزير الخارجية المصري سامح شكري

أنقرة ـ رويترزنيودلهي ـ رويترزبيروت ـ رويترز

قالــت جامعــة الــدول العربية، أمس االثنين، إنه ال يوجــد توافق بعد بين الدول 
األعضــاء قــد يســمح بعــودة عضويــة ســوريا التــي جــرى تعليقهــا العــام 2011؛ 

بسبب قمعها للمحتجين في بداية الحرب األهلية.

وتمكن النظام السوري شيئا فشيئا من 
كســر شــوكة مقاتلــي المعارضــة بدعــم 

عسكري من روسيا وإيران.
وقــال األميــن العــام للجامعــة العربيــة 
الســابق  المصــري  الخارجيــة  ووزيــر 
أحمــد أبــو الغيط خالل زيــارة لبيروت، 
إنه ال يوجد توافق بعد بشــأن الســماح 

بعودة سوريا إلى الجامعة.
وأضــاف “أتابع بدقة شــديدة 

الموضــوع،  هــذا  جــدا 
ولكننــي لم أرصــد بعد أن 
هنــاك خالصات تقود إلى 
نتحــدث  الــذي  التوافــق 

يمكــن  والــذي  عنــه 
إلــى  يــؤدي  أن 
لــوزراء  اجتمــاع 

الخارجيــة العــرب يعلنــون فيــه انتهاء 
الخــالف وبالتالــي الدعــوة إلــى عــودة 

سوريا لشغل المقعد”.
ومــن المقــرر أن تعقد الجامعــة العربية 
اجتمــاع قمــة لزعمــاء الــدول األعضاء 

في نهاية مارس في تونس.

وعند سؤاله عن فرص إعادة  «
سوريا إلى الجامعة، أشار أبو 

الغيط إلى أن من المقرر أن يعقد 
وزراء خارجية الدول األعضاء 

اجتماعين قبل القمة. وأضاف “لكن 
المسألة ليس مسألة وقت، المسألة 

هي إرادة. المسألة هي توافق 
الدول فيما بينها. يجب 
لكي تعود سوريا أن 
يكون هناك توافق”.

أبهرت بريانكا غاندي، شقيقة رئيس حزب المؤتمر المعارض بالهند، مواطنيها، 
أمــس االثنيــن، فــي أول ظهــور سياســي علنــي لهــا، ووصــل األمــر لحــد إطالق 

المؤيدين اسم جدتها الزعيمة أنديرا غاندي عليها.

غانــدي  أنديــرا  الراحلــة  حفيــدة  وقامــت 
أمس، بأول جولة اســتطالعية اســتقطبت 
اآلالف فــي أكثــر  الواليات الهندية ســكانا، 
قبل االنتخابات العامة المقررة بعد شهور.

وكان رئيس حزب المؤتمر، راهول غاندي، 
قــد فاجأ مواطنيه الشــهر الماضي، بتعيين 
للحــزب.  الصغــرى ســكرتيرة عامــة  أختــه 
وســتكون أيضا مرشــحة الحزب في والية 

أوتــار براديــش، التــي ترســل أكبــر عدد 
مــن المشــرعين إلــى مجلــس النــواب 
الهنــدي، ويهيمــن عليهــا حاليا حزب 

بهاراتيــا جاناتــا الــذي ينتمي 
وزراء  رئيــس  إليــه 

الحالــي  الهنــد 
ناريندرا مودي.

مــن  سلســلة  لكــن 

الهزائــم التي مني بها حزب بهاراتيا جاناتا 
العــام  الواليــة فــي أواخــر  فــي انتخابــات 
الماضي، واالستياء المتزايد بشأن اقتصاد 
زراعــي ضعيــف ونمو باهت فــي الوظائف، 
أضعــف موقف مودي، ودفع حزب المؤتمر 
بشــكل متزايد للســعي من أجل االســتفادة 

من كل ذلك.

تشتهر بريانكا البالغة من العمر 47  «
عاما - والتي يشار إليها عادة 

باسمها األول - بتشابهها المذهل 
مع جدتها، رئيسة الوزراء 

الراحلة إنديرا غاندي، وهي 
معروفة بمواهبها 

كمتحدثة قادرة 
على التواصل مع 

الناخبين.

قبــل 3 أيــام مــن انعقــاد قمــة ثالثيــة مرتقبــة فــي روســيا بشــأن ســوريا، أعلنــت 
موســكو وأنقــرة، أمــس االثنيــن، التوصــل إلى اتفــاق يقضي باتخــاذ “إجراءات 
حاسمة” في محافظة إدلب، التي تسيطر عليها جبهة النصرة، المصنفة إرهابيا.

ومن المقرر أن يلقي قادة روسيا وتركيا 
وإيران، الخميس، في منتجع شوتشــي 
المطــل علــى البحــر األســود، فيمــا قــال 
األميركــي  االنســحاب  إن  مســؤولون 
المتوقــع من ســوريا والوضــع في إدلب 

سيطرحان على طاولة البحث.
اإلعــالم  وكالــة  عــن  “رويتــرز”  ونقلــت 
“الخطــوات  اإلعــالن  أن  الروســية 
الحاسمة من أجل االستقرار في إدلب” 

جاء في بيان مشترك بعدما أجرى 
وزيــر الدفاع الروســي، ســيرغي 
شويغو، محادثات في أنقرة مع 
نظيــره التركــي، خلوصــي أكار. 

ولــم يوضــح البيــان مــا هــي 
أو  الحاســمة  اإلجــراءات 

متــى يمكــن اتخاذهــا، 

اتخــاذ  “ضــرورة  إلــى  تطــرق  لكنــه 
إجراءات حاسمة تحديدا لضمان األمن 
في المنطقة منزوعة السالح في إدلب”. 
أكدنــا  االســتفزازات،  “رغــم  وأضــاف 
الشــراكات  مواصلــة  وضــرورة  أهميــة 
بيــن المخابرات والقوات المســلحة في 
البلدين إلحالل السالم ودعم االستقرار 

في إدلب”.

وكان وزير الخارجية التركي،  «
مولود جاويش أوغلو، قال في 

وقت سابق، إن موسكو طرحت 
فكرة أن تشن روسيا وتركيا 

عملية مشتركة لطرد مسلحي 
جبهة النصرة من إدلب، 

لكنه لم يذكر رأي أنقرة 
في الفكرة.

اتفاق روسي تركي بشأن إدلب“انبعاث أنديرا غاندي”ال توافق بشأن عودة سوريا

12 فبراير 2019 الثالثاء
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بغداد ـ وكاالت

الجزائر - أ ف ب

أعلنت الحكومة العراقية، امس االثنين، 
عن تحرير الجيش العراقي 6 إيزيديات 
كــن مختطفات لدى تنظيم “داعش” منذ 

عام 2014.
األمنــي  اإلعــالم  لخليــة  بيــان  وذكــر 
الحكوميــة أن “القــوات األمنيــة حــررت 
أطفالهــن  مــع  إيزيديــات  مختطفــات   6
الســتة، الذيــن اختطفهــم داعــش خــالل 
عــام  الموصــل  مدينــة  علــى  ســيطرته 

.”2014
وأشــار البيــان إلــى أن “القــوات األمنيــة 
أوصلــت المختطفيــن المحررين بســالم 

إلى ذويهم في قضاء سنجار”.
العراقــي،  الرئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
اإلســراع  أهميــة  أمــس،  صالــح،  برهــم 
بجمــع وحفــظ األدلــة التي تديــن تنظيم 
“داعــش” بمــا ارتكبــه مــن جرائــم بحــق 

العراقيين ترقى إلى اإلبادة الجماعية.

الجزائــري،  العــدل  وزيــر  يســتبعد  لــم 
الطيــب لــوح، إجــراء تعديــل دســتوري 
عميق إذا أجمعت التشكيالت السياسية 
علــى  الوطنيــة  النــدوة  فــي  المشــاركة 
لــن  التعديــالت  أن  إلــى  مشــيرا  ذلــك، 
تمــس الثوابت. وكشــف وزير العدل في 
تصريحــات صحافيــة عــن إمكانية منح 
الســلطة التشــريعية صالحيــات رقابيــة 
التنفيــذي  الجهــاز  عمــل  لمراقبــة  أكبــر 

لتعزيز التوازن بين السلطات.
وشــهد الدســتور الجزائــري 3 تعديــالت 
العزيــز  عبــد  الرئيــس  حكــم  فتــرة  فــي 
بوتفليقــة، وأبرزها إلغاء تقييد الواليات 
الرئاسية التي سمحت للرئيس بالترشح 
 2009 فــي  ورابعــة  ثالثــة  لواليتيــن 
و2014، قبل أن يتم تحديدها بواليتين 
البرلمــان  وأقــر   .2016 تعديــل  فــي 
التعديالت الثالثة دون استفتاء شعبي.

العراق: تحرير أطفال ونساء من قبضة “داعش”

وزير العدل الجزائري ال يستبعد تعديل الدستور

الخرطوم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

جــدد الجيــش الســوداني، أمــس االثنيــن، انحيازه التام ألمن الوطن وســالمة المواطنيــن وحماية أرواحهــم وممتلكاتكم، كما أكد 
تماسكه حول قيادته “لتفويت الفرصة على المتربصين”.

ابــن  عــوض  الســوداني  الدفــاع  وزيــر  ودعــا 
عــوف، لــدى مخاطبته عددا من ضباط القوات 
المســلحة إلــى أهمية التحلــي باليقظة والحذر 

“لتفويت الفرصة على المتربصين”.
وأكــد الوزيــر التفــاف القــوات المســلحة حــول 
بواجباتهــا  االلتــزام  علــى  وحرصهــا  قيادتهــا، 
األخطــار  مــن  البــالد  وحمايــة  الدســتورية، 
والمهــددات والمحاوالت، التــي تريد جر البالد 

إلى منزلق الفوضى.
الســوداني  والمخابــرات  األمــن  مديــر  وكان 
الفريــق أول صــالح عبــدهللا قوش قــد قال إن 
بــالده مصطفــة  فــي  كافــة  النظاميــة  القــوات 
لــن  أنهــا  علــى  الشــرعية، مشــددا  تمامــا وراء 

تسمح بانزالق السودان إلى الفوضى.
وأكــد قــوش أن “الســبيل الوحيــد للتغيــر هــو 
نشــره  لمــا  وفقــا  وذلــك  االقتــراع”،  صناديــق 

“المركز السوداني للخدمات الصحفية”.
وأكــد المســؤول الســوداني ضــرورة االلتفــات 
ومطالبهــم  الحقيقيــة  الشــباب  لقضايــا  الجــاد 

الموضوعية، دون مزيد من التوضيح.
ويشــهد السودان منذ 19 ديسمبر، احتجاجات 

النظــام”،  “رحيــل  بـــ  بالغــالء ومطالبــة  منــددة 
صاحبتهــا أعمــال عنــف أســفرت عــن ســقوط 
31 قتيــال، وفــق آخــر إحصــاء حكومــي، فــي 
وقت تتهم الســلطات جهــات مرتبطة بالخارج 

بمحاولة جر البالد إلى دوامة من العنف.

اعتبــر المتحــدث باســم الحكومــة اليمنيــة راجــح بــادي أن اتفــاق ســتوكهولم أصبــح فــي غرفة اإلنعاش بســبب رفض ميليشــيات 
الحوثي بشكل قاطع تنفيذ أي بند من بنوده.

كمــا اعتبــر بــادي أيضــا أن اللغة األمميــة بدأت 
بعــد أن حــذرت األمــم  أكثــر وضوحــا،  تكــون 
المتحــدة مــن عــدم القــدرة علــى الوصــول إلى 
مطاحن الحبوب، مضيفا أن ذلك بسبب تعنت 
ميليشــيات الحوثــي، متمنيــا أن تكــون هنــاك 

خطوات فعلية إلنقاذ اليمنيين.
العراقيــل  وإزالــة  الحديــدة  اتفــاق  ويعتبــر 
الحوثيــة أمــام تنفيذه محــور محادثات رئيس 
فريــق المراقبيــن األممييــن فــي لجنــة إعــادة 
االنتشــار الجنرال مايكل لوليسغارد والمبعوث 
فــي  غريفيثــس  مارتــن  اليمــن  إلــى  الخــاص 

العاصمة صنعاء مع قيادات الميليشيات.
وغريفيثــس الــذي وصــل صنعــاء ســيركز فــي 
مناقشــته علــى آلية تنفيــذ اتفاق ســتوكهولهم 
فــي  الطرفيــن  قــوات  انتشــار  بإعــادة  والبــدء 
للمســاعدات  ممــرات  لفتــح  الحديــدة  مدينــة 

اإلنســانية. مصادر حكومية أكــدت أن الجانب 
الحكومــي تمســك بتنفيــذ بنود االتفــاق حزمة 
موانــئ  مــن  االنتشــار  بإعــادة  بــدءا  واحــدة، 
الحديدة الثالثة مع التزامها باالنســحاب لفتح 
ممر آمن للمســاعدات، لكن الميليشيات ترفض 

إعادة االنتشار وفق مصادر في اللجنة.
وقالــت الحكومــة اليمنيــة إنهــا حريصــة علــى 
تنفيــذ اتفاق الســويد كمنظومــة متكاملة، وأن 
الطــرف  إعــالن  هــي  األممــي  المبعــوث  مهمــة 

المتسبب في المعاناة اإلنسانية.

وزير الدفاع السوداني الفريق ركن عوض بن عوف األمم المتحدة تحاول إنقاذ اتفاق السويد

أكد تماسكه حول قيادته “لتفويت الفرصة على المتربصين” مارتــن غريفيثس فــي صنعــاء للضغط علــى الحوثيين
الجيش السوداني منحاز ألمن الوطن والمواطنين الشرعية: اتفاق ستوكهولم بغرفة اإلنعاش



بكين ـ رويترز

حــذرت وزارة الدفــاع الصينية الواليات المتحدة من مواصلة “األعمال اســتفزازية” 
في مياه بحر الصين الجنوبي، متوعدة باتخاذ خطوات جوابية في حال عدم توقف 

واشنطن عن تحرشاتها هذه.

أمــس  نشــر  بيــان،  فــي  الــوزارة،  وقالــت 
We�  االثنيــن، علــى حســابها فــي موقــع
chat للتواصــل االجتماعــي: “نحــن نصــّر 
علــى أن يكــف الجانب األميركي عن هذه 
االســتفزازات. وســتراقب القوات التابعة 
للمنطقــة العســكرية الجنوبيــة من الصين 
الوضــع،  تطــورات  كثــب  عــن  الشــعبية 
عنــد  الضروريــة  الخطــوات  وســتتخذ 
اللزوم، وستدافع بحزم عن األمن القومي 

وسيادة البالد”.
وفــي وقت ســابق أفادت وكالــة “رويترز” 
بأن طرادين أميركيين حاملين للصواريخ 

مّرا، في تحدٍّ واضح، امس االثنين، قرب 
إحدى جزر أرخبيل ســبراتلي )نانشــا( في 
بحــر الصين الجنوبي، مخترقين المنطقة 

التي تعتبرها بكين مياهها اإلقليمية.

وأشارت الوكالة إلى أن مرور  «
الطرادين جرى في إطار العمليات 

األمريكية الخاصة بضمان حرية 
المالحة في منطقة “ميستشيف” 

االستراتيجية. وسبق أن أرسلت 
الواليات المتحدة سفنا حربية 

إلى هذه المنطقة في إشارة من 
واشنطن إلى أنها ال تعترف بحقوق 

الصين فيها.

سيول - أ ف ب

قــال الرئيــس الكــوري الجنوبــي مــون جيــه إن، أمس االثنيــن، إن االتفــاق على قمة 
ثانيــة بيــن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب والزعيــم الكوري الشــمالي كيم جونغ 

أون هو “اختراق ملحوظ” في مفاوضات السالم.

منــذ  لــه  تعليــق  أول  فــي  مــون  وصــرح 
اإلعالن عن القمة “بالنســبة لنا فإن حقبة 
الســالم واالزدهــار فــي شــبه الجزيرة قد 

اقتربت”.
أن  الجنوبــي  الكــوري  الرئيــس  وأضــاف 
االجتمــاع “اختــراق ملحــوظ فــي عملية 
الســالم في شــبه الجزيرة الكورية”، لكنه 
أقــر “باســتمرار وجود كثيــر من الغموض 
حول ما إذا كان نزع الســالح النووي في 
شــبه الجزيــرة الكوريــة وعمليــة الســالم 

يمكن إنجازهما بنجاح”.
األميركــي  الزعيميــن  أن  مــون  وأضــاف 

علــى  مصّممــان  الشــمالي  والكــوري 
إجــراء محادثاتهما بســبب “الثقة القوية 
بالتوجه الذي يتعين أن يسلكه التاريخ”.

ويتولــى مــون حاليــا دور الوســيط بيــن 
إلــى  ويســعى  وواشــنطن،  يانــغ  بيونــغ 
نــزع  محادثــات  فــي  الفجــوة  تقليــص 

السالح النووي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس  «
األميركي والزعيم الكوري الشمالي 

في هانوي في 27 و28 فبراير في 
أعقاب قمة تاريخية أولى بينهما جرت 

بسنغافورة في شهر يونيو 2018.

كابول ـ رويترز

وصل وزير الدفاع األميركي بالوكالة، باتريك شاناهان، إلى العاصمة األفغانية 
كابــول، أمــس االثنيــن، فــي زيــارة مفاجئة هي األولــى التي يقوم بهــا بعد توليه 

منصبه، إذ من المقرر أن يلتقي مسؤولين أفغان.

وقــال شــاناهان لمجموعــة صغيــرة من 
مــن  إن  معــه،  المســافرين  الصحفييــن 
المهم مشــاركة الحكومــة األفغانية في 
المحادثــات الراميــة إلــى إنهــاء الحرب 
الدائرة في البالد منذ 17 عاما، وفق ما 

ذكرت “رويترز”.
وأضــاف وزيــر الدفــاع األميركــي الذي 
ســيجري سلســلة لقــاءات، أبرزهــا مــع 
أن  غنــي،  أشــرف  األفغانــي  الرئيــس 
الواليــات المتحــدة لهــا مصالــح أمنيــة 
مهمــة فــي المنطقــة، وتريــد االســتماع 

من القادة على األرض.

ماتيــس  جيــم  مــكان  شــاناهان  وحــل 
الماضــي،  فــي ديســمبر  الــذي اســتقال 
بســبب خالفات مــع الرئيــس األميركي 
دونالــد ترامــب، كان أبرزها االنســحاب 

األميركي من سوريا.

وتأتي زيارة الوزير األميركي إلى  «
كابول غداة إعالن الواليات المتحدة 
أن مبعوثها إلى أفغانستان زلماي 
خليل زاد، سيبدأ جولة تشمل ست 
دول، بينها البلد الغارق في الحرب، 

وذلك بهدف تسهيل الحوار بين 
أطراف النزاع األفغاني.

بكين تحذر واشنطن من 
“استفزازاتها”

قمة ترامب وكيم 
“اختراق ملحوظ”

وزير الدفاع األميركي 
يزور كابول فجأة

حاكم كاليفورنيا يتحدى ترامب.. على حدود المكسيك

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

ذكرت وســائل إعالم أميركية، أمس االثنين، أن حاكم والية كاليفورنيا، جافين 
نيوســوم، يعتــزم ســحب كل قــوات الواليــة، البالــغ قوامهــا 360 جنديــا، من على 
الحــدود مــع المكســيك في تحــد، فيما يبدو لموقــف الرئيس دونالــد ترامب الذي 

يصور أن هناك أزمة أمن قومي هناك.
وذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” ووسائل إعالمية أخرى أن الحاكم المنتمي 
للحزب الديمقراطي ســيعلن في خطاب يلقيه، اليوم الثالثاء، أنه ســيكلف الحرس 

الوطني بمهمة جديدة حتى ال يتورط في “مسرحية سياسية”.
وتماثــل تلــك الخطــوة قــرارا اتخذتــه ميشــيل لوغــان غريشــام، حاكمــة واليــة نيــو 
مكسيكو، األسبوع الماضي، أمرت فيه أغلب قوات الحرس الوطني المنتشرة على 
حدود الوالية مع المكسيك باالنسحاب، رافضة أيضا ما يصوره الرئيس الجمهوري 

عن وجود أزمة هناك.

وأشار ترامب مرارا إلى تهديدات من عبور مهاجرين غير شرعيين حدود  «
البالد مع المكسيك وجعل من بناء جدار حدودي هناك أولوية لرئاسته، لكن 

الديمقراطيين يسعون إلحباط ذلك ويقولون إنه غير ضروري ومضيعة 
للمال. وطلب ترامب 5.7 مليار دوالر لمشروع الجدار.

كابولسيولبكين

أعــاد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب التأكيــد علــى أن الواليــات المتحدة ستســيطر قريبا علــى 100 % من المناطق التي يســيطر عليهــا تنظيم داعش 
المتشدد في سوريا.

وكتب ترامب في تغريدة على حســابه في تويتر 
قبــل ســاعات قائــال إن “الواليــات المتحدة ســوف 
100 % مــن أراضــي  تســيطر قريبــا علــى نســبة 

تنظيم داعش في سوريا”.
“هــل  قائــال:  بتســاؤل  تغريديــه  ترامــب  وختــم 
تصدقــون ذلــك؟”، فــي إشــارة إلــى وســائل إعــالم 
األميركــي  الرئيــس  سياســات  تعــارض  أميركيــة 
وتشــكك في قدرة واشــنطن على تنفيذ انسحابها 

من سوريا.  
وتأتــي تغريــدة ترامب بعد 4 أيــام من تصريحات 
له قال فيها إن اإلعالن الرســمي عن تحرير كامل 
األراضــي التــي كان يســيطر عليهــا تنظيــم داعش 

في سوريا والعراق، ربما يكون األسبوع المقبل.
وقــال ترامــب أمــام أعضــاء التحالــف الدولي ضد 
األميركييــن  “الجنــود  إن  واشــنطن  فــي  داعــش 
ســوريا  وقــوات  التحالــف  فــي  وشــركائنا 

الديمقراطيــة حــرروا على األرجــح كامل المناطق 
التــي يســيطر عليهــا تنظيــم داعــش فــي ســوريا 

والعراق”.
وأعاقــت األلغــام األرضيــة، التــي زرعهــا مســلحو 
ســوريا  قــوات  تقــدم  مــن  اإلرهابــي،  التنظيــم 
التحالــف  مــن  المدعومــة  “قســد”،  الديمقراطيــة 
الدولي، في الجيب األخير للتنظيم على الضفاف 
الشــرقية لنهــر الفرات، في ريف دير الزور شــرقي 
ســوريا. وأفــاد المرصد الســوري لحقوق اإلنســان، 
أمــس االثنيــن، بــأن القــوات التــي يشــكل األكــراد 
عمودها الفقري، تتقدم بشكل حذر، نتيجة األلغام 
التــي زرعهــا مســلحو داعــش فــي محيــط الجيب 
الخاضــع لــه، وهو قريــة الباغوز، آخــر موطئ قدم 
للتنظيم اإلرهابي في سوريا، مع بقاء جيب أصغر 

في بادية دير الزور وحمص.
“هــاوار”  أنبــاء  وكالــة  أفــادت  ناحيتهــا،  ومــن 

الكرديــة بتجــدد القتال العنيف بين قوات ســوريا 
الديمقراطية ومسلحي داعش في القرية.

داعــش  اســتعان  األرضيــة،  األلغــام  وإلــى جانــب 
بوســائل عــدة فــي محاولــة لصــد اقتحــام جيبــه، 
إذ نفــذ هجوما مضادا بواســطة ســيارات مفخخة 

وانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة.
وبحســب المرصــد، فــإن جيــب داعــش فــي ريــف 
دير الزور تقلص كثيرا وانحسر في 3 كيلومترات 
مربعــة، فيما ضاعف التحالف الدولي من عمليات 
قصفــه مدفعيــا وجويا، كما شــددت قوات ســوريا 
الديمقراطية من ضغطها عليه في محاولة إلجبار 

مسلحي داعش على تسليم أنفسهم.

وال يزال مدنيون عالقون في جيب داعش،  «
الذي يتخذ منهم دروعا بشرية، وبعضهم 

لم يتمكن من الوصول إلى مناطق سيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية بسبب المعارك.

عواصم ـ وكاالت

ترامب: قريبا نسيطر على كل ما امتلكه داعش
ــا ــوري ــي س ــر فـ ــيـ ــم األخـ ــي ــظ ــن ــت ــب ال ــي ــة ج ــرك ــع ــم م ــس ــام” تـــعـــوق ح ــ ــغـ ــ “األلـ

عواصم ـ وكاالت

أجهــزة  أن  االثنيــن،  أمــس  وإســرائيلية،  بريطانيــة  إعــالم  وســائل  ذكــرت 
اســتخبارات 3 دول، شــاركت فــي تهريــب عالــم نــووي إيراني، مســتغلة قوافل 

المهاجرين التي تدفقت على أوروبا في اآلونة األخيرة.

بوســت”  “جيروزاليــم  صحــف  وقالــت 
اإلســرائيلية، و”ديلــي ميــل” و”صنــداي 
عمليــة  إن  البريطانيتــان،  إكســبريس” 
النــووي  العالــم  لتهريــب  التخطيــط 
اإليرانــي، الــذي لــم تذكــر اســمه، بدأت 

في أكتوبر الماضي.
وتمكن جهاز االستخبارات اإلسرائيلية 
جهــازي  مــع  بالتعــاون  )الموســاد(، 
االســتخبارات األميركية )ســي آي أيه( 
والبريطانيــة )إم 16(، من إخراج العالم 
النــووي اإليرانــي، البالــغ مــن العمــر 47 
عامــا، مــن إيران إلــى تركيا فــي أواخر 

ديسمبر الماضي.
العالــم  أن  الثــالث  الصحــف  وأفــادت 
إلــى  ذلــك  بعــد  تهريبــه  تــم  اإليرانــي 
المملكــة المتحدة على متن قارب قابل 
للنفخ، رفقة مهاجرين إيرانيين آخرين 
وصلــوا إلــى مدينــة ليــدز مطلــع العــام 

الجاري.

اإليرانييــن  المهاجريــن  تدفــق  وازداد 
األخيــرة،  اآلونــة  فــي  بريطانيــا  إلــى 
بعــد قــرار الحكومــة الصربيــة الســماح 
إلــى  الدخــول  اإليرانييــن  للســياح 
أراضيهــا مــن دون تأشــيرة، ممــا مكــن 
الكثير من اإليرانيين من استغالل هذا 

الخط للوصول إلى أوروبا.
األمنيــة  األجهــزة  واســتجوبت 
البريطانية العالم اإليراني بشأن الوضع 
الحالــي للبرنامج النووي اإليراني، قبل 
أن تنقلــه جــوا إلــى الواليــات المتحدة، 

وفق ما ذكرت الصحف الثالث.

وذكرت هذه الصحف أن العالم  «
الذي تم تهريبه، ساعد في اغتيال 
العالم النووي اإليراني مصطفى 

أحمدي روشان في يناير 2012، 
حيث اتهمت طهران حينها 

الموساد اإلسرائيلي بالوقوف وراء 
العملية.

استخبارات 3 دول تهرب عالما نوويا إيرانيا

الرئيس األميركي دونالد ترامب

الثالثاء 12 فبراير 2019 
7 جمادى اآلخرة 1440 15

بومبيو في وارسو لتشكيل تحالف ضد إيران
روحانـــي: ســـنواصل تعزيـــز قوتنـــا العســـكرية وبرنامجنـــا الصاروخـــي

فيمــا بــدأ وزيــر الخارجيــة األميركي مايك بومبيــو، أمس االثنين، جولة في وســط أوروبا 
تشمل المجر وسلوفاكيا وبولندا، أمال في تشكيل تحالف ضد سلوك إيران.

نقل التلفزيون الرسمي اإليراني عن الرئيس 
حســن روحاني قوله، أمس، إن إيران عازمة 
وبرنامجهــا  العســكرية  قوتهــا  تعزيــز  علــى 
مــن  الرغــم  علــى  الباليســتي  الصاروخــي 
الضغــوط المتناميــة من الــدول التي وصفها 

بالمعادية لكبح عمل بالده الدفاعي.
وقــال روحاني، في خطــاب ألقاه في ميدان 
آزادي )الحريــة(، الــذي احتشــد فيه عشــرات 
للثــورة  األربعيــن  الذكــرى  إلحيــاء  اآلالف 
اإلذن  نطلــب  ولــن  نطلــب  “لــم  اإلســالمية: 
الصواريــخ،  مــن  مختلفــة  أنــواع  لتطويــر 

وسنواصل مسيرتنا وقوتنا العسكرية”.
“المؤامــرة”  إن  اإليرانــي  الرئيــس  وقــال 
األميركيــة ضد إيران لن تنجح أبدًا، مضيفًا: 
رغــم  األميركيــة  العقوبــات  ســتهزم  إيــران 

الصعوبات التي يواجهها الناس.
الى ذلك، قال مســؤولون باإلدارة األميركية، 
إن بومبيــو يســعى خــالل جولتــه تعويــض 
نقــص الوجــود األميركي الذي فتــح الطريق 
أمــام قدر أكبر من النفوذ الصيني والروســي 

في وسط أوروبا.
وتتضمــن الجولة مؤتمــرا يعقد في العاصمة 
البولندية وارسو بشأن الشرق األوسط تأمل 

واشنطن أن تشكل فيه تحالفا ضد إيران.
وســتركز معظــم زيــارة بومبيــو لبولنــدا على 
هــذا المؤتمر الذي تشــارك الواليات المتحدة 
الســالم  مســتقبل   “ بشــأن  اســتضافته  فــي 

واألمن في الشرق األوسط”.
الرئيــس  نائــب  بنــس  مايــك  وســيحضر 
األميركي المؤتمر الذي يســتمر يومين ويبدأ 

في 13 فبراير.
 وتأمــل واشــنطن فــي كســب دعــم لزيــادة 
مــا تصفــه  تنهــي  كــي  إيــران  علــى  الضغــط 
بســلوك هــدام فــي الشــرق األوســط وإنهــاء 

برامجها النووية والصاروخية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد  «
انسحب العام الماضي من اتفاق 

أبرم في 2015 من أجل الحد من 
نشاط إيران النووي، ولكن االتحاد 

األوروبي مصمم على التمسك 
باالتفاق.

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو

عواصم ـ وكاالت
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نبحث عن أقرب موقف لنركن السيارة 
فيــه لقضاء أي مشــوار، نطلــب الطعام 
الحديثــة،  والتطبيقــات  البرامــج  عبــر 

نضغط على الزامور “الهرن” ليأتينا العامل اآلسيوي بالكرك أو بغرض من البقالة!
ال نستخدم الساللم، وال نقوم بمشاوير على األقدام، نلتصق طوال اليوم بالمقاعد في 

العمل والمنزل، حتى يتمكن منا الكسل. 
إنها الرفاهية بالمفهوم الخليجي، قلة الحركة وطلب األشياء بضغطة زر، ال داعي لبذل 

مجهود أو حركة طالما تسير األمور بهذه السهولة واليسر!
أما النتيجة، فهي فائض في معدالت السمنة وتفاقم أمراض الضغط والسكري، وغيرها 

من العاهات الصحية، فضال عن وصول المخ إلى مرحلة متقدمة من االضمحالل!
هل كان الماضي أفضل حاال من هذا الزمن على مســتوى الصحة العامة، كانت أجســام 
النــاس رشــيقة وممشــوقة. أمــا اليــوم، فقــد أصبحــت مترهلــة من قلــة الحركــة، وتغير 

أسلوب الحياة من الصعوبة إلى السهولة!
المشــكلة الكبرى أن القليل من الناس لديهم الرغبة في ممارســة الرياضة بشــكل يومي 
أو شــبه يومي لحرق بعض الســعرات الحرارية، وأما األندية الصحية المنتشرة في كل 
مكان للقضاء على الدهون، فمن يرتادها - مع األسف - ليس أكثر ممن يرتاد المقاهي!
لمــاذا هــذا العــزوف عــن ممارســة الرياضــة ولو بأبســط األشــياء، بالمشــي أو الركض أو 

السباحة؟
أوليســت الرياضة عالجا للجســم من األمراض، وتنشــيطا له من الخمول؟ حتى الحالة 
النفسية ومزاج اإلنسان تنعشه الرياضة؛ ألنها واحدة من األمور التي بإمكانها انتشال 

األوجاع النفسية؟!
إذا كنــت ال تمــارس الرياضــة، فأمامك اليوم فرصة لتســتدرج عضالتــك الخاملة، دعها 
تســتهلك “حمــض الالكتيــك”، حاول أن تقــاوم ترددك، وال تدع الكســل يهزمك، فاألكيد 
أنك لن تفعل شيئا سوى الحفاظ على صحتك، فالعقل السليم في الجسم السليم.. هيا 

اخرج للشارع، وطالب بحقك في الحركة، واستمتع بالنشاط والعنفوان.

اليوم الرياضي 
وحمض الالكتيك!

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

تتجــّدد المواجهــة مســاء اليــوم )الثالثــاء( بيــن فريقــي الرفــاع والنجمــة وفريقي المحــرق واالتحاد، فــي اللقاءيــن اللذين 
ســيقامان علــى صالــة اتحــاد الســلة بــأم الحصم، في إطــار الجولة الثانيــة من التصفيــات المؤهلة لمنافســات الدور نصف 

النهائي “المربع الذهبي” لدوري زين.

الرفــاع  بيــن  األولــى  المبــاراة  وســتنطلق 
والنجمــة عنــد الســاعة 6 مســاًء، علــى أن 
تليها مباشرة مباراة المحرق واالتحاد في 

الساعة 7:45 مساًء.
وكان فريقــا المحــرق والرفــاع قــد حســما 
الخميــس  يــوم  األولــى  الجولــة  لقــاءي 
علــى  المحــرق  تفــوق  أن  بعــد  الماضــي، 
االتحاد بنتيجة 74/79، فيما فاز السماوي 
وهــذا   ،80/109 بنتيجــة  النجمــة  علــى 
الفــوز جعلهمــا قــاب قوســين أو أدنــى مــن 
إكمــال أضــالع المربــع الذهبــي، شــرط أن 
يجــددا انتصاريهما اليــوم، بعكس االتحاد 
والنجمة اللذين يحتاجان إلى الفوز إذا ما 
أرادا أن يبقيــا علــى آمالهما في المنافســة، 
والذهاب للقاء ثالث يكون الحسم فيه هو 

بينهما.
وفــي المبــاراة األولى، ســيكون الرفاع هو 
األقــرب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي 
وحسم التأهل مبكًرا دون الحاجة لخوض 
مواجهــة ثالثــة فاصلــة؛ عطًفــا علــى فارق 

اإلمكانات الفنية والخبرة بين الفريقين.
الرفــاع ومــن خــالل اللقــاء األول، فــرض 
علــى  وعرًضــا  طــوالً  المطلقــة  أفضليتــه 
أرقــام المبــاراة، انطالًقــا مــن الفــوز بجميع 
األشــواط األربعة، وصوال إلــى التفوق في 

إحصاءات المواجهة.
التمســك  أراد  إن  النجمــة  المقابــل،  فــي 
لــه  بحظوظــه وتأجيــل الحســم، فينبغــي 
أوالً تحســين صورتــه الذي ظهر عليها في 
المواجهــة الســابقة، والتعويــل على األداء 

جانــب  إلــى  الصلــب،  والدفــاع  الجماعــي 
التقليــل مــن التصويب الثالثي العشــوائي 

وغير المركز.
شــباب  يتحــدى  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي 
فــي  المحــرق،  وخبــرة  نجــوم  االتحــاد 
البحــث عــن تعويــض الخســارة  مواجهــة 
الماضيــة، وتأجيــل الحســم إلــى المبــاراة 

الثالثة الفاصلة.
المقبلــة  المواجهــة  االتحــاد  ويدخــل 
بأعصــاب هادئــة، حيث ال توجــد الضغوط 
الكبيرة التي تجعل الفريق يدخل المباراة 
تأثيــرات  تحــت  يخوضهــا  أو  بعصبيــة 
بالنســبة  الحــال  خــالف  وهــو  صعبــة، 
لمنافســه المطالــب بالفــوز وحســم التأهــل 
ليكســب  ثالثــة،  مبكــًرا وتجنــب مواجهــة 

الفريــق وقتــا كافيــا للتحضيــر لمنافســات 
الــدور التمهيــدي لكأس خليفة بن ســلمان، 
حيــث تنتظر “الذيب” مواجهــة قوية أمام 

األهلي يوم الجمعة 22 فبراير الجاري.

حقق النصر فوزا مســتحقا على حســاب عالي بثالثة أشــواط مقابل شــوط في المواجهة 
التــي أقيمــت بينهمــا مســاء أمــس على صالــة االتحاد في إطــار منافســات الجولة 13 من 

دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة.

وقــرر الحكــم الدولي حســين الكعبــي إنهاء 
الرابــع  الشــوط  فــي  والنصــر  عالــي  مبــاراة 

وعند النتيجة 19/  15.
   /  25  ،27    /  29 المبــاراة  أشــواط  وانتهــت 
الرابــع  الشــوط  ولــم يكتمــل   ،28   /  26  ،23
الستنفاذ عالي التبديل القانوني مما اضطر 
الحكم حســين الكعبي إلنهاء المواجهة عند 

النتيجة 19 مقابل 15.
وبذلــك الفــوز رفــع النصــر رصيــده إلــى 12 
توقــف  بينمــا  الســادس  المركــز  فــي  نقطــة 
المركــز  فــي  نقطــة   14 عنــد  عالــي  رصيــد 

الخامس.

وفــي المواجهــة الثانية فاز بنــي جمرة على 
البســيتين بثالثــة أشــواط مقابــل شــوطين، 
حيــث قلــب بني جمرة تأخره بشــوطين فاز 
فــوز  إلــى   ،23  /25  ،18  /25 البســيتين  بهمــا 
ثميــن فــي باقــي األشــواط 25/  23، 33/  31، 
15/  13 ليرفع بني جمرة رصيده إلى 6 نقاط 
فيمــا حصــد البســيتين نقطة ليرفــع رصيده 
البســيتين  حظــوظ  والزالــت  نقــاط   3 إلــى 
قائمــة في البقــاء بدوري األضــواء في حال 
فــوزه علــى النصــر وخســارة بني جمــرة من 
القادمــة ليتعــادل  داركليــب فــي المواجهــة 
الفريقــان ب6 نقــاط، بيــد ان الالئحــة التــي 

تنــص علــى انــه فــي حــال تعادلهمــا بالنقاط 
وعــدد مــرات الفوز تقــام مبــاراة فاصلة لكن 
بنــي جمرة متفــوق بعدد مرات الفــوز بواقع 
مرتيــن مقابــل فــوز واحــد فقــط للبســيتين 

بفرضيــة تغلبه علــى النصر بالجولة القادمة، 
األمــر الــذي يرجــح بقــاء بنــي جمرة رســميا 
لجنــة  قبــل  مــن  الالئحــة  تفســير  بانتظــار 

المسابقات.

آمــال االتحــاد والنجمــة في تأجيــل التأهــل لـ “ مربــع زين”

بنــي جمرة يجتــاز البســيتين والالئحــة ترجح بقاءه رســميا

المحرق والرفاع ينشدان الحسم

النصر يكسب عالي بمواجهة لم تكتمل
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تأهل فريقا الحد والرفاع إلى المباراة النهائية لكأس جاللة الملك لكرة القدم، بعد تخطيهما 
الحالة والمحرق، في نصف نهائي المسابقة.

لنصــف  اإليــاب  مرحلــة  مباريــات  فضمــن 
االســتاد  علــى  أمــس  أقيمــت  التــي  النهائــي 
الوطني، ورغم تعادله مع الحالة )2-2(، تأهل 
الحــد إلــى النهائــي مســتفيدا من فــوزه ذهابا 

بنتيجة )3-0(.
أمــا فريــق الرفــاع، فتأهــل بعــد فــوزه أمــس 
فــي اإليــاب على المحرق بهــدف دون مقابل، 
وكان قد فاز ذهابا أيضا بثالثة أهداف مقابل 

واحد.
المبــاراة  فــي  الرفــاع  مــع  الحــد  وســيلتقي 
النهائيــة لــكأس الملك، والتي ســتقام يوم 21 

فبراير الجاري.

الحد والحالة

كاد الحالــة أن يفتتــح مجــال التســجيل فــي 
المبــاراة، بعدمــا حــاول العبــه عباس الســاري 
عبر التســديد من خارج المنطقة، إال أن كرته 
جــاءت جــوار القائــم األيمــن لمرمــى حــارس 

الحد عباس أحمد )20(.
ســليم  التونســي  الحــد  محتــرف  وأضــاع 
المزلينــي فرصــة التقــدم على فريقــه، بعد أن 
انفــرد بمرمــى الحالــة وســدد كــرة تصــدى لها 
حــارس الحالــة حمد الدوســري، قبل أن تعود 
وتصطــدم بالمزلينــي وتذهب خــارج الملعب 

.)24(
وســجل الحالة الهدف األول بعد لعبة طولية 
أمامية من عمار موالي تابعها عباس الســاري 

في مرمى الحد )34(.
وسدد المزليني كرة يسارية تألق في إبعادها 
حارس الحالة )1+45(؛ لينتهي الشــوط األول 

بتقدم الحالة.

الشوط الثاني

تمكــن الحــد مــن تســجيل هدف التعــادل في 
الشــوط الثاني بعدما لعب عيســى غالب كرة 
عرضيــة أرضيــة تابعهــا ســعد العامــر لتصــدم 
بالمدافــع الحــاالوي علــي البورشــيد وتغالــط 

حارس الحالة وتسكن في الشباك )58(.
وكاد المزلينــي أن يضــع فريقه فــي المقدمة، 
المنطقــة  داخــل  بغرابــة  كــرة  أضــاع  أنــه  إال 

وسط تألق للحارس الحاالوي )59(.
ولعب عباس الســاري كرة ثابتة متقنة تابعها 
المدافــع المتقدم إبراهيم المشــخص برأســه، 

إال أن العارضــة حرمــت الحاالويــة مــن هدف 
محقق )69(.

وســجل الحالــة الهــدف الثانــي عبــر البديــل 
مبــارك ســالم إثــر تســديده كــرة أرضيــة على 

يمين حارس الحد )74(.
غيــر  بفــوز  للنهايــة  تتجــه  المبــاراة  وكادت 
كاف للحالــة، إال أن الحــد عــادل النتيجــة في 
الدقيقــة األخيــرة ومع صافــرة النهاية، بعدما 
ســدد عبدالوهــاب المالــود كــرة فــي الدفــاع 
الحــاالوي غالطــت الحارس وعانقت الشــباك 

معلنة التعادل للحد )90+5(.
محمــد،  عدنــان  ســيد  الحكــم  المبــاراة  أدار 
وعاونه ياســر تلفت وعبدهللا صالح، والحكم 

الرابع وليد محمود.

 المحرق والرفاع
أشهر الحكم نواف شكرهللا بطاقة حمراء 
مبكرة ومباشرة لالعب المحرق إسماعيل 
عبداللطيف بعد تدخله على العب الرفاع 
حمد شمسان وصوال للدقيقة )9( من زمن 

المباراة.
في المقابل، كانت أبرز الفرص في الشوط 
األولــى لالعب المحرق وليــد الحيام الذي 
تسلم كرة داخل المنطقة وسددها بيساره 

ضعيفة مرت خارج الملعب )24(.
مرهــون  محمــد  الرفــاع  العــب  وحــاول 
التســجيل عبــر كــرة مســددة يمينــا، إال أن 
حارس المحرق ســيد محمد جعفر أمسك 

الكرة بسهولة )35(.
خــارج  مــن  كــرة  األســود  كميــل  وســدد 
المنطقة تمكن من إبعادها حارس المحرق 

)2+45(؛ لينتهي الشوط األول سلبيا.

الشوط الثاني

وفــي الشــوط الثانــي، كاد البديــل حبيــب 
للرفــاع  األول  الهــدف  يســجل  أن  هــارون 
بعدمــا ســدد كرة قويــة من خــارج المنطقة 

أبعدهــا حــارس المحــرق؛ لترتــد إلــى ســيد 
رضا عيسى الذي سدد كرة أبعدها الحارس 

أيضا حاميا مرماه من هدف محقق )52(.
وســجل الرفــاع هــدف التقــدم بعدمــا لعــب 
محمــد مرهــون كــرة ركنيــة متقنــة تابعهــا 
حمــد شمســان برأســه فــي مرمــى المحــرق 

.)57(
ولم تشــهد الدقائق التاليــة أي جديد يذكر؛ 

لتنتهي بفوز سماوي.
أدار المباراة الحكم نواف شكرهللا، وعاونه 
محفــوظ،  جــالل  وســيد  جعفــر  محمــد 

والحكم الرابع عبدالشهيد عبداألمير.

الحد والرفاع إلى نهائي كأس الملك

فرحة رفاعية

النصر تخطى عقبة عالي

من لقاء الرفاع والمحرق

جماهير الرفاع احتفلت بالتأهل

فرحة حداوية

فرحة الرفاعي حمد شمسان

محمد الدرازي

سبورت

األهلي يكتسح
أم الحصم

حقق فريق األهلي نتيجة الفوز الكاســحة 
فــي   )18/37( قوامهــا  الحصــم  أم  علــى 
افتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدور 
لــدوري أنديــة الدرجــة األولــى  التمهيــدي 

لكرة اليد.
لصالــح  انتهــى  قــد  األو  الشــوط  وكان 
األهلي أيضا )5/18(، وبذلك ارتقى األصفر 
لصــدارة الترتيــب مؤقتــا برصيد 22 نقطة 
فيمــا أم الحصــم تجــرع الخســارة الثالثــة 

ليصبح رصيده 16 نقطة.
اليــوم  يلعــب  نفســها  الجولــة  ولحســاب 
النجمــة )21 نقطــة( مــع توبلــي )17 نقطــة( 
فــي تمــام الســاعة 5.30 وتعقبهــا مباشــرة 
لقــاء يجمــع االتفــاق )9 نقــاط( وباربار )19 
نقطــة( فــي الســاعة 7 مســاًء علــى صالــة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

البالد سبورت

أحمد مهدي  )تصوير: خليل إبراهيم(

من لقاء الحد والحالة

تأهال على 
حساب الحالة 

والمحرق



أعطى وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد الضوء األخضر إلشهار رابطة نادي 
مانشستر يونايتد اإلنجليزي في مملكة البحرين استجابة ألحد متابعيه في اإلنستغرام.

وكان الوزير قد وضع في حسابه الشخصي 
باإلنســتغرام صــورة لقــرار تســجيل وقيــد 
ملخــص النظام األساســي لهيئة مشــجعي 
نــادي تشيلســي، قبــل أن يتداخــل المتابــع 
عمــار حبيل ويبــارك تلك الخطــوة متقدما 
بشــكوى لتجاهــل طلب ســبق وأن تقدمت 
بــه رابطة مانشســتر يونايتــد داعيا الوزير 

بالنظر في الموضوع.
ورد عليــه الوزيــر “ يؤســفني ســماع ذلــك، 

تقديــم  ارجــو  الطلبــات.  بجميــع  نرحــب 
الطلب إلى مكتب األخ نوار أو إلى الشيخ 
صقــر بــن ســلمان آل خليفــة..”، األمــر الذي 
قوبــل بفرحــة كبيرة من قبــل المتابع عمار 
واالحتــرام..”  التحيــة  “كل  قائــا:  حبيــل 
واستفسر عما اذا كانت هناك مستندات أو 

إجراءات معينة بحاجة لتوفيرها.
كمــا حرص مديــر المراكز الشــبابية بوزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة نــوار المطــوع 

علــى التفاعل الســريع وااليجابي بتواصله 
مــع صاحــب الطلب مؤكدا البــدء فورا في 
إجراءات اإلشهار وهو ما كان محل تقدير 
واحترام صاحب الطلب الذي تقدم بشكره 
الجزيــل للوزيــر والمطــوع على المســاعدة 

في إشهار رابطة مانشستر يونايتد.
وتعتبر تلك المبادرة لفتة رائعة من الوزير 
الســريع  التفاعــل  علــى  حرصــه  تعكــس 
وااليجابي مع مختلف الشكاوى والطلبات 

المرتبطة بوزارته.
مدريــد  ريــال  نــادي  رابطــة  وتعتبــر 

التــي  الروابــط  أوائــل  مــن  اإلســباني 
تشــكلت قبــل عــدة ســنوات باعتماد من 
هــذا  خــال  مــن  ويبــدو  النــادي،  إدارة 
التوجــه الجديد للوزير بأن تلك الرابطة 
ســتأخذ الصفــة القانونيــة المحليــة مــن 
المبــادرات  تلــك  لمثــل  دعمــا  الــوزارة 
كان  إذا  مــا  معرفــة  دون  الشــبابية، 
اإلشــهار سيتبعه دعما ماليا أو لوجستيا 
لتلــك الروابــط، حيــث مــن المتوقــع أن 
تتلقــى الوزارة المزيد من طلبات اشــهار 

الروابط ألندية أوروبية أخرى.

المؤيد يعطي الضوء األخضر إلشهار “رابطة يونايتد”

توجــت عضــو المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة عضــو اللجنــة األولمبيــة البحرينية 
رئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة أبطال 
فئتي البراعم لألوالد واألشبال لألوالد في بطولة البحرين الدولية العاشرة المفتوحة 

لكرة الطاولة التي يستضيفها اتحاد الطاولة في الفترة من 7 حتى 11 فبراير 2019.

وشــارك فــي التتويج نائــب رئيس اتحاد 
الطاولــة علــي المــادح، ومديــر البطولــة 
ســيادي،  إبراهيــم  العــام  الســر  أميــن 

واألمين المالي جعفر هادي.
 وتوجت الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفــة أبطــال فئــة البراعــم لــأوالد، 
حيــث فاز بالمركــز األول العب منتخب 
اليمــن إبراهيــم جبــران الــذي فــاز علــى 
بثاثــة  أميــن  اإليرانــي صمــدي محمــد 
أشــواط مقابل شــوطين، فيما حاز على 
بــدر  المصــري  الاعــب  الثالــث  المركــز 
مصطفى والثالث مكرر المصري ياسين 

جابر.
جبــران  إبراهيــم  اليمنــي  فــوز  وجــاء   
بواقــع  محمــد  صمــدي  اإليرانــي  علــى 
األشواط )12/10 و12/10 و11/7(، فيما 
 ،11/9( بواقــع  بشــوطين  اإليرانــي  فــاز 

و11/5(.
توجــت  لــأوالد،  األشــبال  فئــة  وفــي   
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 
جــان  بايــاس  الهنــدي  منتخــب  العــب 
بالمركــز األول وكأس الفئــة، حيــث فــاز 
بايــاس علــى التشــيكي ســيمون بيــاك 
حيــث  شــوط،  مقابــل  أشــواط  بثاثــة 
حصــل ســيمون علــى الميداليــة الفضية 
والمركــز الثانــي، فيمــا جــاء فــي المركــز 
الثالــث اإليرانــي شــمس نافيــد والمركــز 
الثالث مكرر السلوفاكي جولدر ياكوب.

 وجاء فوز الهندي باياس على التشيكي 
سيمون بواقع األشواط: )11/9، و11/8، 
بشــوط  التشــيكي  فــاز  فيمــا  و11/7(، 

واحد بواقع )11/5(.
 وقدمت الشــيخة حيــاة بنت عبدالعزيز 
آل خليفــة التهانــي إلــى الاعــب الهندي 
جولــدر ياكــوب بمناســبة حصولــه علــى 
فئــة األشــبال لــأوالد، والاعــب اليمني 
إبراهيــم جبــران بمناســبة حصولــه على 
فئة البراعم، مشيدة بالمستويات العالية 

التي شهدتها المباراتين النهائيتين.
النهائيتــان  المباراتــان  وشــهدت   

مستويات مميزة طوال األشواط.
اليمنــي  الاعــب  أعــرب  جانبــه،  مــن   
إبراهيــم جبــران عــن بالــغ ســعادته بهذا 
الفوز والحصول على الميدالية الذهبية، 
لتقديــم  دافــع  الفــوز  أن  إلــى  مشــيرا 
األفضــل في الفتــرة الماضية، مؤكدا أن 
المبــاراة النهائيــة كانــت صعبــة وقويــة، 
واســتطاع أن يتفــوق علــى اإليرانــي فــي 

نهاية المطاف.

  جهود مبذولة للقناة الرياضية

جهــود  الرياضيــة  البحريــن  قنــاة  بذلــت   
كبيــرة بنقل وقائــع بطولة البحرين الدولية 
واألشــبال  للناشــئين  العاشــرة  المفتوحــة 

لكرة الطاولة.
 وقدم مدير البطولة إبراهيم سيادي الشكر 

برئاســة  الرياضيــة  القنــاة  إلــى  والتقديــر 
مريــم بوكمــال وممثــل القنــاة فــي البطولة 
حازم الشيخ على الجهود الكبيرة المبذولة 

طوال البطولة، مشيدا باإلسهامات الكبيرة 
التــي بذلتهــا القناة في نقــل وقائع البطولة 

وتواجد المعلق المميز حسين األحمد.

وتواجدت القنــاة الرياضية طوال البطولة 
لتغطيــة وقائــع البطولــة، إضافــة إلى رصد 
العديــد مــن المقابــات مــع األجهــزة الفنية 

فــي  المشــاركين  والاعبيــن  واإلداريــة 
البطولة، عاوة على تصريحات لمســؤولي 

البطولة.

الرفاع - اتحاد الطاولة

حيــاة بنــت عبدالعزيــز توجــت البطليــن ضمــن بطولــة البحريــن الدوليــة لكــرة الطاولــة

اليمني جبران بطل البراعم والهندي باياس لألشبال

جانب من التتويج
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وزير شؤون الشباب والرياضة

حسن علي

اللجنة اإلعالمية اللجنة اإلعالمية

الخيريــة  عيســى  مدينــة  جمعيــة  تعتــزم 
البحرينيــة  البطولــة  إقامــة  االجتماعيــة 
الخيريــة لكــرة القدم في نســختها الثالثة، 
حيث ستنطلق البطولة باألدوار التمهيدية 
فــي 22 فبرايــر 2019 علــى ماعــب نــادي 
طيــران الخليــج، وســتقام األدوار النهائية 

في 1 مارس على ماعب النادي األهلي.
 ومــن جانبــه، قــال نائــب رئيــس الجمعيــة 
إيــاد المقهــوي إن مــا يميــز هــذه البطولــة 
هــو تغير اســم البطولــة من بطولــة مدينة 
عيســى الخيريــة إلــى البطولــة البحرينيــة 
الخيريــة لكــرة القــدم ليكــون داللــة علــى 
شمول جميع الجمعيات الخيرية بمختلف 
المقهــوي أن  أكــد  البحريــن. كمــا  مناطــق 
البطولــة  فــي  المشــاركة  علــى  اإلقبــال 
ا،  فــاق التوقعــات وكان إقبــاالً كبيــًرا جــدًّ

حيــث بلــغ عــدد الجمعيــات المشــاركة 20 

جمعية. مضيًفا أن األســبوع القادم سوف 

تجــري عمليــة القرعة وتوزيــع الفرق على 

المجموعات.
المقهــوي أن الجمعيــة تنظــم هــذه   وأكــد 
البطولة بشكل سنوي لمنتسبي الجمعيات 
الخيرية بمختلــف مناطق البحرين والذي 
يأتــي ضمــن جهــود الجمعيــة االجتماعيــة 
إليجاد مناخات من شــأنها تحفيز الكوادر 
التطوعية في الجمعيات الخيرية وتعبيًرا 
للجهــود الذين يقومون بها لخدمة الوطن 
واألســر المتعففــة بجانــب إلــى خلــق روح 

المنافسة الشريفة فيما بينهم
 وأشار إلى أن البطولة أصبحت  «

محط أنظار المجتمع الخيري من 
مؤسسات وأعضاء إدارة وكوادر 

لما لها من أهداف كثيرة تصب في 
مصلحة العمل الخيري وتعمل على 

ترابط جميع األطراف.

شــارك المدير التنفيذي لإلســطبات الملكية رئيس لجنة جمال 
الخيل العربي باالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة خالد 
أحمد اللنقاوي في فعاليات المؤتمر العام لمنظمة الجواد العربي 

الواهو WAHO الذي اختتم في مدينة ترنجال األسترالية. 
وفــي نهايــة أعمــال المؤتمــر الذي شــهد حضــوًرا كبيــًرا من قبل 
قراراتهــا  العربــي  الجــواد  منظمــة  أصــدرت  األعضــاء  الــدول 
وتوصياتهــا للعمــل على تنفيذيها خال العــام الجاري ومن أبرز 
القرارات التي تم اتخاذها: وّجه مجلس إدارة المنظمة العالمية 
للجــواد العربــي الواهو شــكره لمملكــة البحرين على إســهاماتها 
المتميزة في دعم برامج وانشطة المنظمة باإلضافة إلى إنجاح 
أعمال مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي الواهو الذي نظم 

بالبحرين في نسخته السابقة 2017. 
وخــال المؤتمــر طــرح خالــد اللنقــاوي ورقــة مملكــة البحريــن 
والــذي بيــن فيهــا إســهامات مملكــة البحريــن في تطويــر جميع 
األنشــطة ذات العاقــة بالجــواد العربي وبطــوالت جمال الخيل 
األمر الذي ساهم في تعزيز مكانة البحرين كبلد رائد ومهم في 

دعم بطوالت الخيل بما فيها جمال الخيل العربي. 
وقــد اعتمــد المؤتمر جميــع التوصيات التي تم رفعهــا من اجتماع 
مكاتــب تســجيل الخيل العربيــة والتي ســتعزز التواصل فيما بين 
مكاتــب التســجيل بمختلــف دول األعضاء كما تــم اختيار المملكة 
العالميــة  المنظمــة  مؤتمــر  ألعمــال  كمضيــف  الهاشــمية  األردنيــة 

للجواد العربي الواهو للعام 2021م.

إياد المقهوي

جانب من مشاركة خالد أحمد في المؤتمر

تنطلق فــي 22 فبراير علــى مالعب نادي طيــران الخليج اللنقاوي يشــارك في الفعاليات بحضور عــدد من الدول األعضاء
إقامة البطولة البحرينية الخيرية لكرة القدم المؤتمر العام لمنظمة الجواد العربي “الواهو”
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ــا، تتحــّول فيــه كافة مــدن وقرى المملكــة بمختلــف المحافظــات إلى مالعب  تشــهد مملكــة البحريــن اليــوم الثالثــاء حدًثــا وطنيًّ
رياضيــة احتفــاالً بالنســخة الثالثــة مــن يــوم البحريــن الرياضــي الــذي حــدد لــه أن يقــام 12 فبراير هــذا العام 2019 تحت شــعار 

بحريني _رياضي.

الــوزراء  رئيــس  لقــرار  واســتجابة 
صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بتخصيــص  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 
النشــاط  لمزاولــة  عمــل  يــوم  نصــف 
الرياضي في كافة الوزارات والهيئات 
الحكوميــة احتفــاال باليــوم الرياضــي 
الــوزارات  معظــم  فــإن  الوطنــي، 
ومؤسســات  الحكوميــة  والهيئــات 
وشــركات القطاع الخاص والمدارس 
واألنديــة  والخاصــة  الحكوميــة 
واالتحادات والمراكز الشبابية تعتزم 
إطالق حزمة من البرامج والفعاليات 
المتنوعــة  الرياضيــة  واألنشــطة 
والمقيميــن  والمواطنيــن  للموظفيــن 
مــن الصبــاح حتــى المســاء لتحقيــق 
ــا  اليــوم رياضيًّ إليــه هــذا  مــا يهــدف 
مفهــوم  ويعــّزز  ــا  واجتماعيًّ ــا  وصحيًّ
الوعــي  ويحقــق  للجميــع  الرياضــة 
بأهميــة الرياضــة ودورهــا فــي حيــاة 

الفرد والمجتمع.
وبدورها، أنهت اللجنة المنظمة العليا 
ليــوم البحريــن الرياضــي برئاســة د. 
جميــع  عســكر  صــادق  عبدالرحمــن 
الترتيبــات النهائيــة لالحتفــال باليوم 
القريــة  برامــج  وتحديــدًا  الرياضــي 
الرياضيــة بمدينــة عيســى الرياضيــة 
بالقــرب مــن اســتاد البحريــن الوطني 
وعامــة  مفتوحــة  ســتكون  والتــي 
لجميــع المواطنين والمقيمين من كال 

الجنسين.
القريــة الرياضيــة الرئيســية ســتفتح 
أبوابهــا أمــام الجمهــور مــن الســاعة 3 
ظهــًرا علــى أن تقــام أولــى الفعاليــات 
بانطــالق ســباق الدراجــات الهوائيــة، 
جــري  ســباق   4:15 الســاعة  يليــه 
مــن  العديــد  القريــة  وتضــم  األلــوان، 
المرافــق التــي تجتــذب كافــة أطياف 
األســرة صغاًرا وكبــاًرا، حيث تحتوي 
وركــن  للمطاعــم،  خــاص  ركــن  علــى 
للمحاضــرات التوعويــة، وركن خاص 
أللعاب األطفال، ومسرح عام للفقرات 
واســتوديو  الموســيقية،  والعــروض 
خــاص لتلفزيــون البحريــن، باإلضافة 
إلى مكان مخصص لممارسة مختلف 
الرياضــات مثل كــرة الطاولــة، ركوب 
الخيــل، المــوروث الشــعبي، رياضــات 
 ،)3x3( الســلة  كــرة  اإلعاقــة،  ذوي 
كــروس  البدنيــة،  التربيــة  ســبارتن، 
فيــت، فنــون القتــال المختلطــة، كــرة 
القــدم األمريكيــة، كما يوجــد معرض 
ومقــر  ومصلــى  المنتجــة  لألســر 

لالستعالمات مع تواجد المسعفين.
كما تضم القرية الرياضية العديد من 

الفعاليات المتميزة مثل االستشارات 
رياضيــة  عــروض  المجانيــة،  الطبيــة 
مســرحية، تخفيضــات لــزوار القريــة 
على عــدد من المنتجات، ومســابقات 
مــن  والكثيــر  متعــددة،  رياضيــة 
المخصصــة  األخــرى  الترفيــه  أوجــه 
لألطفــال، باإلضافة إلى وجود جوائز 

وسحوبات كبيرة للجمهور.
األولمبيــة  اللجنــة  وســتقوم  هــذا، 
البحرينية الجهة الرئيســية المشــرفة 
علــى تنظيــم يــوم البحريــن الرياضي 
لموظفيهــا  رياضــي  يــوم  بإقامــة 
بالشراكة مع المجلس األعلى للشباب 
والرياضــة بنــادي المنامة منذ الصباح 

الباكر.

عسكر: تقدير لدور الرياضة في 
حياة المجتمعات

للمجلــس  المســاعد  العــام  األميــن  أكــد 
األميــن  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى 
اللجنــة  رئيــس  األولمبيــة،  للجنــة  العــام 
المنظمــة العليــا ليــوم البحريــن الرياضــي 
د. عبدالرحمــن صــادق عســكر أن اليــوم 
الرياضي يعكس قيمة الرياضة والصحة، 
فــي  ثقافتهــا  ونشــر  إعالئهــا  وضــرورة 
مجتمعاتنا للحفاظ على مستقبل أجيالنا.

وأضــاف: “مبــادرة اليــوم الرياضــي علــى 
مســتوى المملكة وتخصيص نصف دوام 
مــن الحكومــة الموقــرة إلتاحــة الفرصــة 
أمــام الموظفيــن لمزاولــة الرياضــة يؤكــد 
الــذي  الكبيــر  والحــرص  االهتمــام  مــدى 
توليه القيادة الرشــيدة بتعزيز المبادرات 
الهادفــة التــي تحفز فئــات المجتمع كافة 
النافعــة،  اإليجابيــة  الممارســات  علــى 
وترســخ أســمى المبــادئ والقيــم وإعــالء 
الحيــاة  نمــط  وجعلهــا  الرياضــة،  شــأن 
ومكونــات  الفئــات  عنــد جميــع  اليوميــة 

المجتمع”.
وأضاف عســكر “نفخــر بتنظيم مجموعة 
مميزة من الفعاليــات الرياضية المتنوعة 
المجتمــع  فئــات  جميــع  وتغطــي  تشــمل 
مــع  بالتعــاون  المملكــة  مســتوى  علــى 
مختلــف الــوزارات والهيئــات الحكوميــة 
والمحافظــات والقطــاع الخــاص، ونأمــل 
بمشــاركة  الفعاليــات  تلــك  تحظــى  أن 

واسعة من كافة أفراد الشعب..”.
وأكــد أن الرياضــة لغــة عالميــة، واليــوم 
الرياضــي الوطني هــو احتفال ومهرجان 
مفتــوح  والفعاليــات  األنشــطة  متعــدد 
ويهــدف  والجنســيات،  الفئــات  لمختلــف 
لتشــجيعهم علــى تبني نمط حيــاة مثالي 
المشــاركة  بــاب  أن  مؤكــًدا  وصحــي، 
فــي تلــك الفعاليــات متــاح لجميــع فئــات 

المجتمع وللجنسيات كافة، مشيًدا بالدور 
الفاعــل للجهــات والمؤسســات واألنديــة 
واالتحادات الرياضية والشركات الراعية 
والداعمــة كافة، تقديًرا الهتمامهم الكبير 
وجهودهــم المخلصــة فــي توحيــد العمل 

المشترك.
وأوضح عســكر أن اليــوم الرياضي يمثل 
الرياضــة وأهميتهــا  لــدور  كبيــًرا  تقديــًرا 
فــي حياة وســعادة المجتمعــات، ودورها 
البناء في بناء الصحة الســليمة لإلنســان 
وتنمية مهاراته في التعاطي والممارســة 
في األلعاب والمسابقات الرياضية«، الفًتا 
إلــى أن اللجنــة المنظمــة العليــا واللجنــة 
الشــريكة  الجهــات  وكافــة  األولمبيــة 
إمكاناتهــا  جميــع  ستســخر  والداعمــة 
التــي  المبــادرة  نجــاح  لدعــم  وقدراتهــا 
تعــزز التالحــم الوطني، وتحقــق مختلف 
عوامــل وأســباب النجاح لليــوم الرياضي 

الوطني.

مشاركة 8 سفارات في اليوم 
الرياضي

ال تقتصــر المشــاركة فــي يــوم البحريــن 
الثالثــاء  اليــوم  ســيقام  الــذي  الرياضــي 
على مواطني مملكة البحرين والمقيمين 
علــى أرضهــا بــل يمتــد ليشــمل مشــاركة 
ســفارات الــدول الشــقيقة والصديقة من 
كافــة أنحــاء العالــم وهــو ما يعكــس قيم 
والتآلــف  والســالم  والمحبــة  الصداقــة 
تجســدها  التــي  والتعايــش  والترابــط 

الرياضة على أرض مملكة البحرين.
وبحســب وزارة الخارجيــة فــإن هنــاك 8 
المشــاركة  فــي  أعلنــت رغبتهــا  ســفارات 
ســفارة  وهــي  الرياضــي  البحريــن  بيــوم 
دولــة اإلمــارات العربية المتحدة، ســفارة 
الســفارة  اللبنانيــة،  الســفارة  الفلبيــن، 
البريطانيــة، الســفارة األميركيــة، ســفارة 

بروناي دار السالم، السفارة المصرية. 
إثــراء  الســفارات  تلــك  وتعتبــر مشــاركة 
ليوم البحرين الرياضي وتعزيز لنجاحاته 

التي حققها خالل السنتين الماضيتين.

بوكمال: “الرياضية” على أهبة 

االستعداد بطاقم فني متكامل

أكــدت رئيســة قنــاة البحريــن الرياضيــة 
مريم عيسى بوكمال جاهزية القناة لنقل 
فعاليات وأحداث يوم البحرين الرياضي، 
فــي  “الثالثــاء”  اليــوم  ينطلــق  والــذي 
مختلــف قــرى ومــدن محافظــات مملكــة 
البحرين، والذي يأتي تنفيذا لقرار رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، بتخصيص 
نصف يوم عمل للنشاط الرياضي، والذي 
يعــزز مــن الجهــود المتميــزة التــي يبذلها 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، فــي تعزيــز أهميــة 
الرياضة في المجتمع البحريني، لمحاربة 
الفــرد وزيــادة  األمــراض ورفــع مســتوى 
اإلنتاجيــة الوظيفيــة، التــي تنعكس على 

تنمية وتطوير قطاعات الدولة.

البحريــن  قنــاة  “إن  بوكمــال:  وقالــت 
الرياضيــة وبتوجيهــات من وزير شــؤون 
اإلعالم علي الرميحي، ستعمل على إبراز 
وإنجــاح فعالية يــوم البحريــن الرياضي، 
من خــالل التغطيــة التلفزيونية لمختلف 
ستشــهدها  التــي  والفعاليــات  األنشــطة 
محافظــات المملكة والــوزارات والجهات 
الحكوميــة، وذلــك عبــر تخصيــص طاقم 
فنــي متكامــل يتضمــن 110 مــن الفنييــن 
والمصورين و28 كاميرا، ستقوم بتغطية 
الفتــرة  فــي  انطالقتهــا  منــذ  األحــداث 
الرئيســية  بالفعاليــة  وصــوال  الصباحيــة، 
التــي ستشــهدها القريــة الرياضيــة التــي 
الســتاد  الخلفيــة  الســاحة  تحتضنهــا 
عيســى  بمدينــة  الوطنــي  البحريــن 

الرياضية”.
قنــاة  أن  فيــه،  الشــك  “وممــا  وأضافــت: 
البحريــن الرياضيــة تفخــر فــي تغطيتهــا 
الــذي  الرياضــي،  الوطنــي  الحــدث  لهــذا 
يشــكل نموذجا حضاريــا لمملكة البحرين 
وتشــجيع  لدعــم  جهودهــا  تعزيــز  فــي 
ممارســة  علــى  والمقيميــن  المواطنيــن 
حياتهــم  مــن  رئيســي  كجــزء  الرياضــة، 

اليوميــة، والــذي يســهم فــي المحافظــة 
على صحتهم خالية من األمراض السيما 
المزمنة، وتدفعهــم ليكونوا أكثر إيجابية 
لمواصلــة العطــاء والبنــاء فــي المجتمع”، 
مقــدرة فــي الوقــت ذاته الجهــود الكبيرة 
العليــا  المنظمــة  اللجنــة  بذلتهــا  التــي 
الملتقــى  لهــذا  والتحضيــر  اإلعــداد  فــي 

الرياضي الوطني.

المزيد من محالت وأندية 
الرياضة تخفض أسعارها 

تفاعلــت مزيــد مــن المحــالت الرياضية 
الرياضــي  البحريــن  يــوم  فعاليــة  مــع 
اليــوم  األولمبيــة  اللجنــة  تنظمــه  الــذي 
“الثالثــاء”، مــن خــالل الخدمــات التــي 
فــي  والمقيميــن  للمواطنيــن  ســتقدمها 
هذا اليوم، وذلك تشــجيعها منها لتعزيز 

ممارسة الرياضة في المجتمع.
 CLUB 1 GYM % 20 وســيقدم 
باإلضافــة  العضويــة  علــى  تخفيــض 
إلــى قســائم شــراء مجانيــة، وســيقدم 
مجانــي  دخــول   Alnakheel Fitness
 Fitness وســيقدم  الرياضــي،  باليــوم 
track دخــول مجانــي يومــي الثالثــاء 
واألربعــاء الموافــق 12 و13 فبراير، كما 
ســيقدم Future Gym دخــول مجانــي 
يومــي الثالثــاء واألربعــاء الموافــق 12 
 Flex Gym وســيقدم  فبرايــر.  و13 
اليــوم  فــي  للنــادي  مجانــي  دخــول 
 Fit Gym  %  6 وســيقدم  الرياضــي، 
20 تخفيــض علــى العضويــة وســيقدم 
مجانــي  دخــول   Ghassans Gym

باليوم الرياضي.

البحرين تحتفل باليوم الرياضي الوطني
والصغــار للكبــار  متنوعــة  بفعاليــات  للجمهــور  أبوابهــا  تفتــح  الرياضيــة  القريــة 

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

صورة بانورامية للقرية الرياضية في العام الماضيجانب من الفعاليات

المحالت الجديدة التي قدمت تخفيضاتها

خريطة القرية الرياضية

فعاليات مشوقة في القرية الرياضية عروضة متنوعة في القرية الرياضية
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المواطنون 
والمقيمون مدعوون 
الرتداء الزي الرياضي 

والمشاركة بفعالية

رياضة.. ترفيه.. 
جوائز..مسابقات.. 

تخفيضات.. بانتظاركم 
في القرية



ُيشارك االتحاد البحريني لكرة السلة اليوم 
الــثــاثــاء 12 فــبــرايــر فــي فــعــالــيــات الــيــوم 
الرياضي لمملكة البحرين، وذلك تماشًيا مع 
تطلعات ورؤية ممثل جالة الملك لألعمال 
المجلس  رئيس  الشباب،  وشئون  الخيرية 
اللجنة  رئيس  والرياضة،  للشباب  األعلى 
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن  األولمبية 

حمد آل خليفة، وتنفيًذا لتوجيهات رئيس 
االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة، إذ كان االتحاد 
للمشاركة  والتحضير  اإلعـــداد  في  بــدأ  قد 
ــيــوم الــريــاضــي الــذي  فــي هـــذا مــهــرجــان ال
سيقام في القرية الرئيسية الرياضية خلف 
ركن  تجهيز  وتم  الوطني،  البحرين  استاد 

ويضم  الحدث  موقع  في  باالتحاد  خــاص 
العديد من الفعاليات واأللعاب والمسابقات 
االتــحــاد  يــحــرص  إذ  المتنوعة،  الــســاويــة 
عــلــى الــتــنــويــع فــي الــمــســابــقــات بــاإلضــافــة 
إلشراك أكبر عدد ممكن في هذه الفعاليات 
الرياضية  الفعالية  هــذه  إنــجــاح  أجــل  مــن 
الثاني  للعام  تنظيمها  يتم  والــتــي  الهامة 
على التوالي وبمتابعة مستفيضة من لدن 

الحكومة الرشيدة.

أفـــراد األســرة  اتــحــاد السلة جميع  ويــدعــو 
وكــذلــك  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  ــســاويــة  ال
للتواجد  الــكــبــيــر،  والــحــضــور  الــريــاضــيــيــن 
واالســـتـــمـــتـــاع بـــالـــفـــعـــالـــيـــات واألنـــشـــطـــة 
مع  بالمهرجان،  االتحاد  ركن  المتنوعة في 
إمكانية الحصول على العديد من الجوائز 
الــتــحــفــيــزيــة الــتــي تـــم تــخــصــيــصــهــا لــهــذه 
الثالثة  الساعة  من  بداية  وذلك  المناسبة، 

والنصف عصًرا.

الرياضي فــي مملكة  الــيــوم  إقــامــة  وتــأتــي 
البحرين، من أجل زيادة األنشطة الرياضية 
والحركية الهادفة الى تشجيع جميع أبناء 
أرض  على  والمقيمين  البحريني  الشعب 
وصحي  مثالي  حياة  نمط  لتبني  المملكة 
من خال ممارسة الرياضة، ووضع أسلوب 
إلى جعل  الرامية  المبادرات  لتنفيذ  جديد 
ــا وأســـلـــوب حياة  ــريــاضــة أســـاًســـا يــومــيًّ ال

للجميع.

“السلة” يدعو للمشاركة بأنشطته في اليوم الرياضي
ـــي ـــن الوطن ـــتاد البحري ـــف اس ـــة خل ـــة الرئيس ـــة الرياضي ـــي القري ـــام ف تق

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

نادي البحرين للتنس

ــبــحــريــن لــلــتــنــس فـــي يــوم  يـــشـــارك نــــادي ال
الفعاليات  مــن  بالعديد  الــريــاضــي  البحرين 
واألنشطة، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
نصف  بتخصيص  الـــــوزراء  رئــيــس  خليفة 
الرياضي  الــيــوم  لفعاليات  الــيــوم  عمل  يــوم 
الوطني لمملكة البحرين، وقد أعرب مجلس 
برئاسة خميس  للتنس  البحرين  نادي  إدارة 
المبادرة  بهذه  سعادتهم  عــن  المقلة  محمد 
الـــرائـــعـــة، كــمــا أشـــــادوا بــمــا يــولــيــه صــاحــب 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
بنشر  اهــتــمــام  مــن  الـــــوزراء  رئــيــس  خليفة 
حرص  وقــد  الجميع،  بين  الــريــاضــة  ثقافة 
النادي على إتاحة الفرصة أمام كافة شرائح 
تخصيص  تــم  حــيــث  لــلــمــشــاركــة،  المجتمع 
العزيمة،  للناشئين والسيدات ولذوي  برامج 
لألعضاء  التنس  زوجـــي  بطولة  عــن  فضا 

وضيوفهم.
وتبدأ فعاليات نادي البحرين للتنس بإقامة 
برنامج رياضي في تنس الكراسي المتحركة 
ــاد الــبــحــريــنــي  ــحـ لــــذوي الــعــزيــمــة بــمــقــر االتـ
لرياضة ذوي اإلعاقة وبالتعاون مع االتحاد 

الــبــحــريــنــي لــلــتــنــس، حــيــث ســيــتــم تــدريــب 
المشاركين على ممارسة رياضة التنس في 
أجواء ترفيهية مشوقة، وفي الساعة الرابعة 
عصرا يقام مهرجان براعم التنس، ويتضمن 
الــفــنــيــة فـــي التنس  الـــمـــهـــارات  اســتــعــراض 
نفسه  التوقيت  وفــي  متنوعة،  ومسابقات 
وسيدات  آلنسات  التنس  في  برنامج  يقام 
السادسة  الساعة  تمام  النادي، وبعدها وفي 
مساء تقام بطولة في زوجي التنس يشارك 
فيها أعضاء النادي وضيوفهم وتستمر على 

مدى ساعتين، ويعقبها حفل شاي للجميع.
ويوجه النادي الدعوة للجميع للمشاركة في 

الفعاليات المقامة اليوم.

فعاليات متعددة بنادي البحرين للتنس

قــررت اللجنــة المنظمــة لمســابقة تحــدي المــوروث المشــاركة فــي اليــوم الرياضي 
البحريني الذي تقام فعاليته اليوم في المنطقة المحاذية الستاد البحرين الوطني 

بالرفاع. 

 وتأتي مشاركة مسابقة تحدي بجانب 
ريــاضــات  للجنة  الــرئــيــســيــة  الــمــشــاركــة 
ــي الـــتـــابـــعـــة لــلــجــنــة  ــشــعــب ــوروث ال ــ ــمـ ــ الـ

األولمبية البحرينية. 
بمسابقة  الــخــاص  الــركــن  فــي  وسيتم   
ــف الـــــــزوار  ــريـ ــعـ ــوروث تـ ــ ــ ــم ــ ــ ــدي ال ــحــ ــ ت
ــذه الــمــســابــقــة  ــ والـــريـــاضـــيـــيـــن عـــلـــى هـ
من  بتوجيهات  جــاءت  التي  الــجــديــدة 
األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب 
ــة رئـــيـــس االتـــحـــاد  ــاضـ ــريـ ــلــشــبــاب والـ ل
الشيخ  سمو  الــقــوى  أللــعــاب  البحريني 
وّجــه  الـــذي  آل خليفة  بــن حــمــد  خــالــد 
بالمهن  للتعريف  المسابقة  هــذه  إلقامة 
اإلنسان  مارسها  التي  القديمة  الشعبية 

البحريني في الزراعة والبحر.

المشاركة  خــال  سيتم  كما   
شرح  الرياضي  باليوم 

المشاركة  طريقة 
ــة  ــقــ ــ ــاب ــســ ــمــ ــ ــال ــ ب

وطـــريـــقـــتـــهـــا 
مراحلها  عبر 
الــمــخــتــلــفــة، 
إضـــــــــافـــــــــة 
كيفية  ــى  ــ إل
الـــتـــســـجـــيـــل 

فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا 
واســـــتـــــقـــــبـــــال 
ــن  ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــراغــ ــ ــ ال
في  بالتسجيل 

المسابقة.

ــمــوروث في  ال تــحــدي   وتــقــام مسابقة 
ــمــقــبــل عــلــى ســواحــل  شــهــر مـــــارس ال

المحافظة الشمالية.
 وتبذل اللجنة المنظمة لمسابقة تحدي 
ــوروث جـــهـــوًدا كــبــيــرة  ــمــ ــ ال
للتحضير  منها  سعًيا 
األمــــثــــل لــتــنــظــيــم 
المسابقة،  هـــذه 
أطلقت  حــيــث 
شعار  الــلــجــنــة 
الـــــبـــــطـــــولـــــة 
خــــــــــــــــــــــــــال 
الـــــمـــــرحـــــلـــــة 

الماضية.
 ودشنت اللجنة 
لمسابقة  المنظمة 
ــمــوروث  تــحــدي ال
ــــا  حـــــســـــاًبـــــا خــــاصًّ
ــقــــة فــي  ــ ــاب ــمــــســ ــ ــال ــ ب

تطبيق التواصل االجتماعي “انستغرام” 
كما   ،)@tahadi.almawrooth( بــاســم 
إلكتروني  وســم  إطـــاق  اللجنة  قـــررت 
ــاق( بــعــنــوان “#يـــا_نـــتـــحـــدى”،  ــتـ ــاشـ )هـ
على  البحريني  الشباب  لتشجيع  وذلك 
الموروث  تحدي  مسابقة  في  المشاركة 
نشر  بأهمية  المنظمة  اللجنة  من  إيماًنا 
فيها  عمل  التي  القديمة  المهن  ثقافة 

اآلباء واألجداد.
 وسيتم إطاق رابط إلكتروني لتسجيل 
الخضراء  للسياسة  تطبيًقا  المشاركين 
تطبقها  والــتــي  الـــورق  اســتــخــدام  بعدم 
بداية  البحرينية  الرياضية  المؤسسات 
من عام 2019 تنفيًذا لرؤى ممثل جالة 
الملك المفدى لألعمال الخيرية وشؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والـــريـــاضـــة رئــيــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة 
حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  البحرينية 

آل خليفة.

اللجنــة المنظمــة تقــر التســجيل اإللكترونــي وتطلــق وســم “#يال_نتحــدى”

“تحدي الموروث” تشارك في اليوم الرياضي

تنفيــًذا لتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وتماشــًيا مع توجهــات اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة بإقامــة يــوم البحرين الرياضي، يقيــم االتحاد البحريني للســيارات وبالتعاون مع حلبــة البحرين الدولية 
فعالية األوتوكروس والذي سيقام في مواقف رقم 4 و5 بمواقف السيارات الخارجية لحلبة البحرين الدولية وسباق للكارتنغ 

بحلبة البحرين الدولية للكارتنغ اليوم الثالثاء الموافق 12 من شهر فبراير الجاري.

االتــحــاد  إدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ وأكــــد 
عبدهللا  الــشــيــخ  لــلــســيــارات  البحريني 
بن عيسى آل خليفة أن االتحاد فخور 
بإقامة هذه الفعالية الرياضية الوطنية 
المجتمع  أطـــيـــاف  كــافــة  تــجــمــع  ــتــي  ال
ا  أساسيًّ شريًكا  يكون  وأن  البحريني، 
فيها، وسيبذل اتحاد السيارات قصارى 
تحقيق  في  المساهمة  أجل  من  جهده 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  تطلعات 
وتــوجــهــاتــهــا مـــن إقـــامـــة هــــذا الــيــوم 
ستكون  المشاركة  إن  حيث  الرياضي، 

مفتوحة للجميع.

وأوضـــــح رئــيــس االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي 
للسيارات أنهم فخورين بأن يتواجدوا 
الذي  المهم  الرياضي  الحدث  هــذا  في 
يــهــدف مــنــه تــرســيــخ مــفــهــوم الــريــاضــة 
بما  حياة  أســلــوب  وجعلها  المجتمعية 
في  الــعــامــة  الصحة  تعزيز  فــي  يسهم 
البحريني  الــمــواطــن  ــاء  ــن وب المجتمع 
البحريني  االتــحــاد  وأن  ا،  وذهنيًّ ا  بدنيًّ
لــلــســيــارات يــهــدف مــن مــشــاركــتــه هــذه 
ــنــاشــئــة بــريــاضــة  ــاب وال ــشــب تــعــريــف ال
السيارات كهدف أساسي، حيث ستقام 
 11 الساعة  بــدًءا من  الكارتنغ  فعاليات 

باب  وسيكون  مساًء   3 وحتى  صباًحا 
الراغبين  من  للجميع  مفتوح  المشاركة 
وبــالــمــجــان من  األعــمــار  ومـــن مختلف 
كما ستقام  فــوق،  فما  سنة   13 األعمار 
فعالية )األوتوكروس( بدًءا من الساعة 
3 عصًرا وحتى 8 مساًء وباب المشاركة 
لجميع الراغبين سيكون مفتوح للجميع 
رخصة  يحمل  المشارك  يكون  أن  على 
االتحاد  حــرص  وقــد  المفعول،  ســاريــة 
البحريني للسيارات ومن أجل مشاركة 
مفتوحة  المشاركة  تكون  أن  الجميع 
على  الخاصة  بسيارته  يرغب  من  لكل 

أن تــكــون صــالــحــة مــن نــاحــيــة شــروط 
عليها  الـــمـــتـــعـــارف  ــة  والـــســـامـ األمـــــن 
المناسب  الــريــاضــي  الــلــبــاس  ــداء  ــ وارتـ
وتتوفر الخوذ الخاصة من قبل منظمي 

الفعالية.
وأضاف عبدهللا بن عيسى أن مشاركة 

بالتعاون  للسيارات  البحريني  االتحاد 
بفعالتي  الــدولــيــة  الــبــحــريــن  حلبة  مــع 
األولــى  الخطوة  يعتبر  الـــذي  الكارتنغ 
ــســيــارات وتتمتع  ال فــي عــالــم ريــاضــة 
األعمار  جميع  قبل  من  كبيرة  بشعبية 
بشعبية  تحظى  الــتــي  واألوتـــوكـــروس 
ستكون  الشباب  قبل  من  أيًضا  كبيرة 

لجميع  بــهــا  للتعريف  الــفــرصــة  بمثابة 
زائـــــــري وحــــاضــــري ومـــشـــاركـــي يـــوم 

البحرين الرياضي.
ــن عــيــســى شــكــره  ــ ووّجـــــــه عـــبـــدهللا ب
البحرين  لحلبة  الــجــزيــلــيــن  وامــتــنــانــه 
في  السيارات  رياضة  موطن  الدولية 
الرئيس  رأسها  وعلى  األوســط  الشرق 
آل  عيسى  بن  سلمان  الشيخ  التنفيذي 
خليفة وجميع منتسبي الحلبة الدولية 
لــدعــم هــذه الــمــبــادرة ومــشــاركــة اتحاد 

السيارات في يوم البحرين الرياضية.

ودعا االتحاد البحريني للسيارات  «
الجماهير والمواطنين والمقيمين 

للمشاركة في برامج االتحاد 
البحريني للسيارات والتي تضم 

فعالتي الكارتنغ واألوتوكروس في 
يوم البحرين الرياضي اليوم الثالثاء 

الموافق 12 من فبراير الجاري.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

اتحاد السيارات يشارك بفعالتي الكارتنغ واألوتوكروس

عبدالله بن عيسى 

اتحاد السنوكر ينظم فعالية اللعب المفتوح
ســاعــة  12 ــدى  ــ ــ م ــى  ــ ــل ــ وع ــي  ــ ــاض ــ ــري ــ ال الــــيــــوم  بـــمـــنـــاســـبـــة 

دعــا عضــو مجلــس اإلدارة باالتحــاد البحريني للبليــاردو والســنوكر والدارتس 
حامــد ضيــف جميــع العبــي والعبــات البليــاردو والســنوكر للمشــاركة اليوم في 
فعاليــة اللعــب المفتــوح التي ينظمها االتحاد بمناســبة يــوم البحرين الرياضي، 

والتي ستقام في صالة “رونيز” في منطقة قاللي.

وأشار ضيف إلى أن الفعالية ستقام 
عــلــى مــــدى 12 ســاعــة مــتــواصــلــة، 
صباحا  التاسعة  الساعة  من  ابتداًء 
كافة  داعيا  مساًء،  التاسعة  ولغاية 
الــاعــبــيــن لــلــمــشــاركــة الــفــاعــلــة في 
دون  “من  مضيفا:  االتحاد،  برنامج 
الرياضي  البحرين  يــوم  فــإن  شــك، 
مفهوم  تعزز  مختلفة  أبــعــادا  يملك 
ــو لــتــبــنــي ثــقــافــة  ــدعـ ــة، ويـ ــاضـ ــريـ الـ
مــبــنــيــة عــلــى أســــس ريـــاضـــيـــة؛ من 
لجميع  بالنسبة  أفــضــل  حــيــاة  أجــل 
شرائح المجتمع”، مؤكدا أن مجلس 
للبلياردو  البحريني  االتــحــاد  إدارة 

كل  يــحــرص  والــدارتــس  والسنوكر 
خاصة  فعاليات  تنظيم  على  عــام 
األبــرز  الرياضي  الحدث  مع  تزامنا 

في مملكة البحرين.
اإلدارة  مــجــلــس  عـــضـــو  ــد  ــ أكـ كـــمـــا 
ــيــاردو  ــل ــب ــل بـــاالتـــحـــاد الــبــحــريــنــي ل
ضيف  حامد  والــدارتــس  والسنوكر 
االتحاد  إدارة  مجلس  الــتــزام  على 
على  القائمة  إستراتيجيته  بتنفيذ 
الــروح  وقيم  ومفاهيم  اللعبة  نشر 
توجيهات  مــع  تــمــاشــيــا  الــريــاضــيــة 
لألعمال  الملك  جالة  ممثل  ورؤى 
الــخــيــريــة وشــئــون الــشــبــاب رئيس 

والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
البحرينية  األولمبية  اللجنة  رئيس 
ــن حــمــد آل  ــشــيــخ نـــاصـــر بـ ســمــو ال
خليفة، متابعا: “بالطبع، فإن التفاعل 
ــبــحــريــن  ــوم ال ــ ــع يـ ــيــر مــ بــشــكــل كــب
ــريــاضــي يــأتــي فــي مــقــدمــة هــذه  ال

أن  نتمناه  مــا  وكــل  اإلستراتيجية، 
والحضور  باإلقبال  الفعالية  تحظى 
ــمــمــيــز الـــــذي تــنــاســب مـــع حجم  ال
االستفادة  لتحقيق  إضافة  الحدث، 
ــيــن  ــاعــب ــة بـــالـــنـــســـبـــة ل ــ ــي ــاضــ ــ ــري ــ ال

المشاركين فيها”.

يوم البحرين الرياضي حامد ضيف

اتحاد البلياردو والسنوكر
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اللجنة اإلعالمية

صرح رئيس االتحاد الرياضي لألمن 
العام العقيد خالد الخياط أنه تنفيًذا 
وبمتابعة  الداخلية،  وزير  لتوجيهات 
ــعــام لــلــمــشــاركــة في  رئــيــس األمــــن ال
فــعــالــيــات يـــوم الــبــحــريــن الــريــاضــي، 
الموافق  الثاثاء  غًدا  إقامته  المقّرر 
12 فبراير 2019 قام االتحاد باإلعداد 
الفعاليات  مــن  لــلــعــديــد  والــتــحــضــيــر 
ضباط  نــادي  مع  بالتعاون  الرياضية 
األمن العام، بهدف المشاركة الفاعلة 

في هذا اليوم الوطني الرياضي.
تعد  الــداخــلــيــة  وزارة  أن  ــاف  وأضــ  
المشاركة  في  السباقة  الجهات  من 
ــمــا لها  بـــهـــذه الــفــعــالــيــة الــوطــنــيــة، ل
مـــن أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي الــمــســاهــمــة 
من  والتطلعات  ــداف  األهــ بتحقيق 
المختلفة  الرياضية  الفعاليات  خال 
ــاف الــمــجــتــمــع  ــيـ وإشـــــــراك كـــافـــة أطـ
والــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن فــي تلك 
األنــشــطــة الــتــي تــقــام عــلــى مستوى 
أهمية  تعزيز  أن  إلى  منّوًها  المملكة، 

ــر وقــائــي  الـــريـــاضـــة بــالــمــجــتــمــع، أمــ
يــســهــم فـــي الــتــقــلــيــل مـــن األمــــراض 
الفرصة  ويــعــطــي  الــمــزمــنــة،  الســيــمــا 
لألفراد التخاذ الرياضة نمًطا للحياة 

والصحة.
 وأشار رئيس االتحاد الرياضي لألمن 
العام إلى أن إدارات وزارة الداخلية 
استعدت للمشاركة في يوم البحرين 
على  ستكون  والفعاليات  الرياضي، 

فترتين صباحية ومسائية.

جملة أنشطة تحقق مشاركة فاعلة

العقيد خالد الخياط 

عبدهللا بن عيسى: 
المشاركة 

مفتوحة 
للجميع تماشًيا 

مع توجهات 
“األولمبية”



ناصر بن حمد: 
بطولة أغلى 

الكؤوس أثبتت 
مكانتها وأهميتها

بتوجيهات من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية الرئيس الفخري لالتحاد الملكي 
للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سينظم االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سباق اإلسطبالت الخليجية للقدرة، وذلك في إطار مهرجان 
كأس حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه لســباق القدرة خالل الفترة 27 فبراير لغاية الرابع من مارس 2019 الجاري 

برعاية مجموعة GFH العالمية بيت التمويل الخليجي، هذا وقد اعتمد سموه البرنامج العام لكأس جاللة الملك للقدرة.  

اإلعــداد واالســتعداد  إلــى  ووّجــه ســموه 
والمكثــف إلقامــة مهرجــان كأس  المبكــر 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى 
حفظــه هللا ورعــاه لســباق القــدرة برعاية 

 .)GFH( بيت التمويل الخليجي
ومــع بــدء العــد التنازلــي النطالقــة أقــوى 
القــدرة  بطــوالت موســم ســباقات  وأهــم 
الجــاري وهــي بطولــة كأس جاللــة الملــك 
ســمو  أكــد  ورعــاه،  هللا  حفظــه  المفــدى 
أن  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
منافســات وســباقات بطولــة كأس حضرة 
حفظــه  المفــدى  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
هللا ورعــاه ســتحقق األهداف المنشــودة، 
وأبرزهــا تحقيــق أفضــل وأقــوى النتائــج 

والظهور.  
يليــق  الــذي  المأمــول  الفنــي  بالمســتوى 
بالمســتويات الفنيــة الرائعــة التــي يظهــر 

عليهــا نجــوم وأبطال مملكــة البحرين في 
مختلــف البطــوالت والمنافســات الدوليــة 

والعالمية. 
وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
أغلــى  انطالقــة  قــرب  بمناســبة  خليفــة 
أحــد  يمثــل  الســباق  هــذا  أن  الكــؤوس 
ســباقات  خارطــة  فــي  البــارزة  المعالــم 
القــدرة فــي الموســم البحرينــي، ويشــهد 
الفرســان  بيــن  ســاخنة  مواجهــات  دائًمــا 
فيــه  ويرتفــع  المنافســين  واإلســطبالت 
ســقف التوقعات بشــكل مثير في صفوف 
الجمهــور والحضور، ال ســيما وأنه يحظى 
برعايــة ومتابعــة من قبــل حضرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة 
عاهــل البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه 

الفارس األول. 
وأضاف ســموه أن هذا الســباق عند النظر 
إليه في سياق البرامج والسباقات الممتد 

طوال الموســم البحريني يسهم في بلورة 
حركــة قويــة علــى مســتوى القاعــدة لهذه 
علــى  مســابقات  إلقامــة  نظــًرا  الرياضــة 
مســتوى الناشــئين، عالوة علــى دوره في 
توســيع آفاق ونطاق التنافس بين العموم 
من مختلف اإلســطبالت، مؤكًدا أن سباق 

جاللــة الملــك يتطلــب توافًقــا وانســجاًما 
كامليــن بيــن الفارس والجــواد باعتبارهما 
فريًقــا واحًدا، وعليهمــا التعامل مع وتيرة 
إكمــال  مــن  يمكــن  نحــو  علــى  الســباق 
شــاقة،  لمســافات  تمتــد  التــي  المنافســة 

وبأسرع وقت ممكن. 

حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأوضــح 
آل خليفــة أن الســباق فــي هــذا الموســم 
جميــع  مــن  قويــة  منافســات  سيشــهد 
يدركــون  الذيــن  المشــاركين  الفرســان 
أهميــة الفــوز بلقــب أغلــى الكــؤوس فــي 
ظــل المنافســة المشــروعة من قبــل جميع 
الفرســان وحرصهــم على تحقيــق المراكز 
األولى في الســباق من خالل استعدادهم 

الجيد لهذه البطولة.
وأشــار ســموه إلى أن هذه البطولة القوية 
والتــي ستشــهد مشــاركة أقــوى الفرســان 

مــن  والخليجيــة  المحليــة  واإلســطبالت 
أجــل الفــوز بأغلى األلقــاب، وتعطي الفرق 
واإلســطبالت الرغبــة الحقيقيــة والطموح 
األولــى  بالمراكــز  الفــوز  أجــل  مــن  القــوي 
والصعــود علــى منصــات التتويــج، مؤكــًدا 
علــى المســتوى الكبيــر الــذي بلغتــه القدرة 
البحرينيــة بفضل الدعــم الكبير واالهتمام 
فــي  األول  الفــارس  قبــل  مــن  المتواصــل 
المملكــة صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى 

حفظه هللا ورعاه. 
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ثقتــه التامــة بقدرات فرســان اإلســطبالت 
تحقيــق  علــى  الملكــي  والفريــق  المحليــة 
هــذا  فــي  والمتميــزة  اإليجابيــة  النتائــج 
والقــوي، مؤكــًدا  الغالــي والمثيــر  الســباق 
فرســان  حققــه  الــذي  الالفــت  التطــور 
فــي  الماضيــة  الســنوات  فــي  البحريــن 
مختلــف المشــاركات المحليــة والخارجية 
والتــي أكــد مــن خاللهــا فرســان البحريــن 
قدرتهم على منافسة أقوى فرسان العالم، 
وذلــك بعد الخبرة الكبيرة التي اكتســبوها 
بعــد المشــاركات اإليجابيــة الناجحــة فــي 
البطوالت الخارجية والمنافسات المحلية.

اللجنة اإلعالمية

جاللة الملك يتحدث لناصر وخالد بن حمد

sports@albiladpress.com
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ــان كـــأس الملك ــرج ــه الــخــلــيــجــيــة مـــع جـــوائـــز قــيــمــة فـــي م ــات  ــب ــط ــاق اإلس ــب س

أشاد سموه برعاية بيت  «
 )GFH( التمويل الخليجي

لبطولة كأس جاللة الملك 
للقدرة والتي أكد أنها 

ستحقق الرؤى والتطلعات 
لتحقيق جميع عوامل النجاح 

وما يطمح له المنظمون 
والقائمون خصوًصا أنها 

تعتبر من أقوى وأكبر 
بطوالت وسباقات القدرة 

وتحظى بمشاركة خليجية 
وبحرينية واسعة من جميع 

الفرسان والفارسات.

رعاية

سوف يعلن االتحاد الملكي  «
للفروسية وسباقات القدرة 

عن الجوائز القيمة للبطولة 
فيما بعد.

الجوائز

رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بجميع الفرسان واالسطبالت الذين  «
ا سموه  سيشاركون في منافسات هذه البطولة التي يتوقع لها الكثير، متمنيًّ
كل التوفيق لجميع الفرسان المشاركين بهذا الموسم مشيًرا إلى أن مشاركة 

نخبة الفرسان في المملكة تؤكد السمعة الطيبة التي تتمتع بها بطوالت 
القدرة التي تنظم في المملكة وعلى رأسها بطولة كأس جاللة الملك المفدى، 

إذ إن هذه المشاركة القوية ستزيد من قوة البطولة وإثارتها. 

سمعة طيبة

أشاد سموه بالجهود التي يقوم بها االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة  «
برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة في سبيل إنجاح منافسات 

وبطوالت الموسم من خالل توفير كل الدعم واالهتمام، مؤكًدا أن حرص 
االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على إنجاح كأس جاللة الملك 

المفدى للقدرة باعتباره يحمل اسم جاللة الملك المفدى الداعم األكبر لرياضة 
القدرة في المملكة والتي حققت إنجازات باهرة بفضل الرعاية الملكية 

السامية. 

جهود االتحاد الملكي



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

أعلــن مصــرف الســالم - البحريــن أمــس عن إطالق منتج التوفير االســتثماري “دانات الســالم” للعــام 2019؛ ليقدم لعمالئه 
اثنتين من جوائز الدانة الكبرى هما فيال فاخرة في المحرق وأكبر جائزة نقدية لفائز واحد في المملكة بقيمة 1.5 مليون 
دوالر. كمــا ســيوفر البرنامــج فرًصــا للفــوز بجوائــز شــهرية التي تشــمل جوائــز “قماش” يصــل مجموعها إلــى 50000 دوالر 
وجوائــز الفصــوص النقديــة التــي تبلــغ مجموعها 60000 دوالر إضافة إلى ســحوبات شــهرية على جائــزة الفروع الخاصة 

ألكثر من 26000 دوالر. 

كمــا ســيقدم برنامج التوفيــر للعمالء 
الشــهرية  المتوقعــة  األربــاح  ميــزة 
إلــى  وإضافــة  اســتثماراتهم.  علــى 
فرصهــم  مضاعفــة  يمكنهــم  ذلــك 
لفتــرات  االســتثمار  عنــد  الفــوز  فــي 
أطــول، إذ ســيتم مكافأتهــم بفرصــة 
إضافيــة للدخــول فــي الســحب عــن 
كل شــهر إضافــي يحتفــظ فيــه بمبلغ 

“دانــات  حســاب  فــي  اســتثماراتهم 
السالم”.

وصــرح رئيــس الخدمــات المصرفيــة 
لألفراد لدى المصرف محمد بوحجي 
قائاًل “مع اختتام جائزة الدانة الكبرى 
للعــام الماضي، التي كانت من نصيب 
بمبلــغ  الفائــز  حســين  علــي  جاســم 
مليــون دوالر، حقــق برنامــج التوفيــر 

نجاًحــا كبيــًرا، إذ قــدم أكثــر مــن 17 
مليــون دوالر إجمالــي الجوائــز وتــم 
منــذ  فائــز   4000 مــن  ألكثــر  منحهــا 
إطــالق البرنامج. ونحــن في مصرف 
الســالم، يسرنا أن نساعد في تحقيق 
أحــالم الكثيــر مــن العمــالء ونســاهم 
فــي تغييــر مجرى حياتهــم من خالل 

برنامج دانات للتوفير”.

ــد واح لــفــائــز  نــقــديــة  ــزة  ــائ ج ــر  أكــب دوالر  مــلــيــون   1.5

إطالق “دانات السالم” 2019

ُممثلــة  كانــو  خليــل  إبراهيــم  شــاركت 
الفعاليــة  فــي  ميشــالن  بإطــارات 
كلــوب  كارز  ســوبر  لنــادي  الحصريــة 
آرابيــا التــي أقيمت مؤخــرًا في مضمار 
حلبــة البحريــن الدوليــة.  وتــم عــرض 
مجموعة من أعرق الســيارات الخارقة 
مــن جميــع دول الخليــج العربــي خالل 
هــذه الفعاليــة الحصريــة. كمــا تميــزت 
العديــد  بحضــور  كذلــك  الفعاليــة 
وعشــاق  المحترفيــن  الســائقين  مــن 
انطلقــوا  الذيــن  الخارقــة  الســيارات 
عالميــًا  الشــهير  الحلبــة  مضمــار  علــى 
بســياراتهم الخاصــة أو برفقة ســائقين 

محترفين. 
وعلــق المديــر األول لقســمي اإلطارات 
ســعيد  أحمــد  الســيد  بــالس،  وتايــر 
“نفتخــر  قائــالً:  الفعاليــة  هــذه  علــى 
مــع  بشــراكتنا  البحريــن  فــي ميشــالن 
نــادي ســوبر كارز كلــوب آرابيــا، الــذي 
مجموعــة  لعــرض  الفرصــة  لنــا  يوفــر 
ميشــالن المتنوعــة إلطــارات ســباقات 
الســرعة والمصنعة خصيصًا للسيارات 
الرياضية والخارقة. إذ تشتهر إطارات 
العالــي  جودتهــا  بمســتوى  ميشــالن 
ومتانتهــا وهــو ما يجعلها خيــارًا مثاليًا 

لمحترفي سباقات السرعة”.

“ميشالن” تدعم “سوبر كارز كلوب آرابيا”

أعلنــت الشــركة العالميــة لخدمــات الدفــع )GPS( التــي تأسســت في 2004 رائــدة في مجال خدمــات الدفع االلكترونــي عن منحها 
شهادة )PCI DSS V3.2.1( األعلى في معايير أمن البيانات لبطاقات الدفع االلكتروني، بعد تقييم أمن البنية التحتية التكنولوجية 

للشركة من قبل شركة سيسا )SISA( المتخصصة في تدقيق أمن المعلومات في الشرق األوسط.

وتعليًقــا علــى هــذا االنجــاز صــرح المديــر 
الدفــع  لخدمــات  العالميــة  للشــركة  العــام 
)GPS( علــي عــرب بــأن حصــول الشــركة 
على هذه الشهادة يؤكد على الجهود التي 
تبذلهــا الشــركة لتوفيــر بيئــة آمنــة لحفــظ 
بيانــات الزبائــن، والتزامهــا التــام لحفــض 

وصيانة المعلومات التي في حوزتها.
وقــد جــاء هذا اإلعالن بعد نجاح الشــركة 
فــي   )GPS(الدفــع لخدمــات  العالميــة 
الشــاملة  التدقيــق  عمليــات  اســتكمال 
الضروريــة  المتطلبــات  بجميــع  وااللتــزام 
لبطاقــات  البيانــات  أمــن  لشــهادة معاييــر 
 ،)PCI DSS V3.2.1( االلكترونــي  الدفــع 
حيــث أنهــا شــهادة خاصــة بمعاييــر أمــن 
البيانــات للمؤسســات التي تقــدم خدمات 

الدفع االلكتروني.

أعلن نادي كابيتال كلوب البحرين عن إطالق سلســلة من الجلســات الحوارية في مجال التكنولوجيا المالية “ِفنتك” في منتصف 
شهر فبراير الجاري، بالشراكة مع شركة أندرا للعالقات العامة واالتصاالت المؤسسية.  وتهدف هذه السلسلة إلى تسليط الضوء 
على الشــركات الناشــئة والمؤسســات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين ومنطقة الشــرق األوســط؛ لتؤكد 

بذلك المكانة البارزة التي تحتلها المملكة كونها بيئة جاذبة لالستثمار في مجال التكنولوجيا المالية.

فــي  السلســة  هــذه  تســاهم  أن  المتوقــع  ومــن 
دعم وتحســين نمو النظــام البيئي للتكنولوجيا 
الماليــة فــي البحريــن، إذ توفــر منصــة مثاليــة 
لتبــادل  المجــال  بهــذا  والمهتميــن  للعامليــن 
الخبــرات والمعرفــة، إضافــة إلــى مناقشــة أبرز 
عــن  تواجههــم  التــي  والصعوبــات  التحديــات 
طريق طرح حلــول واقتراحات واالطالع على 

التجارب العالمية.
وترّكــز هــذه اللقــاءات الشــهرية علــى عــدد من 
االبتــكارات والتقنيــات فــي عالــم التكنولوجيــا 
الماليــة، التــي تعــد بمثابة نقلة نوعيــة لعدد من 
القطاعــات التجاريــة فــي المنطقــة، ومنها نظم 
وتحويــل  “ريغتــك”،  التنظيميــة  التكنولوجيــا 
األموال، وسلســلة الكتل “بلوك تشــين” وغيرها 
من نظم وتقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.

ــن ــائ ــزب ــظ بـــيـــانـــات ال ــف ــح ــة آمـــنـــة ل ــئ ــي ــر ب ــي ــوف ت بالتعاون مع “أندرا للعالقات العامة واالتصاالت المؤسسية”
“GPS” األعلى في أمن بطاقات الدفع “كابيتال كلوب” يطلق لقاءات حوارية
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استضافت بتلكو بالتعاون مع مجموعة 
 Risk &( المخاطــر والضمان البريطانية
مؤخــًرا   )Assurance Group-RAG
فــي  مــرة  ألول  يقــام  الــذي  مؤتمرهــا 
منطقة الشــرق األوســط، والذي تضمن 
عدًدا مــن المحاور، من بينها: المخاطر، 
إدارة  إلــى  إضافــة  األربــاح  وضمــان 
المســتوى  علــى  االحتيــال  ومكافحــة 

العالمي في قطاع االتصاالت.
لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  وتحــدث 
“إن  قائــاًل:   ”RAG“ والضمــان  المخاطــر 
عــدًدا كبيــًرا مــن الشــركات األكثــر إبداًعــا 
علــى المســتوى العالمــي تتركــز فــي هــذه 
المنطقــة، وتقــوم هــذه الشــركات بقيــادة 
عملية التحول نحو تقديم مستوى جديد 
التــي  االتصــاالت  خدمــات  مــن  متطــور 

ستحيل الروابط المجتمعية إلى بعٍد آخر، 
وتؤثر على مفهوم الترفيه لدى الجميع”.

تمنحنــا  التغيــرات  هــذه  “إن  أضــاف:  ثــم 
فــرص اقتصاديــة مغريــة عظيمــة، ولكنها 
المخاطــر  مــن  عــدد  مــع  تأتــي  أيًضــا، 
االتصــاالت  مشــغلي  إن  المســتحدثة. 
كشــركة بتلكــو يمتــازون بالنظــرة الثاقبة، 
ولذلــك فإن بتلكو تســتبق هــذه المخاطر، 

عــن  بالنيابــة  بهــا  التحكــم  إلــى  وتعمــد 
وفــي  واألفــراد.   والزبائــن  المســتثمرين 
سياق التعبير عن سعادته باستضافة هذا 
المؤتمــر للمــرة األولــى في منطقة الشــرق 
الماليــة  الشــؤون  رئيــس  عّلــق  األوســط، 
لشــركة بتلكو البحرين بهــاء تونجر قائاًل: 
“لقد استقبلنا  ما يقارب 100 خبير يمثلون 
أكثــر مــن 40 مشــغاًل لالتصــاالت، إضافــة 

إلــى مــزودي خدمات االتصــاالت من أكثر 
مــن 20 دولــة في هذا المؤتمــر الذي يقدم 
فرصــة مثالية لشــركات تقنيــة االتصاالت 
فــي المنطقــة للحضــور والحصــول علــى 
معلومات وافية حول التحديات العالمية 
التــي يواجهها هــذا القطاع، خصوصا تلك 
التــي تتعلــق بالمخاطــر وضمــان األربــاح 

وإدارة االحتيال”.

اقترب يوم البحرين الرياضي ونحن مســتعدون بأجهزتنا! ســواًء كنت تخطط للمشي الخفيف 
 Huawei أو القفــز أو الســباق أو الجــري- أمامــك الكثيــر مــن الخيــارات، وســيضمن لــك هاتــف

Mate 20 يوما ال ينسى مع كل يقدمه لك من خيارات ومزايا.

 ســجل خطواتــك مع تطبيق هــواوي للصحة وهذا 
تطبيــق  تحميــل  يمكــن  حيــث  شــيء،  كل  ليــس 
هــواوي للصحــة علــى جميــع األجهــزة التــي تعمــل 
لمتابعــة ورصــد   iOS أو  أندرويــد  تشــغيل  بنظــام 
والــوزن،  القلــب،  وضربــات  الرياضــي،  النشــاط 

يمكــن  التطبيــق،  هــذا  خــالل  فمــن  والنــوم. 
للمســتخدمين تطويــر برنامــج تدريبــي 
واالحتفــاظ بتفاصيــل التدريبــات التــي 
أي  لديــك  يوجــد  ال  اآلن  منهــا.  انتهــوا 
عــذر يمنعــك مــن متابعــة تقدمــك! وال 
 GT عجــب أن ســاعة هــواوي الذكيــة
Watch تركــز خصوصــا علــى متابعــة 

األنشطة الرياضية مثل الجري، والمشي 

الخفيف، والتجديف. كما تتضمن الســاعة مقياًســا 
لالرتفاع يوفر قراءات متقدمة عن معدل االرتفاع 
عند التســلق أو قطع المســافات. تعد ساعة هواوي 
الذكية مقاومة للماء، وبالتالي يمكن 

ارتداؤها أثناء السباحة.

األوســــــــــــط الـــــــــشـــــــــرق  فـــــــــي  مــــــــــــرة  للرياضيين المهووسين بالمشي والقفز والجريألول 
“هواوي Watch GT” ترصد تدريباتك“بتلكو” تستضيف مؤتمر المخاطر البريطانية

بعــد تدشــينها ألول موقع حي لشــبكة 
الجيــل الخامــس فــي مايــو الماضــي، 
الشــركة  البحريــن،   VIVA أعلنــت 
الرائــدة لالتصــاالت فــي المملكــة، عن 
تجهيز شبكة الجيل الخامس في أهم 
فــي مختلــف  المواقــع اإلســتراتيجية 
مناطق المملكة كمرحلة أولية لتصبح 
بذلك أول شركة اتصاالت توفر شبكة 

5G في المملكة.

يجــري  العمــل  أن  إلــى  مشــيرة   
لنشــر  التاليــة  المراحــل  الســتكمال 
الجيــل الخامــس علــى نطــاق أوســع 
بمــا يضمــن مواكبــة أحــدث التقنيات 
الخدمــات  كفــاءة  ورفــع  العالميــة 
العمــالء  تجربــة  وإثــراء  الرقميــة 

بمختلف مدن المملكة. 
وســوف توفــر هــذه الشــبكة للجيــل 
التحتيــة  البنيــة  لعمالئهــا  الخامــس 

عمــالء  ســتمكن  والتــي  المتكاملــة، 
إنترنــت  علــى  بالحصــول  الشــركة 
أســرع وقدرات أفضــل لأللعاب وبث 
 5G الفيديــو، حيــث تتمتــع شــبكات 
بنطاق ترددات أكبر ووقت استجابة 
اســتخدام  مــن  يســهل  ممــا  أقــل 
التطبيقــات بشــكل أكثــر فعاليــة، كما 
اســتخدام  مــن  العمــالء  ســيتمكن 

إنترنــت  بواســطة  الذكيــة  التقنيــات 
إلــى االســتمتاع  األشــياء. باإلضافــة 
 VR االفتراضــي  الواقــع  بتطبيقــات 
مــع تطبيقات األلعــاب والفيديو ذات 
العاليــة  األبعــاد  8Kثالثيــة  جــودة 
الدقــة، وتوفير منصــة تطوير الذكاء 
االصطناعي وتعزيز تقنية الســيارات 

الذكية.
وقالت VIVA البحرين إن استعدادها 

المبكــر للجيــل الجديــد مــن الشــبكة 
األجهــزة  توفــر  عــدم  مــن  بالرغــم 
المكتملــة  والتطبيقــات  والتقنيــات 
المســتمرة  مبادراتهــا  مــن  جــزء  هــو 
كممكن رقمي رائد وفق أهداف رؤية 
المملكة 2030، واستشعارها بتسارع 
وتيرة التقنية، الذي سيجعلها جاهزة 
بشــكل  المتقدمــة  الخدمــات  لنشــر 

أسرع للمشتركين.

تمكيــن عمــالء الشــركة من الحصــول على إنترنت أســرع
٥G تدشن أكبر شبكة ”VIVA“
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عليك تغيير إستراتيجية حياتك وعملك.

ال تتردد في وضع نفسك على الطريق السليم.

أنت من األشخاص المهملين للغاية في صحتهم.

المطلوب منك االهتمام بعملك أكثر من أي وقت 
مضى.

كن أكثر التزاما بتناول الطعام المطلوب للحمية.

تتجاوز األزمة الصحية التي تعانيها أخيرا.

تستخدم ذكاءك لترتيب أمورك وتعاملك.

تفكيرك يجعلك من المقربين ألرباب العمل.

الشعور بالصداع يأتي نتيجة اإلرهاق وقلة 
النوم.

عليك االلتزام بمواعيد نومك الطبيعية.

تقوم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى 
االتصاالت.

تنجز عماًل مشترًكا كبيًرا ومثمًرا مع الزمالء.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

12 فبراير

1963

األرجنتين تطلب 
من إسبانيا 
تسليمها 
رئيسها 
األسبق خوان 

بيرون لمحاكمته بتهم 
الفساد والقتل والتعذيب.

 ،”Warner Bros“ قررت
الشركة المالكة لحقوق 
الملكية الفكرية لفيلم 

 ،”Gone with the Wind“
إعادة طرحه في دور 

العرض السينمائي؛ احتفاال 
بمرور 80 عاما على 

النسخة األصلية للفيلم.

tariq.albahar
@albiladpress.com

Spider-Man: Into the Spider-Verse أفضل فيلم كرتوني

BAFTA رامي مالك يتألق في توزيع جوائز

اختتمــت أمــس األول الــدورة 72 لحفل توزيع جوائــز البافتا في قاعة رويال البرت 
بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن، الــذي تنظمــه األكاديميــة البريطانيــة لفنــون الســينما 
والتليفزيــون ســنوًيا بحضــور دوق ودوقــة كامبريــدج األمير ويليــام وزوجته كيت 

ميدلتون، وقدمته النجمة البريطانية جوانا لوملي للسنة الثانية على التوالي.

واســتقبل البريطانيون النجم األميركي 
مــن أصــل مصــري رامــي مالــك بحفــاوة 
فــاز  إذ  الحفــل،  وصولــه  فــور  شــديدة 
فــي  دوره  عــن  ممثلــة  أفضــل  بجائــزة 
Bohe� البوهيميــة”  “افتتــان  (فيلــم 
فيــه  يجســد  الــذي   )mian Rhapsody
حيــاة المطــرب ومؤلف األغانــي فريدي 
ميركــوري متفوقــا علــى برادلــي كوبــر. 
بحصولــه  امتنانــه  عــن  رامــي  وعبــر 
الممثلــة  أن قدمــت  بعــد  الجائــزة  علــى 
مارجــوت روبــي الجائــزة له وقــال “هذا 
أمر اســتثنائي. أشكر BAFTA على هذه 
الهديــة الرائعــة. مازلــت ال أصــدق أننــي 
الممثليــن  مــن  المجموعــة  هــذه  وســط 
الذيــن ال طالمــا أحببتهــم واحترمتهــم، 
أشــاركها معكــم وأشــكر حظــي عليهــا”. 
عالمكــم  دخــول  الصعــب  “مــن  وتابــع 
وأنــت ضيــف عليــه، فأنتــم البريطانيون 
جيدون في فعل ذلك، وأخافني تراثكم 
رامــي  ووجــه  المقــدس”.  الموســيقي 
مالــك الشــكر للمخرج ديكســتر فليتشــر 

الــذي أكمل إخراج الفيلم بدال من بريان 
ســينجر، كما وجه الشــكر ألعضاء فريق 
تاريخهــم  الفيلــم  جســد  الــذي   Queen
الفنــي، ولفريــدي ميركــوري الذي جســد 

دوره في الفيلم.
العالميــة  اللبنانيــة  المخرجــة  ونشــرت 
نادين لبكي صورة عبر حســابها الرسمي 
علــى “إنســتغرام”، ظهــرت فيهــا تلتقــط 
صــورة تذكاريــة مــع قناع جائــزة “بافتا” 
بفعالياتهــا  أثنــاء وجودهــا  البريطانيــة، 
بقائمــة  “كفرناحــوم”  فيلمهــا  لمشــاركة 

“أفضل فيلم أجنبي”.
علقــت لبكــي علــى صورتهــا قائلــة “إنهــا 
شــاهدوا  ســادة،  يــا  الموعــودة  الليلــة 
وبغــض  البافتــا،  جوائــز  توزيــع  حفــل 
النظر عن النتيجة أريد أن أوجه الشــكر 
لــكل الدعــم والحــب الــذي رأيتــه خــال 
الفتــرة الماضية، أحبكم جميًعا”. والقت 
متابعــي  مــن  اآلالف  إعجــاب  الصــورة 

المخرجة اللبنانية.

أما قائمة كاملة ألهم جوائز البافاتا فجاءت كالتالي:
» .Roma :أفضل فيلم
أفضل مخرج: المكسيكي الفونسو كوارون. «
» .”The Favorite“ أفضل ممثلة: أوليفيا كولمان عن فيلم
» .”Bohemian rhapsody“ أفضل ممثل: رامي مالك عن فيلم
» .”Green book“ أفضل ممثل دور ثان: ماهرشاال علي عن فيلم
» .”The Favorite“ أفضل ممثلة دور ثان: راشيل وايز عن فيلم
» .”The Favorite“ :أفضل سيناريو أصلي
» .”BlacKkKlansman“ :أفضل سيناريو مقتبس
» .”Black Panther“ :أفضل مؤثرات بصرية
» .”Spider-Man: Into the Spider-Verse“ :أفضل فيلم كرتوني
» .”Bohemian rhapsody“ :أفضل صوت
» .”Vice“ أفضل مونتاج: فيلم
» .”Roma“ أفضل تصوير سينمائي: فيلم
» .”The Favorite“ أفضل تصميم إنتاج ومكياج وتصفيف شعر: فيلم
» .”A star is born أفضل موسيقى أصلية: فيلم
أفضل نجم صاعد: ليتيسيا رايت. «
» .”Roma“ :أفضل فيلم أجنبي - غير ناطق باإلنجليزية

النجم رامي مالك

Roma نجمة فيلم كرستيان بيل وزوجته

برادلي كوبر دوق ودوقة كامبريدج لقطة جماعية للفائزين

النجمة ريتشيل وايزنادين لبكي تحتفل مع زوجها

أهم أفام Netflix الشهر الجاري:
“Children of Men”، ويــدور حــول 
العالــم الــذي أصبحــت فيه البشــرية 
ذات مشــاكل كبيرة، مــع عدم وجود 
أطفــال لتجديــد الجيــل الــذي يلقــى 
المــوت، ولذلك اندلعت الفوضى في 
الشــوارع؛ ألن المواطنيــن يفقــدون 

األمل بسرعة أكبر.
حــول  ويــدور   ،”Clerks“ وفيلــم 
دانتــي هيكــس الــذي يعمــل موظفــا 
فــي متجــر صغيــر، ويعتقــد دانتــي 
أن الحياة هي سلســلة مــن النهايات 
المحبطــة، وهــذا اليــوم ال يثبــت أنه 

مختلــف، إذ يقــرأ فــي الصحيفــة أن 
صديقتــه الســابقة كايتلين تزوجت، 
بجانــب العديد من المواقف األخرى 

مثل استيقاظ صديقه من الموت.
 ”Shaun of the Dead“ فيلــم  أمــا 
فيدور حول شون الذي يواجه يوًما 
عصيبــا جــًدا، لذلــك قــرر أن يحــاول 
إغــراء حبيبتــه القديمــة ليعــودا إلى 
بعضهمــا البعــض، ولكــن أثنــاء ذلــك، 
 Zoombies قــام بإطــاق ســراح الـــ
إلظهــار  جيــدة  فرصــة  أنهــا  ووجــد 
فائدتــه لجميــع مــن حولــه من خال 

إنقاذه لهم.

”Netflix“ جديد أفالم
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 1970
القوات اإلسرائيلية تقصف مصنعا في منطقة أبو زعبل المصرية.

 2002
بدء جلسات محاكمة الرئيس اليوغسافي سلوبودان ميلوشيفيتش.

 2007
الحكم على طه ياسين رمضان باإلعدام بعد اتهامه بالقتل العمد.

 2009
تصادم قمرين صناعيين في الفضاء على ارتفاع أكثر من 800 كلم.

 1953
توقيع اتفاقية جاء مصر من السودان.

22

بعــد النجاحات المتتالية التي حققتها المطربة شــذى حســون 
فــي أعمالهــا الفنية طــوال الفتــرة الماضية، تســتعد خالل 
األيام المقبلــة لطرح فيديو كليب أغنيتهــا الجديدة “واعر”، 
التي لحنها لها الموســيقار طالل، من كلمات الشــاعر خالد 
المريخي، وتوزيع حســام كامل، وتولى عــالء األنصاري مهمة 

إخراج الكليب، الذي صور على مدار يومين في لبنان، بإشــراف 
خالد أبــو منذر. وخــالل التصوير تم اســتخدام أفضــل التقنيات 

الحديثة إلظهار العمل على أفضل وجه وبأداء مبهر.

تعيــش ورد الخال هذه األيام وزوجها الموســيقي باســم رزق 
أجواء مسلسل “أسود” الخاص الذي سيعرض في رمضان 

.”LBCI“ المقبل على شاشة
اســم المسلســل له رمزيته، ويحمله بطله الممثل باسم 
مغنيــة، وهــو يختصــر مناخ العمــل القائم بشــخصياته 

وأحداثه، الســيما أن المسلسل الذي كتبته كلوديا مرشليان 
ويخرجه ســمير حبشي وتنتجه شــركة “ايغل فيلمز” هو عبارة 

عن دراما معاصرة في طياتها الكثير من التشويق.

كشــف الفنــان المصري محمــد رمضان عن حقيقــة ما تردد 
بشــأن وجود خالفات بينه وبين مواطنه النجم عادل إمام، 
بعدمــا قــام بإزالة اســم “الزعيم” من فوق مســرح الهرم 

خالل عرضه لمسرحيته “أهاًل رمضان”.
وقال محمد رمضان إنه لم يكن ســيعرض مســرحيته من 

األساس على مسرح “الهرم” الذي ُيطلق عليه مسرح الزعيم 
لتقديم عادل إمام مسرحية “الزعيم” هناك لمدة 14 عاًما، ولكن 

صاحب المسرح المنتج عرض عليه أن يقدم مسرحيته الجديدة هناك.

الزعيمأسودنجاحات متتالية

محرر مسافات



الدار الصغيرة للفنون الشعبية تقيم حفلها السنوي

أقامت “Acacia Filmed Entertainment”، الشركة المنتجة لفيلم  «
السيرة الذاتية “A Private War”، عرضا خاصا للفيلم بميدان ليستر 

في لندن، بحضور عدد من نجوم الفيلم. وعلى رأس الحضور، بطلة 
الفيلم روزاموند بايك، وجيمي دورنان، اللذان حرصا على التقاط عدد 
من الصور التذكارية، وأعقب العرض جلسة مناقشة عن التفاصيل 

الخاصة بتصوير الفيلم.

الشــعبية  للفنــون  الصغيــرة  الــدار  أقامــت 
يــوم الجمعــة الماضي حفــا جماهيريا في 
مقــر “الدار العــودة” بالرفاع الشــرقي؛ نظرا 
لعمليــات الصيانــة والتوســعة التــي تقــوم 
الصغيــرة،  الــدار  لمقــر  الثقافــة  إدارة  بهــا 
حضــره جمع غفير من المدعوين والفنانين 
الحفــل  وتخلــل  المخضرميــن.  الشــعبيين 
مثــل  شــعبية  غنائيــة  ووصــات  فقــرات 
وفــن  ”العاشــوري”  و  الحــب”  “دق  فــن 
“الــدزة” وغيرهــا من ألوان الفنون الشــعبية 

المعروفة بالمملكة.
وفــي تصريــح خــاص لـــ “الباد” قــال عضو 
للفنــون  الصغيــرة  الــدار  إدارة  مجلــس 
“تحــرص  الشــيخ:  حمــد  الفنــان  الشــعبية 
الــدار الصغيرة للفنون الشــعبية على إقامة 
هــذا الحفــل الســنوي الــذي تدعو فيــه كبار 
البحريــن  داخــل  مــن  الشــعبيين  الفنانيــن 
وخارجهــا؛ إلحيــاء تــراث اآلبــاء واألجــداد 
والتجمــع لتبــادل الخبــرات والتناقــش فــي 
الشــيخ  وأضــاف  الفنــون”.  أمــور  مختلــف 
تعمــل  الشــعبية  للفنــون  الصغيــرة  “الــدار 

مــن خــال هــذه التجمعات على لم الشــمل 
والمحافظــة  األجــداد  بتــراث  واالحتفــاء 
عليــه، والشــباب سيســتمرون فــي العطــاء 
أجــل  مــن  نفســه؛  واالندفــاع  وبالحمــاس 
الفنون الشعبية واإلبقاء عليها، فالمحافظة 
علــى تراثنــا وتقاليدنــا هي شــغلنا الشــاغل 
وسنتمســك بهــذا العهد وســنورثه لألجيال 

القادمــة”. ونــوه فــي الوقــت نفســه بالــدور 
الكبيــر الــذي تقــوم به صحيفــة “الباد” في 
تغطيتهــا المســتمرة ألنشــطة الــدار كافــة، 
هــذه  علــى  القائميــن  يؤكــد حــرص  وهــذا 
الصحيفة الغراء على دعم مختلف الفنون 
الشــعبية وإيصالها إلى أبناء الجيل الحالي 

كافة عبر تغطيات ومتابعات متميزة.

وبــدوره، أعــرب عضــو مجلــس إدارة الــدار 

ســعادته  عــن  الرويعــي  إبراهيــم  الفنــان 

بتجــاوب رموز الفن الشــعبي فــي البحرين 

مــع دعــوة الدار والحفــل، مؤكــدا أن جهود 

المحافظــة علــى الفنون الشــعبية مســتمرة 

بتكاتف الجميع من أبناء البحرين.

الثالثاء
12 فبراير 2019 
7 جمادى اآلخرة 1440
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أسامة الماجد

للسنة الرابعة عشرة على التوالي، يعود مهرجان ربيع الثقافة معلنا عن موسم ثقافي متجدد يقدم للجمهور فعاليات تالئم مختلف 
األذواق والفئات، معزًزا مكانة مملكة البحرين مركزا حضاريا وثقافيا إقليميا وعالميا. وأعلنت كل من هيئة البحرين للثقافة واآلثار، 
مجلس التنمية االقتصادية، مركز الشــيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، وبالتعاون مع البارح للفنون التشــكيلية ومركز الفونتين للفن 
المعاصــر عــن فعاليــات وبرامــج مهرجــان ربيع الثقافة في نســخته الرابعة عشــرة، وذلك يوم أمس االثنين خــالل المؤتمر الصحافي 
الذي أقيم في مدرسة الهداية الخليفية، وضمن برنامج هيئة الثقافة الذي يحتفي بالمنجزات البحرينية بشعار “من يوبيل إلى آخر”.

وشهد المؤتمر حضور رئيسة هيئة البحرين 
للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمد 
لمجلــس  التنفيــذي  والرئيــس  خليفــة،  آل 
التنميــة االقتصادية خالــد الرميحي وعدد 
مــن الشــخصيات الدبلوماســية والســفراء 

المعتمدين لدى البحرين.
ويقــدم مهرجــان ربيــع الثقافة الرابع عشــر 
والبرامــج  الفعاليــات  مــن  متنوعــة  باقــة 
المؤسســات  تســتضيفها  التــي  واألنشــطة 
والمعالــم  التاريخيــة  والمواقــع  الثقافيــة 
جســور  لتمــد  المملكــة؛  فــي  العمرانيــة 
التواصــل الثقافــي بيــن البحريــن والعالــم. 
وينطلق المهرجان كما في كل عام يوم 25 
فبرايــر بالتزامن مــع يوم الســياحة العربي 
المنامــة  كانــت  حيــن  اعتمــاده  تــم  الــذي 
عاصمة السياحة العربية للعام 2013، وهو 
ذات التاريــخ الــذي يصــادف ذكــرى ميــاد 

الرحالة العربي ابن بطوطة.
مــن  العديــد  يقــدم  المهرجــان  وموســم 
المعارض الفنية، بدًءا من معرض البحرين 
الســنوي للفنــون التشــكيلية الـــ 45 والــذي 
يقام في خيمة أرينا بفندق الريتز كارلتون 

البحرين حتى 30 مارس 2019.
أمــا متحــف البحريــن الوطنــي فيحتضــن 
3 معــارض هــي: معــرض “لقــاء الثقافــات 
فــي تصاميــم مجوهــرات المملكــة العربية 

أبريــل   3 يســتمر حتــى  الــذي  الســعودية” 
اليوبيــل  “احتفاليــة  ومعــرض   ،2019
الــذي  البحرينيــة”  للدبلوماســية  الذهبــي 
يســتمر حتــى 13 أبريل، ومعــرض “متحف 
البحريــن الوطني: الذكــرى الثاثون، نظرة 
اســتعادية” الذي يســتمر حتى 15 مايو من 

العام الجاري.
أمــا ذاكرة المــكان - عمارة بــن مطر فتقدم 
معرض “ســيرن في البحرين” الذي يعرض 
 2019 مايــو   8 تاريــخ  حتــى  للجمهــور 
الكــون،  وأســرار  للفيزيــاء  الرائــع  العالــم 
فيما يســتضيف البــارح للفنون التشــكيلية 
معرض “الحنين” للفنان جمال اليوســف ما 

بين 19 فبراير و9 مارس.
وينظــم مركز الفنــون ما بين 3 و30 مارس 
معرض “نور” للفنانة مروة راشد آل خليفة.

 16 بيــن  مــا  فيقــدم  الفونتيــن  مركــز  أمــا 
مــارس و15 أبريــل معــرض “ومضــة!” مــن 

تركيا.
ولمســرح البحريــن الوطنــي أيًضــا حضــور 
فاعل في النشــاط الفني من خال معرض 
فــي  الكــوري،  التقليــدي  الــزي  “الهانبــوك: 
الموسيقى التقليدية وعروض الرقص”، إذ 
سيكون الجمهور ما بين 9 مارس و5 مايو 
علــى موعــد مــع األزيــاء الكورية النســائية 
التقليديــة، وفــي متنــزه ومحميــة دوحــة 

عراد ســيحل النشاط الفني التشكيلي يوم 
19 مارس عبر “ستوديو 244”.

والموســيقى  الغنــاء  صعيــد  علــى  أمــا 
فبرايــر   25 يــوم  فســينطلق  والمســرح، 
عرض الباليه الروســي “شهرزاد”. ويواصل 
مســرح البحريــن الوطنــي حضــوره فيقدم 
حفــا يكــرم الفنــان خالــد الشــيخ يــوم 28 
مــارس وحفــًا ألوبــرا دون جيوفاني التي 
تســتحضر أجمل المقاطع الموســيقية يوم 

4 أبريل.
الشــعبية  الفنيــة  األمســيات  وتحضــر 
البحرينية في هذه النســخة من المهرجان، 

إذ تســتضيف قاعــة محمــد بن فــارس لفن 
فرقــة  المحــرق  فــي  الخليجــي  الصــوت 
محمــد بــن فــارس؛ لتقدم كل يــوم خميس 

بداية من 28 فبراير أمسيات أسبوعية.
كمــا تلقــي دار الرفــاع الضــوء علــى الفــن 
الشــعبي التقليــدي الــذي تتميــز بــه منطقة 
الرفــاع أيــام 2 و16 و30 مــارس و13 و27 

أبريل. 
عــدًدا  فتســتضيف  الثقافيــة  الصالــة  أمــا 

العــروض  جميــع  وســتقام  العــروض  مــن 
8 مســاًء،  الســاعة  الصالــة فــي تمــام  فــي 
حيــث تحيــي فرقــة رباعــي هاثــور آلالت 
الريشــة ومغنــي التينــور ألــدو غالوني يوم 
ومتنوعــة  مختــارة  مجموعــة  فبرايــر   28
مــن األعمــال الموســيقية يــوم 14 مــارس. 
وبدورها تنشــر فرقة ميابي اليابانية جانًبا 
مقاطــع  عبــر  اليابانيــة  الثقافــة  مــن  مهًمــا 

موسيقية معزوفة باسم “تايكو”.

أما أوركســترا خايدوتــي فتقدم حفًا يوم 
الثقافيــة  الصالــة  تســتقبل  كمــا  مــارس   7
أرســيس  لرباعــي  حفــًا  مــارس   14 يــوم 
للساكســفون فيمــا يســتعيد الفنــان أحمــد 
عفــت ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ يوم 

21 مارس.
ومــن أميــركا يأتــي عــازف البيانــو ســتيفن 
أعمــااًل  مــارس   22 يــوم  ليقــدم  ليــن؛ 
كاسيكية فيما يقوم سكوت بوث يوم 29 
مــارس بتقديم أســلوبه الفريد الذي يعتمد 

على إيقاعات معقدة للغيتار. 
للثقافــة  إبراهيــم  الشــيخ  مركــز  وفــي 
األذربيجانــي  الفنــان  يحيــي  والبحــوث 
الشــاب غوشــاغ أســكاروف برفقــة ثاثــة 

عازفين أمسية يوم 4 مارس 2019.
االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  ويعــاود 
تقديــم عروضــه وحفاتــه ضمــن مهرجــان 
ربيــع الثقافــة في مســرح خــاص أقيم لهذا 
وتحييهــا  البحريــن،  خليــج  فــي  الغــرض 
البحرينييــن والعــرب  الفنانيــن  نخبــة مــن 
واألجانــب. ويضــم برنامــج حفــات خليج 
المهنــدس  ماجــد  الفنــان  حفــل  البحريــن 
 14 يــوم  عبدالوهــاب  شــيرين  والفنانــة 
مــارس، حفــل فرقــة “موســيقى مــن أجــل 
التغييــر” يوم 16 مارس، وحفل أوركســترا 
الســيمفونية ألماتــي وعرضها “الســيد آدم” 

يومي 22 و23 مارس.
وكعادتــه يتصدر مركز الشــيخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفة للثقافة والبحوث مقدمي 
الفعاليات األدبية والفكرية خال مهرجان 
محاضــرات  برنامجــه  يشــمل  إذ  الربيــع، 

مختلفة.

25 فبراير انطالق مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر
الثقافية الــمــؤســســات  ضــيــافــة  ــي  ف ــج  ــرام ــب وال الــفــعــالــيــات  ــن  م متنوعة  بــاقــة 

المنامة - هيئة الثقافة
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عالمنا ينتظر كارثة.. والحشرات السبب
حــذر تقريــر علمــي عالمي، نشــر مؤخــرا، مــن أن الحشــرات يمكن أن 
تختفــي عــن وجه األرض خــال قرن، إذا ما تواصــل تراجع أعدادها 
بحســب المعــدالت الحاليــة، وفقــا لمــا ذكرتــه صحيفــة “الغارديــان” 
البريطانية. وجاء في أول مراجعة علمية على هذا النطاق الموســع، 
أن أعــداد الحشــرات فــي جميــع أنحــاء العالــم تتراجــع، وهــي فــي 
طريقهــا إلــى االنقراض، األمر الذي يهــدد بكارثة انهيار النظام البيئي 
الطبيعي”. وأشارت المراجعة، وهي عبارة عن دراسة تحليلية نشرت 
فــي دورية “الحمايــة البيولوجية” العلمية، إلى أن أعداد أكثر من 40 
بالمئة من أنواع الحشرات في العالم تتراجع وتتناقص، كما أن ثلث 
أنواعها مهدد باالنقراض. وبينت أن معدل انقراض الحشــرات حاليا 

أسرع بنحو 8 أضعاف من انقراض الثدييات والطيور والزواحف.
ووفقــا للدراســة، فــإن كوكــب األرض بــدأ يشــهد عمليــة االنقــراض 
الجماعــي السادســة فــي تاريخــه، مــع تقاريــر تفيــد بخســائر فادحــة 
بالفعــل تتعــرض لهــا الحيوانــات كبيــرة الحجــم، وهــي األســهل فــي 
الدراسة والبحث، غير أن الحشرات هي األكثر تنوعا بكثير، واألكثر 
عــددا وانتشــارا مــن باقــي مكونــات مملكــة الحيــوان، بــل إن عددهــا 
إجمــاال يفــوق عــدد ســكان األرض، البالــغ عددهــم نحــو 7.7 مليــار 
نســمة، بنحــو 17 ضعفــا. ووفقا للعلمــاء والباحثين، تعتبر الحشــرات 
المختلفــة؛  العالــم  مناطــق  فــي  البيئيــة  األنظمــة  لعمــل  “ضروريــة” 
بوصفهــا طعامــا لمخلوقــات أخــرى وملقحــات للنباتــات ومســاهمة 
فــي إعــادة تدويــر المــواد الغذائيــة. وبينمــا ذكــرت تقاريــر أن أعــداد 

الحشرات “تناقصت بصورة كارثية” في كل من ألمانيا وبورتوريكو، 
تحــذر الدراســة التحليليــة األخيــرة مــن أن هنــاك مؤشــرات علــى أن 

“هذه األزمة” عالمية.
وقــال العلمــاء فــي التحليل إنه “ما لم نغير طرقنا فــي إنتاج الطعام، 
فــإن أعداد الحشــرات، ككل، ســتتراجع وتدخل في مســار االنقراض 
فــي غضــون عقــود قليلــة، وانعكاســات هــذا األمــر وتأثيراتــه علــى 

األنظمة البيئية على األرض يمكن وصفها على األقل بأنها كارثية”.
وجاء في التحليل أن الزراعة الكثيفة هي المحفز والمحرك األساس 
لهــذا التدهــور فــي أعــداد الحشــرات، خصوصــا االســتخدام المكثف 
لمبيدات الحشرات. وأشارت المراجعة العلمية إلى أن هناك محفزات 
أخرى مهمة لتراجع أعداد الحشــرات، منها على ســبيل المثال تنامي 

العمران والتغير المناخي.

حــاول رجل ســرقة خاتــم ألمــاس بطريقة 
ظن أنها ستخلصه من الماحقة القانونية، 
لكنــه ســيضطر لقضاء ســنوات طويلة في 
أوردتهــا  التــي  التفاصيــل  وفــي  الســجن. 
التركيــة، أن محكمــة  صحيفــة “حرييــت” 
جنائيــة قضت بســجن رجــل أيرلندي لمدة 
8 ســنوات و9 أشــهر؛ بعــد إدانتــه بمحاولة 

سرقة خاتم ألماس في أكتوبر الماضي.
وكان إيان كامبل )54 عاما( يقضي عطلته 
فــي مقاطعــة موغا بجنوب غربــي تركيا، 
عندمــا دخل محل مجوهرات هناك وابتلع 
خاتــم ألماس وزنه 3.5 قيراط، يصل ثمنه 

إلى 40 ألف دوالر.

وفي محاولة للتملص أمام مدع  «
تركي، قال كامبل إنه ابتلع األلماس؛ 

ألنه وقع في غيبوبة لحظة رؤيته، 
وبعدما استعاد وعيه كان الخاتم 

في جوفه، لكن المسؤول لم يقتنع 
بكالم السائح. وبعد ذلك لجأت 

السلطات إلى استخراج األلماس 
عبر عملية جراحية.

ابتلع األلماس 
ودفع الثمن “باهظا 

جدا”
قــام مبرمــج في أحــد البنوك الصينية بتطوير آلية في منتهى البســاطة، والخبث، 
لســحب أكثــر مــن مليون دوالر من جهاز صراف آلــي خاص بالبنك الذي يعمل فيه، 

بحسب ما ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية.

كيــن  الموظــف  إن  الصحيفــة  وقالــت 
كيشــينغ، البالغ من العمر 43 عاما، والمدير 
السابق في قسم التطوير التكنولوجي في 
بنــك “هوكســيا” في العاصمــة بكين، الحظ 
وجــود ثغــرة فــي نظــام التشــغيل الرئيس 
فــي البنــك يتيــح لــه الســحب النقــدي عند 
منتصــف الليــل، مــن دون أن يتــم توثيــق 

تلــك  فــي  الســحب  عمليــات  تســجيل  أو 
عمليــات  إن  الصحيفــة  وقالــت  اللحظــة. 
الســرقة، بــدأت فــي نوفمبــر العــام 2016، 
لكــن لــم يقبــض عليــه إال بعــد أن نفــذ نحو 
1358 عملية سحب. وبحلول يناير 2018، 
بلغ إجمالي األموال التي ســحبها كيشينغ، 

نحو مليون دوالر.

قالت الشرطة ووسائل إعالم في الهند إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في واليتين 
بعد احتساء مشروبات كحولية مغشوشة، في أسوأ واقعة من نوعها في سنوات.

وقال أقارب للضحايا ومســؤولون إن الكثير 
ممــن توفــوا فــي هاريــدوار فــي واليــة أوتار 
كانــد ومنطقتيــن فــي واليــة أوتــار براديــش 
المعــدة  فــي  آالم  مــن  شــكوا  المجــاورة، 
ومشــكات في التنفس. وذكر مســؤول كبير 
فــي شــرطة هاريــدوار لرويتــرز أن الشــرطة 
بتلــك  يتعلــق  فيمــا  أشــخاص   4 احتجــزت 

الوفيــات. وأضــاف: “إجمالــي عــدد الوفيــات 
فــي هايــدوار مــازال 36، فيمــا يخضــع نحــو 
18 حاليــا للعــاج”. ولــم يتســن الوصــول إلى 
مســؤولين في أوتــار براديش لمعرفة أحدث 
“إنديــان  صحيفتــي  لكــن  للوفيــات،  عــدد 
إكســبريس” و”تايمز أوف إنديا” ذكرتا أن 69 

شخصا لقوا حتفهم في الوالية على األقل.

اكتشف “ثغرة” بالصراف اآللي.. وسحب المليون

مشروبات كحولية مغشوشة تقتل 100 هندي

فتاة في شارع فاينير وسط مدينة يكاترينبورغ 
وهي إحدى مدن روسيا وهي عاصمة الكيان 

الفيدرالي الروسي أوباست سفردلوفسك.

فاجــأ المحــرك الشــهير للبحث “غوغل” أمس اإلثنين عشــاق النجمة 
المصريــة الراحلــة مــاري منيــب ببــادرة جميلــة. ويوافــق يــوم 11 
فبراير من كل عام، ذكرى ميالد منيب، التي رأت النور العام 1905.

وبهــذه المناســبة، تغيــرت واجهــة محــرك البحــث “غوغــل” الرئيســة، 
بصورة كاريكاتورية للفنانة الراحلة، التي توفيت العام 1969.

ومنيــب ممثلــة كوميديــة مصريــة مــن أصــول شــامية، ولــدت فــي 
العاصمة بيروت بلبنان.

وشاركت في العديد من األفالم السينمائية، التي صبغت تاريخ  «
السينما المصرية والعربية، مثل “بابا أمين” و”سي عمر” 

و”المليونيرة الصغيرة”. واشتهرت الراحلة بدور الحماة المتسلطة، 
التي تحاول التدخل بين ابنتها وزوجها أو ابنها وزوجته، فتفسد 

العالقة بينهما.

“غوغل” يفاجئ عشاق أشهر 
“حماة” مصرية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الحرب العالمية الثالثة

تفاعل متابعو إنستغرام “الباد” 
مــع خبــر نقله موقع “ســبوتنيك” 
الروســي عــن توقعــات بانــدالع 
بيــن  الثالثــة  العالميــة  الحــرب 
 22 والصيــن  وروســيا  أميــركا 
مارس الجاري، وأن هذه الحرب 
لــن تــدوم أكثر من ســاعة. وقال 
m0ha86@ “كام ال أســاس لــه 
مــن الصحــة، فهذه الــدول تعمل 

ألف حساب لبعضها البعض”.

المعماريــة  الهندســة  كليــة  علمــاء  تمكــن 
بجامعة شــينخوا الصينية من طباعة جســر 
ثاثيــة  بطابعــة  المســلحة  الخرســانة  مــن 
مجلــة  وتؤكــد  متــر.   26.3 طولــه  األبعــاد، 
“Dezeen” أن جســر المشــاة بعرض 3.6 متر 
والــذي ثبت علــى قناة بمنطقة باوشــان، هو 
أطول جســر في العالم صنــع بهذه الطريقة. 
تصميمهــم  فــي  المشــروع  أصحــاب  وكــرر 
يبلــغ  الــذي   ”Anji“ لجســر  المقــوس  الشــكل 
فــي  األقــدم  ويعتبــر  ســنة   1400 عمــره 
الصيــن. ووفقــا للمصمميــن، فقــد اتضــح أن 
كلفــة طباعــة الجســر تعادل ثلــث كلفة بنائه 
بالطريقــة التقليدية؛ بســبب عدم اســتخدام 

القضبان المعدنية وغيرها.

واستخدمت في طباعة الجسر خرسانة  «
مسلحة بألياف البولي إثيلين مع 

إضافات أخرى. ويتكون من 176 لبنة 
خرسانية طبعت باستخدام نظامين 

ثاثيي األبعاد وذراع آلية. واستغرقت 
طباعة جميع عناصر الجسر 450 ساعة.

تعــرض راكــب خال رحلة علــى متن طائرة 
تابعــة لخطــوط “رايــان إير” الجويــة إلصابة 
بمنــاورة  الطائــرة  ربــان  قــام  بعدمــا  قويــة، 

دراماتيكية لتجنب طائرة أخرى.
“ميــرور”  صحيفــة  ذكــرت  مــا  ووفــق 
للشــركة  التابعــة  الطائــرة  فــإن  البريطانيــة، 
األيرلنديــة مــن نــوع “بوينــغ 737” نجت من 
حادثــة خطيــرة فوق جزر الكنــاري، مضيفة 
“كانــت تطيــر فــوق مســتوى معيــن، قبل أن 
تطلــب النزول قليا”. وتابعــت “بعدما نزلت 
قليا، توصل الربان بتعليمات عاجلة تطلب 
منه التوقف عند ارتفاع 36 ألف قدم، بعدما 
كانــت طائــرة تابعــة لشــركة )إيــزي جيــت( 

قريبة جدا من الموقع”.

واضطر ربان الطائرة األولى إلى  «
توقيف العمل بـ “الطيران اآللي”؛ من 

أجل إجراء المناورة واالبتعاد عن 
الطائرة القريبة. وقال المصدر إن هذه 

المناورة أدت إلى إصابة أحد الركاب 
بكسر بالغ على مستوى الكاحل.

طباعة ثالثية 
األبعاد ألطول جسر 

من الخرسانة

مناورة درامتيكية 
تنقذ طائرتين 
وتصيب راكبا

أقدمــت امــرأة أيرلنديــة على الزواج من شــبح القرصان “جاك ســبارو”، الــذي يبلغ عمر 
سيرته 300 عام. 

وقالــت أمانــدا تيــغ )45 عامــا( إن رغبتهــا 
لــم تتزعــزع وهــو  القرصــان  بالــزواج مــن 
القرصــان الــذي أبحــر فــي البحــار الســبعة. 
وتابعــت أن لقاءهــا األول مــع الشــبح كان 
فــي العــام 2015  عندمــا شــعرت بوجــوده 
فــي غرفتهــا. ومــع اســتمرار هــذا الشــعور 
أشــهر، أصبحــت   6 لمــدة  تقريبــا  ليلــة  كل 

عاقتهمــا أقــوى وقــررا الزواج حيــث ُعقد 
حفل الزفاف في يوليو 2016. 

وأضافت أن الزواج تم تسجيله عبر  «
وسيط روحي. وأبحرنا في المياه 

الدولية حتى نتمكن من الزواج بشكل 
قانوني، وتحدثنا مع بعض المحامين 

لتوثيق الزواج وقاموا بذلك رسمًيا”.

أيـرلنـديـة تعقـد قـرانهـا علـى شبـح

بعد أشهر من االتهامات والتقارير والخالفات العلنية، نشرت وسائل إعالم  «
بريطانية نص رسالة مسربة أرسلتها دوقة ساسيكس زوجة األمير هاري، 

ميغان ماركل، إلى والدها تعترف فيها أنه “حطم قلبها” وتطالبه بالتوقف عن 
الكذب. وجاء في نص الرسالة المكونة من 5 صفحات، التي نشرتها صحيفة 

“ديلي ميل” البريطانية “لقد توسلت إليك لتقبل المساعدة.. أرسلنا شخصا 
لمنزلك لمساعدتك، وبدال من أن تتحدث معي لتبلغني بقبولك هذا أو رفضك 

له، توقفت عن الرد على الهاتف واخترت أن تتحدث فقط لصحف الفضائح”.
يمنع القانون في المملكة المتحدة الزواج من شخص متوفى

السنة الحادية عشرة - العدد 3773

الثالثاء
12 فبراير 2019 

7 جمادى اآلخرة 1440

اختفاء الحشرات ستكون له عواقب كارثية على األرض
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