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المنامة - بنا

علــي  اإلعــام  شــؤون  وزيــر  أكــد 
مــع صحيفــة  فــي حديــث  الرميحــي 
“اليــوم” الســعودية أن مقاطعة الدول 
اإلرهــاب  لمكافحــة  الداعيــة  األربــع 
لنظــام قطــر مســتمرة مــا لــم يتوقــف 
نظــام الدوحــة عــن نهجــه العدوانــي 
ودعمــه الجماعــات المتطرفــة ويؤكد 
اســتجابته الفعليــة للمطالــب الثاثــة 
التــي  والمشــروعة،  العادلــة  عشــر 
تضمن الســلم واالستقرار لجميع دول 

المنطقة.
وأكــد أن التنســيق مســتمر بين الدول 
)مملكــة  اإلرهــاب  لمكافحــة  الداعيــة 
البحريــن، المملكة العربية الســعودية، 
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
لمواجهــة  العربيــة(؛  مصــر  جمهوريــة 
العنــف  علــى  التحريــض  خطابــات 
وســائل  عبــر  والكراهيــة  واإلرهــاب 
الخطيــرة  لتأثيراتهــا  نظــًرا  اإلعــام؛ 

على مجتمعاتنا.

سمو رئيس الوزراء: تاريخنا يسطر حضارة وطن وأمجاد شعب العالم دول  بين  البحرين  بأهل  نعتز  العاهل:  جاللة 

المحافظات ضمن دائرة واحدة من االهتمام الصحافة البحرينية تستند على المصداقية

المنامة - بنا  المنامة - بنا

أكــد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفة، لدى اســتقباله عضو 

مجلس النواب سوســن كمال، أن الحكومة تولي 
اهتمامهــا بالمناطــق والمحافظــات كافــة، وتراها 
دائــرة واحــدة مــن حيــث تســاويها فــي التنميــة 

والتطوير وتحقيق متطلبات المواطنين فيها. 

مــن جانــب آخــر، اســتقبل ســموه عددا مــن أفراد 
أكــد ســموه أهميــة  إذ  الكريمــة،  المالكــة  العائلــة 
االعتنــاء بالتاريــخ الوطنــي المشــرف وتدوينــه؛ 

كونه يسّطر حضارة وطن وأمجاد شعب.
الملــك  الجالــة  صاحــب  البــاد  عاهــل  أكــد 
حمــد بــن عيســى آل خليفة أن أهــل البحرين 

هــم موضع فخرنــا ونعتز بهم دائًمــا بين دول 
العالم.

وأعــرب جالتــه لدى اســتقباله مجلــس إدارة 
جمعيــة الصحفييــن عــن تقديــره لمــا تســتند 

عليــه الصحافــة البحرينيــة فــي أداء مهماتها 
الوطنيــة من مصداقيــة وموضوعية ومهنية 
فــي نقــل األحــداث بــكل أمانــة والدفــاع عــن 

قضايا الوطن ومصالحه وأمنه.

سجلت واردات السيارات تراجعا ملحوظا في 
يناير الماضي؛ لتبلغ أدنى مستوى لها منذ العام 
2013 في مؤشــر على تأثر مبيعات الســيارات 

ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
عليهــا  حصلــت  ماحيــة  بيانــات  وأظهــرت 
خــال  مــن  اســتوردوا  المورديــن  أن  “البــاد” 
مينــاء خليفة بن ســلمان، وهــو المنفذ الرئيس 
 2823 نحــو  بالمملكــة،  الســيارات  لــواردات 
سيارة في شهر يناير الماضي، مقارنة بـ 3510 
فــي الشــهر نفســه مــن العــام 2018، بانخفاض 

قدره 19.6 %.
لــواردات  شــهري  مســتوى  أعلــى  وســجل 
الســيارات فــي ينايــر بالعــام 2014 حين كانت 

واردات السيارات عند 5779 سيارة.

سمو رئيس الوزراء لدى استقباله عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة جاللة الملك مستقبال مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى
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أعلنــت شــركة زيــن البحرين عــن تحقيقها 
أرباحــا صافيــة خال العــام الماضي بلغت 
مليــون   13.688( دينــار  مليــون   5.174
دوالر( بنســبة نمــو 20 % مقارنــة بأربــاح 
مليــون   4.306 كانــت  التــي   2017 العــام 
التشــغيلية  األربــاح  وارتفعــت  دينــار. 
للشــركة بنســبة 12 % لتصــل إلــى 5.112 
مليون دينار مقارنة بالعام السابق إذ بلغت 

4.545 مليون دينار.

5.2 مليون دينار 
أرباح “زين البحرين” 

يــنــايــر شـــهـــر  فـــــي   %  19.6 ــت  ــضـ ــفـ ــخـ انـ

واردات السيارات ألدنى مستوى

جانب من جلسة مجلس الشورى

تشديد عقوبة إكراه األطفال على الفجور

أيــد أعضاء مجلس الشــورى مشــروع 
قانــون لتشــديد عقوبــة اإلكــراه علــى 
وينــّص  الدعــارة.  وارتــكاب  الفجــور 
رفــع  علــى  الجديــد  القانــون  مشــروع 
الســجن،  عقوبــة  مــن  األدنــى  الحــّد 

لتصل إلى 5 ســنوات إلكراه الكبار، و7 
ســنوات سجنا إلكراه األطفال. وبينت 
اللجنة أن التشــديد فــي التعديل جاء 
بســبب عــدم تناســب العقوبــة المقررة 

مع الفعل اإلجرامي المرتكب.

“البحرين للتحمل“ ينتصرهيفاء األفضل في “السوشيال”استثمارات السعودية وباكستان“فينتيك” يجمع الخبراء1000 دينار غرامة
أمرت المحكمة الصغرى  «

الجنائية الثالثة بتغريم شاب 
مبلغ 1000 دينار؛ إلدانته 

بتنظيم دورات قتالية )مصارعة( 
بين الديوك في عقار )مزرعة( 

مستأجر بمنطقة بوري وتوفير 
مسرح للجماهير.

ينطلق منتدى التقنية المالية  «
“فينتيك” للشرق األوسط وإفريقيا 
الذي تستضيفه المنامة، 21 فبراير 

المقبل، بحضور عدد كبير من 
محافظي البنوك المركزية من 

العالم العربي. ويقام المنتدى تحت 
رعاية مصرف البحرين المركزي.

شهد ولي العهد السعودي األمير  «
محمد بن سلمان ورئيس الوزراء 

الباكستاني عمران خان، أمس األحد، 
توقيع 8 اتفاقات بين البلدين قيمتها 

20 مليار دوالر. وتضم االتفاقات 
3 مذكرات تفاهم لالستثمار في 

قطاعات مختلفة.

شاركت النجمة البحرينية  «
المتألقة هيفاء حسين في حفل 

مهرجان ضيافة في أتالنتس 
دبي أخيرا إلى جانب نخبة من 

نجوم الفن، وحصلت على جائزة 
أفضل فنانة بحرينية مؤثرة في 

السوشيال ميديا.

أطلق متسابق فريق البحرين  «
للتحمل 13 خفيير غوميز 
موسمه بانتصار مهم في 

بطولة غييلونغ للرجل الحديدي. 
وشارك غوميز في هذا السباق 

مرشحا قويا للفوز، وهو ما 
استطاع أن يثبته في البطولة.
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الشيخ أحمد بن علي

 مروة خميس



أشــاد عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة باإلنجــازات المهمة 
والــدور الريــادي الــذي تضطلــع به الصحافــة البحرينية عبر مســيرتها العريقة في خدمة 
المجتمــع ودعــم مســيرة تنميتــه الشــاملة مــن خــالل ســعيها الدائــم لتعزيــز روح الوحدة 

الوطنية وتبني القضايا التي تخدم الوطن والمواطن. 

تســتند  لمــا  تقديــره  عــن  جاللتــه  وأعــرب 
عليــه الصحافــة البحرينية فــي أداء مهامها 
الوطنية من مصداقية وموضوعية ومهنية 
فــي نقــل األحــداث بــكل أمانــة والدفاع عن 
قضايــا الوطن ومصالحه وأمنه واســتقراره 
البــالد  ومكتســبات  منجــزات  وتوثيــق 

الحضارية والتنموية.
جــاء ذلــك خالل اســتقبال صاحــب الجاللة 
الملــك فــي قصــر الصافريــة أمــس أعضــاء 
مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية 
انتخــاب  بمناســبة  أحمــد؛  عهديــة  برئاســة 

مجلس اإلدارة الجديد للجمعية. 
وأشــاد جاللــة الملــك بعراقــة الصحافــة في 
البحريــن منــذ ســنوات طويلــة ممــا تعكــس 
مــا للبحرين من ريــادة في التعليم والثقافة 
وعــي  تؤكــد  والتــي  الشــاملة،  والحضــارة 
وثقافــة أهــل البحريــن منــذ عقــود طويلــة، 
وســيادة  العدالــة  مبــادئ  تحقيــق  ضمــان 

القانون
مضيًفــا جاللتــه أن أهل البحرين هم موضع 

فخرنا ونعتز بهم دائًما بين دول العالم. 
مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  جاللتــه  وهنــأ 
اإلدارة علــى نيلهــم هــذه الثقــة، وتمنــى لهم 
كل التوفيــق والنجــاح فــي تحقيــق أهداف 
الجمعيــة واالرتقــاء بالعمــل الصحافــي في 
لعهديــة  التهنئــة  جاللتــه  مجــدًدا  المملكــة، 
أحمد بانتخابها رئيسة لجمعية الصحفيين؛ 
هــذا  تتولــى  بحرينيــة  امــرأة  أول  لتصبــح 

المنصب. 
ونوه جاللته بإنجازات المرأة البحرينية في 
مياديــن العمــل كافــة خصوصا فــي المجال 
الصحافــي واإلعالمــي، مشــيًدا بمــا تتميــز 
بــه من كفاءة وقــدرة على التفوق وتحقيق 

اإلنجازات وتولي المناصب القيادية.
وكلــف جاللتــه رئيســة جمعيــة الصحفييــن 

بنقل تحياته إلى جميع الصحافيين وكتاب 
األعمــدة فــي الصحــف المحليــة، وتقديــره 
وطنهــم  خدمــة  فــي  الكبيــرة  لجهودهــم 

ومواطنيهم.
اإلعــالم  شــؤون  وزيــر  أشــاد  جانبــه،  مــن 
الحكيمــة  بالتوجيهــات  الرميحــي  علــي 
الملــك،  الجاللــة  لصاحــب  النيــرة  والــرؤى 
إدارة  بمجلــس  جاللتــه  لقــاء  تضمنــه  ومــا 
جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة، مؤكــًدا أن 
المســتمرة  ورعايتــه  الدائــم  جاللتــه  دعــم 
المملكــة،  فــي  واإلعــالم  الصحافــة  لقطــاع 
يشكل نبراًسا نستنير به جميًعا لخدمة هذا 

القطاع الحيوي المهم.
أن  علــى  اإلعــالم  شــؤون  وزيــر  وشــدد 
البحريــن،  فــي  والصحافــة  اإلعــالم  قطــاع 
شــهد طفــرة نوعيــة وتطــوًرا متســارًعا، في 
ظــل العهــد الزاهــر لجاللــة الملــك، الراعــي 

والحامــي  والصحافييــن،  للصحافــة  األول 
لحقوقهــم وحرياتهــم، والداعــم لتطلعاتهــم 
وآمالهــم، مشــيًرا إلــى أن توجيهــات جاللته 
المســتمرة بتوفيــر المنــاخ المالئم للصحافة 
الوطنية للقيام بدورها المسؤول في تنوير 
المجتمع وتوعيته، وطرح القضايا الوطنية 
ومناقشــتها بصــورة موضوعيــة تعكــس مــا 
تتمتــع بــه المملكة مــن حرية وشــفافية في 
مختلف المجاالت، يعكس دعم جاللته لهذا 

القطــاع، ويلقــى مــن الجســم الصحافي كل 
التقدير واالمتنان.

مملكــة  فــي  اإلعــالم  واقــع  أن  وأضــاف 
المشــروع اإلصالحــي  نتــاج  البحريــن، هــو 
لجاللتــه، وما تعيشــه المملكة مــن إنجازات 
اإلنســان  لحقــوق  واحتــرام  ديمقراطيــة 
وحريتــه فــي التعبيــر المســؤول عــن الرأي، 
وانعــكاس ذلــك علــى تطور وســائل اإلعالم 
ومجلــة  صحيفــة   43 بوجــود  ونوعــا  كًمــا 

يوميــة وأســبوعية وشــهرية و528 شــركة 
خاصة لإلنتاج اإلعالمي والفني.

الوطنيــة  الصحافــة  أن  الرميحــي  وأكــد 
ستظل ملتزمة بتوجيهات جاللته السديدة 
واإلعالميــة  الصحافيــة  الرســالة  أداء  فــي 
بــكل كفاءة وإخالص، وتطويرها بما يخدم 
المصلحــة العليــا للوطــن، فــي ظــل القيــادة 

الحكيمة لجاللة الملك.
جمعيــة  رئيســة  أعربــت  جانبهــا،  ومــن 

واالمتنــان  الشــكر  بالــغ  عــن  الصحفييــن 
والعرفــان إلــى جاللة الملك علــى توجيهات 
جاللتــه  بدعــم  مشــيدة  الســامية،  جاللتــه 
ومســاندته  للصحافــة  الالمحــدود 
للصحافييــن ومــا تحظــى بــه الصحافة في 
البحرين من مساحة وحرية كبيرة بالتعبير 
تواصــل  فيمــا  الفضــل  لهــا  كان  الــرأي  عــن 
تطــور  مــن  تحقيقــه  البحرينيــة  الصحافــة 

وتقدم.
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المنامة - بنا

أعرب عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عن إعتزاز مملكة البحرين 
بتاريخها العريق في مجال القضاء، مؤكدا حرصه الدائم على ترسيخ استقالل القضاء ودعم 
الســلطة القضائيــة وتوفيــر الكــوادر المؤهلــة لهــا، إنطالقًا من الــدور الهام الــذي تضطلع به في 
تعزيــز مبــادىء العــدل والمســاواة والحفــاظ علــى الحقــوق والحريــات وتعزيــز أمــن المجتمــع 

واستقراره.

الديــن  خدمــة  علــى  الحــرص  جاللتــه  وأكــد 
النّيــرة  تعاليمــه  علــى  والمحافظــة  الحنيــف، 
واحتــرام  والترحيــب  الســمحاء  وشــريعته 
األديــان األخــرى، والحــرص المســتمر للتقــارب 
بيــن األديــان ونبذ الفرقة والغلــو، وذلك لكل ما 

فيه خير البالد والعباد.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال جاللتــه فــي قصــر 
الصافريــة أمــس عــددا مــن القضاة الشــرعيين 

بمحاكم البحرين وذلك للسالم على جاللته.
دوام  لهــم  متمنيــًا  بالجميــع،  جاللتــه  ورحــب 
مســؤولياتهم  أداء  فــي  والســداد  التوفيــق 
الحــق  لمبــادئ  وترســيخًا  تعزيــزًا  الوطنيــة 

والعدالة وسيادة القانون.
وأكــد صاحــب الجاللــة الملــك اعتــزازه وفخره 
بقضــاة البحرين، مؤكدا أنهــم يعدون نخبة من 
رجــاالت المملكــة المخلصيــن الذيــن يحملــون 
علــى عاتقهــم أمانــة حفــظ حقــوق المواطنيــن 
العدالــة  مبــادئ  تحقيــق  وضمــان  والمقيميــن، 
وســيادة القانون باعتباره النهج القويم الذي ال 
يحيــد عنه النظام القضائي في المملكة، ســائالً 

جاللتــه المولى عز وجــل أن يوفق الجميع لكل 
مــا فيــه الخيــر والصــالح لهــذا الوطــن العزيــز 

وشعبه الكريم.
وقــد أعــرب القضــاة الشــرعيون عــن شــكرهم 
وتقديرهــم لصاحــب الجاللــة الملــك، معربيــن 
عــن تشــرفهم بهذا اللقاء حيث نقلــوا إلى مقام 
جاللته تقدير وإشادة جميع المهتمين بالقضاء 
الشــرعي، معاهديــن هللا تعالى ثم جاللة الملك 
علــى أن يكونــوا دائمًا عند حســن ظــن جاللته، 
من خالل المســاهمة بشــكل فعال في ترســيخ 
دعائــم العدالــة التــي أمرنا بها الشــرع الحنيف، 
ووفــق مــا نصــت عليه قوانيــن ونظــم المملكة، 
وأن يظلــوا دائمــا باريــن بقســم القضــاء الــذي 
جاللتــه،  يــدي  بيــن  بتالوتــه  جميعــًا  تشــرفوا 
الملــك  جاللــة  يحفــظ  أن  تعالــى  ســائلين هللا 
ويديــم علــى جاللتــه موفور الصحــة والعافية، 
ويبقيــه ذخــرًا وســندًا وعــزًا لمملكــة البحريــن 
وشــعبها الوفي، ويحفظ بالدنا عزيزة شــامخة 

آمنة تحت قيادة جاللته الحكيمة.

الملك  الــجــاللــة  ــبــالد صــاحــب  ال عــاهــل  تلقى 
من  تهنئة  برقية  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد؛ 
االحتفالية  بحضور  جاللته  تفضل  بمناسبة 

الوطنية “ميثاق من ذهب”.
وقـــوف جاللة  أن  برقيته  فــي  الــوزيــر  وأكـــد 
الــمــلــك بــجــانــب أبــنــائــه وبــنــاتــه فــي مختلف 
الــمــحــافــل وحــــرص جــاللــتــه الــمــوصــول على 
السبب  كان  أمامهم  المثالية  األجــواء  تهيئة 
إنــجــازات  الــبــحــريــن  أبــنــاء  لتحقيق  الــرئــيــس 
شعب  به  يتمتع  ما  جسدت  ومتميزة  كبيرة 
البحرين من سمات ومواصفات عالية وحب 
للعطاء في سبيل رفعة راية البحرين وإعالء 
شأنها في مختلف المجاالت، داعيا هللا تعالى 
أن يحفظ جاللته ويديم عليه موفور الصحة 

والعافية ويسدد على طريق الخير خطاه.

المنامة - بنا

ــاة الــشــرعــيــيــن بــمــحــاكــم الــبــحــريــن ــض ــق ــك يــســتــقــبــل عــــددا مـــن ال ــل ــم ــة ال ــال ج

تعزيز العدل والمساواة والحفاظ على الحقوق والحريات

جاللة الملك يتلقى 

02تهنئة وزير الرياضة

الرميحي: 43 
صحيفة ومجلة 

يومية وأسبوعية 
وشهرية

عهدية: الصحافة 
البحرينية تحظى 

بمساحة وحرية 
كبيرة

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية 

المـــرأة البحرينيـــة قـــادرة علـــى التفـــوق وتحقيـــق اإلنجـــازات فـــي المياديـــن كافـــة

جاللة الملك يشيد بالدور الريادي وعراقة الصحافة البحرينية
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ا يعكس   أكد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة أن مملكة البحرين تشــهد نهضة عمرانية وتقدًما تنمويًّ
ا دؤوًبا لم تبطئ التحديات قط من عزيمته على اإلنجاز بل زادته إصراًرا على تذليلها لتحقيق المزيد. حراًكا وعمالً حكوميًّ

 وكان صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
قــد اســتقبل عــدًدا مــن أفــراد العائلــة المالكــة 
الكريمــة، وذلك بقصــر القضيبية صباح أمس، 
وخــال اللقــاء نــّوه ســموه بأهميــة الفعاليات 
واألنشطة التي تعّزز الحركة الثقافية والفنية 
وأهميــة اســتمرارها لصداهــا اإليجابــي علــى 
الواقــع الفنــي والثقافــي فــي المملكــة، ومنهــا 
اســتمرار معــرض الفــن التشــكيلي الــذي بــات 
ا يحظــى بــكل الدعــم والرعايــة  تقليــًدا ســنويًّ
لمــا تعكســه اســتمراريته عــن الواقــع الثقافي 

المتطور. 
 مــن جانــب آخــر، فقــد أكــد صاحــب الســمو 
الملكــي رئيس الوزراء ما توليه الحكومة من 
أهميــة للتــراث الوطنــي ودعمــه ألنــه يحكــي 
مراحــل التحديــث التــي عاشــتها المملكة إلى 
أن وصلــت إلــى مــا هــي عليه اليــوم من تقدم 
وريــادة فــي مختلف المجاالت، منّوًها ســموه 

بأهميــة االعتنــاء بالتاريــخ الوطني المشــرف 
وتدوينــه كونه يســّطر حضــارة وطن وأمجاد 
شــعب، الفًتا ســموه إلى أن الجيل الحالي من 
حقــه أن يطلــع علــى األســاس الــذي اســتندت 

عليــه مــا وصلــت إليه بــاده اليوم مــن نهضة 
والباعــث  الحافــز  عندهــم  ليكــون  وازدهــار 
لحمــل لــواء البــذل والعطــاء وإكمــال مــا بدأه 

سلفهم من بناء وتنمية.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يشيد بالنهضة البحرينية
ــي الـــــمـــــشـــــّرف وتــــدويــــنــــه ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــخ الـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ االعـــــتـــــنـــــاء بـ

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة

معرض الفن 
التشكيلي مرآة 
للواقع الثقافي 

المتطور

الحكومة تولي 
اهتمامها 

بالتراث الوطني 
ودعمه 

الفعاليات 
واألنشطة تعّزز 

الحركة الثقافية 
والفنية

سمو رئيس الوزراء: العالقات بين بلدينا راسخة ومتجذرة
ــة الــكــويــتــيــة ــي ــن ــوط ــور االحـــتـــفـــال بـــاألعـــيـــاد ال ــض ــح ــوة ل ــ ســـمـــوه يــتــلــقــى دعـ

لدى تلقي سموه الدعوة لحضور االحتفال باألعياد الوطنية الكويتية، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة مكانة دولة الكويت الشــقيقة بأميرها وشــعبها في نفوس أهل البحرين، فيما وصف الســفير الكويتي عميد الســلك الدبلوماســي في 
المملكة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن سموه أحد أعمدة الحكمة الخليجية، ويمثل قيمة كبيرة لدى قادة وشعوب دول المجلس 

لمواقف سموه ودعمه المتواصل نحو تعزيز أواصر العالقات الخليجية.

وكان صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس 
ســفير دولــة الكويــت الشــقيقة لــدى المملكــة 
عميد السلك الدبلوماسي الشيخ عزام مبارك 
الصبــاح، حيث ســلم ســموه الدعــوة لحضور 
الحفــل الــذي ســتقيمه ســفارة دولــة الكويت 
بمناســبة الذكــرى الثامنــة والخمســين لليــوم 
الوطنــي لدولة الكويــت وذكرى يوم التحرير 

الثامنة والعشرين.
وخــال اللقــاء أكــد صاحــب الســمو الملكــي 
بــأن عاقتنــا فــي البحريــن  الــوزراء  رئيــس 
مــع الكويــت أخويــة ووطيــدة وتجمــع بيننــا 
المحبــة  قبلهــا  ومــن  المشــتركة  األواصــر 

والمودة.
وأشــار صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
إلــى أن العاقــة بيــن مملكــة البحريــن ودولة 
فــي  ومتجــذرة  راســخة  الشــقيقة  الكويــت 
تاريــخ البلديــن ممــا يجعــل أفــراح الكويــت 
هــي أفــراح للبحريــن وإنجازاتهــا التي تبعث 
على الفخر تشــكل مصــدر اعتزاز لدى مملكة 

البحرين وشعبها.

ونــوه صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
بالدور الذي يضطلع به صاحب السمو الشيخ 
دولــة  أميــر  الصبــاح  الجابــر  األحمــد  صبــاح 
الكويــت ومبادراتــه الخيــرة التــي تســتهدف 
وشــعوب  اإلنســانية  صــاح  فيــه  مــا  كل 
المنطقــة والعالــم، مشــيدا ســموه بخطــوات 
النهضة التي قطعتها الدولة الشــقيقة، والتي 

طالت مختلف المجاالت واألصعدة.

ونــوه صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
الكويتيــة  البحرينيــة  العاقــات  بمســار 
ومــا تشــهده مــن نمــو وتطــور فــي مختلــف 
المجــاالت واألصعــدة، مؤكدا ســموه أن هذه 
العاقــة أزلية، ولها محطاتهــا التي نفاخر بها 
لمــا تعكســه مــن أخــوة صادقــة ومحبــة بيــن 
األشــقاء، معربــا ســموه عــن أمنياتــه لدولــة 
الكويت الشقيقة بالمزيد من التقدم والرفعة.

المنامة - بنا

رئيس الوزراء: تلبية احتياجات المواطنين على رأس األولويات
ــات كـــافـــة  ــ ــظ ــ ــاف ــ ــح ــ ــم ــ ــول الـــمـــنـــاطـــق وال ــ ــط ــ ــة ت ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ خـــطـــط الـــتـــطـــويـــر والـ

أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة أن الحكومــة تولــي اهتمامها بكافــة المناطق 
والمحافظات وتراها دائرة واحدة من حيث تساويها في التنمية والتطوير وتحقيق متطلبات المواطنين فيها. 

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
القضيبيــة  بقصــر  اســتقبل  قــد  الــوزراء 
صباح أمس عضو مجلس النواب سوسن 
كمــال، حيــث رفعــت لســموه شــكر أهالي 
المنامــة علــى توجيهــات ســموه بتطويــر 
األبنيــة التراثية واألمكنــة التاريخية في 
المنامــة، ومنهــا إعادة بناء جامع الشــيخ 
قاســم المهــزع وتطويــره بمــا يحفــظ لــه 
مكانته التاريخية ودوره الديني، ونقلت 
إلــى ســمو رئيــس الــوزراء تقديــر أهالــي 
دائرتهــا وشــكرهم البالــغ لمــا يوالــي بذله 
ســموه في سبيل تطوير المناطق وتلبية 

احتياجات المواطنين الخدمية فيها.
 وقــد أكــد صاحب الســمو الملكــي رئيس 

أولويــة  تولــي  الحكومــة  أن  الــوزراء 
مــن  المواطنيــن  احتياجــات  تلبيــة  فــي 
الخدمــات األساســية كالصحــة والتعليــم 
معيشــتهم،  مســتوى  ورفــع  واإلســكان 
مشــيًرا ســموه إلــى أن الحكومة حريصة 

علــى توثيــق التعاون مع مجلــس النواب 
وتعزيز دوره الرقابي والتشريعي.

وقــد أعربــت سوســن محمد كمــال عضو 
وتقديرهــا  شــكرها  النــواب  مجلــس 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 

علــى دعــم ســموه المتواصــل لــكل ما من 
الحكومــي  التعــاون  آفــاق  تعزيــز  شــأنه 
النيابيــة  الحيــاة  يخــدم  بمــا  البرلمانــي 
والمســيرة الديمقراطيــة ويحقــق المزيد 

من المكتسبات الوطنية.

المنامة - بنا
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اســتقبل وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين ميــرزا بمكتبــه رئيــس وأعضاء 
المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يتقدمهم رئيس المجلس أحمد الكوهجي، 
ونائــب الرئيــس ياســين زينــل، وبحضــور نائب الرئيــس التنفيــذي للتوزيعات 

وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء عدنان فخرو.

الوزيــر  رحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
عــددا  معهــم  واســتعرض  بالحضــور 
بخدمــات  المرتبطــة  المواضيــع  مــن 
الكهربــاء والمــاء والطاقــة المتجــددة 
للمواطنيــن  تقديمهــا  يتــم  التــي 
والمقيمين، مشيدا بالجهود المخلصة 
وأعضــاء  رؤســاء  بهــا  يقــوم  التــي 
المجالــس البلدية في طرح ومناقشــة 
القضايا التي تمــس مصلحة المواطن 
تحقيــق  فــي  المشــترك  والتعــاون 

تطلعات المواطنين.
ومــن جهتهــم، طــرح رئيــس وأعضــاء 

الشــمالية  للمنطقــة  البلــدي  المجلــس 
واالقتراحــات  االستفســارات  بعــض 
الــواردة مــن عــدد من أهالــي دوائرهم 
خدمــات  يخــص  فيمــا  االنتخابيــة 

الكهربــاء والمــاء والطاقــة المتجــددة 
وســبل تحســين جودة تلــك الخدمات 
المزمــع  التطويريــة  والمشــاريع 
المنطقــة  أهالــي  أجــل  مــن  تنفيذهــا؛ 

خالل المرحلة المقبلة.
وخالل اللقاء، قدم ميرزا عرضا مرئيا 
عن اإلنجازات التي تحققت في قطاع 
الطاقــة  وكفــاءة  المتجــددة  الطاقــة 

فــي البحريــن خــالل الفتــرة الماضية، 
والنســبة الكبيرة التي تم إحرازها في 
ســبيل تحقيق األهداف الوطنية التي 
أقرتهــا الحكومة في هــذا الخصوص، 

والتــي تأتي من منطلق اهتمام جاللة 
الملك بتشــجيع االســتفادة من الطاقة 
النظيفــة وتفعيــل اســتخداماتها؛ مــن 

أجل طاقة مستدامة وبيئة خضراء.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

ميرزا يستعرض إنجازات الطاقة المتجددة مع بلدي الشمالية

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
برقيــة شــكر جوابيــة مــن رئيــس 
جمهوريــة زامبيــا الصديقــة إدغار 
برقيــة  علــى  ا  ردًّ وذلــك  لونغــو، 
جاللــة الملــك المهنئــة لــه بذكــرى 

استقالل زامبيا.

وأعرب رئيــس زامبيا في البرقية 
عن خالص شكره وتقديره لجاللة 
الملك على مشــاعر جاللته الطيبة 
موفــور  لجاللتــه  ــا  متمنيًّ النبيلــة، 
الصحة والســعادة ولشعب مملكة 
التقــدم  مــن  المزيــد  البحريــن 

واالزدهار.

جاللة العاهل يتلقى شكر زامبيا

سمو ولي العهد: “الخاص” محرك أساس لعملية التنمية
ــد مــــن الـــتـــنـــوع واالبـــتـــكـــار ــ ــزي ــ ــة إلضــــافــــة م ــ ــي ــ ــرام ــ ــادرات ال ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــم الـ ــ ــ دع

أكــد ولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة أن للشــراكة الحيويــة مــع القطــاع الخــاص أهميــة كبيرة في 
مواصلــة بنــاء المكتســبات فــي مملكة البحريــن على المســتويات كافة؛ بوصفه المحــرك الرئيس 
لعمليــة التنميــة فــي مســار يرتكز علــى المبادئ الثالثــة لرؤيــة البحرين االقتصاديــة 2030، وهي 

االستدامة والتنافسية والعدالة.

 وقال ســموه إن الجهود مســتمرة لتعزيز البيئة 
بمــا  النوعيــة  الفــرص  ولصنــع  للنمــو  المحفــزة 
يعــود أثــره على التنميــة التي ســيظل المواطن 

البحرين دوما محورها وهدفها.
جاء ذلك خالل لقاء ســموه رئيس غرفة تجارة 
وصناعــة البحريــن ســمير نــاس، بحضــور وزيــر 
الزيانــي  زايــد  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
فــي قصــر الرفــاع أمــس، حيــث تــم اســتعراض 
عــدد مــن المواضيــع المتعلقــة بالقطــاع الخاص 

ومواصلة تعزيز نشاطه في مختلف المجاالت.
وأشــار ســموه إلــى أن الدعــم يتواصــل لجميــع 
المبــادرات والخطــوات الهادفــة إلضافــة المزيد 
مــن التنــوع والتجــدد واالبتــكار فــي القطاعات 
إن  ســموه  وقــال  والتجاريــة،  االقتصاديــة 
التنظيمــات والتشــريعات فــي مملكــة البحريــن 
الكفــاءات  لتشــجيع  الجانــب  بهــذا  اعتنــت 
الوطنيــة وتمكينهــا مــن االســتفادة مــن جميــع 
المملكــة  فــي  االقتصاديــة  البيئــة  مقومــات 

وقدرتها على اســتقطاب االســتثمارات العالمية 
لبلوغ مستويات أعلى من اإلنتاجية والكفاءة.

ونوه سموه بما يشكله التواصل البناء مع غرفة 
تجــارة وصناعــة البحرين من عنصــر مهم يرفد 
جهــود وبرامــج التنميــة االقتصاديــة بجوانبهــا 
كافــة، معربــا ســموه عــن اعتــزازه بــدور غرفــة 

تجــارة وصناعــة البحريــن التــي تشــكل منصــة 
مهمــة وقنــاة إليصــال صــوت القطــاع الخــاص، 
وأكــد ســموه أن جميــع األبــواب ســتظل دومــا 
المعنيــة  الشــؤون  لجميــع  لالســتماع  مفتوحــة 
بهــذا القطــاع والتعامل معها باهتمــام وفاعلية، 

البحريــن  تجــار  بإســهامات  ســموه  مشــيدا 
عبــر األجيــال فــي نمــاء الوطــن بــكل إخــالص 

ومسؤولية وطنية.
مــن جانبــه، أعــرب رئيــس مجلــس إدارة غرفــة 
تجــارة وصناعــة البحريــن عــن خالــص شــكره 

وتقديــره إلى صاحب الســمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
اهتمــام  مــن  ســموه  يبديــه  مــا  علــى  الــوزراء، 
وحــرص على تعزيز دور القطاع الخاص، مثمنا 

دعم سموه المستمر للغرفة والقطاع الخاص.

المنامة - بنا

جهود حثيثة 
لتعزيز البيئة 

المحفزة للنمو 
وصنع الفرص 

االثنين
18 فبراير 2019 
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صاحــب  البــالد  عاهــل  بعــث 
الجاللة الملك حمد بن عيســى 
إلــى  تهنئــة  برقيــة  خليفــة  آل 
جامبيــا  جمهوريــة  رئيــس 
وذلــك  بــارو؛  آدامــا  الصديقــة 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده، 
أعــرب جاللته فيهــا عن أطيب 
بموفــور  لــه  وتمنياتــه  تهانيــه 
بهــذه  والســعادة  الصحــة 

المناسبة الوطنية.

... وجاللته يهنئ رئيس جامبيا

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من المؤيد
تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية تهنئة من وزير شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن المؤيد، هذا 

نصها:

ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة حفظكــم هللا ورعاكــم رئيس 

الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يطيب لي يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقامكم 
والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى  الســامي 
بمناســبة النجــاح الكبيــر الــذي حققــه االحتفال 
الوطنــي “ميثــاق مــن ذهــب”، والذي جــاء ليعبر 
عن النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في 

العديد من المجاالت.
إن دعمكــم يــا صاحــب الســمو ووقوفكــم إلــى 
جانــب أبنائكــم وبناتكــم في مختلــف المحافل، 
ومتابعة ســموكم الكريم لمشاركاتهم الخارجية 
كانت الســبب الرئيســي لتحقيق أبنــاء البحرين 
إنجــازات كبيرة ومتميزة جســدت مــا يتمتع به 
شــعب البحريــن مــن ســمات ومواصفــات عالية 
وحــب للعطــاء في ســبيل رفعــة رايــة البحرين، 

وإعالء شأنها في مختلف المجاالت.

البيئــة  وتهيئــة  ســموكم  لمتابعــة  كانــت  لقــد 
المناســبة ألبناء البحرين هو بمثابة أكبر تكريم 
ألبناء البحرين وبناتها، وهو يبعث في نفوسهم 
الحماســة والقوة واإلصرار والمثابرة لالستمرار 
فــي تحقيــق اإلنجــازات للمملكــة فــي مختلــف 

المحافل.
ختاًمــا، نعاهــد ســموكم علــى المضــي قدًما؛ من 
أجــل تنفيــذ برنامــج عمــل الحكومــة الموقــرة، 
والمضــي قدمــا من أجل تحقيق أقصى درجات 

واالرتقــاء  البحريــن  ألبنــاء  والنمــاء  التطــور 
بمملكتنا في مختلف المحافل.

وفــي الختــام، ندعــو هللا العلي القديــر أن يعيد 
هــذه المناســبة الوطنيــة علــى ســموكم بالخيــر 
والبــركات، وعلــى مملكتنــا العزيــزة بمزيــد مــن 
ســموكم  علــى  ينعــم  وأن  واالزدهــار،  التقــدم 

بموفور الصحة والعافية.
وتفضلــوا يا صاحب الســمو بقبــول فائق الوالء 

واالمتنان،،،
أيمن بن توفيق المؤيد 
وزير شؤون الشباب والرياضة.

المنامة - بنا

تحسين جودة 
الخدمات والمشاريع 

التطويرية المزمع 
تنفيذها

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء يهنئان النيبال
بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، برقية تهنئة إلى رئيســة جمهورية نيبــال الديمقراطية 
الفدراليــة الصديقــة بيديا ديفي بهانداري، وذلك بمناســبة ذكرى يــوم الديمقراطية في بالدها، أعرب جاللته فيها عن أطيب 

تهانيه وتمنياته لها بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

وبعــث رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
رئيســة  إلــى  تهنئــة  برقيــة  خليفــة،  ال 

الديمقراطيــة  النيبــال  جمهوريــة 
ديفــي  بيديــا  الصديقــة  الفيدراليــة 
بهانــداري ، وذلــك بمناســبة ذكــرى يــوم 

فــي بالدهــا، عبــر ســموه  الديمقراطيــة 
وتبريكاتــه  تهانيــه  خالــص  عــن  فيهــا 
ا ســموه  بهــذه المناســبة الوطنيــة، متمنيًّ

وللشــعب  والســعادة  الصحــة  وافــر  لهــا 
الرفعــة  مــن  المزيــد  الصديــق  النيبالــي 

والتقدم.
 كمــا بعــث صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء برقيــة تهنئة مماثلــة إلى رئيس 
وزراء النيبال كيه بي شرما أولي، ضمنها 

سموه أطيب تهانيه بهذه المناسبة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد: عالقاتنا مع السعودية تشهد نموا متسارعا
ــة ــيـ ــالـ ــمـ ــعـ ــوق الـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ مــــــســــــاٍع دائــــــمــــــة الســـــتـــــحـــــداث بــــــرامــــــج تـــحـــفـــظ الـ

 أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة عمــق ما يربط مملكــة البحرين وشــقيقتها الكبــرى المملكة 
العربية السعودية من عالقات أخوية وتاريخية راسخة أكدت تميزها في مختلف المحطات 
والتي تشهد نموا متسارعا في التعاون والتنسيق المشترك في ظل دعم ورعاية عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة  وأخيــه خــادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ملك المملكة العربية الســعودية الشــقيقة، منوها ســموه بما 
يحرص عليه البلدان من تعاون مستمر في مجاالت حيوية ومهمة تجسد تطلعاتهما التنموية.

جــاء ذلك لدى لقاء ســموه بقصر الرفاع أمس 
رئيــس هيئة حقوق اإلنســان بالمملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة بنــدر بــن محمــد العيبــان  
وعــدد مــن أعضــاء الهيئة، حيث رحب ســموه 

بوفد أعضاء الهيئة الذي يزور البالد.
وأشــار ســموه إلى أن مجاالت حقوق اإلنسان 

وحمايــة العمالــة تمثــل جوانب مهمــة وتوجه 
ســموه  الفتــا  تكريســها،  نحــو  وأممــي  دولــي 
إلــى ما تحظــى به هذه القطاعــات من اهتمام 
وافر لدى كال البلدين الشــقيقين خاصة مع ما 
قامــت بــه مــن جهود ومــا قطعته من أشــواط 

كبيرة على هذه الصعد.

وتطــرق ســموه مــع وفد هيئة حقوق اإلنســان 
الســعودية إلــى الجهــود الحثيثــة التــي قامت 
البرامــج  باســتحداث  البحريــن  مملكــة  بهــا 
علــى  الحفــاظ  فــي  تســهم  التــي  والقوانيــن 

الحقوق العمالية.

مــن جانبــه، أعــرب  بنــدر بــن محمــد العيبــان 
عــن شــكره وتقديــره لصاحــب الســمو الملكــي 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول 

لرئيــس مجلس الــوزراء على ما يوليه ســموه 
من اهتمام في تعزيز عالقات التعاون الثنائي 
مشــيدا  الشــقيقين،  والشــعبين  البلديــن  بيــن 

بالتجربة البحرينية في مجال تكريس مبادئ 
بالبشــر  االتجــار  ومكافحــة  االنســان  حقــوق 

وحفظ الحقوق العمالية.

المنامة -بنا

توّجه أممي نحو 
تكريس حقوق 

اإلنسان وحماية 
العمالة
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أكــد نائــب رئيــس مجلس الوزراء، نائــب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشــيخ خالد بن عبد 
هللا آل خليفــة، أن الحكومــة حريصة على تســخير كافة جهودها وإمكانياتها لالســتثمار في 
رأس المال البشري عبر إعداد وتأهيل موظفي القطاع العام بما ينعكس إيجاًبا على نوعية 

وكفاءة الخدمات الحكومية.

وقال: “إن السياسات التي تنتهجها الحكومة 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  برئاســة 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، 
الخدمــة  مجلــس  وضعهــا  التــي  واألهــداف 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  برئاســة  المدنيــة 
األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
بــن  صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
حمد آل خليفة، لترجمة تلك السياســات إلى 
برامج وخطط طويلة المدى، جميعها تصب 
فــي مجال رفع إنتاجيــة الموظف الحكومي 
وتعزيز مهاراته من خالل التدريب المستمر، 
وتطوير معارفه العلمية لتوظيفها في زيادة 

كفاءة بيئة العمل الحكومي”.
جــاء ذلــك، لدى تفّضل الشــيخ خالــد بن عبد 
التــي  االحتفاليــة  برعايــة  خليفــة  آل  هللا 
صبــاح  )بيبــا(  العامــة  اإلدارة  معهــد  نظمهــا 
القطاعيــن  مــن  موظًفــا   26 لتخريــج  أمــس 
العــام والخــاص مــن طلبــة الفــوج الثاني من 
برنامــج ماجســتير اإلدارة العامــة، بحضــور 
عدد من الوزراء والمســؤولين من القطاعين 
الحكومــي والخــاص والمدعويــن، وممثلــي 
جامعة “إكس مرســيليا” الفرنسية والمدرسة 

الوطنية لإلدارة في فرنسا.
وبهذه المناســبة، أعرب الشــيخ خالد بن عبد 
هللا عــن أطيــب تهانيــه وتبريكاتــه لخريجي 
الفــوج الثانــي ضمــن هــذا البرنامــج، معرًبــا 
كذلــك عــن اعتزازه بمــا بذلــه الخريجون من 
جــد واجتهــاد ومثابــرة طيلــة فترة الدراســة 
المتقــدم  المســتوى  علــى  انعكســت  والتــي 
الــذي ظهــرت عليــه مشــاريع التخــرج التــي 
أهلتهــم إلتمــام دراســتهم العليا ونيــل درجة 

الماجستير في اإلدارة العامة بكل اقتدار.
الفــوج علــى تســخير  هــذا  وحــثَّ خريجــي 
التغييــر  إلحــداث  دراســاتهم  مخرجــات 
العمــل  بيئــات  فــي  المطلــوب  اإليجابــي 
الحكوميــة  والبرامــج  للسياســات  المواكــب 
إلــى االرتقــاء بمســتوى الخدمــات،  الراميــة 
وخلــق بيئات عمل حاضنــة للبحوث والتميز 
مفاهيــم  تطبيــق  عبــر  واالبتــكار  واإلبــداع 
بيــن  التنافســية  مبــادئ  وتعزيــز  الحوكمــة 

الموظفين لتحقيق اإلنجازات.
وأضــاف: “سنشــهد فــي العــام المقبــل كذلــك 
تخريج الفوج الثالث من هذا البرنامج الذي 
نوجــه للملتحقيــن بــه كل عبــارات التشــجيع 
جهودهــم  قصــارى  بــذل  علــى  والتحفيــز 
لتحقيــق األهــداف التــي يصبــون إليهــا على 
مــن  وإنــه  والمهنــي،  الشــخصي  الصعيديــن 
عــدد  يبلــغ  أن  والســرور  الســعادة  دواعــي 
خريجــي هــذا البرنامــج بحلول العــام 2020 
أكثــر مــن 70 موظًفــا سيســاهمون جنًبــا إلى 
جنب مع زمالئهم في جهات العمل المختلفة 
علــى مواصلــة تحقيق سياســات ومبــادرات 
برنامــج الحكومــة 2019 - 2022، وأهــداف 

رؤية البحرين االقتصادية 2030”.
القطاعيــن  موظفــي  اهتمــام  أن  وأوضــح 
النظيــر  منقطــع  وإقبالهــم  والخــاص  العــام 
العامــة  اإلدارة  ماجســتير  برنامــج  علــى 
الــذي يطرحــه معهــد )بيبــا(، وحرصهــم على 
االلتحــاق بهــذا البرنامــج في كل عــام، يؤكد 
الســمعة العاليــة التي اكتســبها البرنامج في 
وقــت قياســي قصيــر منذ طرحــه ألول مرة 
قبــل 3 ســنوات، وذلــك راجــع فــي األســاس 

معهــد  تبوأهــا  التــي  الرفيعــة  المكانــة  إلــى 
اإلدارة العامــة بوصفــه بيــت خبــرة ومركــز 
تدريبي متقدم ليس على المستوى المحلي 
اإلقليمــي  المســتويين  علــى  بــل  وحســب، 

والدولي.
وتابــع: “ومــا تحقيق المعهد إلنجــازه الدولي 
مؤخــًرا عبــر رئاســته المعهــد الدولــي للعلــوم 
وأعــرق  أكبــر  ُيعــد  الــذي   -  )IIAS( اإلداريــة 
منظمــة دوليــة لــإلدارة العامــة - إال انعــكاس 
لثقــة النظراء من مختلــف دول العالم بقدرة 
الدولــي  المعهــد  بهــذا  االرتقــاء  علــى  )بيبــا( 
وببرامجه، وقدرته كذلك على إضفاء كل ما 

هو جديد إلى علم اإلدارة العامة”.
لبرنامــج  اإلدارة  معهــد  تنظيــم  ويأتــي 
ماجســتير اإلدارة العامة بالتعاون مع جهات 
جامعــة  وهــي:  عالميــة  ومهنيــة  أكاديميــة 
“إكس مرسيليا” التي تحتل المرتبة 112 في 

تصنيف شنغهاي، ومعهد “ENA” الذي تخرج 
منــه عدد كبير من القادة العالميين ورؤســاء 
المحلييــن  الشــركاء  إلــى  باإلضافــة  فرنســا، 

جامعة البحرين وصندوق العمل “تمكين”.
وخــالل الحفــل، ألقــى مديــر عام “بيبــا” رائد 
بن شــمس، كلمة أكد فيها أن المعهد يســعى 
مــن خالل برنامــج ماجســتير اإلدارة العامة 
إلــى إعــداد قيــادات حكوميــة قــادرة علــى 
مالمــح  تشــكيل  فــي  بفاعليــة  المشــاركة 
مســتقبل العمــل الحكومــي، كــون القيــادات 
ا لصناعة القرارات  الحكومية محرًكا رئيســيًّ
في الجهات الحكومية، وبتطبيقها للخبرات 
الدوليــة  األكاديميــة  والمعــارف  المهنيــة 
المكتسبة من البرنامج، ستستطيع أن تكون 
الحكومــي،  العمــل  لفــرق  إداريــة  محفــزات 
مســتويات  رفــع  فــي  اإلســهام  عــن  فضــالً 
جودة تقديم الخدمــات الحكومية المواكبة 

للتطلعات التنموية.
بطريقــة  البرنامــج  تصميــم  “تــم  وأضــاف: 
ابتــكار  علــى  الحكوميــة  القيــادات  ُتشــجع 
منظومــة  لتطويــر  جديــدة  وأدوات  آليــات 
العمــل الحكومــي والقطــاع الخاص تســتبق 
تحديات المستقبل اآلخذة بالتصاعد والتي 
تحتــاج إلــى حلــول إداريــة ممنهجــة وفًقــا 
ألسس علمية مع اتباع أفضل الممارسات”.

العامــة يجــب أن  وأوضــح أن علــم اإلدارة 
ُيســخر للدفــع بعجلــة التنميــة االقتصاديــة 
إلــى األمــام، وجعــل البحريــن تحافــظ علــى 
خــالل  مــن  الدوليــة  اإلداريــة  صدارتهــا 
المخرجــات المتمثلة فــي التقارير والبحوث 
هــذا  منتســبو  بهــا  ُيكلــف  التــي  والمشــاريع 
البرنامج، والهادفة إلى تســليط الضوء على 
التحديــات الحكوميــة واإلســهام فــي وضــع 
الحلــول لهــا عبــر توفيــر المــوارد وتحقيــق 

العوائد المالية.
كمــا تضمــن الحفــل تقديــم 3 عــروض ألبــرز 
مشــاريع التخــرج المتميــزة والتــي تناولــت 
مؤسســات  امتثــال  )تحســين  مواضيــع 
التعليــم والتدريــب المهنــي لمعاييــر اإلطــار 
الوطنــي للمؤهــالت( للموظفــة دانــة ربيعــة، 
جــودة  بهيئــة  أول  مؤهــالت  اختصاصــي 
اإلنتــاج  و)تمكيــن  والتدريــب،  التعليــم 
العامــة: دراســة حــول  المشــترك للخدمــات 
فــي  اإللكترونيــة  الحكومــة  برنامــج  دور 
مــن  الشــوملي  حمــد  للموظــف  البحريــن( 
اإللكترونيــة،  المعلومــات والحكومــة  هيئــة 
العمــل  دوران  علــى  المؤثــرة  و)العوامــل 
“االختياري” للقطاع العام: دراسة حالة على 
موظفــي هيئــة الكهربــاء والمــاء( للموظفــة 
عليــاء حســين، اختصاصــي مــوارد بشــرية 

بهيئة الكهرباء والماء.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

رفع إنتاجية الموظف الحكومي وتعزيز مهاراته بالتدريب
ــل ــات العمـ ــر بيئـ ــري لتطويـ ــال البشـ ــي رأس المـ ــتثمار فـ ــد اهلل: االسـ ــن عبـ ــد بـ خالـ

الرفاع - قوة الدفاع

البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل 
خليفــة صباح أمــس، وزير المتابعــة بالديوان 
الملكي الشيخ أحمد بن عطية هللا آل خليفة.

وخــالل اللقــاء، رّحــب القائد العــام لقوة دفاع 
الملكــي،  البحريــن بوزيــر المتابعــة بالديــوان 
وتــم بحــث عــدد مــن الموضوعــات المتعلقــة 
بمجــاالت التعاون والتنســيق القائــم بين قوة 

دفاع البحرين والديوان الملكي.

القائد العام يبحث التنسيق مع الديوان الملكي

االثنين
18 فبراير 2019 
13 جمادى اآلخرة 1440

المنامة - وزارة الخارجية

الشــيخ خالــد  اســتقبل وزيــر الخارجيــة 
بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، بمكتبــه 
للــوزارة، أمــس، رئيســة  العــام  بالديــوان 
هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار الشــيخة 

مي بنت محمد آل خليفة.
الخارجيــة  اللقــاء، رحــب وزيــر  وخــالل 
خليفــة،  آل  محمــد  بنــت  مــي  بالشــيخة 
مشــيًدا بجهــود هيئة الثقافــة واآلثار في 
التــراث الوطنــي وتنميــة  الحفــاظ علــى 
المواقع األثريــة والتاريخية، مؤكًدا دعم 
وزارة الخارجيــة لمــا تبذلــه الشــيخة مي 
بنــت محمــد آل خليفــة مــن جهــود كبيرة 
ومــا تنفذه من مشــاريع ومبــادرات مهمة 
الثقافيــة والحضاريــة  المقومــات  إلبــراز 
لمملكــة البحريــن وبمــا يســهم فــي دعــم 

المســتدامة،  التنميــة  تحقيــق  جهــود 
وحــرص الــوزارة علــى تكثيــف التعــاون 
مــع هيئــة الثقافــة واآلثــار لتعزيــز مكانــة 
البحريــن علــى الصعيــد الدولــي وتنميــة 

عالقاتها مع مختلف دول العالم.
مــن جانبهــا، أعربــت الشــيخة مــي بنــت 

محمــد آل خليفــة عــن تقديرهــا الهتمــام 
الثقافــة  لهيئــة  الخارجيــة  وزيــر  ودعــم 
واآلثــار، منوهــة بالدور المهــم الذي تقوم 
بــه وزارة الخارجيــة فــي إنجاح مشــاريع 
هيئــة البحريــن للثقافة واآلثــار وتحقيق 

األهداف المرجوة منها.

وزير الخارجية يشيد بدور “الثقافة” في حفظ التراث

المنامة - وزارة اإلسكان

الحمــر  باســم  اإلســكان  وزيــر  اســتقبل 
أمــس  الــوزارة صبــاح  بمكتبــه بديــوان 
النائــب غــازي آل رحمة، حيث تم خالل 
اللقــاء اســتعراض عــدد مــن المواضيــع 

المتعلقة بمستجدات الملف اإلسكاني.
الــوزارة  خطــط  إلــى  اللقــاء  وتطــرق 
اإلســكانية  الطلبــات  بتلبيــة  الخاصــة 
فــي جميــع محافظــات المملكــة عموما، 
خصوصــا،  الشــمالية  والمحافظــة 
علــى  النائــب  اإلســكان  وزيــر  وأطلــع 
العمــل فــي مشــاريع مــدن  مســتجدات 
البحريــن الجديــدة، والخطــط الحاليــة 
الوحــدات  لتشــييد  والمســتقبلية 
تلبيــة  فــي  اإلســراع  بهــدف  الســكنية؛ 

الطلبات اإلسكانية.
مــن جانبه، أعــرب آل رحمة عن تقديره 
للجهــود التــي تبذلهــا الــوزار؛ مــن أجــل 
والخطــوات  اإلســكاني  الملــف  حلحلــة 

التــي تتخذهــا فــي هــذا الشــأن، مبديــا 
اســتعداده للتعاون مع الوزارة؛ لتحقيق 
خطــط  إليهــا  ترمــي  التــي  األهــداف 

الوزارة.

الحمر يبحث وآل رحمة مستجدات الطلبات اإلسكانية



أكــد وزيــر شــؤون اإلعــالم علي الرميحــي أن دوال ومنظمات مشــبوهة تقــف وراء الحمالت 
المعاديــة والحاقــدة ضــد المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة؛ بغــرض النيــل مــن مكانتها 
لتحقيــق األمــن  العربــي واإلســالمي، وركيــزة  للعالميــن  الريــادي كقبلــة  الرفيعــة ودورهــا 

واالستقرار في المنطقة.

“اليــوم”  صحيفــة  مــع  حديــث  فــي  وأشــار 
فــي  تقــف  البحريــن  مملكــة  أن  الســعودية 
بقيــادة  الكبــرى  الشــقيقة  مــع  خنــدق واحــد 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود عاهــل المملكــة العربية 
وصاحــب  هللا،  حفظــه  الشــقيقة  الســعودية 
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود ولي العهــد نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع، وتثمن جهود 
قيــادة المملكــة الحكيمــة لمحاربــة التطــرف 
واإلرهاب وتعزيز األمن والســلم في المنطقة 

والعالم.

اإلعالميــة  الحمــالت  تلــك  أن  علــى  وشــدد 
المغرضــة والمؤامرات المشــبوهة، لــن ُيكتب 
لهــا النجــاح؛ ألنهــا تخــدم أجنــدات خارجيــة 
واالســتقرار،  الخيــر  تريــد  وال  وطائفيــة 
مملكــة  بيــن  العالقــات  أن  إلــى  مشــيًرا 
البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية تمثل 
نموذًجــا يحتــذى بــه فــي التعــاون والشــراكة 
اإلســتراتيجية واألخــوة الخليجيــة والعربية 
واإلســالمية الوطيــدة، مؤكــًدا أن مــا ُيحــاك 
لتقويــض أمننا واســتقرار دولنا لــن يزيدنا إال 
تماسًكا ووحدة لمواجهة مختلف التحديات.
وفيما يتعلق باألزمة القطرية أكد أن مقاطعة 

الدول األربع الداعية لمكافحة اإلرهاب لنظام 
قطر مستمرة ما لم يتوقف نظام الدوحة عن 
نهجه العدواني ودعمه الجماعات المتطرفة، 
ويؤكــد اســتجابته الفعليــة للمطالــب الثالثــة 
تضمــن  والتــي  والمشــروعة  العادلــة  عشــرة 

السلم واالستقرار لجميع دول المنطقة.

وقال وزير شــؤون اإلعــالم إن خروج النظام 
القطــري مــن مأزقــه وعزلته لن يكــون إال عبر 
بوابــة الريــاض وفــي إطــار البيــت الخليجي، 
وليــس عــن طريــق المكابــرة وتزييــف الواقع 
ونكــث العهود ومحاولة االســتقواء بالخارج، 
مضيفــا أن المقاطعة كإجراء قانوني ســيادي 
الشــقيق،  القطــري  الشــعب  تســتهدف  ال 
وإنمــا الغــرض منها هــو تصحيح مســار نظام 
الدوحــة وإلزامــه بالعهــود والمواثيــق المتفق 
عليهــا وإعادتــه إلى جادة الصــواب ومحيطه 

الخليجي والعربي.
وأكد أن التنســيق مستمر بين الدول الداعية 
لمكافحــة اإلرهــاب )مملكة البحريــن، المملكة 
العربيــة الســعودية، دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، جمهوريــة مصر العربيــة( لمواجهة 
خطابــات التحريــض علــى العنــف واإلرهــاب 
نظــًرا  اإلعــالم؛  وســائل  عبــر  والكراهيــة 

لتأثيراتها الخطيرة على مجتمعاتنا.

وأشــار إلى وجود جملة من اإلســتراتيجيات 
التعــاون  مجلــس  إطــار  فــي  العمــل  وآليــات 
لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية 
لمواجهــة خطــاب التطــرف واإلرهــاب، إال أن 
تلــك الجهود يقوضها خــروج قنوات فضائية 
عربيــة يمولهــا النظامــان القطــري واإليرانــي؛ 
للطعــن في جســد أمتنا العربية واإلســالمية، 
الجــوار  حســن  لمبــدأ  صــارخ  انتهــاك  فــي 
والمواثيــق الخليجيــة والعربيــة واإلســالمية 
واالتفاقــات اإلقليميــة والدوليــة، إضافة إلى 
أن 86 % مــن القنــوات العربيــة البالــغ عددها 
1122 قنــاة، هــي قنــوات خاصة يغلــب عليها 
تأثير المال السياسي أو االعتبارات الطائفية 
بخــالف  التجــاري،  البعــد  أو  والمناطقيــة 
الحســابات الوهميــة والموجهــة عبــر وســائل 
لنشــر  تهــدف  التــي  االجتماعــي  التواصــل 
الفوضــى وتهديد األمــن القومي العربي دون 

ضوابط مهنية أو أخالقية.

التحديــات تتطلــب تبنــي  تلــك  وأوضــح أن 
عربيــة  وإســتراتيجية  وطنيــة  سياســات 
موحدة لإلعالم اإللكتروني، وتعزيز استفادة 
تقنيــات  مــن  التقليديــة  اإلعــالم  وســائل 
فــي  حضورهــا  وتفعيــل  التفاعلــي،  اإلعــالم 
الفضــاء اإللكترونــي، وبث األخبــار والحقائق 
ومصداقيــة؛  ودقــة  بســرعة  والمعلومــات 
لمواجهة سيل الشائعات واألكاذيب وحمالت 

التضليل اإلعالمي.
منظومــة  حــول  ســؤال  علــى  إجابــة  وفــي 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية، أكد 
وزيــر شــؤون اإلعــالم أن منظومــة مجلــس 
أهدافهــا  تحقيــق  فــي  مســتمرة  التعــاون 
الســامية منذ تأسيســها العام 1981 كأنموذج 
للعمل العربي المشترك، وألنها تمثل تجسيدا 
حقيقيــا إلرادة قادتنا وشــعوبنا الشــقيقة في 

دفع مسيرة التنسيق والتكامل.

المنامة - بنا

الرميحي: نقف بخندق واحد مع السعودية لمحاربة اإلرهاب

وزير اإلعالم متحدثا لصحيفة اليوم السعودية

الصحافة الحرة عالمة مضيئة في مسيرة اإلصالح
وزيـــر اإلعـــام يبحـــث التعـــاون مـــع جمعيـــة الصحفييـــن البحرينيـــة

أشاد وزير شؤون اإلعالم علي الرميحي باتساع آفاق الحريات الصحفية 
واإلعالميــة المســؤولة، باعتبارهــا عالمــة مضيئــة فــي مســيرة التطــور 
الديمقراطــي واحتــرام حقــوق اإلنســان فــي ظــل المشــروع اإلصالحــي 
الرائــد والشــامل لعاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة.

اســتقباله  لــدى  الرميحــي،  وأشــار 
الصحفييــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس 
البحرينيــة برئاســة عهديــة أحمــد، إلى 
حرص الوزارة على تعزيز الشــراكة مع 
الجمعية في حماية حقوق الصحافيين 
وتمكينهم من أداء رســالتهم التنويرية 
والتوعويــة بمهنيــة وموضوعية، وفق 
الشــرف  وميثــاق  بالقانــون  االلتــزام 

الصحافي.
وجــدد تهانيــه لمجلــس إدارة جمعيــة 
ثقــة  اســتحقاقه  علــى  الصحفييــن 
بفــوز  واعتــزازه  العموميــة،  الجمعيــة 

الجمعيــة  برئاســة  بحرينيــة  امــرأة 
متمنًيــا  تأسيســها،  منــذ  األولــى  للمــرة 
لهــم التوفيــق في التعبير عــن تطلعات 
أعضاء الجسم الصحافي، والدفاع عن 
حقوقهــم، بمــا يحقــق المصلحــة العليــا 

للوطن وجميع المواطنين.
أحمــد  عهديــة  أعربــت  جانبهــا،  مــن 
وزيــر  إلــى  وتقديرهــا  شــكرها  عــن 
شــؤون اإلعــالم علــى دعمــه وتحفيزه، 
مؤكــدة اهتمــام الجمعيــة بالتعــاون مع 
المؤسســات الصحافية واإلعالمية في 
وتعميــق  الصحافييــن  حقــوق  حمايــة 

التزامهم بالمعايير المهنية واألخالقية، 
والتواصــل مــع الجمعيــات والمنظمات 
الصحافية العربية والدولية، بما يسهم 

في تبادل الخبرات ورفع اسم البحرين 
عالًيــا فــي مختلف المحافــل اإلعالمية 

اإلقليمية والدولية.

وزير اإلعالم مستقبال جمعية الصحفيين

المنامة - بنا
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ضمــن جوالتــه الصباحيــة، زار وزيــر 
النعيمــي  ماجــد  والتعليــم  التربيــة 
مدرســة عســكر االبتدائيــة اإلعدادية 
تابــع عمليــة تســجيل  للبنيــن، حيــث 
الصباحــي،  الحضــور  فــي  االنتظــام 
طلبــة  مــن  عــدد  بهــا  يقــوم  والتــي 

المدرسة باستخدام الحاسب اآللي.
واطلع الوزير على األنشــطة التربوية 
بينهــا  ومــن  المدرســة،  تنفذهــا  التــي 
التــي  التدريبيــة  الحقائــب  مشــروع 

األنشــطة  مــن  مجموعــة  تتضمــن 
التعليميــة المتعلقة بالمواد الدراســية 
مــن  نمــاذج  جانــب  إلــى  المختلفــة، 
والتــي  الســابقة،  االمتحانــات  أســئلة 
يتم تفعيلهــا خالل حصص االحتياط 
وتزويدهــم  الطلبــة  مهــارات  لتنميــة 
بالمعلومــات عــن المناهــج الدراســية، 
وكذلك مشــروع السلوكيات الحميدة 
القيــم  تعزيــز  إلــى  يهــدف  الــذي 

السلوكية اإليجابية لدى الطلبة.

النعيمي يطلع على أنشطة مدرسة عسكر

سمو الشيخة زين: تنشئة األجيال على البذل والعطاء
“المبرة الخليفية” تطلق النسخة الثانية من برنامج “إثراء الشباب 2019”

أطلقــت مؤسســة المبــرة الخليفيــة برنامــج “إثراء الشــباب” في نســخته الثانية للعــام الثاني علــى التوالي، تحت 
شــعار الهويــة الجديــدة للبرنامــج “العطــاء.. منهــج حيــاة”. وتهدف نســخة العــام إلى العمــل على تعزيــز المهارات 
الشــخصية وربطهــا بمفهــوم العطــاء من خالل الورش التدريبيــة واألعمال التطوعية المختلفة، وبمشــاركة أكثر 
مــن 90 فــرًدا من الجنســين في هذه النســخة والتــي تقام خالل الفترة 2 فبراير حتــى 20 أبريل 2019، وذلك أيام 

السبت من الساعة 9 صباًحا حتى 4 مساًء.

إلــى  الشــباب”  “إثــراء  برنامــج  وينقســم 
خاللهــا  يتعلــم  رئيســية،  مراحــل   3
المشــاركون مختلف المهــارات الحياتية 
رحلــة  فــي  وينطلقــون  واالجتماعيــة، 

لصقل الشخصية والتطوير الذاتي.
كالتالــي:  البرنامــج  مراحــل  وســتكون 
المخصصــة الكتشــاف  األولــى  المرحلــة 
الــذات، ويتعلــم فيهــا المشــارك المهارات 
الرئيســية التــي يتمكــن مــن خاللهــا مــن 
القيــادة،  فــن  ومنهــا  شــخصيته،  صقــل 
ومهــارات العــرض والتقديم التي تســهم 
فــي دعم قوة الشــخصية، وكذلك مهارة 
التخطيط وحل المشــكالت التي تساعد 
التحليــل  اســتخدام  فــي  المشــتركين 

الذهني لتخطي العقبات الحياتية.
 وينتقل المشتركون إلى المرحلة الثانية 
ويتعلم كل منهم أساليب تحقيق الذات، 
الشــخصية  األهــداف  وضــع  وأهميــة 
ذلــك  فــي  لمــا  تحقيقهــا  نحــو  والســعي 
ا  مــن آثــار تنعكــس على نمــو الفــرد فكريًّ
ــا واكتشــاف قدراتــه وإمكانياتــه  وعمليًّ

الحقيقيــة، باإلضافة إلى امتحان إرادته 
باإلصرار على بلوغ األهداف.

وفــي المرحلــة الثالثــة يوّجــه البرنامــج 
المشــتركين إلى تثمين قيمة العطاء وما 
يجــود بــه مــن مــردود طيــب علــى الفرد 
والمجتمع، ويخوضون في هذه المرحلة 
تجربة التطوع لتعزيز رغبتهم في البذل 
لآلخريــن من خالل التعرف على أهداف 
مــع  والمشــاركة  المســتدامة  التنميــة 

المجتمع.
 ويعد البرنامج من بنات أفكار مؤسســة 

تخصصــه  والــذي  الخليفيــة”،  “المبــرة 
وبغــرض  بالنــشء،  واالرتقــاء  لتدريــب 
والمهــارات  المجتمعيــة  القيــم  غــرس 
العمليــة المهمــة فــي أذهــان المشــاركين، 
الناحيــة  مــن  متكامــل  برنامــج  وهــو 
بتواجــد  تنفيــذه  ويمتــاز  المنهجيــة 
متخصصين وأكاديميين متمرســين في 
مجــال القيــادة والتنميــة البشــرية، ممــن 
هــم علــى قــدر عــال مــن الكفــاءة للعمــل 
كادر  وبمعّيتهــم  المشــتركين،  بجانــب 
مــن الشــباب البحرينــي المهيــأ للمتابعــة 

ا  واإلشــراف على الطلبة وتغذيتهم فكريًّ
بالقيــم والمفاهيــم المندرجة تحت إطار 

البرنامج.
مجلــس  رئيــس  أعربــت  جانبهــا،  ومــن 
أمنــاء “المبــرة الخليفيــة” ســمو الشــيخة 
زيــن بنــت خالــد آل خليفــة، عــن فخرهــا 
واعتزازهــا بطــرح المؤسســة لمثــل هــذه 
البرنامــج التعليميــة الهادفــة ألهم فئات 
المجتمــع وهي الفئة الفتّية، وأثنت على 
المؤسســة ومنهــا  تبذلهــا  التــي  الجهــود 

انطالق النسخة الجديدة للبرنامج.
وأكدت أن التطلعات الســامية للمؤسسة 
البــذل  علــى  األجيــال  تنشــئة  تشــمل 
الوطــن  أجــل  مــن  الجزيــل  والعطــاء 
ا للجميل، مشــّددة بذلك على  ورفعته ردًّ
أهميــة الــدور الذي تضطلع به المؤسســة 
فــي تأهيــل الشــباب البحرينــي لمواجهة 
المســتويين  علــى  الحيــاة  تحديــات 
األكاديمــي والذاتــي، بما ينعكــس إيجاًبا 
على تجاربهم العملية وعلى دفعهم نحو 
اإلنجاز ورفع اسم الوطن عالًيا، وشكرت 
سمو الشيخة زين المؤسسات المتعاونة 
فــي  الشــباب  إثــراء  برنامــج  دعــم  فــي 
نسخته الثانية، وفي مقدمتهم “تمكين”، 
مبــرة  للشــرطة،  الملكيــة  األكاديميــة 
شــؤون  وزارة  الكوهجــي،  عبدالرحيــم 

الشباب والرياضة.
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راشد الغائب

تيار
Û .!إنه يبكي -“
Û .”ال.. بل إنه صمد حتى أشفقت عليه عيناه  -

جالل الدين الرومي

Û  يقــف المواطــن )ر. إ. ر.( فــي حيــرة، أمــام تقــاذف الجهــات
الحكومية، مسؤولية معاونته، إلنفاذ حكم قضائي، السترداد 
ابنتيه الصغيرتين من أستراليا، وبخاصة بعد وفاة والدتهما، 

بمسقط رأسها بالنصف الجنوبي للكرة األرضية.
Û  القضــاء الشــرعي البحرينــي أصــدر حكًمــا نافًذا–قبــل وفــاة

الوالــدة- بثبــوت حضانــة الوالــد للصغيرتيــن نــور وعائشــة، 
الميــالد  وشــهادة  الثبوتيــة  األوراق  بتســليم  األم  وإلــزام 

والبطاقة الشخصية وجواز السفر البحريني.
Û  طالًبــا  ،2018 بنوفمبــر  الخارجيــة  لــوزارة  المواطــن  ولجــأ 

تحــت  لتكونــا  المواطنتيــن،  ابنتيــه  الســترجاع  مســاعدتها 
رعايته وبصره، لخشيته من سالمتهما بعد وفاة أرملته.

Û  رّد مســؤول بالــوزارة علــى الطلــب، بوجــوب تواصــل وزارة
اإلدارة  ولكــن  الــالزم،  الخارجيــة إلجــراء  مــع وزارة  العــدل 
المعنيــة بــوزارة العدل أعادت الكرة لملعــب وزارة الخارجية، 

ألنها غير مختّصة بالمخاطبات من هذا النوع.
Û  يشــعر المواطــن بالغبــن، مــن إشــاحة الوجــه عــن مراســالته

للوزارتيــن، وطلبه اختبار لســيادة القانــون واحترام الحقوق 
مزدوجــة  معاييرهــا  اعتبــرت  وإال  األســترالية،  بالدولــة 

وانتقائية.
Û  أجــد مــن الــالزم علــى المعنييــن بوزارتــي الخارجيــة والعدل

إعادة الحرارة لهواتفهم، وأن تجد قضايا المواطنين األولوية 
المستمرة بأجندة عملهم اليومي، وبخاصة ما يتعلق بمظلمة 
المواطــن باحتجــاز ابنتيــه البحرينيتيــن لــدى أهــل أرملتــه، 

ومنعه من محادثتهما، وحبس وثائقهما الرسمية.
Û  ســألته: هــل يمتــد أثــر حكــم قضــاء البحريــن علــى التــراب

األســترالي؟. أجاب بأنها مســلمة، وعقد الزواج وفق الشريعة 
اإلســالمية، وفــي هــذه الحالــة يجــري اســتبيان الموقــف من 
مفتــي الديــار األســترالية، وسيســافر خالل أيام علــى نفقته، 
الدبلوماســية والقانونيــة إلنفــاذ  المســاعدة  مــا يطلبــه  وكل 

الحكم القضائي وبخاصة مع عدم وجود سفارة بالبلدين.

شكر للمؤسسات 
الداعمة لبرنامج 

“إثراء” وفي 
مقدمتها “تمكين”

تأهيل الشباب 
البحريني 

لمواجهة تحديات 
الحياة



عقبت الشورية سبيكة الفضالة على مداخلة 
وزير شــؤون مجلسي الشورى والنواب غانم 
البوعينيــن حــول عندمــا ذكــر “أننا مشــرعين 
وال نمشــي على أحاسيســنا”، وقالت: “نعم أنا 
مشــرع ولكني بشــر واحس بغيــري، ما المانع 
مكاتــب  طلبنــا  وأحنــا  تعديلــه  يتــم  أن  فــي 
القوانيــن  التوضيــح مــن ناحيــة  فقــط، وأن 
“ســنحارب  وأضافــت:  ملزمــة”.  تكــون  بــأن 
مــن أجــل تعديــل القانــون بمــا يلــزم وزارات 
الدولــة بتوفيــر تلــك المكاتــب لخدمــة  ذوي 
البوعينيــن  وأشــار  الخاصــة”.  االحتياجــات 
إلــى أنــه يوجــد فــرق بيــن القــرارات اإلدارية 
وتفســير القوانيــن وطريقــة تطبيقهــا. وبيــن 

أن هــذه الفئــة قــد أولــت الحكومــة اهتمامــا 
فــي  يصــب  ومــا  وتشــريعات  بخدمــات  لهــا 
مصلحتهــا. وأوضح أن هــذه الصفات منظمة 
ناحيــة  مــن  للمعاقيــن  ومتكاملــة ومســتمرة 
“لــو  اإلســكان أو المجــاالت األخــرى. وقــال: 
وهــي  فوضــى  ســنحدث  قانــون  لــكل  جئنــا 
قوانيــن وبها مواد بالمئات، ولو تم إدراج كل 
اإلجــراءات التنظيميــة ســتصبح فوضى في 
صياغــة القوانيــن، ويجــب أن نلتــزم بقواعــد 

استمرت عليها األمم في القوانين”.

رفض أعضاء مجلس الشورى، بعد نقاش دام نحو ساعتين قبل إغالق باب التصويت، 
مشــروع بقانــون يهدف إلى إلــزام جميع الوزارات والجهــات الحكومية بتوفير مكاتب 
أو منصــات إلكترونيــة لخدمــة ذوي اإلعاقــة، بما في ذلك مترجم لغة اإلشــارة ومعين 

لخدمة المكفوفين ووضع الفتات بطريقة برايل. 

وبــررت لجنــة رفضهــا إلى أن تطبيق المشــروع 
وتوظيــف  مكاتــب  توفيــر  يســتوجب  بقانــون 
أشــخاص بقــدرات مختلفــة للتعامــل مــع ذوي 

نــوع  أيــًا كان  االعاقــة 
حيــن  فــي  اإلعاقــة، 
المتردديــن  عــدد  أن 
الــوزارات  هــذه  علــى 
الحكوميــة  والجهــات 
مــن ذوي اإلعاقــة قــد 
أو  محــدودًا  يكــون 
ونّوهــت  معدومــًا.  
إلــى أّنــه ال توجــد أيــة 
ذوي  تواجــه  مشــاكل 
اإلعاقــة عنــد مراجعــة 

وزارات الدولــة وهيئاتها أو مؤسســاتها العامة، 
موضحًة أن أي قانون يتم تشــريعه هو بغرض 
تنظيــم حــاالت معينــة أو حل مشــكالت قائمة، 
خــالل  مــن  ولكــن 
الواقــع العملــي يتبّيــن 
ذوي  األشــخاص  أن 
اإلعاقــة يتــم االهتمام 
وتفضيلهــم  بهــم 
علــى  الحصــول  فــي 
الخدمات فــي وزارات 
ومؤسســاتها  الدولــة 
فــي  وكذلــك  كافــة، 
القطــاع  مؤسســات 

الخاص.

منصــور  الشــورى  مجلــس  عضــو  أثنــى 
ســرحان علــى جميع الجهــود التي بذلت 
مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة وغيــر 
المجتمــع  أبنــاء  قبــل  ومــن  الحكوميــة، 
وطوائفــه  فئاتــه  بمختلــف  البحرينــي 
على اهتمامهم بالمشــاركة في االحتفال 
بالذكــرى الثامنــة عشــرة إلصــدار ميثاق 
العمــل الوطنــي فــي 14 فبرايــر مــن عام 

2001م.
وعبــر ســرحان عــن شــكره وتقديــره إلى 

جميــع العامليــن فــي الصحافــة الوطنية 
قامــت  التــي  اإلعالميــة  والمؤسســات 
بــدور كبيــر فــي إبــراز تلــك االحتفــاالت 
عمــت  التــي  والفعاليــات  واألنشــطة 
جميــع مناطــق مملكــة البحريــن، والتــي 
تبــرز التفــاف جميع أبنــاء البحرين حول 
قيادتهم الرشيدة ممثلة في عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى 
آل خليفة، األمر الذي يبرز وجه البحرين 

الحضاري.

تغطية: مروة خميس 
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مــن  العاشــرة  الجلســة  شــهدت 
الفصــل  مــن  األول  األنعقــاد  دور 
  4 أعتــذار  الخامــس  التشــريعي 

وهم:
علــي  الشــورى  مجلــس  رئيــس 
فخــرو،  جمــال  الشــوري  الصالــح، 
الشــوري محمد الخزاعي، الشوري 

جواد بوحسين

المعتذرون

سبيكة الفضالة

local
@albiladpress.com 07 أكثر من 4 آالف معاٍق ذهنًيا ونفسًيا في البحرين

ــة ــاص ــخ ال ــات  ــاجـ ــيـ ــتـ لـــــذوي االحـ ــدم خـــدمـــات  ــقـ ــات ال تـ ــهـ جـ
الفاضــل  جهــاد  الشــورية  أشــارت 
المعاقيــن  بأعــداد  زودت  أنهــا  إلــى 
فــي البحريــن، مــن قبــل وزارة العمــل 
مصنفيــن  االجتماعيــة،  والتنميــة 
وصــل  حيــث  اإلعاقــة،  نــوع  حســب 
 ،1861 إلــى  البصريــة  اإلعاقــة  عــدد 
عددهــم  وصــل  ســمعيًا  والمعاقيــن 
إلــى 1209، بينمــا بلــغ عــدد المعاقيــن 
ذهنيــًا ونفســيًا 4282، فيمــا كان عــدد 

المعاقين الحركية 3412 معاقا.
ولفــت الشــوري بســام البنمحمــد إلــى 
أن اللجنــة تنظــر إلى النــص القانوني، 
إذ أن هناك الكثير من الجهات تحتاج 
كافــة  لتلبــي  خدماتهــا  تطويــر  إلــى 

االحتياجات المطلوبة لذوي الهمم.
بيــن مســألة  “نقــع كمشــرعين  وقــال: 
وحــول  التشــريع،  لنــص  القانونيــة 
كيــف يتــم تطبيقه علــى أرض الواقع، 
إذ يوجــد جهــات تميــزت فــي التنفيذ 

بعــض  وهنــاك  بتنفيذهــا،  وقامــت 
الجهــات أخــذت النص وطبقتــه، فيما 
قامــت جهــات أخــرى بالتطبيــق ولكن 
فــي  تبايــن  هنــاك  إذن  أقــل،  بوتيــرة 

الخدمات”. 
وبينــت الشــورية أبتســام الــدالل، أن 

إلــى  وزارة  مــن  يختلــف  الموضــوع 
وزارة فــي تقديمها خدمات للمعاقين، 
حيــث أن موضوع التطور يمكن أن ال 
نســتفيد منــه بعــد مــدة، متســائلة عن 
التنفيذيــة  باللوائــح  توصيــة  إصــدار 

الخاصة بالمشروع.

الدوســري  عبــدهللا  الشــوري  وبيــن 
كالمطــار  األماكــن  مــن  الكثيــر  أن 
وغيرهــا التقــدم فيهــا تلــك الخدمــات 
تخصيــص  ويســتوجب  للمعاقيــن، 
مكاتب للضرورة في كل جهة ووزارة 

خدمية.

تأييد شوري لتشديد عقوبة إكراه األطفال على الفجور
أدنــــــــــى كــــــــحــــــــدٍّ  ســــــــــنــــــــــوات   7 الـــــــســـــــجـــــــن 

أيــد أعضــاء مجلــس الشــورى مشــروع قانــون لتشــديد عقوبــة اإلكــراه علــى الفجور 
وارتكاب الدعارة، وينّص مشــروع القانون الجديد على رفع الحّد األدنى من عقوبة 

السجن، لتصل إلى 5 سنوات إلكراه الكبار، و7 سنوات سجن إلكراه األطفال.

تعديــل  علــى  الجديــد  التشــريع  وينــّص 
المــادة )325( مــن قانــون العقوبــات ليكون 
نّصهــا الجديــد كالتالي: كل مــن حمل ذكرا 
أو أنثــى علــى ارتــكاب الفجــور أو الدعارة 
عــن طريــق اإلكــراه أو التهديــد أو الحيلــة، 
يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن خمــس 
سنوات وال تجاوز سبع سنوات، فإذا كانت 
ســن المجنــي عليه تقل عن الثامنة عشــرة 
كانــت العقوبــة الســجن مــدة ال تقــل ســبع 

سنوات وال تجاوز عشر سنوات.
وبينــت اللجنــة أن التشــديد فــي التعديــل 
جاء بســبب عدم تناســب العقوبــة المقررة 

مــع الفعل اإلجرامي المرتكب، كما رأت أن 
العقوبــة الحاليــة ال تحقق الــردع العام في 
المجتمــع خاصة مع ازدياد حــاالت اإلكراه 
أو التهديــد أو الحيلــة لحمــل البعــض على 

ممارسة الفجور والدعارة.
العقوبــة  شــدد  قــد  التشــريع  أن  وأردفــت 
بشــأن ســن المجنــي عليــه فــإذا كان ســن 
الثامنــة عشــرة،  عــن  يقــل  المجنــي عليــه 
أصبحــت مــدة الســجن ال تقــل عــن ســبع 
بعــد  ســنوات،  عشــر  تجــاوز  وال  ســنوات 
أن كانــت الحبــس مــدة ال تقــل عــن ثــالث 
سنوات وال تجاوز عشر سنوات في النص 

القائم.
وأشــارت إلى أن جريمــة الفجور والدعارة 
عن طريق اإلكراه أو التهديد أو الحيلة من 
الجرائم المنافية لقيم المجتمع اإلســالمية 

أن  يجــب  ثــم  ومــن  وتقاليــده،  وعاداتــه 
يؤخــذ المتهم فيها بالشــدة لتحقيق الردع 
العــام والخــاص، وهــو مــا يحققه مشــروع 
القانون المعروض بنص المادة )325( منه.

رفــض مجلــس الشــورى مشــروع قانون 
بتعديل المادة )32( من المرسوم بقانون 
رقــم )39( لســنة 2002م بشــأن الميزانية 
العامة، المعد في ضوء االقتراح بقانون 

المقدم من مجلس النواب. 
وأكــدت اللجنة في تقريرها أن الموافقة 
إلــى  تــؤدي  قــد  القانــون  علــى مشــروع 
القوانيــن  مشــروعات  إقــرار  تأخيــر 
العامــة  الميزانيــة  العتمــاد  المقبلــة 
للدولــة، وتعيــق االتفــاق بين الســلطتين 
تحديــد  علــى  والتنفيذيــة  التشــريعية 
بنــد االعتمــاد االحتياطي بنســبة ال تزيد 
المتكــررة،  المصروفــات  مــن   %  3 عــن 
فــي حيــن أن النــص النافــذ يحدد نســبة 

ثابتــة مــن المصروفــات المتكــررة، بنــاًء 
علــى القانــون، بــدون الحاجــة للتوافــق 
حولهــا زيــادة أو نقصانــًا بين الســلطتين 

الــذي  األمــر  والتنفيذيــة،  التشــريعية 
باعتمــاد  قانــون  مشــروع  إقــرار  يســهل 

الميزانية العامة للدولة.

أشــارت الشــورية جميلــة ســلمان إلــى أن وســائل اإلكــراه، هــي أكثــر الوســائل تأثيــرا علــى الضحيــة 
الرتكابها الجرائم ويجب أن يتم تشديد العقوبة، وأتفقت مع اللجنة لتوفير الحماية ألفراد المجتمع 
من ارتكاب تلك الجرائم التي تتنافي مع األخالق والشــريعة اإلســالمية. وقالت: “نســمع يوميًا بأن 
هناك أطفاالً يهددون عن طريق األفالم أو الصور ويســتدرجونهم من خالل نشــر صورهم في حال 
عــدم االســتجابة لهــم.” وأضافــت الشــورية دالل الزايــد: أن عقوبــة جريمة الفجــور والدعارة جاءت 
فــي بــاب الديــن واألســرة، والتــي يســتوجب التوجيــه وزيــادة البرامــج التوعويــة، وأن يتــم التبليغ 
عــن األفعــال، فذلــك ســوق يمنع جرائم الفجور والدعارة. وأردف الشــوري أحمــد الحداد موضحا أن 
المقترح مهم ويصب في مصلحة مملكة البحرين، ألنه موضوع حســاس، ونشــاهد أن هناك تقارير 
تصدر من بعض الجهات عن تجاوزات، منوهًا بان وزارة الداخلية تقوم بعمل جبار بمكافحة االتجار 
بالبشــر، ونالحــظ أن مرتكبــي األفعــال مــن الجاليات.  وشــدد الشــوري عــادل المعاودة علــى أن يتم 
تطبيق الشــريعة األســالمية من خالل الردع الشــرعي. ودعا الشوري نوار المحمود إلى أنه في حال 
ردع المتجاوزيــن البــد مــن أن تكــون العقوبــة شــديدة، وأن تكون من 7 ســنوات، وال تتجاوز العشــر 
سنوات. وأيدت منى المؤيد تشديد العقوبة باإلضافة إلى أن يكون هناك توعية في المدارس، إذ أن 

الجاني ال يعرف نوع العقوبة والمجني عليه ال يعلم نوع عقوبة مرتكب هذه األفعال.

ــر مـــن “الـــجـــالـــيـــات” بنســـبة ال تزيـــد عـــن 3 % مـــن المصروفـــات المتكـــررة ــش ــب ــال ــار ب ــ ــج ــ ــو االت ــب ــك ــرت م

رفض شوري لتغيير االعتماد االحتياطي أطفال يتم استدراجهم ويهددون بنشر صورهم

الفضالة: سنحارب لتوفير مكاتب ال إلزام للوزارت بتوفير مترجم والفتات “برايل” سرحان يشيد بجهود المؤسسات في ذكرى الميثاق
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بحجج “تنظيمية”



قال رئيس لجنة قطاع الصناعة والطاقة في غرفة تجارة وصناعة البحرين حامد الزياني، إن القطاع الصناعي في البحرين شهد 
تطــورا ملحوظــا، إذ كان ســابقا يقتصــر علــى الصناعات المعدة محليا فقط، ولكن اآلن دخلت البحريــن في الصناعات الثقيلة مثل 

األلمنيوم والبتروكيماويات والبالستيك، ومن هذا المنطلق يعتبر القطاع الصناعي أحد أكبر المساهمين في االقتصاد المحلي.

وكشــف عــن أن مســاهمة قطــاع الصناعــات 
التحويليــة فــي الناتــج المحلــي تبلــغ 17.8 
% أواخر العام 2018، وتبلغ مســاحة قطاع 
المحاجــر 17.5 % من الناتج المحلي أواخر 
العــام الماضــي، وبحســب اإلحصــاءات بهذا 
الشأن وحتى أواخر 2017 تم إطالق العديد 
من المشــاريع الكبيرة موزعة على 8 مناطق 
صناعيــة بمســاحة 12.5 كيلومتــر مربع على 

نحو 800 مؤسسة.
وأضــاف أن عــدد المشــاريع الصناعيــة التي 
تــم افتتاحهــا فــي البحريــن تزايــدت، فيمــا 
البحريــن  منطقــة  إشــغال  نســبة  تجــاوزت 
للصناعــات   %  80 لالســتثمار  العالميــة 
المحليــة واألجنبيــة، كمــا أن للمملكــة خطط 
أهمهــا  المشــاريع  مــن  والعديــد  مســتقبلية 
الخليــج  دول  مــع  الحديــد  ســكة  مشــروع 
وجســر الملــك حمد، وبحســب تقرير شــركة 
“كــي بــي ام جــي” فــإن البحريــن تملــك أقــل 
كلفــة تشــغيلية لألعمــال فــي المنطقة خالل 

العام 2018.
إن  زينــل  إبراهيــم  األعمــال  رجــل  وقــال 
علــى  تقتصــر  ال  البحريــن  فــي  الصناعــات 
البحريــن  بــل  وكبيــرة،  ثقيلــة  صناعــات   5
بحاجــة إلــى صناعــات صغيــرة ومتوســطة 
مكملــة لبعضهــا اآلخــر، وتخلــق فــرص عمل 
االلتفــات  يتــم  لــم  أنــه  مبيًنــا  واســتثمارا، 
إلــى هــذا القطــاع مــن الصناعــات التكميليــة 
والتــي  واألدويــة  واألغذيــة  واالســتهالكية 
تعتمــد بعضها على الصناعة األخرى وتخلق 

قاعدة كبيرة من الصناعات.
الســوق  فــي  عراقيــل  وجــود  إلــى  وأشــار 
البحرينــي، متســائال عمــا إذا قامــت الغرفــة 
بعمــل دراســة لمعرفــة المعوقــات للصناعات 

الصغيرة للتصدير.
وركز زينل على أنه ما لم تكن هناك مقومات 
الشــركات  بإمــكان  يكــون  لــن  التصديــر 
المثــال  االســتمرار والتصديــر، علــى ســبيل 
السعودية أقرب دولة وأكثر دولة استهالكية 
للســلع سواء األغذية أو المعلبات، وكل هذه 
الصناعــات ومن المفتــرض أن نكون قادرين 
على الولوج لهذه السوق الكبيرة؛ ألن عملية 
النقــل جــدا قريبــة، ولكــن مــع األســف هنــاك 
بعض المعوقات عند الجسر والتعطيل الذي 
يأتــي هنــاك؛ يعرقل عمليــة تنميــة الصناعة، 
واألســعار بالنســبة للموانئ وأســعار الشــحن 
للخارج قد تكون مكلفة، بينما هي أقل كلفة 

في بلدان الخليج األخرى.
وأضــاف: أريــد أن أجد صناعات تعتمد على 

مشــاركة القطاع الخاص ونشــاطها، وأتمنى 
باالهتمــام  آخــر  منحنــى  اللجنــة  تأخــذ  أن 
بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمنشآت 
الصغيــرة، ويجــب علــى الغرفــة و “تمكيــن” 
فــي  البحرينيــة  الصناعــات  شــركات  دعــم 
المعــارض الدولية؛حتــى تفتــح لهــا أســواق 
كل الــدول التي لديها منصات في المعارض 
الدوليــة؛ ليحضر المنتــج البحريني في تلك 

المنصات.
ودعــا شــركات الصناعــات الخمــس الكبيــرة 
فــي المملكــة أن تنبثق منها شــركات صناعة 
تحتيــة، إذ خالل العشــرين عاما الماضية لم 
تنشــأ شركات صغيرة للصناعات التحويلية، 
وهذه الشــركات الضخمة لم تشــارك القطاع 
الخــاص فــي أي مصنــع جديــد أو صناعــات 

تحويلية.
الزيانــي  بــدوره، قــال رجــل األعمــال خالــد 
إن المملكــة بحاجــة إلــى تطويــر الصناعــات 
تخلــق وظائــف وتضيــف  التــي  التحويليــة 
قيمــة ذات معنى لالقتصاد الوطني، ويجب 
أن يكون هناك توجه من الحكومة لسياســة 

تطوير الصناعات التحويلية.
محليــا  دعمــا  نريــد  الحضــور:  أحــد  وقــال 
للصناعــات المحلية بأن يكون هناك نوع من 
الدعــم الســعري للصناعــات المحليــة مقابــل 
المســتوردة، وأيضــا أن يكــون هنــاك ســكن 
للعمــال فــي المنطقــة الصناعية، مشــيًرا إلى 
اســتمرار تعطل الشــحنات على جســر الملك 

فهد لمدة 3 أيام.

ورد عليــه حامــد الزياني بــأن البضائع كانت 
المــدة  ولكــن  أيــام   3 تتأخــر  الســابق  فــي 
صاحــب  أن  إال  ســاعة،   24 إلــى  تقلصــت 

الشكوى أكد استمرارها.
وعــن ســكن العمــال، أكــد أنــه تــم طــرح هذا 
هنــاك  يكــون  بــأن  الوزيــر،  علــى  الموضــوع 
للوجبــات  وكافتيريــا  للتخزيــن  جانــب 
الخفيفــة ومينــي ماركــت، وأن يكــون هنــاك 

محطة للحريق واإلسعاف.
وقــال ممثل شــركة جاســم الزيانــي وأوالده 
أســامة وحيدي إن الشــركة واجهت مشــكلة 
في توصيل “المجاري” عند استئجار قسيمة 
صناعيــة مــن الــوزارة، إذ رجعــوا إلــى دائــرة 
الصــرف الصحــي وحصلــوا علــى الموافقــة، 
ولكن يجب أن تكون هناك أيضا موافقة من 
إدارة منطقة البحرين لالستثمار، وهي التي 

يصعب الحصول عليها.
كمــا ذكــر أنــه واجهتهم مشــكلة فــي المصنع 
الثانــي للشــركة، حيــث توقفت الشــحنة في 
الجانب السعودي؛ بسبب عدم وجودهم في 
قائمــة المســجلين فــي األمانــة العامــة لدول 
تدفــع  الشــركة  أن  مبيًنــا  التعــاون،  مجلــس 
للترخيــص الصناعــي ومن المفترض أن يتم 

تســجيل الشــركة تلقائيــا في األمانــة، وهذه 
الخطوة ال يمكن أن تقوم بها إدارة المصنع.

كمــا قــال إن الســوق الســعودية كبيــرة وبهــا 
حوالــي 8 مصانــع للبالســتيك، بينمــا مصنــع 
يســتطيع  ال  البحريــن  فــي  البالســتيك 
المحصــورة  للســعودية  منتــج  أي  تصديــر 
تخــص  المناقصــات  حتــى  شــركاتهم  علــى 
الســعوديين فقــط، الفًتا إلــى إلى أن المصنع 
الســكر  لتعبئــة  محيوكــة  أكياســا  يصنــع 
ســوى  البحريــن  فــي  يوجــد  والطحيــن وال 
العربيــة  الدقيــق والشــركة  شــركة مطاحــن 
للسكر التي تستخدم هذا النوع من المنتج، 
الســعودية،  الســوق  لدخــول  بحاجــة  وهــم 

حيث إن هناك طلبا.
فيما رد النائب الثاني لرئيس الغرفة، محمد 
الكوهجــي، إن الموضوع تحت الدراســة مع 
الجانــب الســعودي وســيتم رفــع الموضــوع 
الســعوديون  إلــى  مشــيًرا  أعلــى،  لمســتوى 
يستطيعون دخول المناقصات في البحرين 
دخــول  يســتطيعون  ال  البحرينيــون  بينمــا 

المناقصات السعودية.
وقــال أحــد الحاضرين إن البحرين بها شــح 
فــي األراضــي الصناعيــة وبنيتهــا التحتيــة 

غيــر جاهــزة بعكــس أراضــي عمــان ودبــي، 
الكهربــاء  مــع  األرض  اســتالم  يتــم  حيــث 
والمــاء والصــرف الصحــي، مبيًنا أنــه لو يتم 
تجهيــز المناطــق الصناعية بالبنيــة التحتية 

قبل توزيع األراضي ستحل المشكلة.
)تمكيــن(،  العمــل  صنــدوق  ممثــل  وقــال 
الصناعــات  مــن  الكثيــر  لديهــا  البحريــن  إن 

الجديدة وتحتاج لنوع آخر من الدعم.
الصناعــة  أن  إلــى  الزيانــي  حامــد  ولفــت 
البشــري  العنصــر  منهــا  عــدة  مكونــات  بهــا 
الصناعــي  التدريــب  ونصــف  وتدريبــه، 
معنــي بتدريــب الفرد علــى االلتــزام بمعايير 
الســالمة واالنتظام، والنصف اآلخر مختص 

بالتعريف الفني.
وأشار إلى أن البنوك ليس لديها توجه لدعم 
المصانــع التــي بحاجة إلــى رأس مال طويل 
األمــد، مبيًنــا أنــه مــن خطــة 2030 للمملكــة 
المحليــة  البنــوك  الدولــة  تلــزم  أن  يجــب 

بإعطاء التسهيالت للصناعة.
وذكــر أحــد الحضــور أن ســعر الكهربــاء هــو 
األغلــى خليجيــا، إذ يبلــغ ســعر الكيلــوواط 
الواحــد 29 فلســا بينمــا تبلــغ فــي الكويت 5 

فلوس وفي السعودية 18 هللة.

17.8 % مساهمة “التحويلية” بالناتج المحلي في 2018

جانب من مجلس الغرفة

“البلدي” يرفع تصاميم “المحرق الكبرى” إلى سمو رئيس الوزراء

زينل تؤكد أهمية دعم الشباب بمجال البحث العلمي

الحديقة إحــيــاء  حلم  وتحقيق  خليفة  األمــيــر  سمو  لمباركة  تطلع 

ــن الـــبـــاحـــثـــيـــن ــ ــلـــت عــــــــددا مـ ــبـ ــقـ ــتـ ــواب اسـ ــ ــ ــن ــ ــ رئــــيــــس ال

رفــع مجلــس المحــرق البلــدي خطابًا إلــى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفة، بالتصاميم النهائية لمشــروع تطوير حديقة المحرق الكبرى، متطلعًا لمباركة 
ســموه فــي تنفيــذ هذا المشــروع الــذي كان لدعم وتوجيه ســموه بالغ األثر في الدفــع به لتحقيق 

حلم أهالي المحرق بإعادة إحياء حديقتهم األكثر شهرة.

“تــم  المرباطــي  غــازي  المجلــس  رئيــس  وقــال 
الشروع في تنفيذ المرحلة األولى من المشروع، 
المرحلــة  مناقصــة  ترســية  مؤخــرًا  تمــت  كمــا 
الثانيــة منــه، وبحســب التصاميــم المرفقــة فإن 
المســاحة االجمالية للمشــروع تزيد عن 90 ألف 
متــر مربــع، وتغطي المســطحات الخضراء أكثر 
مــن ثلــث المســاحة، مــع توفير مرافــق ترفيهية 
لعــدد  تســع  عامــة  ومواقــف  ألعــاب،  ومناطــق 

525 ســيارة، إضافــة إلــى نقــل المســجد للجهــة 
الشــمالية الغربيــة في الجزء المحــاذي للمنطقة 
السكنية بحيث يخدم مرتادي الحديقة وأهالي 
المنطقة على حد سواء، كما تم تخصيص جزء 

محدود لالستثمار”.
وجاء في الخطاب:

نظرًا لما حظي به هذا المشروع من اهتمام بالغ 
مــن لدن ســموكم الكريم، ولما يحتله المشــروع 

مــن أهمية في وجدان أهالي محافظة المحرق 
مــن  بالقــرب  االســتراتيجي  ولموقعــه  خاصــة، 
الشاســعة  ومســاحته  الدولــي  البحريــن  مطــار 
التــي تزيــد عن 9 هكتارات، فإننا نتطلع لمباركة 
سموكم في تنفيذ هذا المشروع وفقًا للتصاميم 
المعدة له، والتي نضع بين يدي سموكم الكريم 
نســخة منهــا، ونحــن علــى ثقــة ويقين بــأن هذا 
األمر سيكون محل رعاية واهتمام سموكم كما 
عودتمونــا ســموكم دائمــا فــي الدفع بالمشــاريع 
الوجــه  تبــرز  التــي  واالســتراتيجية  التنمويــة 
الحضــاري المشــرق لمملكتنا الحبيبة. ويشــرفنا 
أن نرفع إلى مقام ســموكم أســمى آيات التحية 
واالحترام، كما نتقدم إلى مقام ســموكم الكريم 
بأســمى آيات الشــكر والتقدير والعرفان على ما 

تقدمونه ســموكم من دعم ال محدود للمجالس 
ســموكم  جهــود  إلــى  تضــاف  والتــي  البلديــة، 
والدانــي  القاصــي  شــملت  التــي  وانجازاتكــم 
بجميــع أرجــاء مملكتنــا الحبيبــة، داعيــًا المولى 
القدير أن يوفقكم دومًا ويسدد خطاكم لكل ما 

فيه خير وصالح هذا الوطن المعطاء.

سيدي صاحب السمو الملكي األمير...
وفــي الختــام ال يســعنا إال أن نوثــق لســموكم 
خالــص والئنا وانتمائنــا لقيادتنا الحكيمة تحت 
لواء صاحب الجاللة الملك وحكومتنا الرشيدة 
برئاســة ســموكم وبدعــم ومســاندة ســمو ولــي 
العهــد، وإننــا نعاهدكــم بعــد هللا تعالــى أن نبذل 
كل غال ونفيس من أجل تقدم مملكتنا الغالية.

أكــدت رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة زينــل أهميــة 
إثــراء النشــاط الثقافي في البحريــن، ودعم الجهود 
الشــبابية فــي مجــال البحــث العلمي وطــرح األفكار 
الجديــدة والمبتكــرة، التي من شــأنها المســاهمة في 
دعــم المســيرة الثقافيــة والعلمية فــي المملكة. جاء 
ذلــك خــالل اســتقبالها بمكتبهــا صبــاح أمــس نجوى 
جناحي التي أهدتها نسخة من كتابها “خطوات نحو 
المســتحيل”، واألخصائي التنفيــذي بدائرة االتصال 
بمجلــس النــواب هيفاء عــدوان التي قدمت نســخة 

من أطروحتها لرســالة الماجستير حول “دور برامج 
التــوك شــو في ترتيــب أولويات الجمهــور البحريني 
تجــاه القضايــا األســرية”، ومحمــد الخالــدي والــذي 
قدم نســخة من رسالته للماجستير “الرضا الوظيفي 
لــدى محــرري الصحــف اليوميــة البحرينيــة، دراســة 
ميدانيــة لصحيفتــي اإليــام والبــالد”، والمدربة عبير 
المعتــوق والتــي أهدتها نســخة من كتابهــا، وأعربت 
رئيــس مجلــس النواب عــن تقديرها لجهــود الكتاب 

والنخب الثقافية، متمنية لهم دوام التوفيق.

المنامة - بنا

القضيبية - مجلس النواب
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االثنين
18 فبراير 2019 

االستعداد إلطالق معرض “الفنون التشكيلية 45”13 جمادى اآلخرة 1440
ــس الـــــــــــوزراء ــ ــيـ ــ ــو رئـ ــ ــم ــ ــة مــــــن س ــ ــم ــ ــري ــ ــة ك ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ بـ

تحــت رعايــة كريمــة مــن رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفة، يقام يوم األربعاء المقبل معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته الـ 
45، وذلــك فــي خيمــة أرينا بفندق الريتز كارلتون البحرين؛ ليلقي الضوء على أعمال مميزة 

لكوكبة من الفنانين البحرينيين والمقيمين في المملكة.

وكمــا فــي كل عــام، يلتقــي المجتمــع الفنــي 
المحلي في هذا الحدث، إذ يشارك في نسخة 
هــذا العــام مــا يقــارب مــن 100 مــن الفنانيــن 
على اختالف خلفياتهــم وانتماءاتهم الفنية، 
غيــر مقيديــن بموضــوع أو فكــرة معينــة، مــا 
ينتــج طيًفــا واســًعا من األســاليب والتقنيات 
مــن خــالل مختلف وســائل التعبيــر؛ ليقدموا 
أعمــااًل متنوعــة مــا بيــن اللوحــات واألعمــال 

التركيبية وغيرها من أشكال الفنون.
للفنــون  الســنوي  البحريــن  معــرض  ويأتــي 
أقســامه  خــالل  مــن  ليســتعرض  التشــكيلية 
المختلفة أعمااًل مميزة لشخصيات رائدة في 
مجال الفن التشــكيلي، كما يســتضيف أعمااًل 
مــن اثنتيــن من أهــم دور العرض فــي الوطن 
العربي وهما: أثر غاليري )من المملكة العربية 
الســعودية( وأجيــال غاليري )مــن لبنان(. وما 

بين الدارين، سيجد الجمهور فرصة لالطالع 
علــى مالمــح مــن الفــن المعاصر وأعمــال من 
الفيديو والوســائط المتعددة، أنتجها فنانون 
عــرب من الخليج العربي، دول الشــام، مصر، 

السودان والمغرب العربي.
كمــا يتــم تخصيــص المســاحة لعــرض أعمال 
فنيــة مــن كل مــن مســاحة الــرواق وغاليــري 
البــارح. وكان لــكل مــن الــرواق والبــارح دور 
بارز خالل األعوام الماضية في صناعة جيل 
مميز من الفنانين من خالل احتضان معارض 
شخصية، إقامة ورش العمل وتنفيذ مشاريع 
البحريــن  فنانــي  بيــن  مــا  الخبــرات  تبــادل 
وزمالئهم من الوطن العرب والعالم. وأخيًرا، 
يقــدم المعــرض كعادته المشــاركات الســنوية 

مواطنيــن  مــن  الفنانــون  بهــا  يتقــدم  التــي 
ومقيميــن، كذلــك ُتعــرض فيهــا أعمــال رواد 
البحريــن.  مملكــة  فــي  التشــكيلية  الحركــة 
إن  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  وقالــت 
معــرض البحرين الســنوي للفنون التشــكيلية 
يقــام منــذ العــام 1972 تحــت رعايــة كريمــة 
مــن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس مجلــس 
الــوزراء، ويعــد أكبر وأهم تجمع فني ســنوي 
يقام بمملكة البحرين، واســتقطب عبر أعوام 
أبــرز وجــوه الحركــة التشــكيلية فــي مملكــة 
البحرين من رواد إضافة إلى المواهب الفنية 
الشابة، كما استطاع المعرض أن يكون حدًثا 
بالمشــهد  االرتقــاء  فــي  يســاهم  متواصــاًل 

الثقافي والفني بمملكة البحرين.

المنامة - بنا

رئيس مجلس النواب تتسلم نسخة من رسالة الماجستير لهيفاء عدوان

زينب العكري من السنابس )تصوير: رسول الحجيري(

الزياني: الصناعات 
التحويلية تفتقر 

إلى الدعم 
والتسهيالت

 

بلفتــة رائعة وجميلة، وفي الرابع عشــر مــن فبراير تحديدا، 
للدراســات  البحريــن  أمنــاء مركــز  رئيــس مجلــس  تشــرف 
اإلستراتيجية والدولية والطاقة الدكتور الشيخ عبدهللا بن 
أحمد آل خليفة برفع كتاب “عقدان مزهران” لمقام صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 

حفظه هللا ورعاه.
ويتزامــن إصــدار هذا الكتــاب التوثيقي المهــم، والذي يركز 
على أهم محطات التحول الكبرى في مملكة البحرين خالل 
العقدين الماضيين، الذكرى السنوية لميثاق العمل الوطني، 
والتــي اســتطاع جاللة الملــك بأن يقدم خاللــه أفق طموح، 
أسهم وال يزال بعبور البالد إلى مرحلة مغايرة من التطوير، 
والتحديث، والتنمية الشــاملة، ساســها األول سواعد أبنائها 

المخلصين.
ويمثــل كتــاب “عقــدان مزهــران” نافــذة يطــل منهــا العالــم 
إلــى البحريــن، وإلــى ما شــهدته مــن ازدهار وافــر على كافة 
المســتويات، بتبويــب أنيــق، تطرقت فصولــه لكافة نواحي 
التغيرات السياســية واالجتماعيــة واالقتصادية، بالمعلومة 
الموثقــة، كما أشــار الكتــاب والذي يحتوي علــى أهم الصور 
التــي توثق مراحل التحــول الديمقراطي، على فصل تناول 
حكمة جاللة الملك الكبرى في إدارة أزمة 2011 المؤسفة.

وفــي ســياق كلمتــه للعاهــل المفــدى، ولجمــع الحضــور مــن 
العائلــة الملكيــة الكريمة بقصر الصخيــر، قال رئيس مجلس 
أمنــاء مركــز دراســات بصــوت يغمــره الثقة والفخر “ســيدي 
الوائلــي الــذي قهــر العــداء، وأبصــر المــدى، فخــر الخليفيــة، 
ومجدد روحها، سيدي صاحب الجاللة إن والءنا لكم، قول 
وفعل، وتنفيذ لألمر، أقف اليوم بين يدي جاللتكم مستأذنا 
بالتهنئــة، رافعــا ليدكــم الكريمتيــن كتــاب “عقــدان مزهران” 
اإلســتراتيجية  للدراســات  البحريــن  مركــز  مــن  اســتجابة 
والدوليــة ألمــر جاللتكــم الســامي، بتدوين وتوثيــق المنجز 
الــذي جعــل مــن مملكــة الحــب فــي البحريــن فــي عهدكــم 
التميــز  مملكــة  واإلنجــاز،  للعمــل  مملكــة  الزاهــر،  الميمــون 

واالعتزاز”.
وَأضــاف الشــيخ عبــدهللا “لقــد أمرتــم يــا ســيدي أن تكــون 
ذاكــرة البحريــن مدونــة لتحصيــن الحقيقــة، ولتلقــي وهــم 
التأويل والتحريف، ولتكون منارة وقدوة لألجيال القادمة، 
تبنــي علــى المنجــز، وتباهــي برؤيتكــم يــا صاحــب الجاللة، 
حين أمرتم فأنجزنا، وأشــرتم فحققنا، ســيدي هذان عقدان 
مزهــران، نتشــرف بتوثيقهمــا، محاولــة متواضعــة لــن تفــي 
عظيــم إنجازاتكــم، ومــا تصبــون إليــه من تحقيق مســتقبل 

مشرق للبحرين”.
إنني ألثمن عالًيا لــ )دراســات( هذه المبادرة الكريمة بإصدار 
للــرف،  حقيقــة  إضافــة  يمثــل  والــذي  مزهــران(،  )عقــدان 
وللمكتبــة الوطنيــة والعربيــة بالعمــوم، فالتوثيق وباألخص 
فيما يتعلق ببحرين اليوم والحاضر والغد، عالمة فارقة في 
تنشئة أجيال ناهضة، تعي تماما حقيقة الوطن، وحقيقة ما 
فعلــه القــادة والرجــال؛ لكي يوصلــوه إلى ما آل إليــه اليوم، 

بطموح ورؤية ملك، وإرادة شعب.

عقدان 
مزهران

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام



عرض شاب صاحب سوابق على الطب النفسي
ـــتندات ـــر وزور مس ـــة آلخ ـــة هوي ـــتعمل بطاق ـــن واس ـــرق هاتفي ـــم س المته

األولــى  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  أرجــأت 
وقائــع   8 بـــ  متهــم  عامــا(   18( شــاب  محاكمــة 
مجّرمــة قانونــا منها الســرقة واالســتيالء على 
هاتفيــن نقاليــن فــي أحدهمــا اســتعمل بطاقــة 
هوية شــخص آخر بعدما زور استمارات شركة 
اتصاالت، كما اســتعمل ســيارة مملوكة لشــركة 
تأجير من دون إذن منها، حتى جلســة يوم 25 
فبراير الجاري؛ وذلك لعرض المتهم على الطب 
النفسي لبيان ما إذا كان مسؤوال عن تصرفاته 
مــن عدمــه، مــع األمــر باســتمرار حبســه لحيــن 

الجلسة المقبلة.
وتتحصــل وقائــع القضيــة في أن مركز شــرطة 
الخميــس كان قــد تلقى بالغا من أحد العاملين 
فــي محل لبيع وشــراء الهواتــف النقالة، والذي 
أفــاد أنــه وأثنــاء وجــوده فــي المحــل حضــر له 
شــاب بحرينــي ومعــه هاتــف نقــال يرغــب فــي 
شــراء  فاتــورة  بحوزتــه  يحمــل  وكان  بيعــه، 
بأحــد  المعروفــة  المحــالت  أحــد  مــن  الهاتــف 
المجمعات التجارية، وكان واضحا أن الفاتورة 
االتصــاالت  شــركات  إحــدى  مــن  الصــادرة 

صحيحة.
وأضــاف أنه اشــترى الهاتف النقال من الشــاب، 
لكــن بعــد مغادرتــه المحــل اتضــح لــه أن هاتفــا 
نقــاال جديــدا قــد اختفــى فــي نفــس التوقيــت 
الــذي كان موجــودا فيــه المتهــم، وثبــت لــه أن 

الشــاب نفسه قد استغل وقت توفيره لألموال 
قيمــة الهاتــف الــذي باعــه للمحــل فــي ســرقة 

الهاتف اآلخر.
وباستدعاء صاحب فاتورة الشراء، تم إطالعه 
علــى وقائــع الجريمة، وأكد ألفراد الشــرطة أنه 
قبــل أيام بســيطة مــن الواقعة المحقق بشــأنها 
مــن  بهــا  نقــوده ومــا  اكتشــف ســرقة حافظــة 
بطاقــات هوية، مؤكدا أن الذي ســرقها كان هو 

المتهم ذاته.
بشــأن  التحريــات  مــن  المزيــد  إجــراء  تــم  لــذا 
المتهم، واتضح أنه من ذوي األسبقيات بمجال 
لــدى الشــرطة، وتبيــن أن  الســرقة، وموقــوف 
المتهــم اســتخدم بطاقــة هويــة المجنــي عليــه 
الثانــي فــي شــراء الهاتــف الــذي باعــه للمحــل، 
مستخدما البطاقة االئتمانية الخاصة بالمجني 
عليــه الثانــي، وبعدها مباشــرة توجه إلى محل 
آخر في منطقة الخميس لبيع وشــراء الهواتف 

النقالــة، وأثنــاء إتمــام عمليــة البيع ســرق هاتفا 
آخر من المحل المجني عليه األول.

فتــم تتبــع حركــة ســير المتهــم مــن قبــل أفــراد 
أنــه يســتخدم ســيارة  تبيــن  والــذي  الشــرطة، 
أنهــا  خصوصــا  علمــه،  دون  آخــر  شــخص 

مستأجرة من مكتب لتأجير السيارات.
وبالقبــض علــى المتهــم أنكــر مــا نســب إليه من 
عليــه  للمجنــي  صديــق  إنــه  وقــال  اتهامــات، 
الثانــي، وإن األخيــر هــو مــن أبلغه بنيته شــراء 
هاتــف نقــال وبيعه مرة أخرى، مؤكدا أنه ذهب 
برفقتــه فــي ســيارة شــخص ثالــث لشــراء ذلك 

الهاتف النقال.
فأحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى اعتبار 

أنه بتاريخ 2 مايو 2018:
أوال: استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة 

باسم شخص غيره.
ثانيــا: اســتعمل محــررا صحيحــا باســم غيــره 

رخصــة  اســتعمل  بــأن  حــق  بغيــر  بــه  وانتفــع 
القيادة الخاصة باسم المجني عليه.

ثالثــا: ارتكــب تزويــرا بمحــررات خاصــة وهــي 
استمارة شركة االتصاالت.

رابعــا: اســتعمل المحــررات المــزورة موضــوع 
البند الثالث مع علمه بتزويرها وقدمها لشــركة 

االتصاالت.
خامســا: توصــل إلــى االســتيالء علــى الهاتــف 
بــاألوراق  والنــوع  بالوصــف  المبيــن  النقــال 

المملوكة للشركة.
سادســا: ســرق الهاتــف النقــال المبيــن بالوصف 

والنوع والمملوك لمحل الهواتف.
بالوصــف  المبينــة  الســيارة  اســتعمل  ســابعا: 
والنوع والمملوكة لشــركة تأجير الســيارات من 

دون علم صاحبها.
ثامنــا: اســتعمل المــال المملــوك للمجنــي عليــه 

المذكور في البند األول.

قضــت المحكمــة الكبــرى اإلداريــة برفــض الدعــوى المرفوعة ضــد وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي )إدارة االســتمالك( بخصــوص رفــع مبلــغ التعويــض عــن اســتمالك الــوزارة ألرض بمنطقــة ســلماباد، كما 

ألزمت المدعي جميع المصاريف وأتعاب الخبرة.

وزارة  بإصــدار  الدعــوى  وتتمثــل 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
والتخطيط العمراني قراًرا باســتمالك 
العــام  فــي  الدعــوى  العقــار موضــوع 
2012 لصالح إنشــاء مشروع سلماباد 
وزارة  طلــب  حســب  اإلســكاني 
اإلســكان، بعــد اتخــاذ كافــة إجراءات 
الالزمــة المنصــوص عليها فــي قانون 
االســتمالك  قــرار  ونشــر  االســتمالك، 
في الجريدة الرســمية، وفي الصحف 
اليومية وإشعار الجهات المعنية ذات 

العالقة.
 وقــدرت لجنــة التثميــن ســعر العقــار 

المربــع  للمتــر  دنانيــر   108 بواقــع 
التــي  المنشــآت  ثمنــت  كمــا  لــألرض، 
عليــه بواقــع 19000 دينــار، وذلك بما 
المســتملكة  المســاحة  مــع  يتناســب 
األرض  لكــون  مربــع،  متــر   4111.6
طريــق  علــى  وتطــل  مصنفــة  غيــر 
واحــد وغيــر مرتبطــة بشــبكة الطــرق 

المعتمدة.
أبــدى رفضــه   إال أن صاحــب العقــار 
لســعر لجنة التثمين مطالًبا رفع قيمة 
إلــى  المنشــآت  التثميــن ورفــع قيمــة 
65000 دينار، وتقدم بطعن على قرار 
التثميــن أمــام لجنــة التظلمــات، التي 

بدورها تداولــت بالبحث والتمحيص 
مــن  المقدمــة  والمســتندات  األوراق 

المدعي.
 كمــا انتقلــت اللجنــة لمعاينــة العقــار 
علــى الطبيعــة وقــدرت قيمــة العقــار 
االستمالك، وانتهت إلى قبول التظلم 
ورفــع  التثميــن،  لجنــة  ســعر  بتأييــد 
علــى  والموجــودات  المنشــآت  قيمــة 
إلــى   19000 مــن  المســتملك  العقــار 
30000 دينــار شــاملة التعويــض عــن 
بــدل الضــرر. ليكــون المجمــوع الكلي 

لمبلغ التعويض 476,996 دينار.
المدعــي  تقــدم   2016 عــام  وفــي   

بالطعن أمــام محكمة الكبرى اإلدارية 
عــن  التعويــض  قيمــة  رفــع  مطالًبــا 
االســتمالك إلــى مــا ال يقــل عــن 290 
حيــث  لــألرض،  المربــع  للمتــر  دينــاًرا 
القضائيــة  الدعــوى  فصــول  تداولــت 
إلى صدور قرار من المحكمة بانتداب 
المتــر  قيمــة  لتحديــد  عقــاري  خبيــر 
المربع من األرض المســتملكة بمراعاة 
ســعر عقارات المثل في ذات المنطقة 

بتاريخ االستمالك.
وانتهــى الخبيــر المنتدب فــي تقريره 
إلــى أن ســعر العقار موضــوع الدعوى 
المقــدر بواســطة لجنــة التثميــن ومن 
يتناســب  التظلمــات  لجنــة  بعدهــا 
المنطقــة  فــي  الســائدة  واألســعار 
دنانيــر   108 هــو  االســتمالك  بتاريــخ 
للمتــر المربع لــألرض، وكما أيد تثمين 
المنشــآت بواقــع 30000 دينــار، وذلك 
بناًء دراســة شــاملة قدمهــا إلى عدالة 
المحكمــة حســب مأموريــة التكليــف 

كنتيجة نهائية للتقرير.
“شــؤون  الــوزارة  لقيــام  ونظــًرا   
إدارة  فــي  متمثلــة  البلديــات” 
االستمالك والتعويض باستيفاء كافة 
إجــراءات العــرض بالوفــاء واإليــداع 
من خالل إيداع مبلغ التعويض بقيمة 
476,996 دينــار كأمانــة وزارة العــدل 

لحســاب المدعــي إلــى حيــن االنتهــاء 
مــن الدعوى المنظورة أمــام المحكمة 
المحكمــة  بينــت  وكمــا  المختصــة، 
المذكــورة بمــا تطمئن له مــن النتيجة 
التــي توصــل لها الخبيــر المنتدب في 
تقريره، وعليه قضت برفض الدعوى، 
والزمت المدعى المصروفات وأتعاب 

الخبرة.
أن  بيــان  فــي  الــوزارة  وأوضحــت   
اتفــاق كل من أعضاء لجنتي التثمين 
مــن  المنتــدب  والخبيــر  والتظلمــات 
المحكمــة المختصــة علــى ذات ســعر 
التثمين، يدل على تناسب قيمة المتر 
المربــع للعقار المســتملك لســعر أراض 
ذات  فــي  الكائنــة  المثــل  وعقــارات 
المنطقة طبقا لألســعار الســائدة وقت 
االســتمالك، مــع مراعــاة مــا تقتضيــه 

معايير العدالة واإلنصاف.   

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

“الكبــرى اإلداريــة” ترفــض دعـــوى ضــد “البلديــات”

آسيوي: سعر الحشيش أغلى في البحرين
مــتــعــاط وهــــــو  ــراء  ــ ــمـ ــ حـ إشــــــــــارات   5 ــاوز  ــ ــجـ ــ تـ ــم  ــهـ ــتـ ــمـ الـ

تنظــر المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى فــي قضيــة جلب كمية من مادة الحشــيش المخــدرة، ارتكبها عامل آســيوي، تم ضبطه في 
المطار من قبل ضابط الجمارك، والذي اكتشــف أنها مخبأة في أنابيب جر الحقيبة الخاصة بالمتهم بعد الشــك في أمره، إذ اعترف 
المتهم أنه جلبها الستعماله الشخصي وأن سبب توافر أكثر من نصف كيلو بحوزته أنها حتى تكفيه ألطول مدة ممكنة عقب عودته 

من اإلجازة، كما قّرر أن سبب ازدياد عدد مخالفات تجاوزه لإلشارة الحمراء في السابق هو تعاطيه لهذا المخدر.

وأجلت المحكمة النظر في قضيته حتى جلسة 
24 فبرايــر الجاري؛ وذلك الســتدعاء الشــرطي 
باســتمرار  وأمــرت  بالقضيــة،  اإلثبــات  شــاهد 

حبس المتهم البالغ من العمر 30 عاًما.
الجمــارك  أن ضابــط  فــي  الواقعــة  وتتحصــل 

اشــتبه فــي المتهــم حــال وصولــه للبــالد عبــر 
مطــار البحرين الدولي، فتبيــن بتمرير حقيبته 
علــى جهــاز األشــعة أن أنابيــب الجــر الخاصــة 
بهــا تحتــوي على جســم غريب، وبعــد تحويله 
تــم  تفتيشــه  فــي  للتدقيــق  األحمــر  للمســار 

العثــور فــي تلــك األنابيب على كميــة من مادة 
الحشــيش المخــدرة، بلــغ إجمالــي وزنهــا 559 

جراًما.
وبســؤال المتهم حــول تلك المضبوطــات، قّرر 
أنهــا الســتعماله الشــخصي عقــب عودتــه مــن 

إجــازة فــي بــالده، إذ إن ســعرها فــي مملكــة 
البحرين مرتفع مقارنة ببالده، وأفاد بأنه يعمل 
ســائق شــاحنة في شــركة مقــاوالت منــذ العام 
2015، وأن ســبب تجــاوزه لإلشــارة الضوئيــة 
المضــاءة باللــون األحمــر 5 مــرات، هــو قيادته 

الشاحنة حال كونه متعاطًيا للمواد المخدرة.
فأحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمة علــى اعتبار 
أنــه فــي غضــون العــام 2018، أوالً: جلب مادة 
الحشــيش المخــدرة بقصد االتجــار، ثانًيا: حاز 
وأحــرز ذات المخــدر بقصــد التعاطــي في غير 

األحوال المرخص بها قانوًنا.

المنامة - النيابة العامة

صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الوزارات 
بــأن  الوداعــي  عدنــان  العامــة  والجهــات 
النيابــة العامة قد تلقــت بالًغا من مديرية 
شــرطة محافظــة العاصمة بــأن التحريات 
دلــت علــى قيــام متهــم آســيوي الجنســية 
بتحويــل شــقة ســكنية إلــى عيــادة تقــدم 

خدمات طبية من دون ترخيص.
وتم ضبط المتهم متلبًسا بالجرم، إذ توجه 
مأمــورو الضبط القضائــي المختصين إلى 
الشقة وتبين وجود 8 أشخاص تباشر لهم 
إجــراءات عالجيــة كمــا عثــر علــى أجهــزة 
صــرف  وثبــت  طبيــة،  وعقاقيــر  وأدوات 

المتهم وصفات طبية.
وباشرت النيابة العامة التحقيق بالواقعة، 
أقــوال  وســماع  المتهــم  اســتجواب  فتــم 
بحبــس  العامــة  النيابــة  وأمــرت  الشــهود، 
المتهــم 7 أيــام علــى ذمــة التحقيــق بعــد 
أن وجهــت إليــه تهمــة إدارة عيــادة غيــر 
مرخصــة ومزاولــة مهنــة الطــب وانتحــال 
صفــة طبيــب واســتيراد أدويــة، ومزاولــة 
مهنــة الصيدلــة ومزاولــة نشــاط تجــاري، 
زالــت  ترخيــص، وال  وذلــك جميعــه دون 
إلحالــة  تمهيــًدا  التحقيــق؛  قيــد  الواقعــة 

المتهم للمحكمة الجنائية.

حبس آسيوي ينتحل صفة طبيب

إلزام المدعي 
بمصاريف قضية 

استمالك أرض 
سلماباد
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االثنين
18 فبراير 2019 
13 جمادى اآلخرة 1440

Û  نريــد أســاس توظيــف لحــل ملــف البطالــة، وليــس كريــم أســاس للتجميل
توضع عليه المســاحيق مع االعتذار لجالل عامر. دائًما ما تثير تصريحات 
وزيــر العمــل وأرقام الوزارة في ســحر التوظيــف، وخيالية األرقام حفيظة 
البحرينييــن، تثيــر اشــتعال حرائــق البيانــات مــن كتــاب ونــواب وعاطلين 

وشوريين.
Û  من الطبيعي أن يدافع الوزير عن أداء وزارته، واستعراض عضالت األرقام

في حلبة مواسم البطالة، وبطوالتها التي ال تنتهي. وحدهم العاطلون هم 
مــن يبقــون كيــس المالكمة يتلقى طعنــات األرقام التي تســتحق أن تكون 

أحد أرقام موسوعة جينيس الخيالية.
Û  بالنســبة لمراقــب، أطمح في صناعــة زفة عرس لتزويــج عاطلينا بوظائف

جديــدة ذات يــوم. ال تغوينــي أرقــام الــوزارة، وهــي تثير فيَّ شــهية النزف 
في التحرش بهذا الملف كلما تفّجرت صحافتنا بديباجات التصريحات.

Û  ،عتبــي علــى الــوزارة أنهــا تعلم أنها ليســت الالعــب الوحيد في هــذا الملف
وقواعد اللعبة المتشابكة إال أنها تؤثر الهرولة لألمام، وتحمل سياسة عض 
األنامــل مــع العاطليــن والرهــان على نظرية تســمى النســيان، وضياع اللغز 
في قش يمأل الملف على أن تعلق الجرس في رقبة أسد تقاعس الوزارات 

والشركات، أو أن تصرح عن كل األسباب وراء تضخم أعداد البطالة.
Û  صحيــح أصابــع االتهــام توّجه لبعض مســؤولي الوزارة في إخفــاء األرقام

ــا ُيذيب بعض  تحــت طاولــة التســتر، إال أن هنــاك أمــوًرا تحتــاج ليزًرا إداريًّ
الترسبات، واألخطاء التي عملت على تكدس البطالة.

Û  إن االحتمــاء وااللتجــاء خلــف إصبــع أســطورة النســبة المئويــة أن عــدد
البطالــة ال تتجــاوز الـــ 4 % أصبحت ال تغني وال تســمن من جوع ال للوزارة 
وال للعاطلين الجائعين، والنائمين على أرصفة االنتظار، والمتسكعين على 

محطات الوجع الكبير من تراكم خيبات التوظيف.
Û  إن وجــود أعــداد كبيــرة مــن األطبــاء العاطليــن يعكــس صــورة واضحــة

لوزيــرة الصحــة أنها لم تســتطع أن تؤثث وزارتها بخامــات بحرينية، وهذا 
يقودنــا إلــى إعــادة النظر في قانون الصحة الذي وضع وحّدد نســبة 20 % 
البحرينيــة فــي القطاع الصحي مما يجعــل وزارة العمل مقيدة اليدين في 

ذلك، فهل الوزارة فقيرة؟
Û  ســمو ولــي العهــد مــازال يرفــع الصــوت عالًيــا للبحرنــة، ويعمل علــى تربية

األمــل فــي ذلــك، لكــن المشــكلة أن بعــض وزرائنــا مازالــوا يتكئــون علــى 
سياسات قديمة قد تصنع الديكور، وتنسى الكسور، لكنها ال يمكن أن تنقذ 

المريض من السقوط في الغيبوبة التشاؤمية.
Û  بالنســبة لــي، أمكــث علــى التنقيــب عن البطالــة فــي تفاصيلها، والبــوح بها

على صفحات الجريدة إللغاء سياســة اإلكسســوارات التجميلية وكريمات 
األساس، وإلغاء نشر معاطف فرو األرقام الحريرية الكشميرية التي توزع 
على أرقام مصابة بالهزال والضعف على مسرح واقع يتنفس حزًنا ووجًعا 

وسعااًل.
Û  تذكرني وزارة العمل بالمعركة الوطنية التي قدناها جميًعا ضد التصاريح

الوردية، وسياسة سحر وزارة المالية، وهيئة التأمينات االجتماعية عندما 
كانــت تدافــع عــن فوضــى االســتثمارات، وتبخــر الماليين، ونوم وســكوت 
وتواطــؤ بعض شــركات التدقيق حتى بانــت الحقيقة، ووقف جاللة الملك 
حفظــه هللا الموقــف التاريخــي مــن االنتصــار لملــف المتقاعديــن وتبديــل 
مجلــس اإلدارة. حتى موقف ســمو رئيس الــوزراء حفظه هللا كان مناصًرا 

لملف التقاعد.
Û  سيأتي يوم وطني آخر من ترتيب أثاث ملف البطالة، وكنس األخطاء بداًل

من ديكورات القرارات القديمة التي يخرج من بعضها غبار التاريخ. عنصر 
التوقيــت مهــم، والتاريــخ كمــا يقول هيجل ماكــر وقدير في إعــادة تدوير 
الزوايــا، وتدفــق نجاح كل ملــف مبلل بدموع طالما ســكبت على األرصفة، 
ومراكز التوظيف اإلكسســوارية، وفوق شهادات أكاديمية مثقوبة بالحزن 

والوجع.
Û  نقول لوزير العمل ))إن التعطل عمَّ البالد.. وخالها((، فرقم 4 % في نسبتكم

ال يصلــح إال لصخــرة الدفــاع قيصــر مدريــد الالعــب ســيرخيو رامــوس!!! 
فارحموا هذا الرقم الذهبي.

نريد أساس 
توظيف وليس 

سيد ضياء الموسويكريم أساس

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

عباس إبراهيم

مصادرة حيوانات لمالك مزرعة مخالف
المـــدان هّيـــأ مســـرًحا للجماهيـــر لحضـــور حلبـــة قتـــال بيـــن الديـــوك

أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتغريم شاب مبلغ 1000 دينار؛ وذلك إلدانته بتنظيم دورات قتالية “مصارعة” بين الديوك 
فــي عقــار “مزرعــة” مســتأجر بمنطقــة بوري، كمــا وًفر مســرًحا للجماهير، وضبط بحوزته 8 ديــوك بعضها يحمل عــدًدا من اإلصابات، 
عقب بالغ تقّدم به رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للرفق بالحيوان ضده، كما أمرت المحكمة بمصادرة الحيوانات المضبوطة 

وإيوائها في المنشآت المعنية المناسبة لمعيشتها وضمان سالمتها.

وقالــت المحكمة في أســباب حكمها إن الواقعة 
علــى  االعتــداء  جنحــة  للقانــون  وفًقــا  تشــكل 
ســالمة جســم الغير، األمر الذي يســتوجب معه 
إدانــة المتهــم طبًقا المــادة 6/1، الفقــرة األخيرة 
من القانون رقم 52 لسنة 2014 بالموافقة على 
قانــون )نظــام( الرفــق بالحيــوان لــدول مجلــس 
والمادتيــن  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
بالحيــوان  الرفــق  )نظــام(  قانــون  مــن  و2   1/8
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية، 
وعمــال بنــص المادة 256 مــن قانون اإلجراءات 
قانــون  جنحــة  أركان  أن  وأضافــت  الجنائيــة. 

الرفق بالحيوان توافرت بحق المتهم، حيث لم 
يتخــذ المتهم االحتياطــات الالزمة التي تضمن 
عــدم اإلضــرار أو إلحــاق األذى أو التســبب فــي 
ألــم أو معانــاة الحيوانات؛ بعد أن ســمح بإقامة 
)الديــوك( علــى األرض  جــوالت لقتــال الطيــور 

التي قام باستئجارها.
وذكــرت المحكمــة أن تفاصيــل الواقعــة تتمثــل 
فــي أن رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البحريــن 
للرفــق بالحيــوان كان قــد أبلــغ عــن الواقعة بعد 
ورود معلومات له مفادها وجود مزرعة بمنطقة 
بــوري يوجد بها جوالت لقتال الديكة، وقد قام 

بــدوره بإبــالغ مركــز مديريــة أمــن المحافظــة 
الشــمالية، إذ تم التحــرك لمكان الواقعة والتأكد 

من صحة هذه المعلومات.
وتبّيــن أن المتهم اســتأجر األرض التي ارتكبت 
بها الواقعة لممارسة هوياته بتربية الحيوانات، 
الجهــات  بــكل  محّوطــة  صغيــرة  أرض  وهــي 
ويوجــد فيهــا مــدرج للجماهير ومســرح صغير، 
ومنصات للجمهور وعدد 8 ديوك ســوداء اللون 

يوجد في بعضها إصابات.
وبســؤال أحــد شــهود الواقعــة قــال إنــه يمتلــك 
مزرعــة فــي منطقــة بــوري ويوجد بالقــرب منه 

مزرعــة أخــرى مخصصــة لقتــال الديــوك، وفــي 
يوم الواقعة وأثناء تواجده في مزرعته شــاهد 
المزرعــة  فــي  متجمعيــن  النــاس  مــن  العديــد 
الشــرطة  أن  إال  الديــوك،  لقتــال  المخصصــة 

حضرت فقام األشخاص بالفرار من الموقع.
وشــهد آخر أنه كان متواجــًدا في المزرعة التي 
كان يتجمــع بهــا العديــد من األشــخاص فتوّجه 
إليهــا لمعرفة ســبب تجمعهــم، إذ تبين له وجود 
قبــل  المزرعــة، ولكــن  فــي  الديــوك  بيــن  قتــال 
انصرافــه حضــرت الدوريــات األمنيــة فحــاول 

األشخاص المتواجدين الهرب من المكان.
هــذا، ودانــت المحكمــة المتهــم صاحــب حلبــة 
المصارعــة بأنــه فــي تاريــخ 13 ديســمبر 2018، 
حال كونه أحد القائمين على رعاية الحيوانات 
لــم يتخذ جميــع االحتياط الالزمــة التي تضمن 
عدم اإلضرار أو إلحاق األذى أو التسبب في ألم 

أو معاناة الحيوانات.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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يــنــايــر شـــهـــر  خــــــال   %  19.6 ــت  ــضـ ــفـ ــخـ انـ

واردات السيارات ألدنى مستوى في 5 سنوات

تــراجــعــا  الـــســـيـــارات  واردات  ســجــلــت 
لتبلغ  الــمــاضــي  ــايــر  يــن ــي  فـ مــلــحــوظــا 
2013 في  العام  منذ  لها  أدنى مستوى 
الــســيــارات  مبيعات  تــأثــر  عــلــى  مــؤشــر 
المضافة.   القيمة  ضريبة  تطبيق  ببدء 
وأظهرت بيانات مالحية حصلت عليها 
“الـــبـــالد” أن الــمــورديــن اســـتـــوردوا من 
وهو  ســلــمــان،  بــن  خليفة  ميناء  خــالل 
ــواردات الــســيــارات  ــ ــ الــمــنــفــذ الــرئــيــس ل
شهر  في  سيارة   2823 نحو  بالمملكة، 
ـــ 3510 في  ب الــمــاضــي، مــقــارنــة  يــنــايــر 
الشهر نفسه من العام 2018، بانخفاض 
أعلى مستوى  19.6 %. وسجل  قــدره 
الــســيــارات فــي يناير  ــلــواردات  ل شهري 
واردات  كــانــت  حين   2014 الــعــام  فــي 

السيارات عند 5779 سيارة.
وجاءت البيانات السلبية متوقعة، بعد 
أن أشار عاملون في قطاع السيارات أن 
البحرين ستختبر على األرجح التجربة 
الخليجية حين أحجم المستهلكون عن 
الــســيــارات فــي األسابيع األولــى  شــراء 
من الضريبة في عامل نفسي يتالشى 
هذه  على  الــنــاس  اعتياد  مــع  تدريجيا 
الـــضـــريـــبـــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي بـــدأت 
وكاالت السيارات بإعالن “خل الضريبة 
ــارة لــتــحــمــل شــركــات  ــ ــي إشــ عــلــيــنــا” فـ
الــضــريــبــة مــن خــالل  لمبلغ  ــســيــارات  ال
ــك المــتــصــاص  ــ تــخــفــيــض األســـعـــار وذل

اآلثار النفسية على المستهلكين.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، أشــــــــارت األرقــــــام 
الــحــاويــات  حــركــة  ــام  أرقـ أن  المالحية 
ــالل يــنــايــر 2019  اســتــقــرت تــقــريــبــا خـ
بلغ  إذ   ،2018 ذاتها من  بالفترة  مقارنة 
مناولتها  تمت  التي  الحاويات  إجمالي 
في ميناء خليفة بن سلمان نحو 34.22 
حــاويــة  ألـــف   24.8 منها  حــاويــة،  ألـــف 

مملوءة و9.4 ألف حاوية فارغة.
قــدمــا على   40 مــقــاســات  وســيــطــرت 
حركة الحاويات، بواقع 14 ألف حاوية 
وجاءت  فارغة،  حاوية  و7.4  مملوءة 
في  قدما   20 طولها  والتي  الحاويات، 
المركز الثاني من ناحية عدد الحاويات 
بواقع  يناير  فــي  مناولتها  تمت  الــتــي 

ألف  و1.8  مملوءة  حــاويــة  ألــف   10.7
حاوية فارغة.

العامة  البضائع  بمناولة  يتعلق  وفيما 
أشارت األرقام، إلى مناولة ما مجموعه 
31709 آالف طن نولي )والطن النولي 
قياس وزن الطن بالمتر المكعب الواحد 
من  أكبر(  إيهما  جــرام،  كيلو  باأللف  أو 
2019 وذلك  يناير  البضائع والسلع في 
الفترة  فــي  ألـــف طــن   75.7 ـــ  ب مــقــارنــة 
مــنــتــجــات  ومــنــهــا   ،2018 مـــن  ذاتـــهـــا 
لتحتل  طــن،  ألــف   14.5 بنحو  الحديد 
المرتبة األولى من حجم حركة البضائع 
الحاويات  غير  بطرق  المنقولة  العامة 
بن  أن ميناء خليفة  يذكر  الميناء.  في 
 ،2009 أبريل  في  التشغيل  بدأ  سلمان 
110 هــكــتــارات  ويــقــع عــلــى مــســاحــة 
ويتضمن  المستصلحة  األراضــــي  مــن 
1800 متر يشمل محطة  رصيفا طوله 
900 متر مربع  للحاويات على مساحة 
تخدمها أربع رافعات تتمكن من مناولة 
سفن الحاويات بعرض61 مترا، إضافة 
البضائع  وتخزين  لمناولة  مرافق  إلــى 
العامة وسفن الدحرجة وسفن الركاب. 
وقد تم استثمار 136 مليون دينار في 
منها  سلمان،  بن  خليفة  ميناء  تشييد 
اســتــثــمــار قـــدره 62 مــلــيــون ديــنــار من 
إذ  تيرمينالز،  إم  بــي  أي  شركة  جانب 
تشغل األخيرة الميناء وفق عقد امتياز 

مدته 25 عاما.

ميناء خليفة بن سلمان يعد المنفذ لواردات السيارات الجديدة إلى البالد.

“الغرفة” تدعو صغار 
التجار ألولى جلساتها

تــنــفــيــذًا لــتــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو 
من  وحــرصــًا  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  الملكي 
غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة 
ــتــجــارة والــســيــاحــة على  الــصــنــاعــة وال
وتلبية  الــتــجــار  صــغــار  مصالح  رعــايــة 
متطلباتهم وتذليل المعوقات المختلفة 
المساهمة في  تواجههم، وبهدف  التي 
لتسهم  المؤسسات  هــذه  مستوى  رفــع 
ــدورهــا فــي نــمــو االقــتــصــاد الــوطــنــي،  ب
تــعــقــد “الــغــرفــة” الــيــوم االثــنــيــن أولــى 
الــمــغــلــقــة لصغار  الــنــقــاشــيــة  جــلــســاتــهــا 
ــعــقــارات  الــتــجــار بــقــطــاع الــتــجــزئــة وال
من  المعلومات،  وتقنية  ــشــاءات  واإلن
تؤكد  وإذ  ظــهــرًا،   1 حتى  صــبــاحــًا   11

“الغرفة” على أهمية الحضور.

السنابس - بيت التجار

الرياض - مباشر

أجــلــت الــمــؤســســة الــعــامــة 
تسلم  فــهــد،  الــمــلــك  لجسر 
ــاءات الـــتـــحـــالـــفـــات  ــ ــطــ ــ عــ
تقدمت  الــتــي  والــشــركــات 
ــال  ــمـ ــاقــصــة األعـ عــلــى مــن
ــة لــلــمــرحــلــة  ــاريــ ــتــــشــ االســ
الموازي  للجسر  االنتقالية 
ــيــن الــســعــوديــة  ــــط ب ــراب ــ ال
ــر الــمــلــك  ــسـ الـــبـــحـــريـــن )جـ

حمد(.
وقال المدير العام المكلف 
للمؤسسة، عماد المحيسن، 

 21 تاريخ  العطاءات من  تسلم  تأجيل  إنه جرى  األحــد،  أمس  “االقتصادية”  لـ  وفقا 
فبراير الجاري، ليكون آخر موعد لتسلم العطاءات بتاريخ 28 مارس المقبل. وأضاف 
أن  المحيسن،  وأوضــح   .2020 العام  في  الفائز  التحالف  وتعيين  اعتماد  سيتم  أنه 
التأجيل جاء بناء على طلب بعض الشركات المتقدمة إلى هذه المنافسة، ولمنح مدة 

أطول لجميع الشركات لتقديم عطاءاتها وعقد تحالفاتها بصورة أفضل.
ويتكون المشروع من 5 مراحل تشمل مراجعة الجدوى، وهيكل التمويل، وتعريف 
بين  الشراكة  وعقد  العطاءات،  تقديم  وعملية  األولية،  المناقصة  وطرح  المشروع، 

القطاعين العام والخاص واإلغالق المالي.
مناسبة  بنية  تطوير  االنــتــقــالــيــة،  للمرحلة  اســتــشــاريــة  األعــمــال  خــدمــات  وتشمل 
واإلطــار  النهائية،  المالية  الجدوى  دراســة  والخاص،  العام  القطاعين  بين  للشراكة 
الخطط  مع  يتناسب  بما  األولية،  الفنية  والمواصفات  والتصاميم  الــالزم،  القانوني 

واالستراتيجيات الوطنية في مجال النقل والخدمات اللوجستية في البلدين.

تأجيل مناقصة “استشارية” جسر الملك حمد

ABC - المنامة

ينطلــق منتــدى التقنيــة الماليــة “فينتيك” للشــرق األوســط وإفريقيا، الذي تســتضيفه المنامــة 21 فبراير المقبل، بحضــور عدد كبير من 
محافظي البنوك المركزية من العالم العربي. ويقام المنتدى تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، فيما يشارك فيه محافظ المصرف 

رشيد المعراج.

المؤتمر  “فــيــنــتــيــك”، وهـــو  مــنــتــدى  ويــعــقــد 
ــر لــلــتــقــنــيــة الـــمـــالـــيـــة فــــي الــمــنــطــقــة  ــ ــب األكــ
الخدمات  وشركة   ABC بنك  ويستضيفه 
ــار الــعــمــل  ــعـ الـــمـــالـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، تـــحـــت شـ
المصرفي بعد اإلرباك المالي، حيث سيشهد 
ورّواد  والمبتكرين  المتحدثين  من  جمعا 
األعـــمـــال وســيــلــقــى الـــضـــوء عــلــى الــســبــل 
الجديدة التي تتيحها ثورة التقنية المالية 
الجيل  سيسهم  وكيف  المصرفي  للقطاع 
الجديد من التقنيات، كالذكاء االصطناعي 
في  اإللــكــتــرونــيــة،  المصرفية  والــخــدمــات 
غير  بصورة  والمجتمعات  األفـــراد  تمكين 

معهودة. 
من  مــســؤولــون  أيــضــًا  المنتدى  وسيحضر 
البنوك المركزية من كل من المملكة العربية 

المتحدة،  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمـ الــســعــوديــة، 
الكويت، األردن، ليبيا، تونس، سلطنة ُعمان 

ومصر.
ويتخلل المنتدى نقاشات حول التوجهات 
المستقبلية للصناعة المالية يديرها خبراء 
ورواد عالميون، مما يجعل منه حدثا بارزا 
التكيف  طــرق  على  التعرف  فــي  ويساعد 
كما  الــجــديــد.  الرقمي  المشهد  فــي  والنمو 
تشمل:  الــقــضــايــا  مــن  مجموعة  سيناقش 
مــســتــقــبــل الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة، واألثـــر 
والخدمات  االصطناعي،  للذكاء  المحتمل 
الجماعي،  والتعهيد  المفتوحة،  المصرفية 

والشمول المالي.
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب  وقــال 
شركة  إدارة  مجلس  ورئــيــس   ABC بنك 

الوعري  صائل  العربية  المالية  الخدمات 
المالية  والــمــؤســســات  الــمــصــارف  ــواجــه  “ت
نتيجة  كبيرا  إرباكا  المنطقة  مستوى  على 
التطّور التكنولوجي. ولمثل هذا التغيير أن 
ثــورًة في  إذ سُيحدث  نتبناه ال أن نخافه. 
طريقة أدائنا لألعمال. واألهم من ذلك، أّنه 
سيعمل على تمكين قطاع أوسع من الناس 
في  المالية  الــخــدمــات  على  الحصول  مــن 
للشمول  داعــمــة  قــوة  وسيشّكل  المنطقة، 
خالل  سنناقشه  ما  وهو  الحقيقي،  المالي 

هذا المنتدى”.
وتشمل قائمة المتحدثين في المنتدى هذا 
ورئيس  مؤسس  طومسون،  أنتوني  العام 
 Atom لمصرفي  الــســابــق  اإلدارة  مجلس 
Bank وMetro، وبرت ِكنج، الخبير الدولي 

أعمال  مستقبل  دراســـات  في  المتخصص 
رائدتين  سيدتين  إلــى  بــاإلضــافــة  الــبــنــوك، 
االصطناعي  الــذكــاء  ابتكارات  ميدان  في 
H-Ro-  هما بيبا مالمغرين، مؤسسة شركة
الرئيسة  خانا،  عائشة  والدكتورة   ،botics

 .ADDO AI التنفيذية لشركة
وســيــتــحــدث فـــي الــمــنــتــدى كــذلــك هــنــري 

ــرواد فــي ميدان  ــ أرســالنــيــان، وهــو أحــد ال
في  الــرقــمــيــة  ــعــمــالت  وال الــمــالــيــة  التقنية 
في  عالميا  الــرائــد  سميث،  وديفيد  آســيــا، 
مستشارا  عمل  والـــذي  المستقبلي،  الفكر 
لــحــكــومــتــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة واالّتـــحـــاد 
ــرار  ــ ــق ــ ــي شــــــــؤون صـــنـــع ال ــ األوروبــــــــــــي فـ
ــوار، الكاتب  ــال ت االســتــراتــيــجــي، وروهــيــت 

والخبير بالذكاء االصطناعي، ودان كوبلي، 
والــذي  المالية  التقنية  مجال  في  المبتكر 
عمل مديرا عاما لشركة غوغل في المملكة 
في  الخبير  سليم  وقمر  وإيرلندا،  المتحدة 
التابعة   )IFC( الــدولــيــة  التمويل  مؤسسة 
لوكيز  واليستير  الدولي،  البنك  لمجموعة 
انوفيت فاينانس، وستيف كيرش من  من 
شــركــة تــوكــن وتــومــاس بــلــود مــن امـــازون 

ويب سيرفيسيز.
وكان المنتدى جمع بنسخته السابقة خبراء 
التمويل  صناعة  ورواد  مرموقين  دوليين 
في حوارات ونقاشات عميقة حول القضايا 
المالية  التقنية  مشهد  فــي  إلحاًحا  األكــثــر 
يزيد  ما  التطّور، حيث شهد حضور  سريع 
البنوك  ممثلون عن  منهم  موفدا،   450 عن 
المركزية في األردن ومصر والبحرين و40 
مصرًفا ومؤسسة مالية من منطقة الشرق 

األوسط وشمال افريقيا.

رشيد المعراج  صائل الوعري

وزير المواصالت واالتصاالت

ــة” ــيـ ــربـ ــعـ الـ ــة  ــ ــي ــ ــال ــ ــم ــ ال “الـــــخـــــدمـــــات  و   ABC مـــــن  بـــتـــنـــظـــيـــم  ــة  ــ ــام ــ ــن ــ ــم ــ ال تـــســـتـــضـــيـــفـــه 

“فينتيك” يجمع خبراء ورواد التقنية المالية

علي الفردان

18 فبراير 2019 االثنين
13 جمادى اآلخرة 1440

أضافت وزارة المواصالت  «
واالتصاالت نشاط تراخيص 

تأجير السيارات الفخمة بسائق 
)الليموزين( لالئحة تراخيص 

أنشطة النقل العام، والذي القى 
إقباال من قبل شركات التأجير 
الخاصة. ومنحت أول ترخيص 

لشركة هال بحرين للضيافة 
ولمالكتها شركة مطار البحرين.

وقال وزير المواصالت واالتصاالت  «
كمال بن أحمد “لقد تم اإلعالن 

عن إضافة هذا النشاط من ضمن 
األنشطة التابعة للنقل البري 

بالوزارة في ديسمبر من العام الماضي، حيث نص القرار على أنه يجب 
أن تتوافر في السيارات الفاخرة بعض من الشروط منها أن تكون 

سيارات جديدة بحيث ال يكون قد مضى على صنعها أكثر من سنة، وأن 
تكون مطابقة لالشتراطات والمواصفات والمعايير التي تحددها إدارة 

النقل البري من حيث الطراز، واألبعاد، عدد المقاعد، الوزن، واللون، وأن 
تكون مطابقة للمواصفات الخليجية. 

كما نص القرار على المرخص له استخدام سائقين لسياقة السيارة  «
الفاخرة وأن تكون الفئة العمرية من )25( سنة وال تزيد عن )65( 

سنة، وأن تكون لدى السائقين خبرة ال تقل عن )5( سنوات في قيادة 
السيارات، كما على المرخص له تقديم تقارير طبية تثبت بأن السائقين 

الئقين طبيًا ومؤهلين على خدمة العمالء وأن تتوفر لديهم مهارات 
االتصال وحصولهم على شهادات بما يثبت ذلك”.

وأشار الوزير إلى أن النشاط مفتوح أمام جميع الشركات الراغبة في  «
تقديم الخدمة.

“المواصالت” تمنح أول ترخيص لـ “الليموزين”

البحرين - المواصالت

المنامة - “المتوسطة والصغيرة السنابس - بيت التجار

المؤسسات  لتنمية  البحرين  جمعية  تعقد 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة مــســاء غــد الــثــالثــاء 
لعامي  العادية  العمومية  الجمعية   اجتماع 
الــســاعــة  فـــي  تــمــام  وذلــــك  و2018،   2017

السادسة مساء، بمقرها في بيت التجار. 
صباح  أحمد  النائب  الجمعية،  رئيس   وقــال 
ــاقــش عــرض  ــاع ســيــن ــمـ ــتـ الـــســـلـــوم أن االجـ
عرض  إلــى  إضــافــة  األدبـــي  التقرير  واعتماد 
لعامي   2017  الماليين  التقريرين  واعتماد 
تغيير  ومــوافــقــة  عــرض  ومناقشة  و2018  ، 
الداخلية للجمعية  بعض اشتراطات الالئحة 
وانتخابات  ورسومها  الخاصة  بالعضويات 
من  يستجد  ومـــا  الــجــديــد،  اإلدارة  مجلس 

أعمال. 
ــاء الــجــمــعــيــة  ــضـ   ودعـــــا الـــســـلـــوم جــمــيــع أعـ
المجددين لعضويتهم المسددين لالشتراكات 
على  للتعرف  المذكور  الموعد  في   الحضور 
بالجمعية  الــعــمــل  تــطــويــر  فــي  اقــتــراحــاتــهــم 

 خالل العامين المقبلين.
نحو  ثابتة  بخطى  تسير  الجمعية  أن   وأكــد 
تحقيق أهدافها في خدمة قطاع  المؤسسات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، حــيــث شــهــد الــعــام 
التي  المهمة  من  الفعاليات  العديد  الماضي 

نظمتها الجمعية وحققت نجاحات مميزة. 

وصناعة  تجارة  غرفة  لرئيس  الثاني  النائب  أشــاد 
بالعالقات  الكوهجي  عبدالجبار  محمد  البحرين 
االستراتيجية المتميزة القائمة بين القطاع الخاص 
أن  وقـــال  ــي،  ــ األوروبـ االتــحــاد  دول  مــع  البحريني 
لدول  كبيرًا  تجاريًا  سوقًا  ُيعد  األوروبـــي  االتــحــاد 
بوجه  الــبــحــريــن  ولمملكة  كــافــة  الــعــربــي  الــخــلــيــج 

الخصوص.
مع  أمــس  التجار  ببيت  عقد  اجتماع  خــالل  وأكــد 
وفـــد مــنــدوبــيــة االتـــحـــاد األوروبـــــي لـــدى الــريــاض 
التجاري  القسم  رئــيــس  األول  المستشار  برئاسة 
ألبرتو مارتيلي على أهمية تنمية عالقات الشراكة 
الجانبين،  فــي  الــتــجــاري  الــســوق  بين  االقتصادية 
وفــتــح مــزيــٍد مــن قــنــوات الــتــعــاون الــمــشــتــرك بين 
األسواق التجارية في البحرين واالتحاد األوروبي.
بتنمية عالقات  الغرفة  إلى رغبة  الكوهجي  وأشار 
واألوروبـــي،  البحريني  الخاص  القطاع  وشــراكــات 
كافة  تذليل  أهمية  ــى  إل ذاتـــه  الــوقــت  فــي  مــشــيــرًا 
المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري 

بين البحرين ودول االتحاد وخلق شراكة اقتصادية 
خــاصــة فــي ظــل تــوافــر كــافــة المقومات والــفــرص 

االستثمارية التي تمكن من تحقيق تلك الشراكة.
وتحفيز  تشجيع  أهمية  مارتيلي  أكــد  جانبه  مــن 
الــتــعــاون بــيــن الــجــانــبــيــن الــبــحــريــنــي واألوروبـــــي 
الصغيرة  المؤسسات  وتــطــويــر  تنمية  مــجــال  فــي 

الدخل  ودعــائــم  ركــائــز  أحــد  بصفتها  والمتوسطة 
استعرض منصة  كما  االستدامة،  القومي وتحقيق 
داعيا  األوروبــيــة،  بالمؤسسات  الخاصة  التواصل 
لهذه  البحرينية لالنضمام  المؤسسات  نظرائهم من 
الشبكة اإللكترونية واالستفادة منها لبناء العالقات 

التجارية وتبادل الخبرات.

أحمد السلوم 

عمومية “الصغيرة والمتوسطة”.. غدا “الغرفة« تبحث الشراكة االقتصادية مع “أوروبا«
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أعلنت شركة زين البحرين، عن تحقيقها أرباح صافية خالل العام الماضي بلغت 5.174 مليون دينار )13.688 
مليــون دوالر( بنســبة نمــو %20 مقارنــة بأربــاح العــام 2017 التي كانــت 4.306 مليون دينــار. وارتفعت األرباح 
التشغيلية للشركة بنسبة %12 لتصل إلى 5.112 مليون دينار مقارنة بالعام السابق والتي بلغت 4.545 مليون.

وسجلت الشــركة خالل الربع الرابع 
بلغــت  أربــاح  صافــي   2018 مــن 
بانخفــاض  دينــار،  مليــون   1.489
نســبته %1 عن المبلغ المتحقق في 
نفــس الفترة من العام 2017 والذي 
كان 1.507 مليــون. وبلغــت األرباح 
التشــغيلية خــالل الربــع نفســه نحو 
بانخفــاض  دينــار،  مليــون   1.457
 2017 بالعــام  مقارنــة   6% نســبته 

والبالغة 1.551 مليون دينار.
اإليــرادات  إجمالــي  وانخفــض 
للســنة الماليــة 2018 بنســبة 10٪ 
 66.198 إلــى  ســنوي  أســاس  علــى 
مليــون دينــار مــن 73.696 مليــون 

دينــار حققتها الشــركة العام 2017. 
وانخفضــت اإليــرادات خــالل الربع 
 2018 الماليــة  الســنة  مــن  األخيــر 
صافــي  وصــل  حيــث   ،9% بنســبة 
إلــى  الفتــرة  هــذه  إيراداتهــا خــالل 
17.505 مليــون دينــار، مقارنــة مــع 
الماليــة  الســنة  مــن  ذاتهــا  الفتــرة 
ســجلت  والتــي   2017 الســابقة 

19.169 مليون.
وخــالل عــام 2018، ارتفعــت أرباح 
الشــركة للســهم الواحد بواقع 17% 
الســابقة،  الماليــة  بالســنة  مقارنــة 
لتصــل إلــى 14 فلســًا مــن 12 فلســًا، 
وبقيت أرباح السهم للربع الرابع من 

العــام 2018 مســاوية لــذات الفتــرة 
من عام 2017 عند 4 فلس.

ملكيــة  حقــوق  إجمالــي  وبلــغ 
المســاهمين زيــن البحرين مع نهاية 
مليــون   70.213 الماضــي  العــام 
علــى   5٪ نســبتها  بزيــادة  دينــار، 
ب67.110  مقارنــًة  ســنوي  أســاس 
األصــول  وبلغــت  دينــار.  مليــون 
بانخفــاض  دينــار  مليــون   94.803
ســنوي  أســاس  علــى   7٪ بنســبة 

مقارنًة بـ101.922 مليون.
وقال رئيس مجلس اإلدارة الشــيخ 
أحمــد بــن علــي آل خليفة “ســجلت 
خــالل  قويــًا  أداًء  البحريــن  زيــن 

الســنة المالية 2018، مرسخة بذلك 
رائــد  كمشــغل  المتميــزة  مكانتهــا 

لالتصاالت في المملكة”.
وأضــاف “يركــز فريق عمل الشــركة 
مجــال  فــي  الريــادة  ترســيخ  علــى 

والخدمــات  التقنيــات  تقديــم 
المتطــورة، والتــي من شــأنها توفير 

قيمة أكبر للعمالء األفراد”.
“زيــن  أن  أحمــد  الشــيخ  وأوضــح 
قويــة  بإمكانــات  تتمتــع  البحريــن 
قطــاع  تحديــات  لخــوض  تؤهلهــا 
االتصــاالت ســريع التطــور، ونتطلــع 
ومــا   2019 عــام  إلــى  كبيــرة  بثقــة 
الحلــول  دمــج  خــالل  ومــن  بعــده. 
المتطــورة والمبتكــرة فــي أعمالنــا، 
على غرار كوننا سّباقين إلى إطالق 
التفاعليــة  الرقميــة   ”zBot“ قنــاة 
الجديــدة بالكامــل لخدمــة العمــالء 
الذكيــة، نعمل باســتمرار على تعزيز 
فــي  وأرباحنــا  المســتقبلي  نمونــا 
الوقــت الــذي نلبــي فيــه احتياجات 
العمــالء في قطــاع االتصاالت على 

أكمل وجه ممكن”.
وأكدت الشركة في بيان أنها وسعت 
شبكتها في 2018 بنسبة %20، كما 

التقديــر فــي  حصلــت علــى درجــة 
االتصــاالت”  تنظيــم  “هيئــة  تقريــر 
لتحقيقها أعلى مســتويات الســرعة 
الالســلكية  اإلنترنــت  شــبكة  علــى 
ذات النطاق العريض، وأطلقت قناة 
“zBot” التفاعليــة الرقمية الجديدة 

كليًا للخدمة الذكية للعمالء.
كمــا قامــت الشــركة بعمليــة تحويل 
عبــر  خدماتهــا  لتطبيــق  شــاملة 
تطبيــق  مــن  المتحركــة  الهواتــف 
موجه لخدمة العمالء فحســب إلى 
متجــر إلكتروني متكامــل، وقدمت 
التوقيــع اإللكتروني للعمالء ليكون 
رقميــًا  الوثائــق  توقيــع  بمقدورهــم 
والمبيعــات  للتجزئــة  قنواتهــا  عبــر 
بطاقــات  المباشــرة، وأطلقــت  غيــر 
مــع  المتوافقــة  اإللكترونيــة   )SIM(
 XSو  XS( آيفــون  هواتــف  أحــدث 

.)XRو Max

المنامة - زين

أرباح “زين البحرين” في 2018
17% ــم  ــ ــهـ ــ ــسـ ــ الـ إيــــــــــــــــــرادات  صــــــعــــــود   ..%  20 ــت  ــ ــمـ ــ نـ

الشيخ أحمد بن علي 

بنوك تواصل شراء أسهم خزينة
ــى رأســـــهـــــا “الـــخـــلـــيـــجـــي الـــــتـــــجـــــاري” و“الــــــســــــام” ــ ــل ــ ع

شــهدت بورصــة البحريــن توجــه بعــض البنوك 
لشــراء أســهم خزينــة، ورفــع نســبة تملكهــا في 

األسهم.
موقــع  علــى  نشــرت  بيانــات  ألحــدث  ووفقــا 
الخليجــي  المصــرف  فــإن  أمــس،  البورصــة 
أســهم  بشــراء  حصتــه  رفــع  واصــل  التجــاري 
الخزينة، حيث اشــترى 364 ألف سهم )خزينة( 
لترتفع ملكيته من 101.57 مليون ســهم )9.67 
% مــن األســهم الصــادرة( إلــى 101.94 مليــون 
ســهم )9.71 % من األسهم الصادرة( حتى يوم 
أمس. وكان المستثمرون تداولوا في البورصة 
أمــس 2.4 مليــون ســهم، بقيمــة إجماليــة بلغت 
527.63 ألــف دينــار، تــم تنفيذها مــن خالل 78 
صفقة. وبلغت قيمة أســهم المصرف الخليجي 
أي  دينــار،  ألــف   24.53 المتداولــة  التجــاري 
مــا نســبته 4.6 % مــن إجمالــي قيمــة األســهم 
المتداولــة، وبكميــة قدرهــا 364 ألف ســهم، تم 

تنفيذها من خالل 11 صفقة.
وأظهــرت البيانــات أن مصــرف الســالم واصــل 
هــو اآلخــر، رفع حصته بشــراء أســهم الخزينة، 
حيــث اشــترى 120 ألــف ســهم، لترتفــع أســهم 

 39.1 إلــى  38.99 مليــون ســهم  مــن  الخزينــة 
مليــون ســهم )1.827 % مــن األســهم الصادرة( 

يوم الخميس.
موافقــة  عــن  أعلــن  الســالم  مصــرف  وكان 

مصــرف البحريــن المركزي علــى تجديد الفترة 
المســموحة لتــداول أســهم الخزينــة لمــدة 90 
يوًمــا، اعتبــاًرا مــن تاريــخ 23 ديســمبر 2018، 

بحيث ال يتجاوز 10 % من األسهم الصادرة.

فتح بنك البحرين اإلسالمي أمس باب الترشح لعضوية مجلس إدارته للدورة المقبلة 
التي تبدأ من العام الجاري، وتستمر لمدة 3 سنوات، وحتى تاريخ 6 مارس المقبل.

النتخابــات  االقتــراع  عمليــة  وســتتم 
مجلــس اإلدارة خالل اجتماع الجمعية 
يــوم  عقــده  المقــرر  العاديــة  العامــة 

الخميس 21 مارس المقبل.
الترشــح  فــي  الراغبيــن  البنــك  ودعــا 
لعضويــة مجلس اإلدارة ملء اســتمارة 
الترشــح )رقــم 3( المعتمــدة مــن جانــب 
مصــرف البحريــن المركــزي، مــع تقديم 
الوثائق المطلوبة، والتي يمكن تحميلها 

من خالل الموقع اإللكتروني للبنك.
البنــك  إدارة  مجلــس  أن  إلــى  يشــار 
رئيًســا،  فخــرو  عصــام  يضــم  الحالــي 
إبراهيــم المحمــود نائــب الرئيــس، أمــا 
األعضــاء، فهــم: خليل نورالديــن، خالد 
الزيــن،  طــالل  عبدالرحمــن،  يوســف 
الجســمي،  إبراهيــم  العســكر،  عثمــان 
محمــد أحمــد عبــدهللا، ومحمــد زروق 

رجب.

فتح باب الترشح إلدارة “اإلسالمي”

أعلنــت هيئــة البحرين للســياحة والمعارض عن مشــاركتها في معرض أعراســنا الدولي المختص فــي قطاع األعراس، المقام 
في الرياض فبراير الجاري.

ويوفــر المعــرض فــرص للقــاء شــركات دوليــة 
األعــراس  مجــال  فــي  ومتخصصــة  شــهيرة 
والمناســبات، إضافة إلى أكثر من 30 ألف زائر.  
وتأتي المشــاركة ضمن إطار إستراتيجية هيئة 
2019- للعــام  والمعــارض  للســياحة  البحريــن 
2022، والتــي مــن ضمنهــا مشــروع “فرحتكــم 
في البحرين” الذي يهدف إلى الترويج للمملكة 

كوجهة الستضافة األفراح وحفالت الزفاف. 

البحريــن  لمملكــة  الوطنيــة  الناقلــة  وشــاركت 
طيــران الخليــج وبعــض الفنــادق ذات الخمــس 
نجوم التي تحتوي على قاعات زفاف خارجية 
وداخليــة مــع جنــاح الهيئة في المعــرض. وقال 
مستشــار الهيئة علي فوالذ “مــع تزايد االهتمام 
بإقامــة حفــالت الزفــاف والمناســبات األخــرى، 
تحولــت البحريــن إلى مركز مهــم ووجهة رائدة 
إلقامــة هــذه حفــالت، خصوصــا من الســعودية 

بحكــم التقارب الجغرافــي والروابط التاريخية 
العــادات  وتشــابه  والثقافيــة  والحضاريــة 
والتقاليــد بيــن البلديــن الشــقيقين، فضــال عــن 
امتالك البحرين العديد من العوامل التي تؤهلها 
حفــالت  إلقامــة  المثاليــة  الوجهــة  تصبــح  ألن 
الزفاف؛ كونها تتميز بمرافق سياحية وفندقية 
وشــواطئ  وجــزر  عــال،  عالمــي  تصنيــف  ذات 
راقيــة ومواقــع تراثيــة وأماكــن ترفيهية”. ومن 

هــذا المنطلق، شــكلت هيئــة البحرين للســياحة 
والمعــارض فريقــا مــن الخبــراء المختصين في 
تخطيــط حفــالت الزفــاف، وتنظيــم المتطلبات 
المالئمــة،  المواقــع  وتحديــد  اللوجســتية، 
وتســهيل إصــدار تأشــيرات الدخــول، وتجهيــز 

وسائل النقل، والتأكد من سالسة اإلجراءات.
كما تضطلع الهيئة بجميع القطاعات ذات الصلة 
بشــؤون الســياحة في المملكة، منها اســتضافة 
وعقــد  التجاريــة،  والمعــارض  االجتماعــات 
والمحليــة،  واإلقليميــة  العالميــة  المؤتمــرات 
الســياحية،  والفعاليــات  المهرجانــات  وإقامــة 
المؤتمــرات  بمراكــز  االرتقــاء  علــى  تعمــل  كمــا 

والمعــارض وصيانتهــا، وكذلــك ُتعنــى بإصــدار 
المعــارض  وإقامــة  مؤتمــرات  لعقــد  تراخيــص 

التجارية واإلشراف على تنظيمها.
إســتراتيجية  ضمــن  المشــاركة  هــذه  وتنــدرج 
الهيئة طويلة المدى لتطوير القطاع الســياحي، 
والتي تقع تحت مظلة تسويق الهوية السياحية 
)بلدنــا بلدكــم(، والتي تركز علــى ترويج المنتج 
الســياحي البحريني على المســتويين اإلقليمي 
والعالمــي، وإبــراز المقومــات الســياحية؛ لدعــم 
الجهــود التــي تعــزز مــن إســهام القطــاع بشــكل 
إيجابــي في الناتــج المحلي بالتوافــق مع رؤية 

المملكة االقتصادية 2030.

البحرين تشارك في معرض أعراسنا بالرياض

انخفضت اســتثمارات البحرين بأذون وســندات الخزانة األميركية إلى نحو 720 مليون دوالر كما في نهاية شــهر ديســمبر الماضي، مقارنة 
ب 812 مليــون دوالر المســجلة فــي شــهر نوفمبــر 2018، لتتراجــع بنســبة %11.3.  بلغــت اســتثمارات دول مجلــس التعــاون الخليجي بأذون 
وسندات الخزانة األميركية نحو 280.64 مليار دوالر، وذلك في نهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة ب281.743 مليار دوالر في شهر نوفمبر 

2018، لتسجل بذلك تراجعًا شهريًا بنحو 0.4%.

وأظهــرت بيانــات وزارة الخزانــة األميركيــة، 
بحســب موقــع “مباشــر” ارتفــاع اســتثمارات 
الســعودية -أكبر الدول الخليجية المستثمرة 
بنســبة   - األميركيــة  األذون والســندات  فــي 
%1.06 لـــ 171.6 مليــار دوالر فــي ديســمبر 
فــي  دوالر  مليــار   169.9 مقابــل  الماضــي، 

نوفمبر السابق له.
بالســندات  اإلمــارات  اســتثمارات  وارتفعــت 

األميركيــة خالل تلك الفترة لتصل إلى 56.8 
مليــار دوالر، مقارنــة ب 56.3 مليار دوالر في 

نوفمبر السابق له.
الكويــت  فيمــا انخفضــت اســتثمارات دولــة 
بتلــك القائمــة إلــى 41.3 مليــار دوالر بنهايــة 
ديسمبر الماضي، مقارنة ب 43.9 مليار دوالر 
وهو إجمالي اســتثماراتها بتلك السندات في 
نوفمبــر 2018.وانخفضت كذلك اســتثمارات 

ديســمبر  فــي  الســندات  بتلــك  قطــر  دولــة 
الماضــي عنــد مســتويات 1.178 مليــار دوالر 
شــهر  فــي  دوالر  مليــار   1.228 ب  مقارنــة 

نوفمبر 2018.
وخفضــت ســلطنة ُعمــان اســتثماراتها بتلــك 
الســندات إلى نحو 9.544 مليــار دوالر وذلك 
 9.603 الماضــي مقابــل  نهايــة ديســمبر  فــي 

مليار دوالر بشهر نوفمبر السابق له.

الصين تتصدر عالميا 

الــدول  قائمــة  الصيــن  تصــدرت  وكالعــادة، 
المســتثمرة فــي ســندات الخزانــة األميركيــة 
بنهايــة  تمتلكــه  مــا  إجمالــي  ليصــل  عالميــًا، 
ديسمبر 2018، نحو 1.123 تريليون دوالر في 

ديســمبر الماضــي، مقارنــة مع مســتوى 1.121 
تريليون دوالر في نوفمبر الماضي والذي يعد 
أقل مســتوى منذ مايو 2017. ورفعت اليابان 
ثانــي أكبــر دولــة امتــالكًا للديــون األميركيــة، 
بالواليــات  الخزانــة  ســندات  مــن  حيازتهــا 
خــالل  دوالر  تريليــون   1.024 إلــى  المتحــدة 

فــي  دوالر  تريليــون   1.036 مقابــل  ديســمبر، 
الشهر السابق له. وجاءت البرازيل في المركز 
لســندات  حيازتهــا  خفضــت  والتــي  الثالــث، 
الخزانــة األميركيــة إلى مســتوى 303.1 مليار 
دوالر في ديســمبر الماضي، مقارنة مع 311.4 

مليار دوالر في نوفمبر.

استثمارات البحرين بالسندات األميركية

المنامة - هيئة السياحة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ذات مسؤولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9948( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
إنجنير لخدمات المرافئ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها شركة 

الش���رق األوس���ط للتجهي���زات الطبي���ة ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رق���م 77078، 

طالبين إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 

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 
مؤسس���ة االعتم���اد االستش���ارية باعتباره���م المصفي���ن القانونيي���ن لش���ركة إنجنير 
لخدم���ات المراف���ئ ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة بموج���ب 
القي���د رق���م 63200، طالبين 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.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 -19935( اعالن رقم

معاملة مشتركة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 -20953( اعالن رقم

معاملة مشتركة

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

) CR2019 -8900( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: وسام تيسير فالح سليم البطاينه

االسم التجاري الحالي: جليعة كفتريا
االسم التجاري: مطعم رصيف االسكندرية

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مهنا جعفر علي مهنا

االسم التجاري الحالي: إكسسوارات زوز ستايل
االسم التجاري: بيبا سيكرت للتجارة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري فعلى كل م���ن 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: احمد علي حسن علي ال بطي

االسم التجاري الحالي: احمد ال بطي لبيع األدوات الكهربائية واإللكترونية

االسم التجاري الجديد: آل بطي للتجارة العامة

رقم السجل رقم: 1-117660

رقم القيد : 1-115973

رقم السجل رقم: 84284-4

13/2/2019
)CR2019-21023( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

13/2/2019
)CR2019-15369( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه: محم���د حس���ين علي مش���يمع بطل���ب تحوي���ل المحل 
التجاري التالي: الى السيد/ جعفر حسين علي مشيمع 

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 إلينا المعلن أدناه: كوثر مجيد احمد محس���ن الزاكي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد/ علي محمد جواد عبدهللا مرزوق عبدهللا 

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
18122-8

االسم التجاري
ايليا لتأجير معدات البناء

رقم القيد
118222-2

االسم التجاري
ابو حسين سبيد للخدمات

القيد: 120681  -  تاريخ: 28/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )00( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 24982  -  تاريخ: 13/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 -20349( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 8268  -  تاريخ: 14/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )18030( لسنة 2019
بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

القيد: 53859-2  -  تاريخ: 17/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 -15127( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها مالك ش���ركة ريد بيت���ش إلدارة المكاتب ش.ش.و لمالكها 
س���امر جمال علي أبو الفتوح المس���جلة بموج���ب القيد رقم 120681 
طالب���ا تحوي���ل الش���كل القانوني للش���ركة المذك���ورة إلى ش���ركة ذات 

مسئولية محدودة برأسمال وقدره 3000 دينار، بين كل من:
1. سامر جمال علي ابو الفتوح احمد يوسف

2. صادق بم محمد بن عبدهللا الرزق
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم  إليها الس���يدة ليل���ى مهدي محمد علي حس���ن المالك���ة ل� الخير 
للخياط���ة الرجالية )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 
24982-1 طالب���ة تحوي���ل المؤسس���ة الفردي���ة بجمي���ع فروعه���ا إل���ى 
شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1٫000 دينار بحريني، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. ليلى مهدي محمد علي حسن

AMIR SAMAD .2

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها السيد جعفر حسين علي مشيمع المالك ل� انبكس للحلول 
)مؤسس���ة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 8268 يطلب تحويل 
ف���رع المؤسس���ة الفردي���ة المملوك���ة ل���ه إلى ش���ركة تضامن برأس���مال 
وق���دره 1000 دين���ار بحرين���ي، لتصب���ح الش���ركة مملوكة من الس���ادة 

التالية اسمائهم:
1. سعود نايف غزوان جعفر محمد غزوان

2. اومانا راجابان
FAZIL NOHAMED IBRAHIM .3

SAJEEV ARACKAL VARGHESE .4

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها السيدة ليلى جسيما محمد حنيف محمد المالكة ل� مطعم 
الرم���ادي )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب القي���د رقم 2-53859 
طالبة تحويل المؤسس���ة الفردية  إلى ش���ركة ذات مسئولية محدودة 
برأس���مال وق���دره 1450 دين���ار بحريني، لتصبح الش���ركة مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:
1. ليلى جسيما محمد حنيف محمد

VIBIN KOTTUKKAL VAMADEVAN .2
MOHAMED THASSIM MOHAMED HANIFA .3

UNNIARAN VAMADEVAN KOTTUKKAL .4

14/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2018 - 21811( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا ا المعل���ن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تجاري، فعل���ى كل من 
لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 57339-6

اسم التاجر: فاطمة مبارك مجلي مبارك
االسم التجاري الحالي: فت جوب للمقاوالت

االسم التجاري المطلوب: فت جوب لبيع األثاث
االنشطة التجارية المطلوبة: تجارة/بيع األثاث المنزلي
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البشير: السلطة لم 
تكن يوما غاية

قال الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، 
إن الحكم “لم يكن يوما غاية” لديه، 

مشيرا إلى أن السودان “سيخرج من 
أزمته أكثر قوة”، حسبما أوردت وكالة 

السودان لألنباء )سونا(.
وأوضح البشير في كلمة أمام مجلس 

شورى الحركة اإلسالمية السودانية 
القومي، أن “السلطة والحكم لم يكونا 
يوما غاية من الغايات بل وسيلة لبناء 

مجتمع الدين واألخالق والعلم والمعرفة، 
بالتركيز على الجانب الروحي”.

ولفت الرئيس السوداني إلى أن “ما يمر 
به السودان اآلن من أزمات ومصاعب هو 

ابتالءات ومحطات للتمحيص سيخرج 
منها أكثر قوة”.

محمد بن سلمان وعمران خان شهدا توقيع 8 اتفاقيات بين البلدين

استثمارات بين السعودية وباكستان

شهد ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس األحد، توقيع 8 اتفاقيات بين البلدين قيمتها 20 مليار دوالر. وتضم 
االتفاقيات 3 مذكرات تفاهم لالستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجّددة والمعادن خالل الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي لباكستان.

أرامكــو  االتفاقيــات مصفــاة  وشــملت 
فــي مينــاء جــوادر الباكســتاني بقيمــة 
10 مليــارات دوالر، وهــي مــن األكبــر 
فــي العالم. كمــا تركــز االتفاقيات على 

لتمكينهــم  للشــباب  الفــرص  توفيــر 
مــن لعــب دور رئيــس فــي التنميتيــن 
وتبلــغ  واالقتصاديــة.  االجتماعيــة 
فــي  المتضمنــة  االســتثمارات  قيمــة 

الســعودية  بيــن  الموقعــة  االتفاقيــات 
وباكســتان في مختلــف القطاعات 20 
الــوزراء  رئيــس  وأقــام  دوالر.  مليــار 
الباكســتاني حفل استقبال لولي العهد 

الســعودي، عقــب توقيــع االتفاقيــات. 
وقــال عمــران خان: “نشــكر ولــي العهد 
الســعودي علــى الزيــارة، وكنــا نتمنــى 

إقامة أطول”.

دبي  العربية.نت

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

االتفاقيات شملت مصفاة أرامكو في ميناء جوادر الباكستاني بقيمة 10 مليارات دوالر

دبي - العربية.نتسريناجار )الهند( - رويترزأبوظبي - وكاالت

أفرجــت الســلطات الليبيــة، أمــس األحــد، عن أبــو زيــد دورده المســؤول الليبي 
السابق في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، الذي كان مسجونا في ليبيا بعد 

الحكم عليه باإلعدام، وذلك “ألسباب صحية”، وفق مصدر عائلي.

العديــد مــن  )74 عامــا( تولــى  ودورده 
1969-( المناصــب فــي عهــد القذافــي 

جهــاز  رئيــس  آخرهــا  كان   ،)2011
االســتخبارات الخارجــي قبــل إطاحــة 
الزعيــم الليبــي الراحــل، وبينها منصب 
أميــن اللجنــة الشــعبية العامــة )رئيــس 

الوزراء(.
وحكــم عليــه في 2015 باإلعــدام مع 8 
مســؤولين آخرين بينهم سيف اإلسالم 
القذافــي، وذلــك لدورهم المفترض في 
قمع احتجاجات 2011، خالل محاكمة 
نــددت بهــا األمــم المتحــدة ومنظمــات 

غير حكومية.
وطعن المحكوم عليهم وبينهم دورده، 
بالحكــم ولــم يتــم حتــى األن النظر في 

الطعن.

وقــال أحــد أفــراد األســرة طالبــا عــدم 
كشــف هويتــه، إن دورده “غــادر البــالد 

وهو في أمان”.
ويعانــي دورده الــذي كان يســتند إلــى 
مــن كســور  أثنــاء محاكمتــه،  عكازيــن 
ناجمــة عن “ســوء معاملة” إثــر اعتقاله 
في 2011، و”لم يتلق العالج المناسب”، 

بحسب المصدر ذاته.

وكان النائب العام أصدر أمره في  «
يونيو 2018 ب”اإلفراج المؤقت” 

عن دورده، لكن القرار لم يطبق 
طوال هذه الفترة ألسباب مجهولة. 
وأعلنت وسائل إعالم ليبية، األحد، 

وصوله إلى تونس، لكن أسرته 
رفضت تقديم مزيد من المعلومات 

عن وجهته النهائية.

حــذرت الهنــد مــن تصاعــد التوتــرات الطائفيــة فــي أنحــاء البالد حيــث يواجه 
الكشميريون الذين يعيشون خارج واليتهم الطرد من مساكنهم واإليقاف عن 
العمل وهجمات على وسائل التواصل االجتماعي بعد أن قتل مهاجم انتحاري 

44 شرطيا في المنطقة.

وكان الهجــوم بســيارة ملغومــة على قافلة 
أمنيــة يــوم الخميــس األســوأ خــالل عقود 
عليهــا.  المتنــازع  المنطقــة  فــي  التمــرد 
وأعلنــت جماعــة جيــش محمد اإلســالمية 
باكســتان  فــي  المتمركــزة  المتشــددة 
مســؤوليتها عــن الهجــوم الذي نفذه شــاب 
كشميري عمره 20 عاما. وتطالب الجارتان 

النوويتان بالسيادة الكاملة على كشمير.
شــبه  الشــرطة  رجــال  جثــث  عــودة  ومــع 
فــي  حتفهــم  القــوا  الذيــن  العســكرية 
الهجــوم إلــى العائــالت فــي جميــع أنحــاء 
الهنــد فــي مطلــع هــذا األســبوع، تجمعــت 
حشــود متحمســة تلــوح بالعلــم الهندي في 
الشوارع لتكريمهم ورددوا هتافات تطالب 
فــي  دور  أي  باكســتان  ونفــت  باالنتقــام. 

الهجــوم. ويواجــه المســلمون فــي كشــمير 
رد فعــل عنيفــا فــي الهنــد التــي يغلب على 
فــي واليتــي  الهنــدوس، ال ســيما  ســكانها 

هاريانا وأوتاراخند بشمال البالد.

وذكرت وسائل اإلعالم المحلية أن  «
بعض الطالب الكشميريين تعرضوا 

العتداءات على أيدي أفراد جماعات 
هندوسية يمينية في أوتاراخند، بينما 

احتجزت الشرطة رجال كشميريا 
في مدينة بنجالور في الجنوب 

بموجب قانون الفتنة الذي يعود 
للحقبة االستعمارية بسبب منشور 

على اإلنترنت يزعم أنه يعبر عن 
دعم المتشددين. ولم يتسن لرويترز 

التحقق بشكل مستقل من التقارير.

من المتوقع أن يمثل ماركوس أغيوس، رئيس مجلس إدارة بنك باركليز 
الســابق، هــذا األســبوع علــى منصــة الشــهود فــي محاكمــة 4 مســؤولين 
تنفيذيين ســابقين ببنك باركليز بارتكاب ممارســات “غير نزيهة” بالتواطؤ 
مــع رئيــس الــوزراء القطــري الســابق الشــيخ حمــد بــن جاســم، مــن خالل 
عمليــة جلــب لالســتثمارات للحيلولة دون وقوع بنــك باركليز تحت طائلة 
خطــة إنقاذ أعدتهــا الحكومة البريطانية للبنوك خالل األزمة المالية عام 

2008، وفقًا لصحيفة “التليغراف” البريطانية.

التــي  القضائيــة،  الدعــوى  وترتكــز 
مكافحــة  مكتــب  برفعهــا  قــام 
 SFO الكبــرى  االحتيــال  جرائــم 
البريطانــي، علــى توقيــع مســؤولي 
اتفــاق  لعقــدي  الســابقين  البنــك 
“صنــدوق  مــع  استشــارية  خدمــات 
قطــر الســيادي” للتغطيــة علــى دفــع 
عمــوالت ورشــاوى للشــيخ حمــد بن 
جنيــه  مليــون   322 بلغــت  جاســم 
إسترليني، خالل األزمة المالية عام 

.2008

تنحى أغيوس، البالغ من العمر 72 عامًا،  «
عن منصبه في عام 2012 بعد أن تم 

فرض غرامة ضخمة بلغت 290 مليون 
جنيه استرليني على بنك باركليز عقابًا 

على تورط البنك فيما اشتهر باسم 
“فضيحة تزوير ليبور”، وهي قضية 

شهيرة تتعلق بالتالعب في سعر 
الفائدة المعروض بين المصارف في 

لندن، والذي ُتقرض وتقترض بموجبه 
المصارف فيما بينها. ويشغل أغنيوس 

حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة 
.PA Consulting شركة

حمد بن جاسم بقفص اإلدانةطرد مسلمين وتهديدهم في كشميراإلفراج عن رئيس استخبارات القذافي
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ســلم بنياميــن نتنياهــو رئيــس وزراء إســرائيل مهامــه كوزيــر للخارجية إلى 
وزير المخابرات إسرائيل كاتس متخليا عن المنصب الذي يتواله منذ 2015.

كاتــس  بتعييــن  نتنياهــو  قــرار  وجــاء 
قائمــا بأعمــال وزيــر الخارجيــة بعــد أن 
لجــأت جماعــة ضغــط إلــى القضــاء كــي 
يتخلــى رئيس الوزراء عن منصب وزير 

الخارجية.
إن  حكوميــون  مســؤولون  وقــال 
كاتــس الــذي ســيحتفظ بمنصبــه وزيــرا 

للمخابــرات باإلضافــة إلــى وزارة النقــل 
ســيتقلد منصــب وزيــر الخارجيــة حتى 
االنتخابات البرلمانية المقبلة في التاسع 
فــي حــزب  أبريــل. وكاتــس عضــو  مــن 

ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو.
وباإلضافــة إلــى منصــب رئيــس الوزراء 
سيحتفظ نتنياهو بمنصب وزير الدفاع.

قال الرئيس السوري بشار األسد، أمس األحد، إن حكومته لن تساوم على 
دســتور البــالد مــع المعارضــة المدعومــة مــن تركيــا، منتقدا عملية الســالم 

التي ترعاها األمم المتحدة وتهدف إلى إعادة كتابة مواد الدستور.

نقلهــا  كلمــة  فــي  األســد  وأضــاف 
التلفزيــون ”الدســتور هــو مصيــر البلــد 
وبالتالي هو غير خاضع ألي مساومات 
أو مجامالت وأي تهاون فيه قد يكون 

ثمنه أكبر من ثمن الحرب نفسها“.
 ووصــف مســؤولي المعارضــة الذيــن 
الدســتورية  للجنــة  اختيارهــم  تــم 

تدعــم  التــي  تركيــا  ”عمــالء“  بأنهــم 
فصائل المعارضة المســلحة في شمال 
غــرب ســوريا. ولــم تســفر المحادثــات 
المتحــدة إلنهــاء  األمــم  التــي ترعاهــا 
الصــراع المســتمر منــذ 8 ســنوات عــن 
لألطــراف  مباشــرة  اجتماعــات  أي 

المتحاربة.

نتنياهو يتخلى عن منصبه كوزير الخارجية

األسد يتعهد بعدم المساومة على دستور سوريا

قال ولي العهد السعودي، األمير محمد بن  «
سلمان إن باكستان دولة عزيزة على الشعب 

السعودي بكافة أطيافه، مشيراً إلى أن 
باكستان “ستصبح قوية قريبًا، وسنكون شركاء 

كما كنا دومًا”. وأضاف ولي العهد السعودي 
“نعمل على توسيع الشراكة االقتصادية من 

بينها قطاع السياحة”. وأكد أنه تم توقيع 
اتفاقيات مشتركة مع باكستان بقيمة 20 

مليار دوالر. وتابع األمير محمد بن سلمان 
“كلنا ثقة بالمستقبل المشترك والمشرق بين 

السعودية وباكستان”، مشيرا إلى أننا “نعمل 
على بناء مستقبل عظيم للسعودية وباكستان 

والمنطقة”. وقال “لدي إيمان في منطقة 
الشرق األوسط ونراهن على مستقبلها”، الفتا 

إلى أن السعودية قادرة على استقطاب 50 
مليون سائح في األعوام الـ 15 المقبلة. واعتبر 

أن السعودية تمتلك كل المقومات االقتصادية 
والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية.

أشاد رئيس وزراء باكستان، عمران خان،  «
باإلصالحات التي باشرها ولي العهد السعودي، 

األمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن باكستان تريد 
أن ترى السعودية قوية في الساحة الدولية. وفي 

مقابلة مع “العربية” قال خان: “األمير محمد 
بن سلمان يسعى لعصرنة المملكة العربية 

السعودية، وهذا يحتاج إلصالحات كثيرة، ونحن 
نتقاسم األفكار نفسها، وما يقوم به ولي العهد 

يستحق اإلشادة حقًا، ألننا نريد أن تكون السعودية 
قوية، ونأمل في مشاركة الجامعات والمدارس 

والشباب السعودي في عملية اإلصالح هذه 
لمنافسة الدول”. وعن العالقات السابقة بين 

البلدين، قال خان: “اتسمت العالقة بين المملكة 
العربية السعودية وباكستان في الماضي 

بتقديم المملكة مساعدات مالية إلى باكستان 
في األوقات الصعبة، فضال عن وجود يد عاملة 

باكستانية تعمل في السعودية، كانت عالقة من 
طرف واحد”. وأضاف: “ما نرغب القيام به اليوم هو 

بناء عالقة ترتقي إلى مستوى جديد، نريد أن يقوم 
كل بلد منا باستثمار الميزة التفاضلية التي يتوفر 
عليها، فلو استفاد كل طرف من الميزة التفاضلية 

للطرف اآلخر لكان ذلك في مصلحة كال البلدين. 
ال نريد اإلبقاء على العالقة من طرف واحد والتي 

سادت بيننا في ما مضى من الزمن”.

محمد بن سلمان: كلنا ثقة بالمستقبل المشرق مع باكستان

عمران خان: األمير محمد بن سلمان يسعى لعصرنة المملكة

دبي ـ العربية.نت طهران - وكاالت

اختتمــت لجنــة إعــادة االنتشــار األمميــة، برئاســة الجنــرال لوليســغارد، 
اجتماعــات جولتهــا السادســة فــي الحديــدة، التــي اســتغرقت يوميــن. 
وأفــادت مصادر لـ”العربية” أن المناقشــات انتهــت بموافقة طرفي النزاع 
علــى تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن اتفــاق ســتوكهولم، التــي تشــمل إعادة 
انتشــار الميليشــيات الحوثيــة مــن موانــئ الحديــدة والصليــف ورأس 
عيســى، يليهــا تنفيذ االنســحابات المتبادلة لقــوات الطرفين على جانبي 
طريــق صنعــاء وفتــح ممــر أمــن لعبــور المســاعدات اإلنســانية. وأكــد 
مســؤول حكومــي رفيــع لـ”العربيــة” أن المناقشــات أفضــت إلــى 
“اتفاقــات علــى فتــح الطريق إلى مطاحــن البحر األحمــر، وتنفيذ 
إعــادة االنتشــار بمــا يضمــن إخــالء الموانــئ الثالثــة مــن عناصــر 

ميليشيات الحوثي”.
 وأضــاف المصــدر: “إن فــرق مراقبيــن مــن أعضــاء بعثــة األمــم 

المتحدة التي يقودها الجنرال لوليســغارد ستتولى مراقبة تنفيذ 
االتفاقات التي أفضت إليها اجتماعات اللجنة”.

قالت وكالة تســنيم لألنباء، أمس األحد، إن إيران اســتدعت الســفير الباكســتاني لالحتجاج على تفجير انتحاري أودى بحياة 27 
من الحرس الثوري اإليراني قرب الحدود األسبوع الماضي.

وأعلنــت جماعــة جيــش العــدل، التي تقول 
مــن  مزيــد  علــى  للحصــول  تســعى  إنهــا 
الحقــوق وظــروف معيشــية أفضــل ألقليــة 
البلــوش العرقيــة، مســؤوليتها عــن الهجوم 
يــوم األربعــاء. وتقــول إيــران إن جماعــات 
تنشــط من مالذات آمنة في باكستان تشن 

مرارا هجمات من هناك عليها.
واتهم قائد الحرس الثوري اإليراني، اللواء 
محمــد علــي جعفــري، فــي تصريحــات بثها 
الســبت  اإليرانــي،  الحكومــي  التلفزيــون 
الباكســتانية”  الحكوميــة  “القــوات األمنيــة 
بدعم الجماعة المسلحة التي نفذت هجومًا 
انتحاريًا أودى بحياة 27 من أفراد الحرس 
الثــوري فــي زاهــدان. وبعــد يــوم واحد من 
الهجــوم، حــاول وزيــر الخارجيــة اإليرانــي 
محمــد جــواد ظريف ربــط الهجــوم بمؤتمر 
الشــرق األوســط فــي وارســو، الــذي افتتح 

أعمالــه كل مــن وزيــر الخارجيــة األميركــي 
بومبيو ووزير الخارجية البولندي جاســيك 
مــا  بومبيــو  ورفــض  تشــوابوتوفيتش. 
وصفــه ب “االدعــاء الوقــح” من قبــل إيران 

باتهــام الواليات المتحــدة وحلفائها بتحمل 
مسؤولية التفجير االنتحاري الذي وقع في 
زاهــدان جنــوب شــرق إيــران، والــذي أودى 

بحياة 27 من أعضاء الحرس الثوري.

لوليسغارد ـ أرشيفية

التفجير أودى بحياة 27 من الحرس الثوري اإليراني قرب الحدود األسبوع الماضي

الثالثــة” “الموانــئ  فــي  انتشــار”  “إعــادة  علــى  اتفــاق  ــى تــفــجــيــر انــتــحــاري فـــي زاهــــدان ــل ــاج ع ــج ــت ــالح ل
اختتام الجولة السادسة من مناقشات الحديدة طهران تستدعي سفير باكستان

18 فبراير 2019 االثنين
13 جمادى اآلخرة 1440

أكد مسؤول عسكري أميركي في   «
أبوظبي، أمس األحد، أن القوات 

األميركية ستواصل مساندة تحالف 
دعم الشرعية في اليمن بقيادة 

السعودية، ومقاتلة تنظيم القاعدة. 
وقال نائب مدير القيادة الوسطى 
للجيش األميركي ـ رداً على أسئلة 

لوكالة فرانس برس ـ “نواصل تقديم 

الدعم للتحالف بقيادة السعودية، 
وبشكل خاص مساعدته في 

االستهداف الدقيق وتقليل خطر 
وقوع خسائر مدنية”.

واشنطن: سنواصل دعم التحالف في اليمن
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لــن ألقــي اللــوم علــى اإلدارة العامــة للمــرور هــذه المــرة، بــل الجهــة 
المســؤولة عــن تعبيــد الطــرق والشــوارع، وتطويرهــا، وأعنــي وزارة 
الســبب  إن  إذ  العمرانــي؛  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
الرئيسي لالزدحامات المرورية - من وجهة نظري الخاصة - هو عدم 
وجود شوارع كافية تستوعب األعداد المتزايدة للمركبات، فضالً عن 
ضيــق هذه الشــوارع، وقلة مســاراتها، وتصليحاتهــا الكثيرة بين فترة 
وأخرى، والتي يدفع ثمنها غاليًا سواق المركبات، إلى جانب المحالت 
التجاريــة التــي تواجــه مشــكلة التأثير علــى حجم إقبــال الزبائن؛ ألن 
التصليحــات في شــوارع موازية للمحــالت التجارية تصعب الوصول 
إليهــا، مــا يــؤدي إلــى عــزوف بعــض المشــترين عــن الشــراء مــن هــذه 
المحــالت خــالل فترة التصليحات، وال يوجد أي تعويض لها في هذه 
الحالة، وهي ليســت مشــكلة آنية على اإلطالق، بل قديمة العهد. وقد 
اشــتكى لــي أحد أصحــاب هذه المحالت، قائالً إنــه “إلى جانب األزمة 
االقتصاديــة، ومــا نجم عنها من انحســار لعمليات الشــراء بشــكل عام 
فــي البحريــن، فإننا نواجه مشــكلة هذه التصليحات التــي ندفع ثمنها 

غاليًا”.
هذا إلى جانب ما تتسبب به االزدحامات المرورية من تضييع للوقت 
وتأثيــر علــى مســتوى اإلنتاجيــة العامــة فــي البلــد، وأمــراض نفســية 
شــاهدُت عنهــا منذ زمــن برنامجــًا تلفزيونيًا كامالً، يتحــدث عن اآلثار 
النفسية الناجمة عن التعرض لالزدحامات المرورية وتأثيرها النفسي 

السلبي على األفراد. 

البحرين صغيرة الحجم جغرافيًا، وهذا كالم مكرر والجميع  «
يعرفه، فمن السهل علينا أن نوفر شوارع وطرقا مناسبة، صغر 

المساحة الجغرافية نقطة إيجابية لصالحنا؛ فليس هناك 
عناء وال تكلفة باهظة لبناء الشوارع والقضاء على االزدحامات، 

إلى جانب ضرورة العمل على مشاريع مثل سكك القطارات 
وما شابه، للحد من التزايد المستمر لالزدحامات المرورية في 

البحرين.

تكلفة االزدحامات

“ومن شّر حاسٍد إذا حسد”
بالنســبة لــي ولكثيريــن من العــرب غيري، ما إن تصدر قائمة دولــة حتى ذهبنا للبحث 
أين موقعنا منها، هذا إن كان لنا موقع أساسًا... على الرغم من أنني آليت على نفسي 

أال أفّتق الجراح، وأزيد النادبين نادبًا.
فقــد أثارتنــي – وهــذا متوقــع تمامــًا – قائمــة الشــركات المئــة األعلــى قيمــة لعالماتها 
التجارية في 2018، وهي الشــركات العالمية العمالقة المنتمية إلى قطاعات مختلفة 
كاإلعــالم والترفيــه والتبــغ والكحــول والمنتجات الفاخــرة والمواصــالت والمحركات 
تتســيد  أن  فــال عجــب  التجاريــة،  والخدمــات  الماليــة  والخدمــات  الفضــاء  وعلــوم 
العالمــات التجاريــة شــركات قطــاع التكنولوجيــا بمجموع يفــوق 846.7 مليــار دوالر 
لقيمــة عالماتهــا التجارية، وفي التكنولوجيا نحن غير منافســين، ولو أتينا إلى قطاع 
المشروبات لسنا منهم، ماذا عن قطاع البنوك والخدمات المالية؟ ليست لدينا شركات 
بحجم فيزا وال أميركان إكســبرس، وال ســيتي كورب، وال إتش إس بي ســي. أقترح 
قطــاع التجزئــة، ال توجــد لدينا سالســل تجاريــة مثل إيكيا، وال إتش أنــد إم، وال زارا، 
وال وول مــارت. لنجــرب المحركات... الوضع ســيكون أصعب من تويوتا ومرســيدس 

وفورد وأودي وبي إم دبليو وبورش. وهكذا الكثير من الشركات والقطاعات.

الســؤال الــذي إجابتــه ال تخفــى علــى شــبه حصيــف: لمــاذا يصــّر الكثيــر مــن الكتبــة 
إننــا  القــول  علــى  وأندادهــم،  والمســؤولين  وأقرانهــم،  والسياســيين  وأشــباههم، 
محسودون؟! عالم الحسد تحديدًا ودولنا – لألسف المميت – تكون في ذيل القوائم 

في التنمية واإلنتاجية، والتقدم... إلخ؟

إن أراد األفاضل التحّصن من الحسد، يمكن القول إن المسألة ال تعدو نظرة  «
هذه الشركات كنظرة أحد األثرياء الغربيين، كالرئيس األميركي دونالد ترامب، 

الذي يرى أن هناك أمواال لم يصلوا إليها، وهي في يد من ال يستحقها، وال 
يعرف قيمتها وكيف يتصرف بها، وبداًل من هذا الهدر والتأخير في الحصول 
على هذه األموال عن طريق البيع والشراء العاديين، البد من شفطها شفطًا 

لتصّب في عمليات اإلنتاج الكثيفة والمتصاعدة والمتعالية للدول التي 
لها من الجرأة والقدرة والشجاعة، بل والتصميم واإلرادة لكي تكون ضمن 

منظومة المستقبل، أما الذين يعيشون في الماضي، فليعودوا إليه إن أرادوا 
فال مكان لهم في الغد. اآلن يمكنكم إشعال البخور لطرد الحاسدين.
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النائب الذي يريد 

استجواب الوزير... 
“تفضلوا بس”

قبــل ثالثــة أيــام فقط كتبت في هــذه الزاوية “بعض 
النــواب ال يملكــون الموهبــة والوعــي لكــي يصبحــوا 
ممثلي الشــعب، وللتأكــد انتظروا مســارات أفكارهم 
وخطواتهــم  القادمــة  الجلســات  فــي  ومداخالتهــم 
الموغلــة فــي الغابــات الموحشــة”، وكأن هنــاك مــن 
يســتعجل األمــر بقلــب محــاط بغيوم ســوداء، حيث 
خــرج إلينــا نائــب يريــد اســتجواب الشــيخ خالــد بن 
أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة، بعــد 
مشــاركته فــي المؤتمــر الدولي لدعم األمن والســالم 
فــي الشــرق األوســط الــذي عقــد فــي مدينة وارســو 
بجمهورية بولندا، هكذا بكل بساطة يريد استجواب 
جديــدة  اســتثمارية  صفقــة  المســألة  وكأن  الوزيــر 

للحصول على لقب “النائب الذي استجوب الوزير”.
المضحكــة  النائــب  قصــة  علــى  التعليــق  قبــل 
لالســتجواب والمبنيــة علــى هيــاكل مــن عــدم الفهم 

المؤتمــر  هــذا  فــي  البحريــن  “أن مشــاركة  لــه  نبيــن 
تأتــي انطالًقــا من حرصهــا الثابت علــى تعزيز العمل 
الدولــي المشــترك علــى مختلــف األصعــدة ودعم كل 
المســاعي والجهود الرامية لترســيخ األمن والســالم 
في المنطقة، ومواصلة هذه الجهود للتوصل لحلول 
علــى  الحفــاظ  يكفــل  بمــا  المنطقــة  لقضايــا  ســلمية 
ســيادة دولها ومنع كل أشكال التدخل الخارجي في 
شــؤونها والقضــاء على كل أشــكال العنف والتطرف 

واإلرهاب”.
أوال يــا ســعادة النائــب الفــارق الفكــري يحتــم عليــك 
أن تبقــى فــي ميدانك وتتحدث فــي المواضيع التي 
تهــم المواطنيــن، وهنــاك قضايــا يفتــرض أن تعطيها 
أولويــة فــي النقاش والمتابعة، بدل هذه الشــطحات 
لمبــات كهربائيــة  تعالــج قصــة  التــي  والمســرحيات 
وثرثــرة ال طائــل منهــا، نتمنــى أن ترفــع عــن عينــك 

الغطــاء الســمين وتعــرف أهمية النقــاط التي تحدث 
عنهــا وزيــر الخارجيــة والــدور الكبيــر للبحريــن فــي 
تحقيــق األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة، وموقفهــا 
الثابــت والراســخ من دعــم القضية الفلســطينية في 
المحافــل الدوليــة، ثــم كيــف تستشــهد بفيديــو قنــاة 
معاديــة للبحريــن وعميلــة وهــي قناة العهــر والكذب 
“مياديــن” ومرتزقتهــا الذين يجوبون شــوارع أوروبا 
ســمعة  تشــويه  أجــل  مــن  الشــياطين  ويجالســون 

البحرين؟ 

من خالل هذه الرؤية الصرفة للواقع سنشهد  «
في األيام المقبلة شطحات وبطوالت خاوية 
لبعض النواب وال في أحالمنا وخيالنا، ومن 
يعلم ربما يخرج علينا نائب يريد استجواب 
“إبليس” نفسه ليوبخه على ما يفعله في 

البشر.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

tariq @cogir.org 

مؤامرة الربيع العربي... 
سقوط أوباما بمصر

دشــن أصحــاب مؤامــرة القــرن مؤامــرة الربيــع العربــي، وهــم أوال إدارة أوبامــا التــي 
أوصلت سمعة الواليات المتحدة إلى الحضيض، ما مكن الروس من ضم شبه جزيرة 
القــرم لتقتــرب أكثــر مــن البحــر المتوســط وتتمركــز بســوريا، وجعل حلفاء واشــنطن 
يبحثــون عــن حلفــاء جــدد، وثانيا كســرى طهــران الحالم بعــودة امبراطورية أســالفه 
الغابــرة للعالــم العربــي اإلســالمي، بعــد أن أطفــأ العــرب المســلمون نار أجــداده، وثالثا 
المنافــق الطورانــي والحالــم أيضــا ببنــاء خالفة طورانية يســتعبد فيها نســاء ورجال 
األمة العربية اإلسالمية الذين تفضلوا على أجداده وأدخلوهم اإلسالم، ليكون زعيم 
المســلمين، فــي الوقــت الــذي ينعــم فيه الشــاذون جنســيا برعايــة الديمقراطيــة التي 

يتشدق فيها في بلده، وكلهم كانوا يمنون النفس بسقوط مصر بفخ المؤامرة.
إدارة أوبامــا ســتحقق حلمهــا بهذا الســقوط وهــذه الغنيمة، كون هذه اإلدارة ســتكون 
أول إدارة أميركيــة بالتاريــخ، تقــوم بإســقاط نظــام حاكم في مصر، ومن ثم ســتكون 
واشــنطن اآلمــرة والناهيــة بــكل صغيــرة أو كبيــرة بمصــر مــن خــالل الديمقراطيــة، 
كالديمقراطيــة التــي جــاءت بها إدارة بوش االبن للعراق، وتم فيها كســر هيبة العراق 
وتحييد قدراته ودوره العربي على المســتوى السياســي والعســكري، وبنظرة بسيطة 
ســنرى كيف أن العراق شــلت قدراته تحت سيطرة األحزاب والمحاصصة والطائفية، 

وكل ذلك يقع تحت الديمقراطية وممارساتها السياسية.
وللتوضيح بشــكل أعمق، فإن الديمقراطية بمصر ســتفرز عدة مشاهد وسيناريوهات 
منهــا أوال تنافــس األحــزاب على حكم مصر، حيث ال يســتطيع أي حزب، حتى إن فاز 
باالنتخابــات، أن يقــود مصــر إلــى األمــام مــن دون دعم دولــة كبرى، وتقديــم تنازالت 
أو تحقيــق مصالــح دولــة أو تكتــل دولــي، حتــى ال يقــوم هــذا التكتــل أو تلــك الدولــة 
بالوقوف بوجه الحزب الحاكم، أو دعم منافســيه إلســقاط هذا الحزب الحاكم، وخير 
مثــال فــرض الســيطرة اإليرانيــة من خــالل حزب هللا وحلفائــه، أما الســيناريو الثاني 
فهو انشــغال األحزاب بالتصارع فيما بينها وســريان صفقات ومحاصصات سياســية، 
ســتجعل هــم هــذه األحــزاب الحكم من أجل ســرقة خيــرات مصر، بــدل أن يتم العمل 
وتقديــم التضحيــات مــن أجل مصر ومســتقبلها، وخيــر مثال هو ديمقراطيــة العراق، 

وتقارير الجهات العراقية بزيادة الفساد والرشوة بين األحزاب العراقية.

لقد أخزى الله مخطط إدارة أوباما، وسقطت معه مؤامرة القرن مؤامرة الربيع  «
العربي، وحفظ الله مصر، وكيف ال يحفظها وقد استجاب الله لدعوة النبي يوسف 

عليه السالم حينما قال “ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين”. وللحديث بقية.

د. طارق آل شيخان

18 فبراير 2019 االثنين
13 جمادى اآلخرة 1440

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

“ألف حكاية وحكاية” هو كتاب الحكايات الشعبية البحرينية الذي يوثق 
التــراث الشــعبي البحرينــي ويحافــظ عليه مــن االندثــار والتحريف، “ألف 
حكايــة وحكايــة” إنجاز ثقافي بحريني يســتحق اإلشــادة واالحترام ألنه 
جهــد مثمــر لواحدة من بنــات البحرين المجتهدات وهــي الدكتورة ضياء 
عبدهللا الكعبي أســتاذة الســرديات والنقد األدبي الحديث المساعد بكلية 

اآلداب بجامعة البحرين.
جميــع الشــعوب لهــا تراثها مــن الحكايات الشــعبية التي تعبر عن الشــعب 
وعاداته وتقاليده وماضيه وطموحاته وتبرز مالمح الشخصية لدى هذا 
الشــعب، والبحريــن غنيــة بتراثها وحكاياتها الشــعبية وكان من الضروري 
أن يتم توثيق هذه الحكايات وأن تتم المحافظة عليها على مر األجيال.
صحيح أن الحكايات الشــعبية، والفن الشــعبي عموما ال يعرف له مؤلف، 
ولكن يتم تناقله من جيل إلى جيل لما يحتويه من حكمة وطرافة تعطي 

الدروس للناس وتمتعهم في ذات الوقت.
وإذا كانــت “ألــف ليلــة وليلــة” قد اشــتركت في كتابتها حضــارات مختلفة 
وأشــخاص مــن مناطق مختلفة من العالم، فــإن ألف حكاية وحكاية عمل 
بحرينــي خالــص أشــرفت علــى تجميعــه الدكتورة ضيــاء الكعبــي، بمعية 

طلبة جامعة البحرين.
هذا المشــروع الثقافي المتميز تم بالشــراكة بين جامعة البحرين برئاســة 
الدكتور رياض حمزة وبدعم مادي ومعنوي وتحكيم من أرشيف الثقافة 
الشــعبية والمنظمة الدولية للفن الشــعبي التي يرأســها الشــاعر البحريني 
الكبيــر علــي عبدهللا خليفة واســتمر عشــر ســنوات مــن الجمــع والتدقيق 

ويتكون من خمس مجلدات من القطع الكبير.

وإذا كانت السيرة الهاللية أو سيرة بني هالل قد أدت مع غيرها من  «
اإلبداعات إلى تخليد اسم الشاعر الشعبي عبدالرحمن األبنودي 

كعمل تجميعي لهذه السيرة التي يعتبرها الكثيرون إلياذة العرب 
على غرار إلياذة هوميروس اليونانية، فإن الحكايات الشعبية 

البحرينية يمكن أن تخلد اسم الدكتورة ضياء الكعبي ومن عملوا 
معها في هذا اإلنجاز الثقافي الكبير.

ألف حكاية وحكاية

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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تعكــف اللجنــة المنظمــة العليــا للنســخة الثانيــة لبطولــة #أقوى_رجل_بحرينــي، علــى وضــع اللمســات األخيــرة النطــاق 
المنافســات، التــي ســتقام تحــت رعايــة النائب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس االتحــاد البحريني 
أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تحت شعار #خلك_وحش، خال الفترة -21 23 فبراير الجاري بالقرب 

من حلبة البحرين الدولية.

  الصورة المميزة

 وتســعى اللجنــة المنظمــة العليا إلنهاء 
إلقامــة  الخاصــة  الترتيبــات  كافــة 
الفعاليــات، علــى الشــكل الــذي يضمــن 
ظهورها بالصورة المميزة، التي تنعكس 
علــى نجــاح هــذا الحــدث فــي نســخته 
الثانيــة، والذي ســينطلق يوم الخميس 
الموافــق 21 فبرايــر بتثبيت التســجيل 
النهائــي واســتالم التجهيــزات، على أن 
تنطلــق المنافســات منــذ يــوم الجمعــة 
أقــوى  بمســابقة  فبرايــر   22 الموافــق 
طفــل بحرينــي، وجري األلــوان وألعاب 
الكبــار المصاحبــة، فيمــا سيشــهد يــوم 
الســبت الموافــق 23 فبرايــر منافســات 
المرحلة النهائية للمســابقات الرئيســية، 
وهي: مســابقة رفع الســيارة، ومســابقة 
رفــع اإلطــار “التايــر”، ومســابقة ســحب 
الســقاي  مشــية  ومســابقة  القرقــور، 
ومســابقة ســحب الســيارة، وذلــك فــي 
الخفيــف،  الــوزن  المعتمــدة:  األوزان 

الوزن المتوسط والوزن الثقيل. 

  شريك أساسي 

 أكد وزير شئون اإلعالم علي الرميحي 
أن وزارة شــئون اإلعــالم حريصــة على 
مواكبــة األحــداث الرياضيــة وإخراجها 
بأفضل صــورة باعتبارها فرصة مثالية 
للترويــج لمملكــة البحريــن، معتبــًرا أن 
الــوزارة شــريك أساســي لدعــم نجــاح 
مــن بطولــة #أقــوى_ الثانيــة  النســخة 
مــن خــالل تســخيرها  رجل_بحرينــي، 
لكافــة اإلمكانــات والجهــود إلبــراز هــذا 
والــذي  المطلوبــة،  بالصــورة  الحــدث 
ســيقام تحت رعاية ســمو الشــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة تحت شــعار #خلك_
وحــش، خــالل الفتــرة -21 23 فبرايــر 
البحريــن  حلبــة  مــن  بالقــرب  الجــاري 

الدولية

  أهداف متعددة 

 وأوضــح علي الرميحي أن البطولة قد 
اســتطاعت أن تحقــق أصــداًء واســعة 
على المســتوى القــاري والدولي، لما لها 
من أبعاد رياضية واجتماعية وإنسانية 
رســمها ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل 
بتحقيــق  رؤيتــه  خــالل  مــن  خليفــة 
أهدافهــا علــى أرض الواقــع، بمــا يعــزز 
مكانــة مملكة البحريــن عالميا، مبيًنا أن 
األبعــاد الرياضية تتمثل بدعم الشــباب 
البحرينــي الممارس لأللعــاب الرياضية 

الســيما رياضــات رفع األثقــال واللياقة 
إبــراز  فــي  سيســاهم  والــذي  البدنيــة، 
مســتوياتهم،  ورفــع  الشــباب  طاقــات 
ارتقــاء  علــى  بالفائــدة  يعــود  والــذي 
تشــكيل  يخــدم  بمــا  الرياضــات،  تلــك 
علــى  القــادرة  الوطنيــة  المنتخبــات 
البحريــن،  لمملكــة  المشــرف  التمثيــل 
فــي  تتمثــل  االجتماعيــة  األبعــاد  وأن 
دعــم النســيج االجتماعــي، مــن خــالل 
البحريــن  ومــدن  قــرى  أبنــاء  التقــاء 
فــي هذه المنافســات بمــا يعــزز اللحمة 
الوطنيــة، وأن األبعاد اإلنســانية تتمثل 
بتخصيــص ريــع هــذه البطولــة لدعــم 

#مرضى_الســرطان، والذي يشــكل 
هدًفــا ســامًيا، حــرص ســموه علــى 
تحقيقــه للتأكيــد على أهميــة تعزيز 

الثقافة الرياضية في خدمة المجتمع 
وقضاياه.

  تسخير اإلمكانات 
 وقــد أشــاد الوزيــر بالجهــود المتميــزة 
آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  لســمو 
خليفــة فــي تقديم كافة أشــكال وســبل 
والذيــن  البحرينــي،  للشــباب  الدعــم 
يتميــزون باإلبداع والقــدرة على إظهار 
إمكانياتهــم بالشــكل األمثــل، مؤكــًدا أن 
المبــادرات التــي يطلقهــا ســموه تســهم 
ومســتوى  الشــباب  قــدرات  رفــع  فــي 
الحركة الرياضة البحرينية، مشــيًرا إلى 
أن هذه البطولة هي فرصة للترويج لما 
وصلــت إليــه البحرين من رقــي وتطور 
فــي المجال الرياضي، بفضل ما تحظى 
بــه مــن رعايــة ودعــم مــن قبــل القيــادة 
الحكيمــة، منّوًها بالدور المهم للوســائل 
اإلعالميــة في عكس الصورة المشــرقة 
والمتطورة للرياضة البحرينية، مشــيًرا 
فــي الوقــت ذاته إلــى أن وزارة شــؤون 
اإلعالم ســخرت كافة الجهــود من أجل 
نجاح الجوانب اإلعالمية، التي تنعكس 

على إبراز وإنجاح هذه البطولة.

جانب من اجتماع اللجنة المنظمة

سمو الشيخ خالد بن حمد

علي الرميحي

الرميحــي: تســخير الجهــود إلنجــاح “أقــوى رجــل بحرينــي”

وضع اللمسات األخيرة النطالق الحدث 16

بلغت منافســات بطولة االتحاد البحريني البليارد والسنوكر والدارتس التصنيفية 
األولــى للســنوكر فــي العــام 2019، مراحلهــا الحاســمة بعــد حســم هويــة المتأهلين 
للــدور ربــع النهائــي مــن البطولــة التــي تقــام فعالياتهــا في صالــة كيــو إن بالمنامة، 

بمشاركة 42 العبا.

وكانــت مرحلــة دور المجموعــات قد شــهدت 
تأهل 16 العبا للمرحلة اإلقصائية، عرفت من 
خاللهــا الكثير من المنافســة والنتائج القوية، 
كمــا ســجل فيها الالعــب حبيب صبــاح أعلى 
معــدل نقــاط “بريك” بلغ 98 نقطــة في اللقاء 
الــذي جمعــه حينهــا بمنافســه حامــد ضيــف، 
وانتهــى لصالــح صباح بنتيجة ثالثة أشــواط 
مقابل شــوط وحيد، غيــر أن تلك النتيجة لم 
تؤثــر على احتالل ضيــف وصافة المجموعة 

األولى، وبالتالي التأهل للدور الُمقبل.
وعــرف الدور ثمن النهائي نتائج منطقية من 
خــالل تأهل الالعبين أصحــاب الخبرة األكثر 

على حســاب منافســيهم، حيث حجز الالعب 
حبيــب صبــاح مقعده فــي الدور ربــع النهائي 
بعــد التفــوق علــى خالد أحمد بأربعة أشــواط 
دون رد، وهــي النتيجــة ذاتها التــي تغلب بها 
ماجــد ضيف وشــقيقه حامد ضيــف على كل 
مــن محمــد الغــاوي وعبدهللا مجيــران، وذلك 

صادق عبدالغني على جعفر الريس.
وفــي أقوى مواجهات دور 16 حســم الالعب 
المخضــرم ســيد جــواد تأهلــه علــى حســاب 
بالشــوط  عبدالخالــق  عبدالباســط  منافســه 
الفاصــل بنتيجــة أربعة أشــواط مقابل ثالثة، 
بينمــا أقصــى يونس صقــر نظيــره عبدالمنعم 

الشــويخ بنتيجــة أربعــة أشــواط لواحــد، في 
حيــن حجــز هشــام الصقــر مقعــده فــي الدور 
المقابــل بعــد تخطــي محمــد الصقــر بأربعــة 
الالعــب  ســجل  وأخيــرا  لشــوطين،  أشــواط 
طالل جاسم الفوز على يوسف فاضل بأربعة 

أشواط دون رد.
وعليــه، فــإن مواجهات الدور ربــع النهائي قد 
أســفرت عن مواجهات قوية مرتقبة ستجمع 
كال مــن صــادق عبدالغنــي مــع هشــام الصقر، 

وماجــد ضيــف مع يونس صقر وحامد ضيف 
أمــام ســيد جــواد، إضافــة للقاء ســيجمع بين 

حبيب صباح وطالل جاسم.
البحرينــي  باالتحــاد  المنتخبــات  مديــر  وأشــاد 
البليارد والســنوكر والدارتس حســين بوبشــيت 
بالروح التنافسية العالية التي أظهرها الالعبون 

طــوال مراحــل البطولــة التصنيفية، مشــيرا إلى 
أن العديد من الالعبين الصاعدين حققوا نتائج 
مميزة في مرحلة المجموعات، متابعا: “شاهدنا 
الالعبيــن  بعــض  مــن جانــب  رائعــة  مســتويات 
الذيــن أمامهم فرصــة للتطور واكتســاب المزيد 
وأشــار  القادمــة”.  البطــوالت  فــي  الخبــرة  مــن 

بوبشــيت إلى أن الــدور ربع النهائي من المتوقع 
أن يشــهد المزيــد مــن اإلثــارة؛ بســبب رغبــة كل 
والذيــن  النهائــي،  نصــف  بلــوع  فــي  الالعبيــن 
يعتبــر الطريــق نحــو وصــول الالعبيــن لتمثيــل 
المنتخبــات الوطنيــة فــي البطــوالت الخارجية، 

متمنيا التوفيق لالعبين كافة.

البليارد والسنوكر والدارتس

مواجهات نارية في ربع نهائي تصنيفية السنوكر

جانب من منافسات البطولةحسين بوبشيت

تفتتــح اليــوم )اإلثنيــن( منافســات الجولة التاســعة من الدور التمهيدي لــدوري أندية الدرجة األولى لكــرة اليد بإقامة 
مباراتين، يلتقي في األولى توبلي مع باربار في تمام الساعة 5.30 وتليها مباشرة لقاء يجمع أم الحصم والبحرين عند 

الساعة 7 مساًء، وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وســماهيج  الشــباب  بمواجهتــي  غــًدا  المنافســات  وتســتكمل   
والنجمــة واألهلــي علــى أن تختتــم الجولــة يوم األربعــاء بلقاءي 

الدير واالتحاد واالتفاق والتضامن.

توبلي وباربار

المركــز  توبلــي صاحــب  بيــن  يجمــع  لقــاء 
الرابــع برصيد 18 نقطــة وباربار الثاني 

ضمــان  ورغــم  نقطــة،   22 برصيــد 
األخيــر لبلوغــه المربــع الذهبــي إال 
أنــه يســعى بــكل تأكيــد لمواصلــة 
نغمة االنتصارات والتقدم بمركزه 
ضمــن الثالثــة الكبــار، أمــا توبلــي 
يطمــح للفــوز اليــوم بأيــة طريقــة 

رغــم صعوبــة المهمــة، كــون النقــاط 
الثــالث ســتعطيه األفضلية في تعزيز 

حظوظــه فــي دخــول الرباعــي واالبتعاد 

عــن مكامــن الخطــر مــن خلفــه  والمتمثــل فــي فريقي 
الدير والشباب وخلفهما أم الحصم.

أم الحصم والبحرين

لقاء يدخله العبو أم الحصم بكل قواهم من أجل 
الظفــر بنقــاط الفــوز وال ســواها، كونــه إذا مــا 
اســتطاع تحقيــق ذلــك فســيقحم نفســه 
في دائرة المنافســة علــى المركز الرابع 
المؤهــل للرباعــي. يدخــل أم الحصــم 
وفي جعبته 16 نقطة والنقاط الثالث 
ستجعله يخطف المركز الرابع مؤقًتا 
لحيــن معرفــة نتائــج الفــرق األخرى. 
أما البحرين )9 نقاط( الذي حقق أول 
التعــادل  بنتيجــة  بمجهــوده  نقطتيــن 
بالجولــة األخيــرة يأمــل أن يحــرز الفــوز 

األول له في المسابقة.

توبلــي يواجه باربــار وأم الحصــم يلتقي البحريــن اليوم
افتتاح الجولة التاسعة لتمهيدي اليد

يقص فريقا االتحاد وسترة مساء اليوم شريط افتتاح كأس خليفة بن سلمان لكرة 
الســلة، عندمــا يلتقيــان وجًها لوجه، في الســاعة السادســة مســاء، علــى صالة مدينة 

خليفة الرياضية، في افتتاح منافسات الدور التمهيدي ألغلى الكؤوس.

 وتسبق مباراة االفتتاح مباشرة، مواجهة 
مــع  عيســى  مدينــة  فريــق  بيــن  ســتجمع 

البحرين، في الساعة 7:45 مساًء.
 وتعتبــر   هــذه   المســابقة   هــي   أكبــر   حــدث  
 للعبــة   كــرة   الســلة،   وخصوًصــا   أنهــا   تحمــل  
 اســًما   عزيــًزا   وغالًيــا   علــى   قلــوب   الجميــع،  
 حيث   تشــهد   البطولة   منافســة   مميزة   ولها  
 مــذاق   خــاص   لــدى   جميــع   األنديــة   التــي  
 تســعى   للمنافســة   ودخــول   التاريــخ   مــن  

 أوسع   أبوابه   بتحقيق   هذه   البطولة . 
وســينال   الفريــق   الــذي   ســيظفر   بالمركــز  
 األول   فــي   البطولــة   علــى   جائــزة   ماليــة  
 قدرهــا   30   ألــف   دينــار،   بينمــا   ســيحصل  
 الفريــق   الحائــز   علــى   المركز   الثانــي   جائزة  

 مالية   15   ألف   دينار  . 

 وســيتأهل الفائــزان  مــن   مواجهتــي الليلة 
ليلتقيــا مًعا فــي الدور ربع النهائي،   والفائز  
 منهمــا   ســيالقي   فــي   نصــف   النهائــي   إّمــا  

 المحرق   أو   األهلي . 
وتســعى الفــرق األربعــة المتباريــة اليــوم 
نحــو تدشــين االنطالقــة اإليجابيــة التــي 
للتقــدم  للفائزيــن  معنويــة  دفعــة  تشــكل 
النهائيــة  األدوار  نحــو  كبيــرة  خطــوة 

للمسابقة.
ومــن المؤكــد أن تشــهد المباراتــان فنيات 
مرتفعة مــن جميع الفرق ويصعب التكهن 
بالفريقيــن اللذيــن ســيضعان قدمهمــا في 
الــدور المقبــل، فمن ســيتأهل أوال إلى ربع 
أو  البحريــن  أم ســترة،  االتحــاد  النهائــي، 

مدينة عيسى؟

اليوم انطــاق إثارة كأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة
االتحاد وسترة يقّصان شريط المنافسات

18 فبراير 2019 االثنين
13 جمادى اآلخرة 1440

مؤتمر “أغلى الكؤوس”

قــال األميــن العــام لالتحــاد البحرينــي لكــرة 
القدم إبراهيم البوعينين إن االتحاد ســيقيم 
المبــاراة  يســبق  الــذي  الصحافــي  المؤتمــر 
النهائيــة لكأس جاللة الملك المفدى للموســم 
2019-2018 يــوم الثالثــاء المقبــل الموافــق 
19 فبرايــر الجــاري، وذلــك لطرفــي المبــاراة 

النهائية ناديي الرفاع والحد.
وأوضح األمين العام لالتحاد البحريني لكرة 
القدم أن المؤتمر الصحافي سيعقد في قاعة 
المؤتمرات بمقر االتحاد، وذلك عند 4 عصًرا، 

بحضور مدرب والعب من كل فريق.
المؤتمــر  إقامــة  أن  إلــى  البوعينيــن  ولفــت 
االهتمــام  إطــار  ضمــن  يأتــي  الصحافــي 
ومنــح  الكــؤوس،  أغلــى  مســابقة  بنهائــي 
وســائل اإلعــالم الفرصــة لالطــالع علــى آخر 
اســتعدادات طرفي النهائي الكبير واطالعها 
للوســط الرياضــي، موّجًهــا الدعــوة لممثلــي 
المؤتمــر  لحضــور  اإلعــالم،  وســائل  كافــة 

وتغطية وقائعه.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

نادي البحرين للتنس

تحــت رعايــة الرئيــس التنفيــذي لبنــك البحرين والكويــت رياض 
ســاتر، يقيــم نــادي البحريــن للتنــس فــي الســاعة الخامســة مــن 
 BBK مســاء اليــوم المبــاراة النهائيــة والحفــل الختامــي لبطولة
الرابعة والعشــرين المفتوحة لناشــئي التنس التي نظمها النادي 
خــال الفتــرة مــن 7 إلــى 18 فبراير الجاري برعايــة بنك البحرين 

والكويت.

اليــوم  برنامــج  ويتضمــن 
مباريــات   3 للبطولــة  الختامــي 
نهائية، ويعقبها تتويج الفائزين، 
رئيــس  عبــر  المناســبة  وبهــذه 
نــادي البحريــن للتنــس خميس 
المقلــة عــن ســعادته بمواصلــة 
بنك البحريــن والكويت رعايته 
الســنوية لهذه البطولــة العريقة 
علــى مدى 24 عاًما، مشــيًدا بما 
شــهدته البطولة من إقبال كبير 
ومنافســات قويــة فــي مختلف 
المســابقات، وبــروز العديــد من 
المواهــب المبشــرة وبخاصــة 8 

و10 سنوات.
ويبــدأ برنامج الحفــل الختامي 
عصــًرا  الرابعــة  الســاعة  فــي 
لمســابقة  النهائيــة  بالمبــاراة 

 8 تنــس(  )المينــي  فــي  الفــردي 
ســنوات بين الالعب الســعودي 
والالعــب  الكاظــم  محمــد 
الســويدي ايــزاك تكســيمو على 
نفــس  وفــي  الرئيســي  الملعــب 
 3 الوقــت وعلــى الملعــب رقــم 
تقام المبــاراة النهائية لمســابقة 
فردي الناشــئين 14 ســنة، وفي 
نهائــي بحرينــي خالــص يتقابل 
مــع  التوبلــي  هاشــم  الالعــب 
الالعب أحمد محمد الســيد في 
المباراة الرئيســية للبطولة على 
كأس الفــردي 10 ســنوات، ومن 
ــا  المتوقــع أن يكــون اللقــاء قويًّ
وممتًعــا، حيث يمتلــك الالعبان 

قدرات فنية متميزة.

اليوم ختام بطولة BBK للتنس

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

محمد الدرازيعلي مجيد

البطولة تدخل 
مراحلها الحاسمة 

وسط تأهب 
الالعبين للمنافسات



أطلق متســابق فريق البحرين للتحمل 
بانتصــار  موســمه  13 خفييــر غوميــز 
للرجــل  غييلونــغ  بطولــة  فــي  مهــم 

الحديدي.
وشارك غوميز في هذا السباق كمرشح 
قوي للفوز، وهو ما اســتطاع أن يثبته 
خالل مشاركته في هذه البطولة التي 
اختتمهــا بزمــن وقدره 3 ســاعات و45 
دقيقة و34 ثانية، متفوقا بأربع دقائق 

على أقرب منافسيه. 
المذهــل  األداء  بفضــل  ذلــك  ويأتــي 

الــذي أظهــره طــوال فتــرات الســباق، 
علــى الرغــم مــن خروجــه مــن ســباق 
الثانــي،  بالمركــز  المــاء  فــي  الســباحة 
وخطــف  أمبيرغــر.  جــوش  خلــف 
غوميــز مركــز الصــدارة بســبب الخلــل 
الميكانيكــي الــذي تعرضــت لــه دراجة 
أمبيرغر. وعاد األخير في الصدارة مع 
ختام ســباق الدراجات الهوائية، ولكن 
غوميــز قــدم مســتوى الفتا في ســباق 
الجــري ليخطــف انتصار مســتحق في 

باكورة مشاركاته في هذا الموسم.

شــاركت حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضــة الســيارات فــي 
الشــرق األوســط” في فعاليات يــوم البحرين الرياضــي الذي أقيم 
األسبوع الماضي على مستوى مملكة البحرين وذلك بالتعاون مع 

االتحاد البحريني للسيارات واللجنة األولمبية البحرينية. 
وشــاركت حلبــة البحريــن الدوليــة فــي فعاليــات اليــوم البحريني 
الرياضي من خالل فعالية ركوب الدراجات الهوائية، المشي على 
مضمــار الفورمــوال وان، والماراثون، وفعاليــة األوتوكروس وذلك 
فــي مواقــف حلبة البحريــن الدولية، وفعاليــة الكارتنج وذلك في 
حلبة البحرين الدولية للكارتنج، إلى جانب فعالية “اليوقا”، وذلك 
بمشــاركة موظفــي الحلبــة الذين عبروا عن ســعادتهم بإقامة مثل 
هــذه الفعاليــة الرياضية، حيث قضى موظفو الحلبة يوما رياضيا 

ممتعا ضمن فعاليات اليوم الرياضي البحريني.
يذكر أن اليوم البحريني الرياضي انطلق بمشــاركة رســمية كبيرة 

من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

حلبة البحرين تشارك باليوم الرياضي“البحرين للتحمل 13” ينتصر في غييلونغ

تشهد الجولة األخيرة )الرابعة عشرة( من الدور التمهيدي لدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة مواجهة قوية 
بيــن المحــرق واألهلــي الســاعة 6 مســاء علــى صالــة االتحــاد بمدينة عيســى الرياضيــة فيما يلتقــي بالمواجهة 

الثانية عالي والنجمة الساعة 7:30 مساء.

األهلــي )الثالــث( بـــ 29 نقطــة يتطلع 
لتعويض خســارته في القسم األول 
أمام المحرق )3/1( والقفز إلى المركز 
الثانــي وربما تفــادي الرجوع للمركز 
الرابــع حتــى ال يواجــه المحــرق في 
المربــع الذهبــي، حيث يقــود الفريق 
المــدرب الوطنــي رضــا علــي والذي 
الهجوميــة  الفاعليــة  علــى  يعــّول 
لمحمــد عنــان مــن مركــز 2 مــع قــوة 
حوائــط الصــد التــي يشــكلها العبــا 
وعبــاس  الصيرفــي  علــي  االرتــكاز 
الخباز، ومتى ما كان استقبال الكرة 
األولــى فــي افضل حاالتــه فإن ذلك 

سيعزز قوة الفريق.
أمــا المحــرق المتصــدر بـــ 35 نقطــة 
فــإن الخســارة لــن تغير مــن موقعه 
فــي  وســتبقيه  الترتيــب  قمــة  فــي 

بالتأكيــد  يســعى  لكنــه  الصــدارة 
وتكــرار  معنــوي  فــوز  لتحقيــق 
العمــالق  علــى  باالعتمــاد  االنتصــار 
الدولييــن  وخبــرة  عبــاس  فاضــل 
حســين الحايكــي ومحمــود العافية 
وســتكون  اللعــب،  صناعــة  فــي 
اإلرســاالت الموجهة نحو المحترف 
األســلحة  أحــد  “بيــزا”  الكولومبــي 

المهمة  للحد من انطالقته.
تبــدو  األخــرى  المواجهــة  وفــي 
حظــوظ النجمة هي األرجح لتكرار 
االنتصــار علــى عالــي بعدمــا أطــاح 
بــه بنتيجــة 3/0 فــي القســم األول، 
ويحتــل النجمــة المركــز )الرابــع( بـــ 
27 نقطــة وهــو يطمــح فــي الهروب 
مواجهــة  لعــدم  الرابــع  المركــز  مــن 
الفريــق بصــورة  المحــرق، ويعتمــد 

أساســية علــى محترفــه البرازيلــي 
“ماثيــوس” الذي يشــكل مصدر قوة 
فــي الهجــوم من مركــزي 2 و1 فيما 
ســيغيب عن صفوف الفريق ضارب 
الحترافــه  خالــد  يوســف   4 مركــز 
بنــادي غــاز الجنــوب العراقي بنظام 
العربيــة  األنديــة  ببطولــة  اإلعــارة 

التي تستضيفها تونس حاليا.

أما عالي )الخامس( فإنه يملك 14  «
نقطة واستطاع أن يحقق الهدف 
األكبر وهو البقاء بدوري الكبار بل 

إنه قدم عروًضا قوية وبالتالي فإنه 
سيدخل المواجهة من غير ضغوط 

تحت قيادة المدرب الوطني محمود 
العابد معواًل على أحمد عيسى 

وحسن عقيل اللذان يشكالن مصدر 
الثقل الهجومي.

الــــطــــائــــرة بـــــــــــدوري  ضـــــغـــــوط  دون  ــة  ــ ــم ــ ــج ــ ــن ــ ال يــــــواجــــــه  عـــــالـــــي 

األهـلـي يـسـعـى للـثـأر مـن الـمـحـرق

اليوم فعالية كانو لـ “الدراغ والدرفت”
النارية ودراجاتهم  بسياراتهم  المشاركة  في  للراغبين  متاحة  الفرصة 

تنطلــق اليــوم االثنيــن 18 فبراير فعالية جديد من فعاليات ليالي إبراهيم خليل كانو ل 
)الــدراغ والدرفــت( على مضمار حلبة البحرين الدولية، حيث ستشــهد الفعاليات إثارة 
ومتابعــة كبيــرة مــن عشــاق الســيارات كعادتهــا خــال الفعاليــات الســابقة، إلــى جانب 

الفعالية األكثر إثارة “تجارب الدراغستر”.

فــي  الراغبيــن  إلــى  الفرصــة  وســتتاح 
ودراجاتهــم  بســياراتهم  المشــاركة 
الناريــة الخاصة المشــاركة ضمن “ليالي 
الــدراغ” وذلــك علــى مضمــار الربــع ميل 
فــي حلبــة البحريــن الدوليــة بالصخيــر، 
حيــث ســتكون هــذه التجربــة حقيقيــة 
لعشــاق الســرعة والتســابق وذلــك فقط 

ب 7.500 دنانير بحرينية فقط.
وســوف لن تكون هنــاك فعالية للدرفت 
وذلك ألعمال الصيانة في مواقف حلبة 

البحرين الدولية.
علــى  الدوليــة  البحريــن  حلبــة  وتقــدم 
أمــام  فريــدة  فرصــة  الفعاليــة  هامــش 

الحضور، بتخصيص عدد من ســيارات” 
الدراغســتر“المعروفة بسرعتها الخارقة 
وقوتهــا الحصانية البالغة 1000 حصان 
للركــوب بجانب ســائق محترف يقودك 
فــي رحلــة تنطلــق مــن الصفــر وحتــى 
ثانيــة  خــالل  الســاعة  فــي  ميــل   100
واحــدة فقط لتجربة العمــر وذلك بمبلغ 
42 دينــار للشــخص الواحــد، إلى جانب 
العــرض الــذي يؤهلــك لخــوض التجربة 
مــرة أخــرى بنصــف المبلــغ أي21 دينــار 

بحريني فقط.
وســيكون التســجيل للفعالية في موقع 
السادســة  الســاعة  مــن  بــدءًا  الحــدث 

مســاء فيمــا تطلق شــارة االنطــالق عند 
الســاعة الســابعة وحتــى الثانيــة عشــر. 
كمــا يتعيــن علــى المشــتركين الخضوع 
لفحص السالمة إلزامي لسياراتهم قبل 

أن تطأ إطاراتها أرضية المضمار.
بتلكــو  مــدرج  الحلبــة  وخصصــت 

اإلثــارة  جوانــب  لمشــاهدة  الرئيســي 
كاملــة المطــل علــى المضمــار الرئيســي 
للفعاليــة بتذاكــر تبلــغ قيمتهــا ديناريــن 
فقــط فيمــا ســيتمكن الراكبــون مالزمــة 
الســائقين فــي ســياراتهم أيضــًا لعيــش 

اللحظة وذلك بمبلغ 4 دنانير بحرينية.

جانب من الفعالية

الصخير - حلبة البحرين الدولية

االثنين 18 فبراير 2019 
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أســفرت منافســات الجولة األولى من القســم الثاني لدوري الناشــئين لكرة الطاولة عن فوز توبلي على البحرين )3/صفر(، 
وســار علــى باربــار )3/صفــر(، والفتيــات علــى عالــي )3/2( ولــم يحضــر البســيتين مواجهتــه مع ســماهيج، فيما شــهد دوري 
األشبال فوز باربار على البسيتين )3/صفر(، وتوبلي على الحالة بالنتيجة نفسها، وسار على االتفاق )3/صفر(، وعالي على 

سماهيج )3/2(.

منافســات  شــهد  الناشــئين  دوري 
قويــة وإثــارة بيــن الالعبيــن، حيث 
فــاز توبلــي على البحريــن )3/صفر( 
بانتصــار فاضــل عبــاس علــى بــراء 
هانــي بثالثة أشــواط نظيفــة، وفاز 
أحمــد عباس وجاســم عبدهللا على 
علــي هشــام ومحمــد راشــد بثالثــة 

أشواط مقابل شوط.
وتمكــن ســار مــن الفــوز علــى باربار 
)3/صفر( بفوز السيد حسين عدنان 
وعلي عباس والسيد حسين حسن 
صالــح  وعلــي  جــواد  محمــد  علــى 

وأحمد هاني بثالثة أشواط نظيفة.
عالــي  علــى  الفتيــات  فــوز  وجــاء 
)3/2( بانتصــار مريــم العالــي علــى 
مجيد ناجي بثالثة أشواط نظيفة، 
وفاطمــة العالي على ناصر إبراهيم 
العالي بثالثة أشواط مقابل شوط، 
وأمروتــا علــى مجيــد ناجــي بثالثة 

أشواط نظيفة.
باربــار  تمكــن  األشــبال،  دوري  أمــا 
مــن الفوز علــى البســيتين )3/صفر( 
بانتصــار أحمــد هانــي على محســن 
علــي بثالثة أشــواط مقابل شــوط، 

وفــوز علــي حســين ويوســف هاني 
علــى محمــد ناصــر وحســن ناصــر 

بثالثة أشواط نظيفة.
وتمكن توبلي من الفوز على الحالة 
جاســم  محمــد  بانتصــار  )3/صفــر( 
وعلــي يوســف علــى الريــان محمــد 
أشــواط  بثالثــة  محمــد  وأحمــد 
نظيفــة، وفــاز كــرار جاســم طــالق 
علــى ســلطان وافي بثالثة أشــواط 

مقابل شوط.
وفــاز ســار علــى االتفــاق )3/صفــر( 
بفــوز الســيد ناصــر علــوي والســيد 

ياســر علوي والســيد حسن محمود 
حامــد  وكــرار  حســين  علــي  علــى 
وعلي محمد بثالثة أشواط نظيفة.

وتمكن عالي من الفوز على  «
سماهيج )3/2( بعد مباراة مثيرة، 

حيث فاز العبو عالي محمد نادر 
ومحمد نادر وعبدالله فؤاد على 

عباس حبيب وحسين جابر وعباس 
حبيب بثالثة أشواط نظيفة.

الرفاع - اتحاد الطاولة

انتصارات بدوري الناشئين واألشبال لكرة الطاولة

من منافسات دوري األشبال

من فعاليات الحلبة باليوم الرياضي

الصخير - حلبة البحرين الدولية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

شــارك حكمنــا الدولــي عمــار محفــوظ فــي إدارة مبــاراة فريقــي 
الوصــل اإلماراتــي واألهلــي الســعودي، والتــي أقيمــت الســبت 16 
فبرايــر الجــاري، ضمــن إطــار ذهــاب ربع نهائــي كأس زايــد لألندية 

األبطال.

وشــارك عمار محفوظ في إدارة 
المبــاراة بصفتــه حكمــا مســاعدا 

إضافيا ثانيا.
ولعبــت المبــاراة في إمــارة دبي، 
وأدارهــا طاقــم تحكيــم مختلط 
الســاحة  حكــم  مــن:  مكــون 
الحكــم  البنــا،  المصــري محمــود 
المساعد األول المصري تحسين 
أبو الســادات، والحكم المســاعد 
أحمــد حســام،  المصــري  الثانــي 
الحكــم اإلضافــي األول العماني 
قاسم الحاتمي، الحكم اإلضافي 
الثانــي عمــار محفــوظ، والحكم 

الرابع العماني عمر اليعقوبي.
مــن  الصــادر  التكليــف  وجــاء 

القــدم  لكــرة  العربــي  االتحــاد 
لحكمنــا الدولــي عمــار محفــوظ 
المتعــددة  للنجاحــات  تواصــال 
التي يحققها التحكيم البحريني 
في تواجــده بمختلف البطوالت 
الثقــة  نظيــر  واالســتحقاقات؛ 
علــى  بهــا  يتمتــع  التــي  الكبيــرة 

جميع األصعدة.
عمــار  الدولــي  الحكــم  ويعتبــر 
نخبــة  قائمــة  ضمــن  محفــوظ 
حــكام قــارة آســيا للعــام 2019، 
وســبق لــه المشــاركة فــي إدارة 
المهمــة  المباريــات  مــن  العديــد 
علــى جميــع األصعــدة المحليــة 

واإلقليمية والقارية والدولية.

محفوظ يشارك في ربع نهائي كأس زايد

ضمن منافسات 
الجولة األولى 

من القسم 
الثاني

اللجنة اإلعالمية

حسن علي



sports@albiladpress.com

توجت لجنة رياضات الموروث الشــعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية الفائزين في أشــواط الصقور ببطولتي ســمو الشــيخ 
فيصــل وســمو الشــيخ عبــدهللا نجَلي النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس االتحــاد البحريني أللعاب 
القــوى ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة، وذلك ضمن منافســات موســم ناصر بن حمد للصقــور والصيد الــذي يقام برعاية 
كريمة من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 

البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 

البحرينيــة  الصقــور  لجنــة  رئيــس  وســلم 
المــوروث  رياضــات  لجنــة  مــن  المنبثقــة 
الشــعبي محمد المري الجوائــز على الفائزين 
باألشــواط المختلفة خالل البطولتين، وذلك 
نيابــة عــن ســمو الشــيخ فيصــل بــن خالد بن 
حمــد آل خليفــة، وســمو الشــيخ عبــدهللا بــن 
بــن حمــد آل خليفــة؛ وذلــك بحضــور  خالــد 
الســلوقي  لجنــة  رئيــس  الرميحــي  راشــد 
العربــي المنبثقة من لجنة رياضات الموروث 

الشعبي أيضا.
أن  المــري  محمــد  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
بطوالت الصقور حققت نجاحا غير مســبوق 
المشــاركة  أو  المميــز  التنظيــم  عبــر  ســواء 

الكبيرة.
وأضــاف المــري: “انتهــت أربعــة أســابيع مــن 
بطوالت الصقور ضمن موســم ناصر بن حمد 
للصقور والصيد في نسخته الخامسة بنجاح 
كبير، وهذا الموســم االســتثنائي ســتقام فيه 

خمس بطوالت على مدى خمسة أسابيع”.
 ونــوه المــري بالدعــم الالمحــدود واالهتمــام 
الملــك  جاللــة  ممثــل  جانــب  مــن  المتزايــد 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
أنهــم  مؤكــدا  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
يســتمدون القــوة واإلصــرار مــن ســموه فــي 

المضي قدما بتطوير مسابقات الصقور.
كما أشاد المري بالجهود البارزة التي يقدمها 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
للشــباب والرياضة رئيس االتحــاد البحريني 
أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 

خليفة، حيث يعد ســموه أحد أبرز الداعمين 
ألنشــطة لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي 

عموما، ومسابقات الصقور خصوصا.
وتابــع: “تشــرفنا هــذا الموســم بإطالق أســماء 
أنجــال ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
وســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة على 
البطــوالت الخمــس الخاصــة بالصقــور، والتــي 
تنظمها لجنة رياضات الموروث الشعبي ضمن 

موســم ناصــر بــن حمــد للصقــور والصيــد، هذا 
الشيء يعكس مدى الرغبة الكبيرة من جانب 
أصحاب السمو باالهتمام بالرياضات التراثية، 
القادمــة؛  لألجيــال  توريثهــا  علــى  والحــرص 

كونها تمثل هوية للمجتمع البحريني”. 

بطولة حمدان بن ناصر

وفــي ســياق متصل، تبدأ اليوم منافســات 

بطولــة ســمو الشــيخ حمــدان نجــل ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وذلك في 
األسبوع الخامس لمنافسات الصقور ضمن 
موســم ناصر بن حمــد للصقور والصيد في 

نسخته الخامسة.
وتبدأ بطولة ســمو الشيخ حمدان بن ناصر 
بــن حمــد آل خليفة صبــاح اليــوم )اإلثنين( 
فــي المخيــم الخــاص بالصقور فــي منطقة 
الصبخــة بقرية البحرين الدولية لســباقات 

القدرة، حيث يبدأ المسابقة كالعادة بعملية 
التســجيل والتشــبية عند الســاعة التاسعة 

وحتى الحادية عشرة صباًحا.
 وتنطلــق المنافســات بصفــة رســمية عنــد 
الثانية عشرة ظهرا بإقامة أشواط التأهيل 
والجيــرات  الشــواهين  الجيــرات  لصقــور 
الخلــط فئــة القرانيــس، إذ تقتصــر بطولــة 
ســمو الشــيخ حمــدان بــن ناصــر آل خليفــة 

على فئة القرانيس.

وتستكمل منافســات البطولة في األسبوع 
بأشــواط  )الثالثــاء(  غــدا  يــوم  الخامــس 
الحــرار والشــواهين فئــة القرانيــس، بينمــا 
تختتم المســابقة األربعاء بإقامة األشواط 
أيًضــا،  القرانيــس  فئــة  للجيــرات  النهائيــة 
إضافــة إلــى مســابقة الصقار الصغيــر التي 
بطــوالت  هامــش  علــى  أســبوعيا  تقــام 
الصقور؛ لمنح الصغار فرصة للمنافســة في 

مسابقات الصقور.

تتويج الفائزين بكأَسي فيصل وعبداهلل بن خالد للصقور
ــة ــارك ــش ــم ــوق بــالــتــنــظــيــم وال ــب ــس ــر م ــي ــا غ ــاًح ــج ــري: الــبــطــوالت حــقــقــت ن ــمـ الـ

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

أكــد رئيس االتحاد البحريني للســيارات 
بــن عيســى آل خليفــة  الشــيخ عبــدهللا 
شــهدها  التــي  الواســعة  المشــاركة  أن 
فعاليتــي  فــي  الرياضــي  البحريــن  يــوم 
األوتوكــروس والكارتنــغ، والتــي أقيمت 
الدوليــة  البحريــن  حلبــة  مــع  بالتعــاون 
اليــوم  بهــذا  الشــبابي  االهتمــام  تؤكــد 

الرياضي الوطني.
وكشــف عبدهللا بن عيســى أن المشاركة 
علــى  واضــح  دليــل  مســبوقة  الكبيــرة 
نجــاح مبــادرة االتحاد وتحقيــق أهدافه 
هــذا  العــدد  ارتفــاع  وأن  المنشــودة، 
العــام مؤشــر قاطع علــى انتشــار رياضة 
الســيارات بيــن أوســاط المجمــع وجميع 

أطيافه وفئاته. 
آل  بــن عيســى  عبــدهللا  الشــيخ  وأشــار 
خليفــة أن االتحاد فخور بالمشــاركة في 
هــذه الفعاليــة الرياضيــة الوطنيــة التــي 
تجمــع كافة أطيــاف المجمتع البحريني، 
وأن يكون شــريكا أساسيا فيها، وحرص 
أجــل  مــن  جهــده؛  قصــارى  يقــدم  أن 
المســاهمة فــي تحقيــق تطلعــات اللجنة 

مــن  وتوجهاتهــا  البحرينيــة  األولمبيــة 
إقامة هذا اليوم الرياضي.

وأوضح رئيس االتحاد بأن المشاركة في 
هــذا الحدث الوطني المهــم يعزز مفهوم 
أســلوب  وجعلهــا  المجتمعيــة،  الرياضــة 
حياة بما يسهم في تعزيز الصحة العامة 
فــي المجمتــع وبنــاء المواطــن الصالــح 
عقليــا وبدنيــا وذهنيــا وإتاحــة الفرصــة 
للشــباب والناشــئة؛ للتعــرف على رياضة 

السيارات كهدف أساس.
 وأقيم مهرجان الكارتنغ بدءا من الساعة 
11 صباحــا وحتــى 3 مســاًء، وحظيــت 
بالمشــاركة الواسعة من مختلف األعمار، 
كمــا أقيــم ســباق األوتوكروس بــدءا من 

الساعة 3 عصرا وحتى 8 مساًء.

عبداهلل بن عيسى: نجاح اليوم الرياضي

تختتــم اليوم “اإلثنين” مباريات الجولة الثامنة 
القــدم  لكــرة  للجامعــات  الوطنــي  الــدوري  مــن 
بإقامــة مباراتين، وتجمع األولى فريقي جامعة 
البحريــن معهــد البحريــن للدراســات المصرفية 
عند الخامســة مســاًء، وتعقبهــا المبــاراة الثانية 
بيــن فريقــي جامعــة الخليج العربــي مع جامعة 
AMA عنــد الســابعة مســاء علــى ملعــب جامعة 

البحرين الطبية بالمحرق. 
األكبــر  ألهميــة  ســتكون  األولــى  المبــاراة  فــي 
أحــد  يعتبــر  الــذي  البحريــن  جامعــة  لفريــق 
أطــراف المنافســة على صــدارة الــدوري، حيث 
 ،“ نقطــة   14“ برصيــد  الثانــي  المركــز  يحتــل 
وال خيــار أمــام ســوى الفــوز لمواصلــة مشــواره 
جامعــة  فريــق  مطاردتــه  وتشــديد  التنافســي 
المبــاراة  وفــي  المتصــدر.  التطبيقيــة  العلــوم 
الثانية يســعى فريق جامعة AMA إلى مواصلة 
انطالقتــه والتقــدم نحــو مراكــز المقدمــة، لكــن 
مهمتــه اليــوم تتطلب الحذر أمــام فريق جامعة 
الخليج العربي الذي ســجل تطورا في مســتواه 

ونتائجه في مبارياته األخيرة. 

دوري كرة الطائرة
للكــرة  التطبيقيــة  العلــوم  جامعــة  فريــق  أذاق 
البحريــن  بوليتكنــك  فريــق  منافســه  الطائــرة 
بشــوطين  هزمــه  أن  بعــد  الثانيــة  الخســارة 

التــي  المبــاراة  فــي   16/25,20/25 نظيفيــن 
أقيمــت علــى صالــة الفريــق الخاســر فــي إطــار 
منافسات الجولة الخامسة من الدوري الوطني 
النتيجــة  وبهــذه  الطائــرة،  للكــرة  للجامعــات 

رفــع فريــق التطبيقيــة رصيــده إلــى تســع نقاط 
خلــف المتصــدر الدولية بعشــر نقــاط، بينما ظل 

بوليتكنك على نقاطه الست. 

 دوري لكرة السلة
حقــق فريــق جامعــة البحريــن العالمــة الكاملــة 
لمنافســات المرحلــة األولــى من بطولــة الدوري 
الوطنــي للجامعــات لكــرة الســلة لفئــة الطالبات 
بعد تغلبه على منافســه فريــق الجامعة األهلية 
جامعــة  فريــق  أحــرز  فيمــا   ،78-33 بنتيجــة 
الجامعــة  فريــق  علــى  كبيــرا  فــوزا  بوليتكنــك 
ختــام  فــي   50-8 بنتيجــة  المفتوحــة  العربيــة 

مباريات الجولة الخامسة. 
صــدارة  فــي  البحريــن  جامعــة  فريــق  وجــاء 
الترتيــب العــام برصيــد 8 نقــاط، فيمــا الجامعة 

األهلية تعرض للهزيمة الثالثة. 
وفــي المبــاراة الثانيــة لــم يواجه فريــق جامعة 
بوليتكنك أية صعوبة من تخطي عقبة الجامعة 
العربيــة المفتوحــة بنتيجة 8-50، رافعا رصيده 

إلى 6 نقاط، وضمن المركز الثالث للبطولة.

من منافسات الطائرة

عبدالله بن عيسى 

المتصدر عــلــى  الــضــغــط  لتشديد  تسعيان  ــا”  ــ ”أم و  الــبــحــريــن  جــامــعــة 
ختام الجولة الثامنة من الدوري الوطني للجامعات

اختتمت بطولة سمو االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة لقفز الحواجز تحت رعاية 
رئيس االتحاد الملكي، نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل 
خليفــة بميــدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفة، والتي شــهدت نديــة وإثارة عاليتين في 
الميدان، وبمشــاركة واســعة من الفرســان واإلســطبالت المحلية، حيث لم تخُل مســابقات 
البطولة من اإلثارة والتشويق، وكان فارس مركز حوار للفروسية قد تمكن من تحقيق لقب 
المســابقة الكبــرى بعــد أن قدم أداء فنيا رائعا نال مــن خالله على إعجاب الجميع ليحصد 4 

ألقاب كبرى من أصل 8 بطوالت للقفز في الموسم الحالي.

أكــد مديــر البطولــة محمــد داد هللا أن هــدف 
اللجنة المنظمة للبطولة وبالتنســيق مع لجنة 
قفــز الحواجــز رســمت خطــة لهــذا الموســم؛ 
لتطــور  نظــرا  االرتفاعــات؛  لهــذه  للوصــول 
رياضــة القفز بالمملكة ومســتويات الفرســان 

أنفسهم.
وقــال داد هللا “ألول مــرة هــذا الموســم نصــل 
إلــى االرتفــاع 140 ســم، وهــي الخطــة التــي 
وضعناهــا منذ بداية الموســم لرفع مســتويات 
الفرســان، والشــك أن مــا شــهدناه ومــا قدمــه 

الفرســان كان رائعــا على مــرأى الجميع، حيث 
الفنيــة  اإلمكانــات  البحريــن  فرســان  يمتلــك 
العاليــة، ومــازال أمامنــا وقــت كــي نصــل إلــى 
االرتفــاع 150 ســم حتــى نهايــة الموســم مــن 
بطــوالت القفز، يســتطيع الفرســان أن يأخذوا 
قســطا مــن الراحــة بعــد 4 أســابيع متتالية من 
المتواصــل،  والضغــط  العاليــة  المنافســات 
فرصــة إلعادة الحســابات والرجــوع بجهوزية 
عاليــة لبطولــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة، والتــي تعــد مــن أهم وأقــوى وأبرز 

بطوالت الموسم التي يوليها الفرسان وتوليها 
اإلسطبالت اهتماما من نوع خاص جدا”. 

 أعدكم بالمزيد 

 بطــل المســابقة الكبرى أحمــد أكبر أعرب عن 
بالــغ ســعادته باإلنجــاز الــذي حققــه وخطفــه 
يكــن  “لــم  وقــال  الكبــرى،  المســابقة  للقــب 
ســهال الوصــول للقــب، حيــث إنــه لــم يتمكــن 
وال فــارس مــن أن يتعــدى جميــع الحواجــز 
أنــا  فقــط  ثالثــة  وتأهــل  أخطــاء،  دون  مــن 

الرميحــي وصابــر ســلمان، حيــث  ومعيــوف 
وصلنــا المرحلــة الثانية بأربعــة أخطاء فقط، 
الثانيــة،  الجولــة  فــي  المنافســة  واحتدمــت 
وكان البــد مــن إنهــاء المســلك بأســرع زمــن 
مــن  وتمكنــت  حاجــز،  أي  إســقاط  ودون 
أن أحلــق باللقــب، والــذي جعلنــي فــي قمــة 
ســعادتي”. وأضــاف أكبــر أنــه يســعى أللقــاب 
أخــرى، وقال “البطولة القادمــة، بطولة القائد 

آل  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  الرياضــي ســمو 
خليفــة، بطولــة عزيــزة علــى قلــوب الجميــع 
ومهمة جدا، والبد أن يكون لها اســتعداد من 
نــوع خاص جدا، ســأبذل قصــارى جهدي في 
منافســاتها مع فريقي مركز حوار للفروســية، 
وجميع فرســان الفريق ســيكونون على أهبة 
االســتعداد ألقــوى بطــوالت موســم القــدرة، 
لدينــا مــن الوقت ما يكفــي للراحة والتدريب 

والرجوع للميدان بقوة مضاعفة.
وســيكون فرسان وفارســات المملكة ومحبو 
رياضــة قفز الحواجــز والجماهير على موعد 
جديد ومهم في بطولة سمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة للقفــز برعاي شــركة دلمونيا، 
والتــي مــن المقــرر أن تقــام منافســاتها فــي 
8 مــن شــهر مــارس المقبــل بميــدان االتحــاد 

الرياضي العسكري بالرفة.

اللجنة اإلعالمية

ختام منافسات بطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز

جانب من المنافسات محمد داد الله
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ندية وإثارة عاليتان 
بمشاركة واسعة 

من الفرسان 
واإلسطبالت



شــهدت المباريــات الثــاث التي أقيمت ضمن الجولة 11 لــدوري ناصر بن حمد 
الممتــاز لكــرة القــدم خــال األســبوع الماضــي تســجيل 7 أهــداف، كان نصيب 
فريــق الشــباب األكبــر منهــا، حينمــا ســجل أربعــة أهــداف فــاز بها على حســاب 

الحالة مبتعًدا بذلك عن المركز األخير تارًكا ذلك لفريق الحالة.

الثــاث  المباريــات  نتائــج  وكانــت 
أسفرت عن ارتقاء المنامة إلى صدارة 
الترتيــب أيًضا رغــم تعادله مع النجمة 
بهــدف لكليهمــا، فيمــا حقــق المالكيــة 
فــوًزا ثمينــا على حســاب البديع بهدف 

دون رد.
وأجــل االتحــاد مباراتين ضمن الجولة 
11 وهمــا: الرفاع مع المحرق، والرفاع 

الشرقي مع الحد.
فــي  المســجلة  النتائــج  علــى  وبنــاًء 
المباريــات الثــاث، فــإن الترتيب صار 
كاآلتــي: المنامــة متصــدًرا برصيــد 22 
نقطــة من 12 مبــاراة، الرفاع 21 نقطة 
مــن 10 مباريــات، المحــرق 20 نقطــة 
مــن 10 مباريات، النجمة 20 نقطة من 
12 مبــاراة، الرفــاع الشــرقي 15 نقطــة 
مــن 10 مباريــات، الحــد 13 نقطــة مــن 
مــن  نقطــة   12 البديــع  مباريــات،   10
11 مبــاراة، المالكيــة 12 نقطــة مــن 12 
مباراة، الشــباب 9 نقاط من 12 مباراة، 
وأخيًرا الحالة بـ 8 نقاط من 11 مباراة.

 شكًرا ألهالي الالعبين

قــّدم العب فريق الشــباب علي حســن 
سعيد شكره ألهالي العبي فريقه على 

وقوفهم مع الماروني ومؤازرته لهم.
وقــال علــي حســن ســعيد بعــد الفــوز 
أهالــي  أشــكر  “أود  الحالــة:  علــى 
الاعبين الذين ســاندونا، خصوًصا مع 
حضورهم للتدريب األخير قبل مباراة 
النجمــة، وكنا حينها نعيش في أوقات 

صعبة”.

وأضاف: “الفوز هدية ألهالي الاعبين 
فالفريــق  أفضــل،  القــادم  أن  ونعدهــم 
خــال المباريــات األخيــرة قــّدم األداء 
ورجــع لمســتواه المعهــود لكــن النتائج 
لــم يوفــق فيهــا، واليــوم حققنــا الفــوز 
علــى الحالة ونتمناه أن يكون انطاقة 

جديدة لنا”.

مباراة للنسيان

عيســى  الحالــة  فريــق  إداري  أكــد 
التميمي أن مباراة الشباب للنسيان.

فريــق  إن  التميمــي  عيســى  وقــال 
الشــباب لعــب مبــاراة كبيرة واســتحق 

من خالها الظفر بالنقاط الثاث.
وأضــاف: “كنــا نأمل في حصــد النقاط 
الثــاث، إال أننــا لــم نوّفــق لذلــك. علينا 
التركيــز فــي القــادم فهو أكثــر صعوبة 
وأكثــر أهمية، خصوًصا أننا في مباراة 
الشــباب لم نقدم ما يشــفع لنا لتحقيق 

الفوز”.
وتابــع: “علينــا عمــل كبيــر فــي تهيئــة 
الفريــق إلعادتــه إلــى الوضــع الطبيعي 

وتحقيق النتائج اإليجابية”.

 نطمح لألفضل

قــال مســاعد مــدرب فريــق البديــع 
كان  فريقــه  إن  بلولــه  عبدالعزيــز 
يأمل في تحقيق الفوز على حساب 

المالكية، إال أنه لم يوفق لذلك.
وأشــار بلولــه إلــى أن العبــي فريقه 
المبــاراة،  قدمــوا مــا عليهــم خــال 
مبيًنا أن هذا قدر وحال كرة القدم.

البدعــاوي  الفريــق  أن  وأوضــح 
إلــى  مشــيًرا  إصابــات،  مــن  يعانــي 
الفتــرة  خــال  الصفــوف  اكتمــال 
المقبلــة، والطمــوح لتقديم األفضل 
خــال الجــوالت المقبلــة، خصوًصــا 
أن الخســارة أمــام المالكيــة جــاءت 

خطــأ  مــن  الفريــق  تلقــاه  بهــدف 
دفاعي.

 ثالث نقاط مهمة

أوضــح مــدرب فريــق المالكيــة أحمــد 
ا  صالــح الدخيــل أن فريقــه كان مصــرًّ

علــى حصــد النقاط الثاث فــي مباراة 
البديع.

وأشــار أحمــد صالــح الدخيــل إلــى أن 
المالكية دخل المباراة مســتحوًذا على 
الكــرة وضاغًطــا علــى المنافــس، مبيًنا 
أنــه ورغــم قلة الفــرص، إال أن المالكية 

الثــاث  النقــاط  بحصــد  األهــم  حقــق 
المهمة في هذا الوقت.

ولفــت إلى أن المالكية يرتفع مســتواه 
ــا مــع تقادم المباريــات، خاصة  تدريجيًّ
مع وجــود العديد من الاعبين الصغار 

في السن.

 أحمد الدخيل عبدالعزيز بلوله عيسى التميمي علي حسن سعيد

المنامة يرتقي إلى الصدارة... وفوز مهم للمالكية والشباب
الممتــاز حمــد  بــن  ناصــر  لــدوري   11 الجولــة  ضمــن  مباريــات   3 فــي  أهــداف   7

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

أكد مدير بطولة Wonder Women عبدالرضا عبدهللا التي ســتقام تحت رعاية كريمة من عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية 
رئيسة لجنة النشاط النسائي رئيسة االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة والتي يقيمها االتحاد البحريني 
لرفــع األثقــال بالتعــاون مــع صالــة انلمتــد كــروس فــت، وذلك في 23 من شــهر فبرايــر الجاري بصالــة انلمتد كــروس فت، الواقعــة بالمنطقة 
ا، أن هــذه البطولــة تأتي ضمــن اســتراتيجية مجلس إدارة االتحــاد البحريني لرفــع األثقال  الصناعيــة بالحــد، وبمســاهمة فريــق كــن مســتعدًّ
بقيادة ســلطان الغانم الذي يبذل جهوًدا جبارة من أجل االرتقاء برياضة رفع األثقال وتعزيز موقعها على الخارطة الرياضية ودور جميع 

األعضاء ولجنة رفع األثقال.

ونــّوه عبــدهللا بــأن لجنــة رياضــة المــرأة فــي 
االتحــاد البحرينــي لرفع االثقال برئاســة نيله 
المير قد وضعت االستراتيجية للسير بالعمل 
الرياضــي ضمــن رؤيــة ممثــل جالــة الملــك 
لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب، رئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة أن تكــون مملكــة 
خــال  الرياضــة  الشــباب  عاصمــة  البحريــن 

األربع سنوات القادمة سباقة.

لجميــع  ســتتيح  البطولــة  هــذه  أن  وأشــار 
والصــاالت  األنديــة  مختلــف  مــن  الاعبــات 
الرياضيــة بإطــاق قدراتهــن والتنافــس على 
المراكز والمراتب المتقدمة، حيث تم اعتماد 
العمــوم  الناشــئين،  وهــي  وزنيــة  فئــات   3
والشــباب، وســيتم احتســاب النتائج العمرية 
وتتويــج أفضــل العبة على مســتوى البطولة 
لاتحــاد  تابــع  نظــام  وهــو  الروبــي،  بنظــام 
الدولي لرفع األثقال ويحسب نتيجة الاعبة 
ــا  البطولــة تحكيميًّ النقــاط، وســيدير  بنظــام 

وتشــجيًعا  الدولييــن،  الحــكام  مــن  نخبــة 
للمشــاركات تم تخصيص جائزة قيمة لاعبة 
التــي تحقــق معدل 80 % فما فوق من الرقم 
القياســي العالمي، لذا نتوقع مشــاركة واسعة 

ومنافسات قوية في هذه البطولة.
نخبــة  البطولــة  هــذه  منافســات  وســيحكم 
مــن الحــكام الدولييــن وهــم: محمــد عيســى 
النينــون، علــي يســوف يحيــى، نيلــه عبــدهللا 
الميــر، مــروة عرفــات، ســيد نضــال ســلمان، 
فاطمة بورشــيد، ســيد حمزه الحسيني، جابر 

إبراهيم العرادي وعبدالرضا عبدهللا يوسف.
االثقــال  رفــع  للعبــة  الفنــي  المديــر  وأوضــح 
ســتكون  المشــاركة  أن  عبــدهللا  عبدالرضــا 
قوية وواســعة مــن الاعبات، وســتكون هذه 
البطولــة بمثابــة الفرصــة الكتشــاف مواهــب 
وخامــات نســائية جديــدة فــي رياضــة رفــع 

رفــع  رياضــة  إن  حيــث  النســائية،  األثقــال 
األثقــال النســائية تشــهد تطوًرا كبيــًرا بفضل 
االهتمــام الامحــدود مــن القيــادة الحكيمــة 
بالمملكــة، حيــث شــهدت بطولــة أنديــة غرب 
آســيا التــي احتضنتهــا المملكــة للمــرة األولى 
والتــي أقيمــت بالتعــاون مــع نــادي المحــرق 

مشــاركة  الماضــي  ديســمبر  شــهر  خــال 
واســعة مــن العبــات رفــع األثقــال مــن دول 
منطقــة غــرب آســيا وتميــزت خالهــا العبات 
األنديــة الوطنيــة وهــو تأكيــد علــى وصلــت 
إليــه الرياضــة النســائية عموًمــا ورياضة رفع 

األثقال خصوًصا.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

عبداهلل: البطولة فرصة الكتشاف مواهب نسائية جديدة

شعار االتحاد البحريني لرفع األثقال عبدالرضا عبدالله

فوز ثمين للبسيتين وسترة
ــيــة ــان ــث ــة ال ــ ــدرج ــ ــرة لــــــدوري ال ــاشـ ــعـ ــام الـــجـــولـــة الـ ــتـ الـــيـــوم خـ

أســفرت نتائــج افتتــاح الجولــة العاشــرة لــدوري الدرجــة الثانيــة لكــرة 
القدم، عن فوز البســيتين على االتفاق بهدف دون رد، وفوز ســترة على 
مدينــة عيســى بهدفين مقابل واحــد، في المباريات التــي أقيمت أمس. 
علــى ملعــب نــادي النجمة، تمكن البســيتين من تحقيق فــوز ثمين ومهم 
أبقــاه فــي وصافة الدوري على حســاب االتفاق بهدف جــاء عبر الاعب 
عبدهللا دعيج. ووصل البسيتين إلى 21 نقطة ، فيما بقي االتفاق أخيرا 
فــي جــدول الترتيب بنقطة واحدة. وفي مباراة احتضنها اســتاد النادي 
األهلــي، فــاز ســترة علــى مدينــة عيســى بهدفيــن مقابــل واحــد. ويدين 
ســترة بالهدفيــن إلــى صاحبهمــا الاعب ســيد قاســم علوي، فيما ســجل 
الاعــب محمــد بــن علــي الهــدف الوحيــد لمدينــة عيســى. ووصــل رصد 
ســترة إلــى 19 نقطــة فــي المركــز الثالــث، فيمــا بقــي مدينة عيســى عند 
15 نقطــة فــي المركز الرابع. وتختتم منافســات الجولــة اليوم )اإلثنين(، 
إذ يلعــب األهلــي متصــدر الترتيــب )22 نقطة( مع التضامــن )4 نقاط في 
المركــز قبــل األخيــر( على اســتاد مدينة خليفــة الرياضية عند 7 مســاء، 
وعنــد 6.15 مســاء يلعــب قالــي )6 نقاط في المركز الســابع( مع االتحاد 

من لقاء سترة ومدينة عيسى  )10 نقاط في المركز الخامس(، وذلك على استاد النادي األهلي.
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من لقاء المنامة والنجمة من لقاء الشباب والحالة

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

شــهدت مسابقة الريشــة الطائرة بدورة 
األلعاب العالمية لذوي اإلعاقة الحركية 
والبتــر التــي تحتضنهــا مدينة الشــارقة 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة 
برعايــة عضــو المجلــس األعلــى حاكــم 
الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور 
القاســمي حصــاًدا  محمــد  بــن  ســلطان 
ا متميًزا عكس المســتوى المتطور  عربيًّ

للعبة في الوطن العربي.
 وحققت المنتخبات العربية 18 ميدالية 
6 ميداليــات ذهبيــة  بينهــا  مــن  ملونــة 
ميداليــات  و6  فضيــة  ميداليــات  و6 
برونزية. وكسبت اإلمارات 4 ميداليات 
وبرونزيــة،  ذهبيــات   3 بينهــا  متنوعــة 
ميداليــات   3 علــى  حصلــت  والكويــت 
بينهــا ذهبيــة وفضيتين، ونالت ســوريا 
ذهبيتــان وفضيــة،  بينهــا  ميداليــات   3
وكســبت لبنــان 3 ميداليــات مــن بينهــا 
فضيتــان وبرونزية، وحصد اليمن على 
العــراق  ميداليتيــن فضيتيــن، وكســب 
ميداليتيــن فضيتين، وحصــدت مملكة 

البحرين على ميدالية فضية.
وبهــذه المناســبة، أعــرب نائــب رئيــس 
الفنيــة  للشــئون  العربــي  االتحــاد 
والمسابقات محمد ذيابات عن اعتزازه 
الكبيــر بالنتائــج العربية بــدورة األلعاب 
العالميــة لذوي اإلعاقــة الحركية والبتر 
االتحــادات  اهتمــام  تعكــس  والتــي 
العربية الوطنية للريشــة الطائرة بذوي 
االحتياجات الخاصــة في بلدانهم وهو 
مــا يتماشــى مــع اســتراتيجية االتحــاد 

العربي للريشة الطائرة.
وأوضــح ذيابات أن مــا حققه الاعبون 
والاعبــات العــرب في المحفــل الدولي 
واالعتــزاز  الفخــر  علــى  يبعــث  أمــر 
ويعكس الجهود التي تبذلها االتحادات 
العربية في ســبيل تطويــر وتعزيز لعبة 
االحتياجــات  لــذوي  الطائــرة  الريشــة 
الخاصة، مؤكــًدا حرص االتحاد العربي 
في تعزيز تلك الجهود مستقباً والعمل 
علــى  باللعبــة  النهــوض  فــي  بيــد  يــًدا 

مختلف األصعدة والمستويات.

حصاد عربي للريشة الطائرة

أحمد مهدي تصوير: سيد علي شبر



العــب  بواتينــج،  برينــس  كيفــن  أعــرب 
برشــلونة، عن ســعادته بالظهور األساســي 
األول مــع البلوجرانا، في المباراة التي فاز 
بها فريقه بهدف دون رد، يوم السبت، ضد 

بلد الوليد، بالجولة الـ24 من الليجا.
 60 لمــدة  شــارك  الغانــي  النجــم  وكان 
دقيقــة فــي المباراة، قبل أن يغــادر لصالح 

األوروجواياني لويس سواريز.
وقــال بواتينــج، خــال تصريحــات نقلتهــا 
كان  “لقــد  اإلســبانية:  “ســبورت”  صحيفــة 

يوم خاًصا بالنسبة لي، ألنه كان حلم”.
صفــوف  فــي  تلعــب  “حيــن  وأضــاف: 
تتلقــى  أن  العــادي  فمــن  برشــلونة، 

االنتقادات”.
واختتم: “أنا شــخص واقعــي، وأعلم أنني 

هنا لمساعدة الفريق”.
وانضــم بواتينــج لصفــوف البارســا، خال 
فتــرة االنتقــاالت الشــتوية الماضيــة، على 
ساســولو  صفــوف  مــن  اإلعــارة،  ســبيل 

اإليطالي.

انتكاسة الملكي
تعــرض ريــال مدريــد للهزيمــة بنتيجــة )1-2( أمــام ضيفــه جيرونــا، أمــس األحــد، ضمــن 

منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري االسباني لكرة القدم.

فــي  مدريــد  لريــال  كاســيميرو  وســجل 
الدقيقة 25، بينما أحرز لجيرونا كريستيان 
فــي  وبورتــو،  جــزاء  ركلــة  مــن  ســتواني 

الدقيقتين 65 و75 على الترتيب.
وتجمــد رصيــد ريــال مدريد عنــد 45 نقطة 
جيرونــا  رفــع  بينمــا  الثالــث،  المركــز  فــي 

رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ15.
التســجيل  كاســيميرو  البرازيلــي  وافتتــح 
لريال مدريد، في الدقيقة 25، حيث أرسل 
األلمانــي تونــي كــروس كــرة عرضيــة مــن 
الجبهــة اليمنــى، حولهــا الاعــب البرازيلــي 

برأسية أقصى يمين حارس جيرونا.
وفــي الشــوط الثانــي، دفــع إيزيبيــو مدرب 
جيرونــا بأليكــس جارســيا بدال مــن بونس، 
بــورو، وأخيــًرا  بــدال مــن  وأنتونــي لوزانــو 

فيرنانديز بدال من بورتو.
ســانتياجو  دفــع  اآلخــر،  الجانــب  وعلــى 
ســوالري مــدرب ريال مدريد بفينيســيوس 
ثــم  فاســيكز،  لــوكاس  مــن  بــدال  جونيــور 
جاريــث بيــل بــدال مــن أسينســيو، وأخيــًرا 

ماريانو دياز بدال من سيبايوس.
جــزاء  ركلــة  المبــاراة  حكــم  واحتســب 

المدافــع ســيرجيو  لمــس  بعدمــا  لجيرونــا، 
رامــوس الكرة في منطقة الجــزاء، ونفذها 
ستواني بنجاح على يسار الحارس كورتوا 

فــي الدقيقــة 65. واقتنــص بورتــو الهــدف 
الثانــي لجيرونــا، فــي الدقيقــة 75، حيــث 
ســدد لوزانــو كــرة قويــة تصدى لهــا حارس 

ريــال مدريــد كورتــوا، قبــل أن ترتــد أمــام 
قدمــي بورتــو الــذي أســكنها فــي الشــباك. 
الصفــراء  البطاقــة  المبــاراة  حكــم  وأشــهر 

ثــم الحمــراء فــي وجــه ســيرجيو  الثانيــة 
رامــوس، بســبب تدخلــه علــى ألــكاال العب 

جيرونا.

حلم الرباعية

وكاالت

كشف األرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، عن الطموح الذي يهدف 
لتحقيقه هذا الموسم. وقال أجويرو: “الوصول إلى هذه المرحلة الحاسمة من الموسم 

مع امتالكنا فرصة الفوز ب4 ألقاب، يعني أن الفريق يقدم موسًما ممتاًزا”.

وأضــاف: “أتمنــى أن أحصــد األلقاب الـ 
4 )الــدوري اإلنجليــزي ودوري األبطال 
وكأس الرابطــة وكأس إنجلترا(، وأعلم 
أن هــذا اإلنجــاز لــم يتحقــق مــن قبــل، 

ولكننا نسعى لكتابة التاريخ”.
ســيتي  مانشســتر  “الرحيــل؟  وتابــع: 
فريــق من فئة األبطــال ويقوده مدرب 
أنــا  ذلــك؟..  غيــر  ســأريد  مــاذا  بطــل، 
ســعيد للغاية مع الســيتي، وال أفكر في 

المغادرة”.
وواصــل: “أنــا في ناٍد رائــع يعتني دائًما 
بالاعبيــن. لقــد رأيــت هــذا األمــر منــذ 

اليوم األول لي مع مانشستر سيتي”.
وأكمــل: “عقــب االعتــزال؟ مــا زلــت ال 
أعــرف مــاذا ســأفعل عندمــا أنتهــي من 
اللعــب، لكننــي سأســتمر فــي عالــم كرة 

القدم”.

أحلــم  الحالــي  الوقــت  “فــي  وأردف: 
بحصــد األلقــاب مــع الســيتي فــي كل 
موســم، وهــذا هــو التحــدي الرئيســي 

لي”.
وحــول احتمالية صناعــة تمثال له في 
مانشســتر ســيتي عقب االعتزال، علق 
أجويــرو: “ال أعــرف، ولكــن أعتقد أنني 
ســأبدو غريًبا جًدا. وربما سيكون األمر 
مبالًغــا فيــه، كمــا أن كل هــذه األشــياء 
ال تعتمــد علــي. أنــا فقــط أريــد الفــوز 

بالبطوالت وتسجيل األهداف”.
علــى صعيــد آخــر، ذكر تقريــر صحافي 
ديربــي  مبــاراة  تأجيــل  أن  بريطانــي، 
واليونايتــد،  الســيتي  بيــن  مانشســتر 
يقــدم خدمة جليلة لليفربول، من أجل 

حسم لقب البريمييرليج.
وكان من المفترض أن يتقابل الســيتي 

واليونايتــد يوم 16 مارس المقبل على 
ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافســات 
الجولــة ال31 مــن الــدوري اإلنجليــزي 
ولكــن ســيتم تحديــد موعــد  الممتــاز، 
جديــد للقاء، عقب تأهل فريق المدرب 
بيــب جوارديــوال إلــى ربــع نهائي كأس 

االتحاد اإلنجليزي.

ووفًقــا لصحيفــة “ميــرور” البريطانيــة 
فــإن المبــاراة قــد تلعــب فــي األســبوع 
األول مــن شــهر أبريــل المقبــل، وهو ما 
يخــدم ليفربول الســاعي لحصد اللقب 
وحقــق  الجيــدة  مســيرته  واصــل  إذا 
الفــوز فــي المباريــات الـــ 6 المقبلة قبل 

هذا الموعد.
الســيتي  فــإن  اآلخــر،  الجانــب  وعلــى 
سيخوض 4 مباريات قبل الديربي وإذا 
حســم كل المواجهــات لصالحــه، فإنــه 
ســيذهب إلــى ملعــب “أولــد ترافــورد” 
بضغــط كبيــر فــي صــراع اللقــب، ألنــه 
ســيكون متأخًرا عن الريــدز ب6 نقاط، 
للتعويــض  فقــط  مباريــات   5 وأمامــه 

عقب الصدام مع اليونايتد.

يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر  «
الدوري اإلنجليزي برصيد 65 نقطة، 
وهو نفس رصيد ليفربول الوصيف، 

ولكن فريق جوارديوال لعب مباراة 
إضافية عن الريدز.

سيرجيو أجويرو

ريال مدريد تعرض لخسارة مفاجئة في ملعبه

وكاالت

وكاالت
وكاالت

بواتينج يتحلى 
بالواقعية

أن  بريطانــي،  صحافــي  تقريــر  كشــف 
ليفربــول لــم يعــد قلًقــا مــن تكرار ســيناريو 
رحيــل نجومــه في الســنوات األخيــرة، مع 

الدولي المصري محمد صاح.
وقالــت صحيفــة “ميــرور” البريطانيــة، إن 
لويــس  األوروجويانــي  رحيــل  ســيناريو 
ســواريز والبرازيلــي فيليــب كوتينيــو إلــى 
برشــلونة، غيــر وارد مع صــاح، أو أي نجم 

آخر في الريدز.
البريطانيــة  التقاريــر  مــن  العديــد  وكانــت 
بإمكانيــة  ربطــت صــاح  قــد  واإليطاليــة، 
االنتقــال إلى يوفنتوس، ســواء عن طريق 
دفع اليوفي ل175 مليون جنيه إسترليني، 
أو مــن خــال دخوله في صفقة تبادلية مع 
باولــو ديباال باإلضافة إلى مبلغ مالي يصل 

إلى نحو 44 مليون إسترليني.
ليفربــول  تحقيــق  أن  الصحيفــة،  وأكــدت 
مليــون   125 إلــى  تصــل  ســنوية  ألربــاح 
إسترليني، يضع النادي في المنطقة اآلمنة 
بســبب  نجومــه  خالهــا  يخســر  لــن  التــي 

حصولهم على عروض ضخمة.

وأشــارت إلــى أن ليفربــول كان فــي حاجة 
رحيــل  علــى  وافــق  عندمــا  أمــوال  إلــى 
ســواريز فــي عــام 2014 مقابــل 65 مليون 

جنيه إسترليني.
وأوضحــت أن ليفربول كان غير قادر على 
إبقــاء كوتينيــو فــي أنفيلــد، عندمــا عــرض 

برشــلونة 105 مايين جنيه إسترليني في 
يناير 2018.

وشــددت الصحيفة علــى أن ليفربول دخل 
نجــح  أن  بعــد  جديــًدا،  مالًيــا  عصــًرا  اآلن 
المــاك فــي تحويــل الوضــع المالــي للنادي 

إلى األفضل.

محمد صالح

مستقبل صالح
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كأس إنجلترا
 ثمن النهائي

م يونايتدتشيلسي 22.30

الدوري االسباني
الجولة 24

بلباوهويسكا 23.00

الدوري االيطالي
 الجولة 24

بولونياروما  22.30

الدوري األلماني
الجولة 22

دورتموندنورنبرغ  22.30 

وكاالت

جيــل  الحكــم  فايكانــو،  رايــو  انتقــد 
الفريــق  مبــاراة  أدار  الــذي  مانزانــو، 
أمام أتلتيكو مدريد، يوم السبت، في 

الجولة الـ24 من الدوري اإلسباني.
ونشــر النــادي صورة ظهــر فيها العب 
الروخيبانكــوس ألفــارو موراتــا فــي 
وضعية تســلل، باللعبة التي جاء منها 
هــدف اللقاء الوحيد، الذي منح الفوز 
لرجال األرجنتيني دييجو سيميوني.

وعلــى ملعب )فاييــكاس(، فاز األتلتي 
بهــدف وحيــد جــاء بتوقيع الفرنســي 
أنطــوان جريزمــان، عقــب تمريرة من 
موراتــا، الــذي يؤكــد رايــو فايكانو أنه 

كان في وضعية تسلل.
علــى  ردا  فايكانــو  شــكوى  وتأتــي 
التغريدة التي كان أتلتيكو قد نشــرها 
فــي التاســع مــن فبراير الجــاري، على 
)تويتــر(، وأرفقها بصــور تظهر لقطات 
مثيــرة للجدل خال ديربــي العاصمة 
اإلســبانية أمام ريال مدريد، األسبوع 

الماضي.

أنــه  وقتهــا،  الروخيبانكــوس  وأكــد 
فــي  التحكيــم  قــرارات  مــن  تضــرر 
الملكــي  بفــوز  انتهــت  التــي  المبــاراة 

.)3-1(
رايــو  رئيــس  بريســا،  مارتيــن  وقــال 
فايكانو “ال أعلم لماذا ال يتدخل حكم 
الفيديو المســاعد )VAR(، الهدف جاء 

من وضعية تسلل”.
وكان بريســا انتقــد أيضــا منــذ أيــام، 
تصريحات الرئيس التنفيذي لألتلتي، 
ميجيــل آنخــل خيــل حيــن قــال إنــه 
خــال  لفريقــه  حــدث  ممــا  “متألــم” 
الجــوالت األخيــرة مــن الليجا بســبب 
الـــ)VAR(، خاصــة فــي الديربــي أمــام 

ريال مدريد.
تعجبنــي  “لــم  فايكانــو  رئيــس  وأكــد 
تلك التصريحــات، ألنها تبدو محاولة 
قــرارات  علــى  والتأثيــر  للضغــط 
التحكيــم أمــام رايــو المســكين”، لكنه 
أشــار في نفس الوقــت إلى أنه “مؤيد 

لـ)VAR( ألنه يحقق العدالة”.

رئيس رايو يتهم أتلتيكو

وكاالت

كشــف تقرير صحافي إيطالي عن أن نادي إنتر ميالن، قرر التخلي عن خدمات 
األرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق، في الصيف المقبل.

ديللــو  “كوريــري  صحيفــة  وقالــت 
ميــان  إنتــر  إن  اإليطاليــة،  ســبورت” 
الاعــب  وأخبــر  إيــكاردي،  بيــع  ينــوي 
فــي  خدماتــه  مــن  التخلــص  بقــرار 

الميركاتو الصيفي.
إنتــر  موقــف  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
الحالي، وراء ما يكتبه إيكاردي مؤخًرا 
التواصــل  مواقــع  عبــر  وضعــه،  عــن 

االجتماعي.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن األحــداث 
األخيــرة لــم تغير من عقليــة إدارة إنتر 
ميان، والتي كانت تميل دائًما إلى بيع 

إيكاردي.
وكان إيــكاردي رفــض الســفر مــع إنتــر 
ميان إلى النمسا، لخوض مباراة رابيد 
فيينــا فــي ذهــاب دور ال32 من بطولة 
الــدوري األوروبــي، عقــب تجريــده من 

شارة قيادة النيراتزوري.
إيطاليــة،  صحافيــة  تقاريــر  وربطــت 
الميركاتــو  فــي  باالنتقــال  إيــكاردي 

الصيفي المقبل، إلى يوفنتوس.

جدل ايكاردي

ماورو إيكاردي

وكاالت

ركزت الصحف اإليطالية الصادرة أمس األحد، على تألق كريستوف بيونتيك، 
مهاجم ميالن، بعد قيادته فريقه للفوز على أتاالنتا بنتيجة )1-3(، بالجولة 24 

من الدوري اإليطالي.

ديللــو  “الجازيتــا  صحيفــة  وعنونــت 
ســبورت”: “ســحر بيونتيــك، البولنــدي 
يجعــل ميــان يصعــد، هدفــان آخــران 
من بيونتيك يحطم بهما أتاالنتا، الذي 

أخذ زمام المبادرة في المباراة”.
أيًضــا  “كالهانجولــو يســجل  وأضافــت 
فــي الفــوز 1-3، والروســونيري يقترب 

من دوري أبطال أوروبا”.
وتابعــت “وانــدا نــارا، وكيلــة إيــكاردي، 
تعرضت إللقاء حجارة على ســيارتها.. 
النــادي يأتــي قبــل  وســباليتي يقــول: 

إيكاردي”.
تحذيــر  تــم  متكامــل،  “فهــم  وختمــت 
أتلتيكو، رونالدو مع ديباال.. يوفنتوس 

وجد الثنائي الحلم”.
ديلــو  “كوريــري  صحيفــة  وخرجــت 

وإنتــر  إيــكاردي  “وداع..  ســبورت”: 
تجــاه االنفصــال فــي يونيــو.. تجريــد 
لمواجهــة  اســتدعاؤه  وعــدم  القائــد 
ســامبدوريا.. وسباليتي يقول: لم يكن 
في حالة جيدة للعب ثم هناك قواعد”.
مــن  لــه  يــا  “كريســتوف،  وأضافــت 
فــي  هدفــا  يتلقــى  ميــان  بيونتيــك.. 
بفضــل  الجنــون،  يبــدأ  ثــم  بيرجامــو، 
هدفين رائعين من بيونتيك وتسديدة 
مــن كالهانجولو.. اآلن هم يســتهدفون 

المركز الثالث”.
وتابعت “ديباال يدخل منزل التشــولو.. 
فــي  مكاًنــا  يحجــز  باولــو  يوفنتــوس: 
مدريد ليواجــه أتلتيكو، الذي فاز على 

رايو فايكانو 1-0”. 

سحر بيونتيك
وكاالت

يــرى الهولنــدي آرييــن روبــن، نجــم بايــرن ميونــخ األلمانــي، أن معقــل ليفربــول 
اإلنجليــزي “أنفيلد”، هو الملعب األســوأ بالنســبة له، وذلك قبــل صدام الفريقين، 

غدًا الثالثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

“الجارديــان”  صحيفــة  مــع  مقابلــة  وخــال 
إذا  أنــه  “أعتقــد  روبــن:  قــال  البريطانيــة، 
ســألتني عن أســوأ ملعب بالنســبة لي، فربما 

سأختار أنفيلد”.
فريقــه  خــروج  ذكريــات  روبــن  واســتعاد 
األسبق، تشيلسي، على يد الريدز من نصف 
نهائي دوري األبطال عام 2005، حيث قال: 
“فــي ذلــك الوقــت، ليفربــول كان قــادرا على 

القتال في كافة البطوالت”.
أن  بإمكانــه  كان  ليفربــول  أن  روبــن  وأكــد 
أو  مبــاراة  فــي  مســتوياته  ألعلــى  يصــل 
اثنتيــن، دون إظهار ذلك في باقي الموســم، 
لكنــه عندمــا يحتــاج لذلك يصل للــذروة في 

اللحظة المناسبة.
واختتم: “أعتقد أن ذلك قد تغير في الوقت 
الراهن، حيث أن الفريق الحالي أكثر تطوًرا، 

والمــدرب )يورجن كلــوب( يقوم معهم بعمل 
رائــع، ففــي العــام الماضــي وصلــوا للنهائــي 

واآلن يحتلون صدارة البريميرليج”.

الملعب األسوأ

آريين روبن
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إعداد: هبة محسن

أعلنــت ماركة الســاعات العالميــة “هوبلو” عن إصدارها الجديــد الخاص للمملكة 
البحريــن بمناســبة ذكــرى يــوم ميثــاق العمــل الوطني، وذلــك بالتعــاون مع مركز 
البحرين للمجوهرات حيث دشــنت من خالل مؤتمر صحافي عقد يوم الخميس 
14 فبراير 2019 في فندق الفورسيزون اإلصدار األخير والمكون من 3 تصاميم 

يجسدون القالع الثالثة بالبحرين وهي: الرفاع، البحرين وعراد.

ُتظهر هذه الساعة الحصرية المصنوعة 
علــى  البحريــن  شــعار  التيتانيــوم  مــن 
المختلفــة  الشــهيرة  والقــاع  غطائهــا، 
القــرص  يحمــي  الــذي  الغطــاء  داخــل 
الكاســيكية  الســاعة  وتأتــي  األحمــر. 
األســود  باللــون  مختلفيــن  بحزاميــن 
واألحمــر، ضمــن 45 نســخة فريــدة مــن 

نوعها، 15 نسخة لكل قلعة بحرينية.
حضــر حفل التدشــين المديــر اإلقليمي 

لهوبلــو في أمريــكا الاتينية والكاريبي 
دافيــد  وإفريقيــا  األوســط  والشــرق 
تيديســكي، والرئيــس التنفيــذي لمركــز 
القاســم  أبــو  للمجوهــرات  البحريــن 

شيرازي.
وقــال المديــر اإلداري لمركــز البحريــن 
“تــم  شــيرازي:  محمــد  للمجوهــرات 
تدشــين 45 قطعــة جديدة من ســاعات 
لمملكــة  خصيصــًا  المصممــة  هوبلــو 

تصميمهــا  اســتغرق  والتــي  البحريــن 
مــا يقــارب عامــًا بالشــراكة بيننــا وبيــن 
الشــركة األم هوبلو، ونحن ســعداء بإن 
نعلن أنه تم حجز %80 من القطع التي 
تم إصدارها، وبالنسبة للخطوة المقبلة 
خمــس  افتتــاح  بجديــة  نــدرس  نحــن 
فــروع جديدة بالبحرين من بينهم فرع 
فــي المجمــع القديــد المنتظــر افتتاحــه 

في مراسي البحرين بديار المحرق”.
 كمــا أبــدى تيديســكي ســعادته لحجــم 
اإلقبــال على هــذا اإلصدار قائاً: “نفخر 
فيوجــن  كاســيك  إصــدار  بتقديــم 
الجديــد  بحريــن  إديشــن  سبيشــال 
الــذي يحتفــي بالبحريــن مــن  الخــاص 
خــال ألوانــه والصــور المنقوشــة علــى 

غطائه”.
وضمــن الجولة األخيــرة، قدمت هوبلو 
والتــي   2019 لعــام  إبداعاتهــا  أول 
تمّثــل »فن االنصهــار« بالمــواد المبتكرة 
نجــم  وألوانهــا.  أشــكالها  بمختلــف 
المجموعــة هي قطع كاســيك فيوجن 
أورلينســكي: ســاعة كاســيك فيوجــن 
أورلينســكي  كرونوغــراف  آروفيوجــن 
فــي  إطاقهــا  تــّم  التــي  ماجيــك  َرد 
200 قطعــة وهــي  بـــ  إصــدار محــدود 
األحمــر  الســيراميك  بحيويــة  تشــع 
الخــاص بهوبلو، لون الحياة والشــغف، 
وايلــد  »بــورن  منحوتــة  وتســتحضر 
لريشــارد  منحوتــة  أول  كروكودايــل«، 

اورلينسكي.

بحرينيــة قلعــة  لــكل  إصــدارا  و15  فريــدة  نســخة   45

“هوبلو” و“البحرين للمجوهرات” يحتفالن بالميثاق

للتواصل: 17111509

“زين” تطلق حملة “طابق واربح”
ــدام الـــعـــمـــاء ــ ــخ ــ ــت ــ ــادة نـــســـبـــة اس ــ ــزيـ ــ ــدف لـ ــ ــه ــ ــي: ن ــبـ ــتـ ــكـ الـ

أطلقــت زيــن البحريــن، حديثــًا حملــة “طابــق واربــح” الترويجيــة المبتكــرة الجديــدة 
المتاحة لجميع عمالء زين البحرين ابتداًء من شهر فبراير.

وتوفر حملة “طابق واربح” لعماء زين البحرين 
الفرصــة للفــوز بالعديد من الجوائــز القّيمة عند 
دفع الفواتير، إعادة تعبئة خطوط مسبق الدفع 
والتجــوال  البيانــات  باقــات  فــي  االشــتراك  أو 
الدولــي باإلضافــة إلى شــراء األجهــزة نقدَا عبر 

متجر وتطبيق زين البحرين اإللكترونين. 
نســبة  زيــادة  إلــى  الجديــدة  الحملــة  وتهــدف 
استخدام عماء زين البحرين لقنواتها الرقمية، 
وتعزيز الوعي حول ســهولة استخدام القنوات 

الرقمية والوصول إليها.
مــن  العديــد  الرقميــة  زيــن  قنــوات  وتقــدم 
الخدمــات التي تلغي الحاجة لزيارة فروع زين 
البحرين حيث تمكن للعماء اســتخدام وسائل 
بديلــة للحصول على الخدمات بأســلوب أســهل 

وأسرع. 
الرقميــة  القنــوات  للعمــاء مــن خــال  وتمكــن 

استكشــاف أحــدث وأفضــل العــروض المقّدمــة 
الفواتيــر،  دفــع  االلكترونيــة،  األجهــزة  علــى 
اآلجــل،  الدفــع  لخدمــات  اشــتراكهم  تجديــد 
والتســجيل فــي باقات جديــدة والحصول على 
ارقــام مميــزة، باإلضافــة إلى التوصيــل المنزلي 
المجاني مع هدية مجانية من خال اســتخدام 

متجر وتطبيق زين البحرين اإللكترونيان.
وقــال قائــم بأعمــال المديــر التنفيذي لتســويق 
“أطلقــت  الكتبــي  عّمــار  األفــراد  ومبيعــات 
زيــن البحريــن الحملــة بهــدف التشــجيع علــى 
اســتخدام خدمــات زيــن االلكترونيــة. صممــت 
الفــرع  بمثابــة  لتكــون  الرقميــة  القنــوات  هــذه 
العمــاء  تمكــن  التــي  للشــركة  االفتراضــي 
بمجــرد  المتعــددة  خدماتنــا  مــن  االســتفادة 
خطــوات بســيطة مــن منازلهــم أو مكاتبهــم أو 

أثناء التجوال”.
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هبة محسن من خليج البحرين |تصوير: خليل إبراهيم

ساعات “هبلو” تكشف عن إصدارها الجديد محمد شيرازي

أقــام األڤنيــوز – البحريــن بالتعــاون 
فعاليــة  أمــل  ســحابة  فريــق  مــع 
“خلهــا تلــق” لتعزيز مبــادرة التثقيف 
الصحــي، والتــي تضمنــت مشــاركة 
الجلديــة  األمــراض  استشــارية 
وفريقهــا  باقــي  مريــم  الدكتــورة 
الطبــي، حيــث تــم تقديــم النصائــح 
كيفيــة  حــول  للــزوار  واإلرشــادات 
الوقايــة  وطــرق  بالبشــرة،  العنايــة 
مــن األمــراض وتجنــب مضاعفاتهــا، 
إلــى جانب تقديم استشــارات طبية 
مجانية، باإلضافة إلى توزيع الهدايا 

الرمزية وإقامة األنشطة لألطفال.
مــن  تلــق”  “خلهــا  فعاليــة  وأقيمــت 
المســائية  إلــى  الصباحيــة  الفتــرة 

فــي  فبرايــر   -16  15 يومــي  خــال 
األڤنيوز – البحرين.

األفنيوز يطلق فعالية “خلها تلق”

احتضنــت الكليــة الملكيــة للجراحين 
البحريــن  جامعــة   - ايرلنــدا  فــي 
الطبيــة )RCSI Bahrain( سلســلة من 
الفعاليــات الرياضيــة وذلــك تزامنًا مع 

يوم البحرين الرياضي الوطني.
وإلى جانب إقامة األنشطة الرياضية 
المعتــادة في جامعة البحرين الطبية، 
التــي اشــتملت على تماريــن الكروس 
فــت وتماريــن تعزيــز اللياقــة البدنيــة 
أقامــت الجامعــة فعالية المشــي التي 
ومنتســبيها،  موظفيهــا  فيهــا  شــارك 
وفــي مســاء نفــس اليــوم اســتضافت 

بيــن  الســّلة  كــرة  مبــاراة  الجامعــة 
فريق الجامعــة وفريق جامعة العلوم 
التطبيقية من ضمن مباريات الدوري 

الوطني للجامعات.
الرياضــة  مركــز  فريــق  أطلــق  وقــد 
والترفيه في الجامعة برنامج أسبوع 
االســبوع  فــي   2019 عــام  الصحــة 
أجــل  مــن  اليــوم  هــذا  ســبق  الــذي 
تعزيــز أســلوب الحيــاة الصحــي بيــن 
الموظفيــن والطــاب، بما ينســجم مع 
الهــدف العــام للجامعــة فــي تحســين 

صحة الفرد في البحرين.

“الملكية للجراحين” تحتفل باليوم الرياضي

رياض ساتر

كشفت مجموعة شركات يوسف خليل المؤيد 
أجهــزة  مــن  مجموعــة  أحــدث  عــن  وأوالده 
Toshiba العصرية، وذلك في احتفالية خاصة 
بهــذه المناســبة، أقيمــت فــي مركــز المؤتمرات 
شــركاء  مــن  لفيــف  وحضرهــا  الخليجــي، 
المجموعــة فــي العاصمــة البحرينيــة المنامــة. 
ضمت المجموعة الجديدة، التي تلبي مختلف 
أســاليب الحياة، أحدث تشــكيلة من الغساالت 
وأجهــزة  الميــاه  وموزعــات  والثاجــات 
المايكرويــف ومنقــي الهــواء والمــراوح. تمتاز 
هــذه المجموعــة بمســتوي تقنياتهــا المتطّورة، 
فــي   IFA 2018 معــرض  فــي  ُعرضــت  حيــث 
برليــن الــذي يعــّد أعــرق معــرض للتكنولوجيــا 
فــي العالــم، ونالت استحســاًنا كبيًرا من جانب 

جمهور الزائرين. 
وبهــذه المناســبة، أشــار Elvis Wang، الرئيــس 
األوســط  الشــرق  فــي   Toshiba لـــ  التنفيــذي 
وشــرق  المســتقلة  الــدول  ورابطــة  وأفريقيــا 

أوروبــا إلــى عراقــة شــركة Toshiba وقدرتهــا 
مــع  يتماشــى  الــذي  واالبتــكار  التجــدد  علــى 
احتياجــات العصــر، حيــث قــال: “تتمّتع أجهزة 
Toshiba بتاريــخ عريــق يعــود إلــى أكثــر مــن 
التصنيــع  مجــال  دخلــت  حيــث  عاًمــا،   140
واإلنتــاج لألجهــزة المنزليــة فــي العــام 1930. 
تاريخهــا  امتــداد  علــى  الشــركة  وقــد شــهدت 

مجــال  فــي  ســّيما  ال  ومنعطفــات،  إنجــازات 
بعــض  فــي  شــهدت  التــي  المنزليــة  األجهــزة 
األحيــان تباطــًؤا. وبالرغــم مــن ذلــك، وبفضــل 
ضــخ اســتثمارات جديــدة ومزيــد مــن الجهــد، 
اســتطاعت Toshiba أن تجتــاز هــذا التباطــؤ 
مــن خــال طــرح منتجــات عصريــة وتقنيــات 

مبتكرة تلبي احتياجات العصر”.

اعلــن بنــك البحريــن والكويــت حديثــًا عــن جائــزة بقيمــة 
نصــف مليــون دينــار وهــي الجائــزة األكبــر واألضخــم منــذ 
بدايــة إطــاق حســاب الهيــرات للتوفيــر فــي 2001، حيــث 
يواصل حســاب الهيرات للتوفيــر المتميز من بنك البحرين 
والكويــت توفيــر فرص اســتثنائية للزبائن لادخــار والفوز 
فــي نفــس الوقــت بجوائــز نقديــة قّيمــة.. وســتكون هــذه 
الجائــزة مخصصــة للمودعين المســجلين في البنــك لنهاية 

شهر مارس. 
و صــرح الرئيــس التنفيــذي للبنــك ا ريــاض ســاتر بالتالــي: 
“يفتخــر بنــك البحرين والكويت بدوره االيجابي في تغيير 
حيــاة العديــد مــن زبائــن البنــك الكــرام الفائزيــن بجوائــز 
الهيــرات وذلــك عبــر مجمــوع جوائــز يصــل إلــى 31 مليون 
دوالر خال الثمانية عشــر عاما الماضية منذ بداية إطاق 

حساب الهيرات”.
إن جائــزة النصــف مليــون دينــار بحرينــي هــذه تمثــل أول 
مفاجئــات العــام مــن الهيــرات. وإن القــرار بتقديــم الجائزة 
بالدينــار البحرينــي بــدل الــدوالر كمــا جــرت العــادة، قــد تم 

بهدف االســتمرار بطــرح جوائز أضخم من أي وقت مضى، 
بشــكل يحــدث تأثيــر ايجابي كبيــر ونقلة نوعيــة في حياة 

الفائزين وأسرهم الكريمة.

توشيبا المؤيد

ومــراوح الهــواء  ومنقــي  ومكيفــات  غســاالت  تتضمــن  “البحرين والكويــت” يقدم نصف مليــون دينار نقداً

”Toshiba“ أجهزة عصرية للمنازل من أضخم جائزة في تاريخ “الهيرات”
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تقدم على عمل جاد وتتاح لك فرصة عظيمة.

أنت بحاجة إلى التنظيم لجميع شؤون حياتك.

مفاجآت غير سعيدة تحدث لك بسبب الغيرة.

عالقتك تسير بشكل سليم بفضل تحليك بالصبر.

ال تستمع لمحاوالت إحباطك وحاول خسارة الوزن.

ال تجعل أحدًا من زمالء العمل يقودك.

أنت شخص مبدع ال تحتاج إلى اتباع قرارات أحد.

تتحسن صحتك نتيجة اتباع تعلميات طبيبك.

التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك.

ثمة ما يشير الى جديد آت اليك.

ما من سبب ألن تشعر باالستياء أو بالغضب.

تفّضل أن تكون حياتك المهنية هادئة.
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مهرجــان “ضيافــة” يكــرم المشــاهير وأصحــاب الهمــم فــي دبــي

هيفاء األفضل على “السوشال ميديا”

شــاركت النجمــة البحرينيــة المتألقــة هيفاء حســين في حفل مهرجــان ضيافة 
بنســخته الثالثــة فــي أتالنتس دبي مؤخرا إلى جانــب نخبة من نجوم الفن في 

العالم العربي ومن مختلف البلدان.

تــم  الكبيــرة  التظاهــرة  خــالل  ومــن 
تكريم النجمة الحســناء هيفاء حسين 
بجائــزة افضــل فنانــة بحرينيــة مؤثرة 
فــي السوشــيال ميديــا فــي المهرجــان 
وتوجهت عبر حســابها الشخصي على 
“انستغرام” بالشكر إلى إدارة المهرجان 
المكرميــن  ضمــن  اختيارهــا  علــى 
كأفضــل فنانة بحرينيــة فعالة ومؤثرة 
اليوم في حســابات السوشــيال ميديا، 
كمــا  والتكريــم  النجــاح  هــذا  واهــدت 

قالت )لبلدي األول البحرين(.
لرفعــة  الســعي  دورنــا  ان  وقالــت:   
ســمعة واســم بالدنــا فــي كل المحافل 
باحترامنــا للمجتمــع وتقديــم الهــادف 
الفنيــة  اعمالنــا  خــالل  مــن  والقيــم 

والثقافية(.
وشــهد المهرجــان، الــذي يحمــل اســم 
ســيدة الغناء العربــي “أم كلثوم”، أيضا 
تكريم العديد من الشخصيات المؤثرة 
من مشــاهير الفن واإلعالم واالقتصاد 
الهمــم،  وأصحــاب  التواصــل  ومواقــع 
ويســعى المهرجــان إلــى تحقيــق رقــم 
عالمي جديد لدبي، يتمّثل بإنجاز أكبر 
جائزة تكريمية على اإلطالق، للدخول 

في موسوعة غينيس العالمية. 
ودبــي  عمومــا،  اإلمــارات  وتشــّكل 
خصوصــا، ملتقــى للكثير من الشــعوب 
والثقافــات التــي تصــب جميعهــا فــي 
بوتقــة اإلنســانية فــي وطــن التســامح 
والتعايش، ولطالما كانت دبي حاضنة 
لإلبداع العابر للحدود، ومن هذا الدور 
اختار مهرجان “ضيافة” تكريم فرسان 
عام 2019 من 14 بلدا، منها: السعودية 
وكوريــا  وتركيــا  والمغــرب  وتونــس 
وباكســتان  ولبنــان  وتايلنــد  وأرمينيــا 
والعراق والبحرين، واإلمارات بصفتها 

البلد المضيف.
مــن  الحفــل  مواكبــة وتغطيــة  وتمــت 
خــالل أكثر مــن 9 قنوات فضائية و12 
قنــاة إذاعيــة من أهــم وســائل اإلعالم 

المحليــة والعربيــة ابتــداًء مــن وصول 
المشاهير والمكرمين والمدعوين على 
الســجادة الحمــراء من نخبــة المجتمع 
على مستوى العالم العربي إلى الحفل، 
توزيــع  حفــل  انطــالق  إلــى  ووصــوال 
الهــواء  تــم نقلــه علــى  الــذي  الجوائــز 

مباشرة عبر فضائيات عدة.
مــن  حصــة  العالمييــن  للنجــوم  وكان 
جوائــز “ضيافــة” فــي دبــي، إذ كشــفت 

أســماء  بعــض  عــن  المهرجــان  إدارة 
المشــاهير المقــرر تكريمهــم في الحفل 
الرســمي، وتعــد نجمة البــوب األرمنية 
سيروشو من أبرزهم، وهي من مواليد 
وتبلــغ  ييريفــان،  األرمنيــة  العاصمــة 
مــن العمــر 32 عامًا، وحصــدت المرتبة 
الرابعة في جائزة يورو فيجن العالمية 
2008، وأيضــا، ُيكــرم النجــم العالمــي 

مايــك دي أنجيلو في المهرجان، ويعد 
التايلنديــة،  الدرامــا  نجــوم  أبــرز  أحــد 
ولديه أكثر من 15 ألبومًا غنائيًا، إذ بدأ 
مشــواره الفني في سن مبكر، وهو من 

مواليد عام 1989. 
وشــملت مقاييس التكريم، مدى تأثير 
الثقافــة  مجــاالت  فــي  الشــخصيات 
والفنون والخدمات اإلنسانية، وكذلك 
بثهم الروح اإليجابية في مجتمعاتهم. 
وتــم اتخاذ 8 عوامل أساســية الختيار 
الفائــز بجائزة أفضل مؤثر على مواقع 
التواصــل االجتماعي. كما اكدت لجنة 
التحكيــم خــالل مؤتمــر صحفــي عقــد 
فــي 14 يناير ان عــدد المتابعين وعدد 
لــم يكــن جــزًءا مــن  مــرات االعجــاب 
معاييــر التحكيــم ألنــه يمكــن التالعب 
لجنــة  قامــت  ولقــد  بســهولة.  بهــم 
أكبــر علــى  بالتركيــز بشــكل  التحكيــم 
جــودة المحتــوى والتفاعــل الحقيقــي 
لــكل حســاب ومــدى مصداقيــة واثــر 
مواقــع  فــي  للجائــزة  المرشــحين 

التواصل االجتماعي وخارجها.

يلتقــي مركــز الشــيخ إبراهيــم للثقافــة والبحــوث بالكاتبــة المصرية ســحر 
الموجي، للحديث حول “مالحقة الشغف ومراوغة المألوف”، إذ ستفصح 
عن خصوصية أسلوبها السردي وآفاقها تجاه العمل الروائي، كما ستبوح 
عــن تجربتهــا الكتابيــة فــي ســياق الروايــة والشــعر، يكــون ذلــك، خــالل 
الموســم الثقافــي الموســوم ب” كل مــكان ال يؤنــث ال يعــول عليــه”، يــوم 

االثنين المقبل، عند الساعة الثامنة مساًء، في مقر المركز.

ســحر  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
الموجي قاصة وروائية، وأكاديمية 
لــأدب اإلنجليــزي في كليــة اآلداب 
جامعــة القاهــرة، مــن أبــرز أعمالهــا 
“ســيدة المنــام، مجموعة قصصية”، 

“نــون”  روايتهــا  وفــازت  “داريــة”، 
عــل  نالــت  كمــا  كفافيــس،  بجائــزة 
جائــزة ســاويرس الثقافيــة كأفضل 
بروايــة  الكتــاب  كبــار  فــرع  روايــة 

“ِمسك التل”.

الموجي في ضيافة مركز الشيخ إبراهيم

1685
 - الفرنسيون يؤسسون فونت سانت لويس في خليج ماتاجوردا.

 1861
ملك بييمونتي وسفويا وسردينيا فيتوريو إمانويلي الثاني يتخذ لقب ملك إيطاليا.

 1911
 إقالع أول رحلة رسمية للبريد الجوي من هللا أباد في الهند البريطانية إلى نايني.

 1913
- ريمون بوانكاريه يتولى رئاسه فرنسا.

 1920
 صدور العدد األول من صحيفة “فتى العرب” الدمشقية التي أنشأها األديب معروف األرناؤوط.
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يســدل برنامج “ديو المشاهير” قريبا الستار على موسمه 
الحالي بحلقة ختاميــة ضيفتها الفنانة نجوى كرم التي 
كثفت أخيرا إطالالتها عبــر اإلعالم مواكبة لعودتها إلى 

كنف شركة روتانا.
نجوى وبعد إطالقها أغنية “الليلة ليلتنا” مرفقا بكليب 

من توقيع ابن شــقيقها الراحل، تستعد إلصدار سلسلة 
أغنيــات من بينها أغنيــة من النوع الشــعبي اللبناني الذي 

تعتبره ملعبها على أن يليها ألبوم كامل ال يخلو من أغنيات رومانسية.

انتهــى الفنــان مصطفى قمر من تســجيل عدد مــن أغنيات 
ألبومه المقبــل والمقرر طرحه في موســم الصيف، إال أنه 
لم يســتقر على اســمه حتى اآلن ويضم 12 أغنية، يتعاون 
فيها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين من 
ضمنهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وحميد الشاعري 

وعمــرو مصطفــى ومحمد الهــادي ووليد ســعد ورضا زايد 
وســامح كريم ومودي سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى، 

وخالد أمين وأحمد عالء الدين وغيرهم.

“شــي مختلف” هو عنــوان األلبــوم الجديد للفنان والنجــم الكويتي 
الشــاب بدرالشعيبي، وهي األغنية الرئيسة التي اختارها الشعيبي 
لتكون عنوانــا أللبومه وكتب كلماتها الشــاعر الغنائي البحريني 
المعروف أحمد ناجم فــي أحدث تعاوناته الفنية، وقام بالتلحين 
والتوزيــع الملحــن الكويتــي عمــار البنــي، ومكســاج وماســتر 

المهنــدس صهيب العوضي، ومن إنتاج شــركة بالمخبة الكويتية، 
واألغنيــة متوافــرة حاليــا باألســواق علــى ألبــوم ســي دي والمواقع 

اإللكترونية، وأيضا مصورة في قناة الفنان بدر الشعيبي بموقع اليوتيوب.

“شي مختلف”ألبوم قمرديو المشاهير

طارق البحار

18 فبراير 2019 االثنين
13 جمادى اآلخرة 1440



تكريم الشاعر حسن كمال بختام “تاء الشباب”

تصريحات صادمة أدلت بها الجميلة التركية، بورجو أوزبيرك، الشهيرة  «
باسم “ناظلي” مؤخرا حول عالقتها السابقة بحبيبها الممثل ألبران 

دويماظ. وقال موقع “gecce” إن الجميلة بورجو أوزبيرك أوضحت 
أن الوقوع في العشق غباء، ويجعل اإلنسان بال وعي. وأكدت بورجو 

أوزبيرك أنها عندما تشعر بالخيانة في العالقة تمحي الشخص اآلخر 
من حياتها مباشرة، فهي امرأة تشعر بالغيرة كثيرا.

بعد أكثر من أسبوعين متواصلين حافلين بالنشاط الثقافي والذي شهد حفل افتتاحه 
في باب البحرين، اختتم مهرجان تاء الشباب فعاليات نسخته العاشرة وذلك في حفل 

نظمته اللجنة التنظيمية في الصالة الثقافية بعنوان “لهذا سنبقى”.

وجاء مهرجان تاء الشباب هذا العام بدعم من 
مؤسســة تمكين.  وشهد الحفل حضور رئيسة 
هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي 
بنــت محمــد آل خليفــة وعــدد كبير من شــباب 
المهرجان، إضافة إلى تواجد المهتمين بالشأن 
الثقافــي فــي البحريــن. وبهذه المناســبة قالت 
الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة: “نختتــم 
موســمًا ســنويًا ثقافيــًا صنعــه شــباب البحريــن 

الحــراك  الــذي نســعد بعملهــم وغيرتهــم علــى 
الثقافــي”، شــاكرة معاليها الشــباب جميعًا وكل 
داعمــي المهرجــان والمســاهمين فــي إنجاحــه 
دعمــت  التــي  تمكيــن  مؤسســة  وخصوصــًا 
وأضافــت  العاشــرة.  نســخته  فــي  المهرجــان 
معاليهــا: “مهرجــان تــاء الشــباب، الــذي مــرت 
ذكرى انطالقته العاشــرة هــذا العام، هو يوبيل 
مــن ضمن يوبيالت هامة نحتفي بها هذا العام 

بشعار )من يوبيل إلى آخر(”.
“هارمونــي”  مبــادرة  قّدمــت  الحفــل  وخــالل 
تلحيــن  مــن  الغنائيــة  األعمــال  مــن  مجموعــة 
محمــد الحســن وغنــاء يوســف الجابــري، هنــد 
ديتــو ومحمــد أســيري. وتأتــي هــذه األغانــي 
مــن ضمــن ألبوم ســيقوم مهرجان تاء الشــباب 
بإطالقــه فــي وقــت الحــق، وتحتفــي بأشــعار 
القاســم  أبــو  أمثــال  الشــعراء  كبــار  مــن  عــدد 
الشــابي، حافظ إبراهيم، غــازي القصيبي، عبد 
الرحمن رفيع وحسن كمال. ومن بعد ذلك كّرم 
مهرجــان التاء الشــاعر حســن كمــال إلبداعاته 

مــدى  علــى  ومســاهماته  والشــعرية  األدبيــة 
الســنوات العشر في دعم الشــباب ومهرجانهم 
الســنوي. وشــهد حفــل الختــام أيضــًا تدشــين 
وتوزيــع كتــاب “أطيــاف”، وهــو كتــاب يصــدر 
ســنويًا عــن مهرجــان تاء الشــباب، الذي ســّلط 
الضــوء علــى الفنــان التشــكيلي الراحــل راشــد 
الفائــز  بإعــالن  المهرجــان  قــام  كمــا  العريفــي. 
التطوعــي  لــأداء  الحريــري”  “حســن  بجائــزة 
حيــث فــاز بهــا عبــد المنعــم علــي مــن مبــادرة 
“تكنيــك” تقديــًرا لعطائهــا االســتثنائي طــوال 

فترة المهرجان.

االثنين
18 فبراير 2019 
13 جمادى اآلخرة 1440
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أصــدر مســرح أوال وتزامنــا مــع مهرجانــه المســرحي الدولــي الثانــي 
عشــر والذي اختتمت فعالياته يوم الســبت الماضي كتابا يوثق مسيرة 
الفنــان المســرحي الراحــل ســالم ســلطان مــن إعــداد وإخــراج وتنفيــذ 
موســى حســن، ويضــم الكتــاب بيــن دفتيــه كلمــات رفقــاء وأصدقــاء 
الفنــان كعبــدهللا يوســف وراشــد نجــم والفنــان ســامي القــوز وكذلــك 
الفنان أنور احمد والمشرف العام على إنتاج مسرح أوال احمد جاسم 
العكبــري والفنــان يعقــوب يوســف والفنان عبدهللا ملــك والفنان جمال 
الصقــر والفنــان حســن عبــد الرحيم والفنان يوســف بوهلــول وآخرين، 
كمــا تضمــن الكتــاب ملحقــا للصــور ألعمالــه المســرحية والتلفزيونيــة 

والشهادات التي حصل عليها.
المعروف أن الراحل ســالم ســلطان يعد من أبرز أعمدة الفن المســرحي 
في البحرين وقدم خالل مسيرته الفنية الكثير من األعمال، فمع نادي 
مدينة عيسى فقط قدم 6 مسرحيات وهي، مسرحية “شجرة الحرية” 
تأليــف وإخــراج فــي العــام 1979. مســرحية “الذئــب والعنزات التســع” 
تأليــف وإخــراج في العام 1990. مســرحية “الحيوانــات الذكية” تأليف 
وإخــراج العــام 1992. مســرحية “الخفــاش” التأليــف واإلخــراج ألحمد 
الصايغ العام 1997. مســرحية “أحالم هبة هللا” إخراج وتأليف لخيري 
عبدربــه فــي العام 1998. مســرحية “الســنافر” اإلخــراج والتأليف لمنى 

عبــدهللا فــي العــام 2007. هــذا باإلضافــة إلــى أعمــال مســرحية كثيرة 
مــع مســرح أوال مثــل “البراحــة” و”ديــرة العجائــب” و”ارض ال تنبــت 
الزهــور” و”الطبول” و”الغول” و”بنــت النوخذه” و”بوخليل في الميدان” 

و”السوق”.

ضمــن فعاليــات الــدورة الثالثــة لمهرجــان 
الشــارقة للمســرح الخليجــي، الــذي يقــام 
فــي الفتــرة مــن 14 – 19 فبرايــر الجــاري 
“المســرح  بعنــوان  فنيــة  ســهرة  تقــام 
البحرينــي فــي أفــق المئويــة األولــى: أي 
نخبــة  فيهــا  يتحــدث  أثــر؟”  وأي  مســار 
مــن الفنانيــن واألكاديمييــن، كمــا خصص 
واقــع  تناقــش  يوميــة  ســهرة  المهرجــان 

المسرح الخليجي وهي كالتالي:
التلفزيــون:  ودرامــا  الكويتــي  “المســرح 
و”المســرح  واالنفصــال”،  االتصــال  بيــن 
اإلماراتــي: تجــارب وبصمــات”، ومــن ثــم 
ســهرة بعنــوان “أي أثــر للمهرجانــات فــي 
مســيرة المسرح العماني”، وسهرة بعنوان 
“موقــع المســرح الســعودي: بيــن الحضور 

المحلي والعربي”.
من جانب اخر يتواجد نخبة من أهل الفن 
واإلبــداع فــي مهرجان الشــارقة للمســرح 

الخيلجــي ســواء للمشــاركة فــي فعاليات 
الفنــان  ومنهــم  كضيــوف  أم  المهرجــان 
القديــر عبــدهللا يوســف الــذي تحدث في 
نــدوة عن الموروث الشــعبي في المســرح 
بوهلــول،  يوســف  والفنــان  الخليجــي، 

والفنــان ســامي رشــدان والفنــان عبدهللا 
ملــك والفنانة احالم محمد والفنان احمد 
مبــارك والفنــان خليفــة العريفــي والفنانة 
مريــم زيمــان والفنان قحطــان القحطاني 

وغيرهم.

ــي ــرح ــس ــم ــن ال ــفـ ــدة الـ ــ ــم ــ ــرز أع ــ ــ ــن أب ــ الــــراحــــل م المهرجان في  البحرينيين  للفنانين  واسعة  مشاركة 

كتاب يوثق سيرة سالم سلطان المسرح البحريني... أفق المئوية

البحرينيــة  تقــام بجمعيــة الصحفييــن 
حواريــة  نــدوة  المقبــل  االربعــاء  يــوم 
بعنــوان “االعــالم والصحافة الخليجية 
والدراما التلفزيونية..االدوار المتبادلة 
الفنــان  فيهــا  يتحــدث  والتحديــات” 
الكويتــي القدير محمــد المنصور وذلك 
بمقر الجمعية في تمام الساعة السابعة 

والنصف.
مــن جانــب آخــر فــاز الفنــان المنصــور 
المســرحي  لإلبــداع  الشــارقة  بجائــزة 
عشــرة  الثالثــة  دورتهــا  فــي  العربــي 
اإلبداعيــة  لمســيرته  تقديــرًا   ،)2019(
التــي اســتهلها فــي النصــف األول مــن 
واحتفــاء  الماضــي،  القــرن  ســتينيات 
بتجاربــه المتميــزة فــي المســرح وفــي 

دراما التلفزيون والسينما
لإلبــداع  الشــارقة  جائــزة  وُأّسســت 

المسرحي العربي بتوجيهات من حاكم 
الشارقة سمو الشيخ سلطان القاسمي، 
ســنة 2007، اســتكماالً لجهود الشــارقة 
المســرح  لمبدعــي  الداعمــة والمحفــزة 
اختصاصاتهــم  فــي  المميزيــن  العربــي 
الجائــزة  المنصــور  المتعددةويتســلم 
مــن  الــدورة ال29  افتتــاح  فــي حفــل 
أيام الشــارقة المســرحية التي ستنظم 
من 19 إلى 27 مارس المقبل، وســتقام 
نقــاد  بمشــاركة  تجربتــه،  حــول  نــدوة 
ومســرحيين من مختلف انحاء الوطن 
العربي، إضافة إلى إصدار كتاب يرصد 

مسيرته منذ انطالقتها.

يواصــل ناجــي البحريــن للســينما عــرض أفالمــه المنوعــة، حيــث يعــرض النــادي 
بتاريخ 20 فبراير الفيلم األميركي “الفنان الفاشل” وهو فيلم كوميدي يروي قصة 
جريج سيســتير والشــاب الذي يريد ان يصبح ممثال مشــهورا في هوليوود ويبدأ 
مشواره في ورشة تدريب على التمثيل، ويحاول إثبات نفسه في مجال التمثيل 
ويتصــدر آراء المنتجيــن والمخرجيــن فيقــرر صناعــة فيلمــه بنفســه بالتعــاون مع 
صديقه الوحيد ولكنه يفشل فشال ذريعا. هذا ويقدم نادي البحرين للسينما وعلى 
مــدار مختلــف األفــالم العالميــة ضمــن برنامج فنــي محكم يحرص علــى حضوره 

الكثير من المتابعين والمهتمين للفن السابع.

اعترفــت الفنانــة البحرينية ريم أرحمة 
ســلوكيا،  نفســيا  معالجــا  زارت  بأنهــا 
بعــد أن شــعرت بمعاناتهــا مــن العصبية 
الزائدة واضطرابات مزاجية وسلوكية، 

بسبب مشاكل شخصية في حياتها.
نشــرته  فيديــو  فــي  ريــم،  ونصحــت 
شــات”  “ســناب  بتطبيــق  عبــر حســابها 
زيــارة  فــي  التــردد  بعــدم  الجمهــور، 
كانــوا  حــال  فــي  النفســي،  الطبيــب 
يعانــون من أي خلل نفســي أو عضوي، 
وقالت: “مو الكل يحتاج طبيب نفسي، 
أنــا أتكلــم عن الحــاالت التــي تصل إلى 
اكتئاب حاد وانهيار، اإلنسان ال يتحمل 
ال نفســيا وال جســديا هذا األلم، وهللا ال 

يكلف نفسا إال وسعها”.
وأضافت: “إذا كان اإلنسان ضعيًفا أمام 
هذه المشــكلة أكيــد يحتاج، أنا إنســانة 
احتجــت لطبيب نفســي، ما أخجل وأنا 
إنســانة قويــة بإيمانهــا باللــه، واإليمــان 

مــا لــه عالقــة بضعفــك وانهيــارك، لكــن 
اســعى إذا حســيت األمــر فــوق طاقتك 

وصحتك النفسية والجسدية”.
الفنانيــن  يشــوفون  “دائمــا  وتابعــت: 
والمشــاهير بأنهــم أقويــاء، ومرتاحيــن 
يضعفــون،  وال  ينجرحــون  مــا  نفســيا، 

نحنا مثلكم، نتألم وننجرح وننكسر”.

الفنان محمد 
المنصور في 

البحرين

“الفنان الفاشل” في “البحرين للسينما” ريم أرحمة زارت 
طبيبا نفسيا

أسامة الماجدمحرر مسافات
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السهر يؤثر سلبا على نشاط الدماغ
كشــفت دراســة حديثــة أن طبيعــة عمــل الدماغ تختلــف بين َمن 
يســتيقظون مبكــرا وَمن ينامــون حتى ســاعات متأخرة. وأجرى 
لألعضــاء  الدمــاغ  إشــارات  لمتابعــة  دراســة مســحية  باحثــون 
المختلفــة في الجســم بين مجموعتين: األولــى تضم َمن ينامون 
فــي وقــت متأخــر )حوالي الثانيــة والنصف فجرا( ويســتيقظون 
بعــد العاشــرة صباحــا، والثانية تشــمل َمن ينامون قبــل الحادية 

عشرة مساء ويستيقظون قبل السابعة صباحا.

وكشــفت الدراســة أنه بالنسبة للفريق األول الذي ينام متأخرا، فقد 
قــام المــخ بإرســال إشــارات أقــل، خاصــة فــي المناطــق المخصصة 

لإلدراك والوعي.
وأوضحت الدراسة أن هؤالء أيضا عانوا من ضعف التركيز وبطء 

ردود الفعل وشعور متزايد بالرغبة في النوم.
ورجــح الخبــراء أن هــذه األعــراض تنتج عن الضغــوط التي يعاني 
منهــا هــؤالء خــال يومهــم فــي العمــل، مطالبيــن بإجــراء دراســات 
إضافيــة للتعــرف علــى أثــر الســهر ليا علــى صحة اإلنســان العقلية 

وأدائه في العمل أو الدراسة.
وضمــت العينــة 38 شــخصا نصفهــم ينامــون باكــرا والنصــف اآلخر 
ممــن اعتــادوا الســهر لســاعات الصباح األولى ثــم أخضعوا للفحص 

باستخدام أشعة الرنين المغناطيسي للكشف عن إشارات المخ.
وطلــب مــن العينتيــن إجــراء بعــض االختبــارات العقليــة والمهــام 
العمليــة علــى مــدار 12 ســاعة يوميــا بين الثامنــة صباحــا والثامنة 

مســاء مــع اإلبــاغ عــن مــدى رغبتهم فــي الحصول علــى غفوة من 
النوم خال اليوم.

واتضح أن المبكرين في االســتيقاظ كانوا أكثر نشــاطا وأقل رغبة 
فــي النــوم، كمــا كانــوا أســرع في رد الفعــل وأدوا بشــكل أفضل في 

االختبارات كلها.

وكشفت الدراسة أن المتأخرين في االستيقاظ تحسن  «
أداؤهم في المهام التي أعطيت لهم حول الساعة 

الثامنة مساء، ورغم ذلك لم يكونوا في أي وقت أفضل 
من المبكرين في االستيقاظ. واتضح أن المبكرين 

في االستيقاظ استمتعوا بكم من إشارات الدماغ، في 
المناطق المسؤولة عن اإلدراك والتركيز والوعي، أكبر 

بكثير ممن استيقظوا في وقت متأخر.

تشــير دراســة حديثــة إلــى أن األطفــال 
في سن المدرسة المصابين بالربو الذين 
كيفيــة  عــن  للتوعيــة  حصصــا  يتلقــون 
التعامــل مــع حالتهــم يصابون بعــدد أقل 
من األزمات الربوية وتقل عدد زياراتهم 

للطوارئ وحجزهم في المستشفيات.
وحلــل الباحثــون بيانــات من 33 دراســة 
ســابقة عــن فاعليــة البرامــج المدرســية 
للتعامــل مــع الربو في مســاعدة األطفال 
علــى تجنــب اإلصابــة باألعــراض الحادة 
صحتهــم  علــى  تؤثــر  أن  يمكــن  التــي 

وتحصيلهم الدراسي.

وشملت كل تلك الدراسات أطفاال  «
تتراوح أعمارهم بين الخامسة 

والثامنة عشرة. وقال الباحثون في 
دورية “ثوراكس” إن زيارة الطلبة 

والتالميذ الذين تلقوا حصص 
التوعية لقسم الطوارئ قلت 30% 

عن أقرانهم مما يشير إلى أنهم 
أصيبوا بعدد أقل من األزمات 

الحادة.

حصص توعية 
األطفال بأزمات الربو 

تقلل اإلصابات

 Leaf Xia عارضة تقدم زيا من تصميم عامة
الصينية خال أسبوع نيويورك للموضة )ركس(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

حظيــت امرأة مغربية بإعجاب وإشــادة 
االجتماعيــة  المنصــات  فــي  واســعين 
بعدما تبرعت ب 1.2 مليون دوالر ألجل 
مشروع مدرسي في بلدة صغيرة غربي 

الباد.
وبحســب تقاريــر إعاميــة فــي المغرب، 
ســلطات  مــع  شــراكة  المتبرعــة  وقعــت 
إقليم ســطات، والمديرية التابعة لوزارة 
التربيــة الوطنيــة بغــرض بدء المشــروع 
تأهيــل  المشــروع  ويضــم  الطمــوح. 
مدرســة وبناء مدرســة ثانويــة في بلدة 
أوالد فــارس بإقليم ســطات، بحســب ما 

نقلت وكالة المغرب العربي لألنباء.

 وقالت المتبرعة نجية نظير، إنها  «
قررت أن تساعد بعدما وجدت 

أن بلدة أوالد فارس ال تضم أي 
مدرسة ثانوية، وهو ما يضطر 

بعض الفتيات إلى االنقطاع 
عن الدراسة. وقال معلقون إن 

عملية التبرع تظهر قيمة العمل 
اإلنساني ونكران الذات.

اضطرت مديرة مجلة شــهيرة لألزياء في 
البرازيــل إلــى تقديــم اســتقالتها، مؤخــرا، 
بطريقــة  ميادهــا  بعيــد  احتفلــت  بعدمــا 

وصفها منتقدون بالعنصرية والمستفزة.
دوناتــا  “فــوغ”،  مجلــة  مديــرة  وأقامــت 
عيــد ميادهــا  فــي  باذخــا  ميريلــز، حفــا 
وجلست على أحد الكراسي وهي محاطة 
بامرأتيــن مــن الســود فــي مشــهد اعتبــره 
معلقون “اســتعراضا معيبا”. وقال منتقدو 
الصــورة التــي نشــرها أحد ضيــوف الحفل 
في إنستغرام، إن مسؤولة المجلة جلست 
علــى مــكان شــبيه بالعــرش فيمــا وقفــت 
الســيدتان الســمراوان بلبــاس أبيــض إلــى 
جانبهــا علــى غــرار مــا كان يفعــل العبيــد 

خال مرحلة االستعمار.

ونشرت الصحفية البرازيلية ريتا  «
باتيستا، وهي من ذوي األصول 

اإلفريقية، صورة تعود إلى 1860 
إلظهار الشبه الكبير بين ممارسات 

الماضي وما قامت به مديرة المجلة.

مغربية تتبرع 
بمليون دوالر 

لمدرسة

“استعراض معيب” 
يطيح بمديرة   

مجلة عالمية
بدأت مدينة البندقية اإليطالية احتفاالت الكرنفال الســنوية، الســبت، بعرض للقوارب 

خالل الليل عبر قناة ريو دي كناريجيو إحدى أشهر القنوات بالمدينة. 

مــن  أكثــر  االحتفــاالت  هــذه    وتســتمر 
مــن  كبيــرة  أعــدادا  وتجتــذب  أســبوعين 
علــى  المتفرجــون  واصطــف  المحتفليــن. 
جانبــي القنــاة فــي الوقت الذي شــقت فيه 
الممــر  عبــر  طريقهــا  المزخرفــة  القــوارب 
المائي وسط أصوات الموسيقى. وستصل 
االحتفــاالت التــي تســبق فتــرة صيــام مــا 
قبــل عيد القيامــة ذروتها في الخامس من 

مارس.
العــام  هــذا  عــرض  إن  متحدثــة  وقالــت 
يحتفــي بالقمــر بمناســبة ذكــرى مــرور 50 

عاما على سير أول إنسان على القمر.

وتشهد البندقية هذا الكرنفال منذ قرون  «
ويشتهر باألقنعة التي يضعها المشاركون 

على وجوههم. وفي العقود األخيرة أصبح 
الكرنفال وسيلة جذب رئيسة للسائحين.

كـرنفـال البندقيـة يبـدأ بعـرض عـائـم

أطلق مهرجان القاهرة األدبي دورته الخامسة مساء السبت بندوة الثنين 
من أبرز المرشحين للجائزة العالمية للرواية العربية هما السورية شها 
العجيلي والمصري عادل عصمت. وعلى مدى نحو الساعتين في بيت 

السحيمي األثري بحي األزهر تحدث كل من المرشحين للجائزة عن 
عمله الذي بلغ القائمة القصيرة في وقت سابق من هذا الشهر. وتنافس 

العجيلي برواية “صيف مع العدو”. وتعلن إدارة الجائزة عن الرواية الفائزة 
خال حفل يقام في أبوظبي مساء 23 أبريل. أناس يشاهدون عرضا عائما في قناة ريو دي كناريجيو إحدى القنوات الشهيرة في مدينة البندقية 

اإليطالية مع بدء احتفاالت الكرنفال السنوية ليل السبت )رويترز(
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أحمد البحر

Û  قبــل أن أعرض أمامك، ســيدي القــارئ، الموقــف اإلداري المتصل بموضوع
مقالتنــا هــذه وددت أن أوضــح وبصــورة مختصــرة عاقــة القائــد اإلداري 
متمثلــة فــي إحــدى صفاته آو خواصــه، وهي القدرة علــى صياغة وتوجيه 
األســئلة اإلســتراتيجية. مــا أرمــي إليــه مــن هــذا هو تنشــيط ذاكــرة قارئي 

الكريم، فإنا على يقين بأن ما سأقوله ليس بخاف عليه.
Û  ،)charisma( أن يمتلك الكاريزما )من خصائص القائد كما يقول )لي الكوكا

والتــي تعنــي الجاذبية والقدرة على اإللهام، واإللهام هو أحد نتاج األســئلة 
اإلســتراتيجية كمــا يقــول االختصاصيــون فــي اإلدارة، فهــذه المرتبــة مــن 
األســئلة هــي األداة الفعالة فــي إلهام اآلخرين أفكارا جديــدة تفتح أمامهم 
آفاقــا أكثــر اتســاعا لإلبــداع واالبتــكار والتعــرف علــى جوانــب وزوايــا لــم 

يكونوا قد اكتشفوها من قبل.
Û  إًذا القائد الذي يمتلك القدرة على اإللهام، كما يقول )الكوكا( هو من يمتلك

القدرة على أن يســال أســئلة إســتراتيجية تلهم اآلخرين اإلبداع والتغيير، 
وهذه المعادلة تكاد تكون عين الصواب.

Û  حديثنــا، ســيدي القــارئ، عــن األســئلة اإلســتراتيجية كمــا تــرى، وليــس عن
األســئلة الســطحية الفارغة من أي مضمون، والتي ال تأثير لها، فســيان إْن 
طرحت أم لم تطرح. واألفضل أال تطرح؛ ألنها سوف تكشف الفراغ العلمي 
والمهنــي لــدى الســائل، وكما ســنرى في الموقــف التالي: بعد مضي أســبوع 
علــى تســلمه الدراســة التــي أعدت من قبــل إحدى بيوت الخبــرة، دعا نائب 
الرئيــس إلــى اجتماع؛ لبحث ومناقشــة تلك الدراســة. حضر الجميع وكانوا 
في شــوق وترقب لألســئلة التي ســيوجهها النائب، والتي ســتثري الدراسة 
وتلهــم المســئولين، إال أن ذلــك لــم يحــدث، فقــد كانــت األســئلة ســطحية 
وفارغــة مثــل: هــل يمكــن تغيير لــون الغاف ليعكــس جدية الدراســة؟ هل 
يمكــن إعــادة الطباعة لتكون العناوين ملونة والخط أكبر حجما؟ هل يمكن 
إيجاز الدراسة لعرضها على رئيس مجلس اإلدارة؟ ما رأيك سيدي القارئ 

في تلك األسئلة؟ وماذا تعكس؟

القائد واألسئلة 
اإلستراتيجية

ـَْت البْيَت َحفظ
ــَت فــانــقــشـــــَع الــضــبـــــاُب ــي ــب حــفــظــَت ال

ـــحـــاُب ــُر الـــسَّ ـــ ــم ــه ــن ــــــي ركـــنـــْيـــــــِه ي وفـ
فيـهْم ــَل  ـــ ــيـــ ِق حــتــى  الـــنـــاس  جــمــعــت 

ــاُب ــــ ــهـ تـ أســـــــــــــواٌر  اهلل  وأّيـــــــــــــُم 
ــا ــ ــ ــت إمــــاُمــــهــــْم والـــــحـــــلُّ دوًم ــ ــأن ــ ف

ــاُب ــ ــْم أبـــــــًدا وبـ ــــ ــــ ــــ ــاُرُهـ ــعـ ــت ِشـ ــ ــ وأن
أرٍض ــوق  ــ ـــ ــ ف ــٌل  ــ ـــ ــ ظ ــت  ــ ــ أن خــلــيــفــة 

ــِت الــصــعــــَـــّــــاُب ــل ـْــ ـــ ــج ــوُر وان ــنـ ــت الـ ــ وأن
ــي ِخــطـــــاٍب ـَـَك ف ـــ ـــ جــمــعــَت الـــنـــاَس حــول

ِذئـــــاُب ــا  ـــ ـــ لــهـــ الـــِفـــــــــــــــراَق  راَم  إذا 
ــْرٌب ــ ـــ ــ ــٌم وُع ــ ــَج ــ ــْم َع ــُهـ ــاُخـ ــنـ وأنــــــَت َمـ

الــصـــــواُب ــرَف  ــ ــ ُع إْذ  ــُب،  ــ ــرك ــ ال ــت  ــ وأنـ
ــيــٍم ـــ مــقـــ داء  ــن  ـــ ـــ ـــ م اهلل  ــــــاك  شـــفـ

ــواُب ــ ـــ ـَـ ـــ ــ ث أّولــــــــــُه  اهلل،  ــم  ــ ـــ ــ ــاس ــ وب
ــًزا ـــ ــزي ـــ ـــ َع ـُـْم  ـــ ــك ــظ ــف ــح ت اهلِل  فـــَعـــيـــُن 

ــراُب ــ ــت ــ ــلِّ يــمــلـــــُؤهــا ال ــــ ــغـ ــُن الـ ــ ــي ــ وع
ــٍب أخـــيـــــــٍر ــ ـــْـ ــ ــطـ ــ ــاهلل ِمـــــــــْن َخـ ــ ــيـ ــ فـ

ــراُب ــ ــ ــُغ ــ ــ ال َنـــعـــــــــــَق  إْذ  ويـــــــــاهلل، 
ــوادُث َصـــــــْوَب ِقـــــْرٍم ــ ــحـ ــ ــِت الـ ــل ــاط ــه ت

ــاُب ــحـ ـ ــَصّ ــا الـ ــهـ ــَمـ ـــَـ ــلـ ــا وأْسـ ــهـ ــاَزلـ ــنـ َفـ
ــٍن ــي ــُة كـــــلَّ ح ــاحـ ــمـ ــسـ وشـــيـــمـــتـــك الـ

ــورى ِظـــــــفـــٌر وَنـــــــــــاُب ــ ــ ــي ال ــُرك فـ ــ ــي ــ وغ
التصـــافي حـــــــــــلَّ  إذا  طــــَـــــــربــي  فــيــا 

رقــــــــاُب ـّـْت  ـــ ــك ُف إذا  طـــــربي  ويـــا 
أرٍض ــلُّ  ـــ ـــ ـــ وك ــالُد  ـــ ـــ ـــ ـــ ــب ال تــــَـــســـَاءلـــِت 

ـــراُب عـــن األســيـــــاف يــصــقــــُـلــهـــــا الـــَضّ
ــواٍن ــ ـــ ــ ــال ت ــــ ــا تــــعــــوُد بـ ــهـ ــُت لـ ــلـ ــقـ فـ

ــقــبــاُب فــتــــُـمــســكــــُــــهــا وتــرفــُعــــــــــــــهــا ال
ــٌع ـــ ـــ ــيـــ ـــ ـــ صــن إال  يـــمـــنـــــــاكـــُم  فـــمـــــــا 

عــــــــذاُب إال  ــُم  ــ ــراكـ ــ ــــ ــ ــسـ ــ يـ ومـــــــــــا 
ًــــا ــت لــــأْضــــيــــاِف دْرعـــــ ــنـ ــاًرا كـ ــ ــنـ ــ مـ

الـــكـــــــالُب تــنــبــحــُه  الـــضـــيـــف  ــا  ــ م إذا 
َزعـــيـــًمـــا أجـــــفـــــوا  أن  اهلل  مــــعــــاذ 

ــأن، أْخـــَبـــرنـــا الــكــتــاُب ــ ــش ــ عــظــَيــم ال
ــًدا ـــ ـــ ـــ ــه ُروي ـــ ـُـْل لــلــشـــــامــتــيــن بـــ ـــ ـَـق ـــ ف

ــراُب ــ ــــ ــ فــــآخــــركــــُم وأّولــــكــــــــــــــم َسـ
ــٌع ـــ ــْم ــِغ لـــَــُهــْم قــلـــــــــــٌب وَس ــْصـ ــم ُيـ ــل ف

ـُـَم الــُمــصـــــاُب ــذا عــظـــ ـــ ـُـوا، ل ـــ ــعــل ــْد َف ـــ وقـــ
ـُـُم ســهــاًمــا ـــ ــَوك ــح ــُج” ن ــِلـ ــْعـ وَيــْرمـــــي “الـ

ــواُب ــــ ــجـ الـ أفـــــَجـــــعـــــُه  اهلل،  وأْيــــــــُم 
أرض ــوق  ــ ـــ ــ ف ظــــــٌل  أنــــــت  ــُة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ

ــِت الــصــعـــــاُب ــل ـــ ــج ــوُر واْن ـــ ـــ ـــ ــن ــَت ال ــ وأنـ

قصيدة مرفوعة لسيدي 

حضرة صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

شعر غازي عبدالمحسن
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