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صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة مرســوم ملكي رقم )23( لســنة 2019 
بإنشاء وتنظيم هيئة رعاية شؤون الخيل.

كما صدر عن مرسوم ملكي رقم )24( لسنة 2019 بتشكيل 
مجلس إدارة الهيئة.

ُيشكل مجلس  أنه  المرسوم  األولــى من  المادة  وجــاء في 
إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل برئاسة الشيخ دعيج بن 
سلمان بن مبارك آل خليفة، وعضوية ُكل من: الشيخ محمد 
بن راشد  آل خليفة، والشيخ سلمان  بن سلطان  بن أحمد 
رافع  نــاس، وحيدر  وفــوزي عبدهللا  آل خليفة،  بن محمد 

الزعبي، ويوسف أحمد العيسى، وفرانسيسكو بيلومو.
وشؤون  األشغال  وزيــر  على  أن  الثانية  المادة  في  وجــاء 
البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 

به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لسنة   )25( رقم  ملكي  مرسوم  الملك  كما صدر عن جاللة 
ا  تنفيذيًّ رئيًسا  حسن  محمد  أحمد  خالد  بتعيين   2019

للهيئة.

قّلصت شركة زين – البحرين من نفقاتها 
ــذي انــعــكــس على  ــ ــر ال الــتــشــغــيــلــيــة، األمــ
ــذي  ال ــوقــت  ال فــي  ــعــام  ال لــهــذا  ربحيتها 
تــعــزيــز خدماتها  الــشــركــة  فــيــه  تــواصــل 
ــرقــمــيــة وأتـــمـــتـــة عــمــلــيــاتــهــا وتــقــديــم  ال

الخدمات عن ُبعد.

مراد: أول فرع مدمج مع “التكافل” في أبريل“زين” تقّلص التكاليف وتركز على الرقمنة“اإلثمار القابضة”: تعزيز  قيمة االستثمارات

أول شركة استثمارية لنادي المحرق“موعد صالة” باإلسكندريةترامب: الجوالن إسرائيلية177 مليونا صادرات وطنية1442 بيتا “آيال”
أوصى مجلس بلدي المنطقة  «

الشمالية في اجتماعه أمس 
بتخصيص ميزانية 60 مليون دينار 

سنويا للبيوت اآليلة للسقوط ضمن 
ميزانية الدولة. وأوضحت اإلحصاءات 
أن مصير 1442 بيتا آيال للسقوط في 

المحافظة ما زال مجهوال.

ارتفعت قيمة الصادرات وطنية  «
المنشأ لشهر فبراير 2019 بنسبة 5 
%، إذ بلغت 177 مليون دينار، مقابل 

169 مليون دينار للشهر نفسه 
من العام السابق، ويمثل مجموع 

صادرات أهم عشر دول ما نسبته 85 
% من إجمالي حجم الصادرات.

وقع الرئيس األميركي دونالد  «
ترامب على إعالن اعتراف الواليات 

المتحدة بسيادة إسرائيل على 
مرتفعات الجوالن المحتلة. 

ويأتي ذلك في حين يزور رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو الواليات المتحدة.

تشارك البحرين بفيلم “موعد  «
صالة” للمخرج البحريني أحمد 

الكويتي في مهرجان اإلسكندرية 
للفيلم القصير الذي ُيلقي الضوء 

على بعض التشابكات األخالقية 
والدينية. يذكر أن الفيلم إنتاج 

إماراتي بحريني، مدته 11 دقيقة.

أشار وزير شؤون الشباب  «
والرياضة أيمن المؤيد إلى أن 

الموافقة على إنشاء شركة 
استثمارية مملوكة لنادي 

المحرق في مرحلتها األولى 
سيرتكز على تسجيل أصول النادي بشكل كامل وتسجيل وتوثيق 

المشاريع االستثمارية التابعة له وتسجيل العالمة والشعار.
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ــبــالد رئــيــســة المجلس  أكـــدت قــريــنــة عــاهــل ال
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  للمرأة  األعلى 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حرص المجلس 
على المضي قدًما في مبادرات وخطط وبرامج 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة فـــي مختلف  ــمـ ــقــدم الـ دعـــم ت
ــمــجــاالت االقــتــصــاديــة، مــشــيــدة بــإســهــامــات  ال
االقــتــصــاد  فــي  البحرينيات  األعــمــال  ـــدات  رائـ
الوطني.جاء ذلك لدى تكريم سموها الحائزات 
“امتياز الشرف لرائدة العمل البحرينية الشابة” 

بمقر المجلس بالرفاع.

فتح تحقيق شامل في واقعة “إعدادية مدينة حمد”

ســمو رئيس الوزراء: برنامج لتوظيف 240 طبيبــا بحرينيا وحلول لخريجي الصين

األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء  رئــيــس  وجــه 
شامل  تحقيق  فتح  إلــى  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة 
اإلعــداديــة  حمد  مدينة  مدرسة  واقعة  في  ومتكامل 

للبنات. 

برئاسة  المستوى  رفيعة  لجنة  بتشكيل  سموه  وأمــر 
بن  محمد  الشيخ  سمو  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  نائب 
مبارك آل خليفة تتولى التحقيق في قضية الممارسات 
على  والوقوف  المدرسية  البيئة  لسلوكيات  المخالفة 
الحقائق ومحاسبة المتجاوزين والمقصرين والحيلولة 
دون تكرار مثل تلك األحداث المؤسفة في أية مدرسة.

الجلسة االعتيادية األسبوعية  وكان سموه قد ترأس 
لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية صباح أمس. وأطلق 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برنامجا لتوظيف 
مدى  على  ينفذ  التخرج  حديثي  بحرينيا  طبيبا   240
سنتين بــدءا من هــذا الــعــام.  ووجــه سموه إلــى وضع 

حلول لخريجي الطب من الجامعات الصينية. 

وفي موضوع آخر، وجه سموه إلى دراسة تخصيص 
واستعجال  السنابس  منطقة  يخدم  إسكاني  مشروع 

تلبية الطلبات اإلسكانية الخاصة بالمنطقة.
كما وجه سموه بمتابعة شركات القطاع الخاص التي 
لم تلتزم بدفع أجور عمالها بانتظام أو لم تصرفها في 

مواعيدها المقررة.
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سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

توقع مدير عام شؤون النفط والغاز بالهيئة 
الشيراوي  جاسم  والــغــاز  للنفط  الوطنية 
للغاز  عائمة  بحرينية  وحــدة  أول  وصــول 
مايو  فــي  المملكة  ــى  إل الــمــســال  الطبيعي 
لتشغيل  التجريبية  المرحلة  المقبل، ضمن 
للصحافيين  الشيراوي  وأوضــح  المصنع. 
عــلــى هـــامـــش افـــتـــتـــاح مــنــتــدى الــخــلــيــج 
الطبيعي  ــغــاز  ال مــرفــأ  أن  أمـــس  لــلــســالمــة 

المسال جاهز بنسبة 98.5 %.

وصول أول 
وحدة عائمة

األميرة ســبيكة تشيد بإســهامات رائدات األعمال البحرينيات للغاز في مايو

استمرار خطط دعم تقدم المرأة اقتصاديا
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)06 - 03(

“سوق سوداء” لتأجير حظائر مدعومة

لتربية  ــوداء” وســط حظائر  “ســوق سـ انتشار  عــن  أعــمــال  تحدث رجــال 
إيجار  بأسعار  البحرينيين  الدواجن  لمربي  الحكومة  الماشية  خصصتها 
انتشار مسالخ غير مرخصة. جاء ذلك  في ندوة   إلى جانب  مدعومة،  
عقدتها لجنة األغذية والزراعة بـ”الغرفة” لمناقشة القضايا المطروحة في 

)11(هذا القطاع.

)04()10(

)10()09()09(

سموه يوجه 
لدراسة تخصيص 
مشروع إسكاني 

يخدم سنابس

متابعة شركات 
“الخاص” 

المتخلفة عن 
دفع أجور العمال 

بانتظام 

 ارتياح شعبي 
وإشادة 

بتوجيهات سمو 
رئيس الوزراء

علي الفردان من المنامة

سمو األميرة سبيكة تكرم حائزات “امتياز الشرف لرائدة العمل الشابة”

الشيخ أحمد بن علي

أمل الحامد من المنامة

علي الفردان

من اجتماع عمومية “ البحرينية الكويتية” للتأمينمن اجتماع عمومية “اإلثمار القابضة” أمس



البحرين تهنئ بنغالديش بذكرى االستقالل
بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، برقيــة تهنئــة إلــى رئيــس جمهورية 
بنغالديش الشــعبية محمد عبدالحميد، بمناســبة الذكرى الســنوية الســتقالل بالده.  أعرب جاللته فيها عن 

أطيب تهانيه وتمنياته له بهذه المناسبة الوطنية.

 وبــعــث رئــيــس الــــوزراء صاحب 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو 
تهنئة  برقية  خليفة،  آل  سلمان 
عبدالحميد،  محمد  الرئيس  إلــى 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الــســنــويــة 
ــاده. أعـــرب سموه  ــ الســتــقــال ب
وتمنياته  تهانيه  أطيب  فيها عن 
لفخامته بهذه المناسبة الوطنية.

الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 

رئيس الوزراء برقية مماثلة إلى 
رئيسة وزراء بنغاديش الشيخة 

حسينة.
العهد نائب  إلــى ذلــك، بعث ولــي 
األول  الـــنـــائـــب  األعـــلـــى  الـــقـــائـــد 
صاحب  الـــوزراء  مجلس  لرئيس 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
تهنئة  بــرقــيــة  خــلــيــفــة،  آل  حــمــد 
بنغاديش  جمهورية  رئيس  إلى 

ــة الـــذكـــرى  ــاســب ــمــن الـــشـــعـــبـــيـــة، ب
أعرب  بــاده،  الستقال  السنوية 
تهانيه  أطــيــب  عــن  ســمــوه  فيها 
ــيــاتــه لـــه بـــهـــذه الــمــنــاســبــة  وتــمــن

الوطنية.
الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 
ــي الــعــهــد بــرقــيــة مــمــاثــلــة إلــى  ولـ
رئيسة وزراء بنغاديش الشيخة 

حسينة.
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صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم 
)23( لســنة 2019 بإنشــاء وتنظيــم هيئــة رعايــة شــؤون الخيــل. وجــاء في المــادة األولى 
منه: مادة )1( في تطبيق أحكام هذا المرســوم، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني 

المبنية قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:المملكة: مملكة البحرين.

الوزير المعني بشؤون البلديات.
المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وجاء في المادة )2(: تنشأ هيئة تسمى )هيئة رعاية 
شؤون الخيل(، تتبع الوزير، وتخضع إلشرافه.

ويكون الوزير هو المسئول عن الهيئة أمام مجلس 
الوزراء والسلطة التشريعية.

إدارة،  للهيئة مجلس  يكون   :)3( المادة  في  وجاء 
األعضاء، على  كاف من  وعــدد  رئيس  يتكون من 

أن يكون من بينهم:
1 - ممثل عن اإلسطبات الملكية بالديوان الملكي. 
2 - ممثل عن االتحاد الملكي البحريني للفروسية 

وسباقات القدرة.
3 - ممثل عن نادي راشد للفروسية وسباق الخيل. 
- عــضــوان مــن ذوي   5 الــخــيــل.  لــمــاك  - ممثل   4

الخبرة واالختصاص بشؤون الخيل. 
بناًء  المجلس  أعــضــاء  بتشكيل  مــرســوم  ويــصــدر 
على عرض الوزير، وتكون مدة العضوية فيه أربع 

سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
ويختار المجلس في أول اجتماع له نائًبا للرئيس 

يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
سبب،  ألي  المجلس  أعضاء  أحــد  محل  خا  وإذا 
العضو  ويكمل  األداة  بــذات  يحل محله  من  يعّين 

الجديد مدة سلفه.
السلطة  المجلس  يعتبر   :)4( الــمــادة  فــي  ــاء  وجـ
التي  الــعــامــة  السياسة  رســم  تتولى  الــتــي  العليا 
من  مناسًبا  يـــراه  مــا  ويتخذ  الهيئة  عليها  تسير 
قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفًقا للقوانين 

المعمول بها ويمارس على وجه الخصوص المهام 
اآلتية:

1 - رسم السياسات العامة المتعلقة برعاية فصيلة 
الخيل والمحافظة عليها واتخاذ كافة اإلجراءات 

الازمة لإلشراف على تنفيذ هذه السياسات.
وشــهــادات  الخيل  اســتــيــراد  تصاريح  ــدار  إصـ  -  2
أو  الــبــاد  لــخــارج  بيعها  فــي  الرغبة  عند  التصدير 

للمشاركة في المهرجانات الدولية.
وسباقات  مهرجانات  تنظيم  على  ــراف  اإلشـ  -  3
الخيل داخل وخارج الدولة والتعاون مع الجهات 
الخيل  ونــشــاطــات  أنظمة  صياغة  على  المعنية 
التحمل-  -وســبــاقــات  الــمــدى  قصيرة  )كالسباقات 
وإنشاء  بأنواعها  والفروسية   - الجمال  وسباقات 

سياحة الخيل(.
4 - إجراء االتصاالت وإقامة العاقات بين المربين 
ــة وبــيــن الــمــربــيــن وجــمــعــيــات الخيل  ــدول ــل ال داخـ

بالخارج.
5 - إصدار القرارات واالشتراطات المنظمة لشؤون 
ومتابعة  بذلك  المتعلقة  التوصيات  ووضع  الخيل 
عمليات استيراد وتصدير الخيل من وإلى المملكة.

6 - الرقابة على مصادر رقابة الخيل وطرق رعايته 
على  المحافظة  لضمان  لتطويره  السبل  وأفضل 

هذا الموروث لألجيال الحالية والمستقبلية.
المنشآت  لعمل  المنظمة  السياسات  اقــتــراح   -  7
بالخيل  المتعلقة  والــمــعــازل  بالمحاجر  المتعلقة 
مع  بالتنسيق  وذلــك  عملها  سير  على  واإلشـــراف 
ووفــقــا  بالمملكة  المختصة  الــبــيــطــريــة  الــجــهــات 
ألحكام القانون رقم )8( لسنة 2003 بالموافقة على 

التعاون  مجلس  دول  في  البيطري  الحجر  نظام 
لدول الخليج العربية.

البيطرية  االخــتــصــاص  جــهــات  مــع  ــتــعــاون  ال  -  8
الشهادات  إصــدار  وكذلك  الخيل  على  للمحافظة 

البيطرية الخاصة بها.
المختصة  ــإلدارات  ل الازمة  التوصيات  وضع   -  9
لعمل  الصحة(  وزارة   - الجمارك  )شــؤون  بالمملكة 

التسهيات المناسبة للخيل.
المتعلقة  واألنظمة  القوانين  تنفيذ  متابعة   -  10

بشؤون وقاية الخيل من األمراض الوبائية.
11 - اإلشــراف على سير العمل في المستشفيات 

والعيادات المتخصصة بعاج الخيل.
الــمــعــلــومــات مع  ــادل  ــبـ ــدائـــم وتـ الـ الــتــعــاون   - 12
العاقة  ذات  والــمــؤســســات  والــجــهــات  الـــــوزارات 

بفصيلة الخيل.
13 - التنسيق بين الوزارات والجهات والمؤسسات 
التكامل  لتحقيق  الخيل  بفصيلة  الــعــاقــة  ذات 
جهة  كــل  قــيــام  وضــمــان  الخيل  فصيلة  وحــمــايــة 
باختصاصاتها المعتمدة في المحافظة علي الخيل.

والدولية  اإلقليمية  المنظمات  مع  التواصل   -  14
الممارسات  افضل  لنقل  الخيل  بشؤون  المختصة 

لحماية فصيلة الخيل والمحافظة عليها.
15 - وضـــع االســتــراتــيــجــيــات والــخــطــط الــهــادفــة 
ــخــيــل ونـــشـــر ثــقــافــة  ــة ركـــــوب ال ــوايـ لــتــشــجــيــع هـ

المحافظة عليها في المجتمع.
الخاصة  المطبوعات  إصــدار  على  اإلشــراف   -  16

بقواعد ونظم ودوريات الخيل داخل الدولة.
مـــؤتـــمـــرات  فــــي جــمــيــع  ــمــمــلــكــة  ال تــمــثــيــل   -  17

ومهرجانات الخيل داخل وخارج الدولة.
المتعلقة  والــمــحــاضــرات  الـــنـــدوات  تنظيم   -  18

بالخيل.
المجلس  بنظام عمل  )5(: يصدر  المادة  وجاء في 

وسائر األمور المتعلقة بشئونه قرار من الرئيس.
من  دعــوة  على  بناء  المجلس  اجتماعات  وتعقد 

رئيسه في المكان والزمان اللذين يحددهما.

لحضور  التنفيذي  الرئيس  دعوة  للمجلس  ويجوز 
اجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

للهيئة رئيس تنفيذي  )6(: يكون  المادة  وجاء في 
يعين بمرسوم بناء على توصية من المجلس ترفع 

للوزير.
التنفيذي  الرئيس  يتولى   :)7( الــمــادة  فــي  وجــاء 
وتحدد  للهيئة،  والمالية  ــة  واإلداريـ الفنية  المهام 
ــا ألنــظــمــة ولــوائــح  صــاحــيــاتــه ومــســؤولــيــاتــه وفــًق
وقرارات الهيئة، ويكون للرئيس التنفيذي مسؤوالً 
أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة طبًقا ألحكام 
ــرارات  ــقـ ــمــرســوم واألنــظــمــة والــلــوائــح والـ ــذا ال هـ
الصادرة تنفيًذا له. وفي حالة خلو منصب الرئيس 
بذات  محله  يحل  من  يعين  ألي سبب،  التنفيذي، 
هذا  مــن   )6( الــمــادة  فــي  عليها  المنصوص  األداة 
المرسوم، ويقوم المجلس بتكليف الرئيس أو أحد 
الرئيس  ومسؤوليات  صاحيات  لمباشرة  أعضائه 
التنفيذي بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس تنفيذي 

جديد.
والرئيس  المجلس  يمارس   :)8( المادة  في  وجــاء 
التنفيذي للهيئة مهامهم المنصوص عليها في هذا 
له  تنفيًذا  الصادرة  والــقــرارات  واللوائح  المرسوم 

تحت اإلشراف المباشر من الوزير.
وعلى المجلس أن يرفع إلى الوزير تقارير دورية 
عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما يعترضها من 
يزوده  وأن  لتفاديها،  المقترحة  والحلول  معوقات 
أو  قــرارات  أو  معلومات  أو  بيانات  من  يطلبه  بما 
الوزير  لقيام  تقارير الزمة  أو  أو سجات  محاضر 
للوزير  الهيئة. ويكون  بمهام اإلشراف على أعمال 
أن يصدر  الهيئة  باإلشراف على  قيامه  في سبيل 
للهيئة توجيهات عامة في تلك المسائل التي يرى 
أنها تمس الصالح العام وعلى المجلس االلتزام بها.

إداري  للمجلس جهاز  )9(: يكون  المادة  وجاء في 
الــذيــن يتم  الموظفين  مــن  كــاف  عــدد  مــن  يتكون 
من  توصية  على  بناًء  الرئيس  من  بقرار  تعيينهم 
الجهاز  موظفي  على  وتسري  التنفيذي.   الرئيس 

المدنية  الــخــدمــة  قــانــون  أحــكــام  بالهيئة  اإلداري 
 ،2010 لسنة   )48( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر 
والئحته التنفيذية، كما تسري عليها أحكام القانون 
مــعــاشــات  تنظيم  بــشــأن   1975 لــســنــة   )13( ــم  رقـ

ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
وجاء في المادة )10(: يكون للهيئة الموارد المالية 
الكافية التي تمكنها من أداء مهامها، وتتكون هذه 

الموارد من:
1 - االعتمادات المالية التي تخصص للهيئة ضمن 

ميزانية الوزارة المعنية بشؤون البلديات.
التي  والــتــبــرعــات  والمنح  والــهــبــات  اإلعــانــات   -  2
تقرر الهيئة قبولها، وذلك وفًقا للقوانين واألنظمة 

المعمول بها في هذا الشأن.
سبيل  فــي  للهيئة  يكون   :)11( الــمــادة  فــي  وجــاء 
أداء مهامها الحصول على أي معلومات أو بيانات 
وعلى  أهدافها،  لتحقيق  ضرورية  تراها  وثائق  أو 
بالبيانات  مــوافــاتــهــا  والــخــاصــة  الــعــامــة  الــجــهــات 
الموعد  وفــي  تطلبها  التي  والوثائق  والمعلومات 

الذي تحدده.
األنظمة  المجلس  يصدر   :)12( الــمــادة  فــي  وجــاء 
لتنفيذ أحــكــام هذا  الــلــزمــة  والــلــوائــح والـــقـــرارات 

المرسوم.
 )13( رقــم  المرسوم  يلغى   :)13( المادة  في  وجــاء 
للخيل  العليا  اللجنة  بإنشاء وتشكيل   1999 لسنة 

العربية.
أنــه على رئــيــس مجلس   :)14( الــمــادة  وجـــاء فــي 
الــوزراء والـــوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن مرسوم ملكي رقم )24( لسنة 2019 
الخيل  رعاية شؤون  إدارة هيئة  بتشكيل مجلس 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  نحن  فيه:  جــاء 
مملكة البحرين، بعد االطاع على الدستور وعلى 
وتنظيم  بإنشاء   2019 لسنة   )23( رقــم  المرسوم 
هيئة رعاية شؤون الخيل، و بناًء على عرض وزير 

العمراني،  والتخطيط  البلديات  وشــؤون  األشغال 
وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا باآلتي:

المادة )1(: ُيشكل مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون 
مبارك  بن  بن سلمان  الشيخ دعيج  برئاسة  الخيل 
آل خليفة، وعضوية ُكل من: 1 - الشيخ محمد بن 
أحمد بن سلطان آل خليفة. 2 - الشيخ سلمان بن 

راشد بن محمد آل خليفة.
3 - فــوزي عبدهللا نــاس. 4 - حيدر رافــع الزعبي. 
5 - يوسف أحمد العيسى. 6 - فرانسيسكو بيلومو. 
للتجديد  قابلة  سنوات   4 عضويتهم  مدة  وتكون 

لمدد مماثلة.
البلديات  وشــؤون  األشغال  وزيــر  على   :)2( المادة 
وُيعمل  المرسوم،  تنفيذ هذا  العمراني  والتخطيط 
الجريدة  فــي  نــشــره  لتاريخ  التالي  الــيــوم  مــن  بــه 

الرسمية. 
الملك  الجالة  صاحب  الباد  عاهل  عن  صدر  كما 
حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم )25( 
رعاية  لهيئة  تنفيذي  رئيس  بتعيين   2019 لسنة 
الخيل جاء فيه: نحن حمد بن عيسى آل  شؤون 
على  االطـــاع  بعد  البحرين،  مملكة  ملك  خليفة 
الصادر  المدنية  الخدمة  قانون  وعلى  الدستور، 
المعدل   ،2010 لسنة   )48( رقم  بقانون  بالمرسوم 
2014، والئحته  لسنة   )69( بقانون رقم  بالمرسوم 
 2012 لسنة   )51( رقم  بالقرار  الصادرة  التنفيذية 
وتعدياتها، وعلى المرسوم رقم )23( لسنة 2019 
الخيل، وبناًء  بإنشاء وتنظيم هيئة رعاية شؤون 
ــؤون الــبــلــديــات  ــ ــر األشـــغـــال وشـ ــ عــلــى عـــرض وزي
ــعــد مــوافــقــة مجلس  ــعــمــرانــي، وب والــتــخــطــيــط ال

الوزراء، رسمنا باآلتي:
رئيًسا  حسن  محمد  أحمد  خالد  يعين   :)1( المادة 

ا لهيئة رعاية شؤون الخيل. تنفيذيًّ
البلديات  وشــؤون  األشغال  وزيــر  على   :)2( المادة 
وُيعمل  المرسوم،  تنفيذ هذا  العمراني  والتخطيط 
ــشــر فـــي الــجــريــدة  ــن بـــه مـــن تـــاريـــخ صــــــدوره، وُي

الرسمية.

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
الــــــوزراء صــاحــب  مــجــلــس  لــرئــيــس  األول 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
وزيــر  مــن  وتــقــديــر  شكر  برقية  خليفة  آل 
والتخطيط  الــبــلــديــات  وشـــؤون  األشــغــال 
“المركز  لعمراني عصام خلف بمناسبة فوز 
ــلــدي الــشــامــل” بــجــائــزة تــقــيــيــم مــراكــز  ــب ال
الخدمة الحكومية )الفئة الذهبية( وتكريم 
الــمــراكــز ضــمــن 10 مــراكــز حاصلة  ســمــوه 
ــرب  ــة الــذهــبــيــة. وأعــ ــفــئ عــلــى تــصــنــيــف ال
بالغ شكره وتقديره  الوزير في برقيته عن 
في  البالغ  االهتمام  على  العهد  ولــي  لسمو 
الحكومية  الــخــدمــات  بمستوى  االرتـــقـــاء 
بيئة  خلق  طريق  عــن  البحرين  مملكة  فــي 
تنافسية تهدف لالرتقاء بمستوى الخدمات 
الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الرضا 

للعمالء.

المنامة - بنا

ـــات ـــؤون البلدي ـــة بش ـــوزارة المعني ـــة ال ـــن ميزاني ـــة ضم ـــة للهيئ ـــادات المالي ـــص االعتم تخص

بمرسوم ملكي... دعيج بن سلمان رئيًسا لـ “شؤون الخيل”

سمو ولي العهد يتلقى 
02شكر وزير األشغال

26 مارس 2019 الثالثاء
19 رجب 1440

جاللة الملك

المنامة- بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
المقيم ألنشطة  المنسق  من  تهنئة  برقية  آل خليفة  سلمان 
الشرقاوي، وذلك  أمين  البحرين  المتحدة في مملكة  األمم 
 2019 لسنة   )22( رقــم  الملكي  الــمــرســوم  صـــدور  بمناسبة 

بإنشاء مركز الطاقة المستدامة، هذا نصها:
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

حفظه هللا
رئيس مجلس الوزراء الموقر

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،
تحية تقدير واحترام، وبعد؛

فإنه يسعدنا أن نتقدم إلى سموكم بخالص التهنئة بإصدار 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
حفظه هللا ورعاه المرسوم الملكي )۲۲( بإنشاء مركز التنمية 
المستدامة لعام ۲۰۱۹، والذي يتبع مجلس وزرائكم الموقر، 
ــر شــئــون الــكــهــربــاء والــمــاء  ــراف ســعــادة وزيـ ويــخــضــع إلشــ

الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا.
المستدامة  الــطــاقــة  مــركــز  بــإنــشــاء  الــمــلــكــي  الــمــرســوم  إن 
يجسد ترجمة حقيقية لما جاء في برنامج عمل الحكومة 

الشأن،  بهذا  متعلقة  ــراءات  وإجــ ومــبــادرات  سياسات  مــن 
تتقاطع أهدافه مع جهود اللجنة الوطنية لمتابعة الخطتين 
المتجددة ومبادراتهما،  الطاقة والطاقة  لكفاءة  الوطنيتين 

والتي صدر بهما قراران من مجلس الوزراء في ۲۰۱۷.
الملكي،  المرسوم  هــذا  إصــدار  في  الخطوة  هــذه  نثمن  وإذ 
المتحدة،  األمــم  ألنشطة  المقيم  المنسق  مكتب  في  فإننا 
والمكاتب والوكاالت والمنظمات التابعة لألمم المتحدة ذات 
العاقة، حريصون على إنجاح هذا المركز بما يحقق الغاية 
التي أنشئ ألجلها، مؤكدين على التعاون والعمل المشترك 
من   )۷( الــســابــع  الــهــدف  تحقيق  على  يعمل  الـــذي  بالشكل 

أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان حصول الجميع، 
الموثوقة  الحديثة  الطاقة  خدمات  على  ميسورة  وبتكلفة 
على  يعمل  الذي  وبالشكل  عام ۲۰۳۰،  بحلول  والمستدامة 
االلــتــزامــات  تــجــاه  البحرين  مملكة  حكومة  جــهــود  تعزيز 
الوطنية والدولية في تحقيق االستخدام األمثل واألوسع 

للطاقة المتجددة.
تقديمهما  تــم  الـــذي  والــخــبــرات  الفني  الــدعــم  إن  ــرا،  وأخــي
التي  الــشــراكــة اإلســتــراتــيــجــيــة  ــار  إطـ اتــفــاقــيــة  نابعين مــن 
المتحدة  األمــم  ومكاتب  البحرين  مملكة  حكومة  وقعتها 
التنموية  المشاريع  دعــم  بهدف  ۲۰۲۲(؛   ۲۰۱۸-( لــألعــوام 

إطاقها،  على  البحرين  تعمل  التي  والمستقبلية  الحاضرة 
والتي تكللت باستجاب خبرات أممية إلى البحرين، ونقل 
تجاربها الناجحة إلى الخارج، لتحقيق أكبر قدر من أجندة 
التنمية المستدامة ۲۰۳۰ وأهدافها السبعة عشر، بما يساهم 
الــدول  مصاف  فــي  لتكون  البحرين؛  مملكة  اســم  رفــع  فــي 

المتقدمة، وفي طليعة ركب التنمية المستدامة.
وتفضلوا سموكم بقبول فائق التقدير وعظيم االحترام،،،

أمين الشرقاوي
المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة
في مملكة البحرين

الـــوزراء يتلقـــى تهنئـــة المنســـق المقيـــم ألنشـــطة األمـــم المتحـــدة ســـمو رئيـــس 

ـــة ـــل الحكوم ـــج عم ـــة لبرنام ـــتدامة ترجم ـــة المس ـــز الطاق مرك

المنامة - بنا

ترأس رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي اجتماع 
اللجنــة األمنيــة المشــتركة صبــاح اليــوم، بالقيــادة العامة لقوة 

دفاع البحرين.

وتم في االجتماع بحث السبل 
الذي  التعاون  بتطوير  الكفيلة 
التنسيق بين  من شأنه تقوية 
واألمنية  العسكرية  األجــهــزة 
لما فيه خير وصالح  بالمملكة 

الوطن والمواطنين.
 حضر االجتماع رئيس األمن 
الحسن،  ــارق  ــواء طـ ــل ال الــعــام 

ومدير أركان الحرس الوطني 
ــواء الـــركـــن الــشــيــخ عبد  ــ ــل ــ ال
آل خليفة،  بــن ســعــود  الــعــزيــز 
األركان  هيئة  رئيس  ومساعد 
غانم  الــركــن  الــلــواء  للعمليات 
ــن كــبــار  ــة، وعــــــدد مــ ــالـ ــفـــضـ الـ
الضباط والمسؤولين بالجهات 

المعنية.

تقوية التنسيق العسكري األمني سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من الشرقاوي
تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة من المنسق المقيم ألنشطة األمم 
المتحــدة فــي مملكــة البحريــن أمين الشــرقاوي، بمناســبة صدور المرســوم الملكي رقم 

)22( لسنة 2019 بإنشاء مركز الطاقة المستدامة، وفيما يلي نص البرقية:

بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
القائد  نــائــب  العهد  ــي  ول خليفة  آل  حمد 
مجلس  ــرئــيــس  ل األول  الــنــائــب  ــلـــى  األعـ

الوزراء حفظه هللا.
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته

تحية تقدير واحترام، وبعد
ــى ســمــوكــم  ــ ــتــقــدم إل فـــإنـــه يــســعــدنــا أن ن
صاحب  حضرة  بــإصــدار  التهنئة  بخالص 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المرسوم الملكي )22( بإنشاء مركز التنمية 
المستدامة لعام ۲۰۱۹، والذي يتبع مجلس 
الموقر، ويخضع إلشــراف سعادة  الــوزراء 
وزيــــر شــئــون الــكــهــربــاء والـــمـــاء الــدكــتــور 

عبدالحسين بن علي ميرزا.
الطاقة  مركز  بإنشاء  الملكي  المرسوم  إن 
المستدامة، يجد ترجمة حقيقية لما جاء 
سياسات  من  الحكومة  عمل  برنامج  في 
ومبادرات وإجراءات متعلقة بهذا الشأن، 
تتقاطع أهدافه مع جهود اللجنة الوطنية 
لــكــفــاءة  الــوطــنــيــتــيــن  الخطتين  لمتابعة 
ومبادراتهما،  المتجددة  والطاقة  الطاقة 
والـــتـــي صــــدر بــهــمــا قــــــراران مـــن مجلس 
الوزراء في ۲۰۱۷، وإذ نثمن هذه الخطوة 
فإننا  الملكي  الــمــرســوم  هـــذا  إصــــدار  فــي 
األمم  ألنشطة  المقيم  المنسق  مكتب  في 
المتحدة والمكاتب والوكاالت والمنظمات 

الــعــاقــة  الــمــتــحــدة ذات  لــألمــم  ــتــابــعــة  ال
حــريــصــون عــلــى إنــجــاح هـــذا الــمــركــز بما 
التي أنشئ ألجلها، مؤكدين  الغاية  يحقق 
بالشكل  المشترك  والعمل  الــتــعــاون  على 
الذي يعمل على تحقيق الهدف السابع )۷( 
المتعلق  المستدامة  التنمية  أهـــداف  مــن 
بضمان حصول الجميع، وبتكلفة ميسورة 
الموثوقة  الحديثة  الطاقة  خدمات  على 
وبالشكل  بحلول عام ۲۰۳۰،  والمستدامة 
جــهــود حكومة  تــعــزيــز  عــلــى  يعمل  الـــذي 
الوطنية  االلتزامات  البحرين تجاه  مملكة 
األمثل  االستخدام  تحقيق  في  والدولية 

واألوسع للطاقة المتجددة. 
الــــــذي تــم  الـــفـــنـــي  ــم  ــدعــ ــ ال ــرا، إن  ــ ــيـ ــ وأخـ
الشراكة  إطـــار  اتفاقية  مــن  نــابــع  تقديمه 
االســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي وقــعــتــهــا حــكــومــة 
المتحدة  األمــم  ومكاتب  البحرين  مملكة 
دعــم  بـــهـــدف   )۲۰۲۲  ۲۰۱۸-( ــــألعــــوام  ل
والمستقبلية  الحاضرة  التنموية  المشاريع 

وذلك  إطاقها،  على  البحرين  تعمل  التي 
إلى  أممية  خــبــرات  استجاب  خــال  مــن 
الــبــحــريــن، ونــقــل تــجــاربــهــا الــنــاجــحــة إلــى 
أجــنــدة  مــن  ــدر  قـ أكــبــر  لتحقيق  الـــخـــارج 
التنمية المستدامة ۲۰۳۰ وأهدافها السبعة 
رفع  في  يساهم  بما   ،169 وثمانيها  عشر 

اسم مملكة البحرين. 
الكبير  اإلنــجــاز  هــذا  إن  الــكــريــم،  سموكم 
ومساعيكم  الحثيثة  جهودكم  نظير  جاء 
للعمل  الدائمة  ومتابعتكم  النير  وفكركم 
الــدول  مــصــاف  فــي  البحرين  يجعل  مما 
المستدامة  بالتنمية  تعنى  التي  المتقدمة 

وتنوع مصادر الطاقة. 
التقدير  فــائــق  بقبول  سموكم  وتفضلوا 

وعظيم االحترام. 

أمين الشرقاوي
المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة 
في مملكة البحرين
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تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة 
الجلســة االعتياديــة األســبوعية لمجلــس الــوزراء، وذلــك بقصــر القضيبيــة صبــاح 
أمــس. وأدلــى األميــن العام لمجلس الوزراء ياســر الناصر عقب الجلســة بالتصريح 

التالي: 

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  أشــاد 
مجلس الوزراء بالنتائج اإليجابية لزيارة 
عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة إلــى تركمانســتان، 
وبالمباحثــات التــي أجراهــا جاللتــه مــع 
رئيــس تركمانســتان قربان قولــي بيردي 

محمدوف.
ونــوه ســموه بأهميــة نتائــج هــذه الزيارة 
فــي دعــم العالقات بيــن البلديــن وتعزيز 
االتفاقــات  خــالل  مــن  الثنائــي  التعــاون 
ومذكرات التفاهم التي وقعت في زيارة 
البلديــن  لمصلحــة  خدمــة  البــالد  عاهــل 
المجلــس  وقــرر  الشــقيقين،  والشــعبين 
الموافقة على مشــروع مرســوم بتشكيل 
لجنــة لمتابعة تنفيذ االتفاقات ومذكرات 
مملكــة  حكومــة  بيــن  الموقعــة  التفاهــم 

البحرين وحكومة تركمانستان. 
إلــى ذلــك، أشــاد صاحــب الســمو الملكــي 
رئيس الوزراء بما تمثله جائزة اليونسكو 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك   -
الســتخدامات تكنولوجيــات المعلومــات 
واالتصــال فــي مجــال التعليــم، وبدورها 
المميز في تشجيع المبادرات التي تخدم 
تطلعات المستقبل واهتمامات اليونسكو 
والسمعة الدولية التي وصلت إليها، وهنأ 
سموه الفائزين بالجائزة، وذلك في ضوء 
التقريــر المرفــوع بهــذا الصــدد مــن وزير 

التربية والتعليم. 
بعــد ذلــك، نــوه صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء بأهميــة قطاعــي النفــط 
االقتصاديــة،  التنميــة  دعــم  فــي  والغــاز 
وأشــاد ســموه بمــا يهيئــه معرض الشــرق 

األوســط للنفط والغاز 2019 في نسخته 
الواحــدة والعشــرين التــي عقــدت أخيــرا 
تحت الرعاية الكريمة لسموه في ترويج 
علــى  بالوقــوف  االســتثمارية،  الفــرص 
تحديــات الطاقــة المســتقبلية خصوصــا 
المســبوقة  غيــر  التحــوالت  ظــل  فــي 
فــي هــذا القطــاع، إضافــة إلــى مــا يمثلــه 
المعــرض الــذي افتتحه نيابة عن ســموه، 
نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد 
بــن عبــدهللا آل خليفة من فرصــة لتبادل 
لرســم  الممارســات  وأفضــل  الخبــرات 
مالمح مســتقبل قطاع الطاقة والترويج 

ألحدث المبتكرات في هذا الميدان. 
ســباقات  انطــالق  قــرب  وبمناســبة 
الســمو  صاحــب  رحــب   ،1 الفورمــوال 
الملكــي رئيس الوزراء بالضيوف والزوار 
والمشــجعين لهــذه الرياضــة العالمية في 
مملكــة البحريــن متمنًيــا ســموه التوفيق 
الحــدث  هــذا  فعاليــات  فــي  والنجــاح 
بدعــم  الــذي يحظــى  العالمــي  الرياضــي 
ومســاندة مــن ولــي العهــد نائــب القائــد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  ووجــه 
والمؤسســات  الــوزارات  جميــع  الــوزراء 
الحكوميــة إلــى تهيئــة اإلمكانــات كافــة 
البحريــن  مملكــة  ســمعة  تعــزز  التــي 
هــذا  اســتضافة  فــي  المتميــز  ونجاحهــا 
الحــدث العالمــي، واطمــأن المجلس على 
انتهاء االستعدادات لهذا الحدث العالمي 
الخميــس  يــوم  فعالياتــه  تنطلــق  الــذي 

المقبل.
الملكــي  الســمو  صاحــب  وجــه  بعدهــا، 
رئيــس الــوزراء إلــى فتح تحقيق شــامل 
مدينــة  مدرســة  واقعــة  فــي  ومتكامــل 
ســموه  وأمــر  للبنــات،  اإلعداديــة  حمــد 
بتشــكيل لجنــة رفيعة المســتوى برئاســة 
ســمو  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة تتولى 

التحقيق في قضية الممارسات المخالفة 
لســلوكيات البيئــة المدرســية والوقــوف 
المتجاوزيــن  ومحاســبة  الحقائــق  علــى 
والمقصريــن والحيلولــة دون تكــرار مثل 
تلك األحداث المؤســفة في أية مدرســة، 
وزيــر  عضويتهــا  فــي  اللجنــة  وتضــم 
الداخليــة، وزيــر التربيــة والتعليــم، وزير 
العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف، 

وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية، وزير 
والنــواب،  الشــورى  مجلســي  شــؤون 
ووزيــرة الصحــة، علــى أن ترفــع اللجنــة 
الملكــي  الســمو  صاحــب  إلــى  تقريرهــا 

رئيس الوزراء بعد انتهاء أعمالها. 
الســمو  مــن جانــب آخــر، وجــه صاحــب 
الملكــي رئيــس الــوزراء إلــى وضع حلول 
لخريجــي الطب مــن الجامعات الصينية، 

وكلــف ســموه المجلــس األعلــى لتطويــر 
الحلــول  باقتــراح  والتدريــب  التعليــم 
هــؤالء  أوضــاع  توفــق  التــي  المناســبة 
المعاييــر  مــع  يتناســب  بمــا  الخريجيــن 
المعتمــدة لــدى اللجنــة الوطنيــة لتقويــم 

المؤهالت العلمية. 
وفي ضوء الزيارة الميدانية التي قام بها 
ســموه إلى ســنابس ومــروزان، فقد وجه 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
إلــى دراســة تخصيص مشــروع إســكاني 
يخدم منطقة السنابس واستعجال تلبية 
الطلبــات اإلســكانية الخاصــة بالمنطقــة، 
وكلــف ســموه وزارة اإلســكان بالتنســيق 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة  مــع 
والتخطيــط العمرانــي بذلــك، إضافة إلى 
دراســة متطلبات األهالي الخدمية ورفع 

تقرير بشأنها إلى مجلس الوزراء. 
بعــد ذلــك، وجــه صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء بمتابعــة شــركات القطاع 
الخــاص التي لم تلتزم بدفع أجور عمالها 
بانتظــام أو لــم تصرفهــا فــي مواعيدهــا 
والتنميــة  العمــل  وزارة  وكلــف  المقــررة، 
مــع  والتنســيق  بالتعــاون  االجتماعيــة 
الجهــات ذات العالقــة بوضــع آليــة أكثــر 
فعاليــة تكفــل وفــاء مثــل تلك الشــركات 

بالتزاماتها تجاه عمالها.

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

برنامـج لتـوظيف 240 طبيبـا بحرينيـا
ــابــس ــدم ســن ــخـ ــي يـ ــانـ ــكـ ــروع إسـ ــ ــش ــ ــس الــــــــــوزراء: دراســـــــة م ــيـ ســـمـــو رئـ

بعــد ذلــك نظــر المجلــس فــي المذكــرات المدرجــة علــى جــدول أعمالــه واتخذ 
بشأنها من القرارات ما يلي:

الملكــي  الســمو  صاحــب  أطلــق  أواًل: 
رئيــس الوزراء برنامجــا لتوظيف 240 
طبيبــا بحرينيــا حديثــي التخــرج ينفذ 
علــى مدى ســنتين بــدء من هــذا العام، 
تأهيــل  علــى  البرنامــج  هــذا  ويقــوم 
األطبــاء للعمــل فــي المراكــز الصحيــة 
أو  والخاصــة  العامــة  والمستشــفيات 
لفتح عيــادات خاصة بهم والعمل فيها 

مــن غيــر إشــراف بعــد تأهيلهــم وفــق 
برنامــج تدريبــي فــي جامعــة الخليــج 
لهــذا  خصيًصــا  إعــداده  تــم  العربــي 
الغــرض ويتنــاول جميــع التخصصــات 

الطبية. 
وخدمة للبرنامج المذكور، قرر مجلس 
ومتطلبــات  معاييــر  تعديــل  الــوزراء 
الصحيــة  المهــن  مزاولــي  تراخيــص 

بحيث يتســنى للخريجين البحرينيين 
الماجســتير  شــهادة  علــى  الحاصليــن 
فــي طــب العائلــة فتح عيــادات خاصة 
العائلــة، وكلــف  متخصصــة فــي طــب 
ســموه المجلس األعلى للصحة ووزارة 
والتنميــة  العمــل  ووزارة  الصحــة 
االجتماعيــة وصنــدوق العمــل “تمكين” 

بمباشرة العمل في البرنامج المذكور.
علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  ثانًيــا: 
الصناعــة  وزارة  بيــن  تفاهــم  مذكــرة 
والتجــارة والســياحة ومركــز التجــارة 

إطــار  توفيــر  إلــى  وتهــدف  الدوليــة، 
لتقديــم  الجانبيــن  بيــن  للتعــاون 
وتســهيل  لدعــم  الفنيــة  المســاعدة 
التجــارة البحرينيــة، وتنمية الصادرات 
المؤسســات  ودعــم  عالمًيــا  المحليــة 
الصغيرة والمتوسطة وبناء بيئة العمل 

المواتية.
التقريــر  الــوزراء  مجلــس  أقــر  ثالثــا: 
اللجنــة  ألعمــال   2018 للعــام  الســنوي 
اســتحداث  حظــر  بشــأن  الوطنيــة 
وإنتــاج وتخزيــن واســتعمال األســلحة 

الكيميائية وتدمير تلك األســلحة، على 
النحو الــذي أوصت به اللجنة الوزارية 
للشــؤون القانونية والتشــريعية والذي 
عرضــه نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 

رئيس اللجنة المذكورة.
علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  رابًعــا: 
المجلــس األعلــى  بيــن  مذكــرة تفاهــم 
للحيــاة  الســعودية  والهيئــة  للبيئــة، 
الفطريــة؛ بهــدف تعزيــز التعــاون بيــن 
البيئــي  التنــوع  مجــال  فــي  الجانبيــن 

وحماية الحياة الفطرية.

قرارت المجلس

سمو رئيس الوزراء 
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ســموه يأمر بتشكيل لجنة رفيعة للتحقيق في الممارســات المخالفة لسلوكيات البيئة المدرسية
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أكــدت قرينــة عاهــل البــاد رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكي 
األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة حــرص المجلــس علــى المضــي قدًمــا فــي 
مبــادرات وخطــط وبرامج دعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف مجاالت الشــأن 
االقتصادي، كمدخل رئيس لتحقيق االســتقرار األســري، ورفع جودة حياة األســرة 
البحرينية بالنظر إلى مســاهمات المرأة داخل منظومة األســرة، إضافة إلى إتاحة 
والحلــول  والتأهيــل  والتدريــب  الازمــة  واالستشــارات  المســاندة  الخدمــات  كل 
التمويلية الميسرة والمبادرات التشجيعية والتحفيزية إلبراز قصص نجاح المرأة 

البحرينية في عالم األعمال.

وأعربــت ســموها عن حــرص المجلس األعلى 
للمــرأة علــى العمل ضمن المنظومــة الوطنية؛ 
مــن أجــل تفعيــل طاقــات المــرأة البحرينيــة 
وتعزيــز قدرتها على تأســيس مشــروع خاص 
مســتدام تخلــق مــن خاللــه فرصــة وظيفيــة 
لهــا أوال، ثــم يتطور المشــروع؛ ليصبــح مولدا 
لفــرص العمــل، وقــادرا علــى توفيــر منتجــات 
وخدمــات للســوق البحريني، وبما يســهم في 
تعزيــز االقتصــاد الوطنــي الــذي يتطلــع إلــى 
ومدروســة  مبرمجــة  اقتصاديــة  إســهامات 
ترفــع مــن نســب مشــاركة رائــدات األعمــال، 
وتضمن استدامة حضورهن في سوق العمل.

الحائــزات  جــاء ذلــك خــالل تكريــم ســموها 
على “امتياز الشــرف لرائــدة العمل البحرينية 
الشــابة” فــي دورتهــا الثالثــة بمقــر المجلــس 

األعلى للمرأة بالرفاع.
رئيســة  الملكــي  الســمو  صاحبــة  ونوهــت 
المجلــس األعلــى للمــرأة بإســهامات رائــدات 
األعمــال البحرينيــات في االقتصــاد الوطني، 
وقدرتهن على إطالق مشاريع ريادية مبتكرة 
مستدامة، وإصراهن على مواجهة التحديات 
في طريق تنمية المشــروع وتوســعته وزيادة 
األســواق  إلــى  والوصــول  االقتصــادي،  أثــره 
العالميــة وبالتالــي إبراز اســم مملكــة البحرين 
للمــرأة  نوعيــة  مكتســبات  مــن  تحقــق  ومــا 
البحرينيــة فــي مختلــف المحافــل والمنصات 
العالميــة، معربــة عــن تقديــر المجلــس األعلى 
للمرأة لجميع المشاريع الريادية التي شاركت 

في الدورة الثالثة من هذه الجائزة.
وأوضحــت ســموها أن إطــالق االمتيــاز يأتي 
للمــرأة بأهميــة  المجلــس األعلــى  إيماًنــا مــن 
البحرينيــة  الشــابة  الكفــاءات  وتعزيــز  دعــم 

فــي مجــال ريــادة األعمــال، والوقــوف علــى 
رؤيــة هذه الفئة، وإبــراز جهودها ودورها في 
هــذا المجــال الحيــوي المهــم، وذلــك كمبــادرة 
تشجيعية لدعم وتحفيز الشابات البحرينيات 
فــي مجــال ريــادة األعمــال، وتكريمهــن علــى 
المســاهمة في خلق بيئة اقتصادية مســاندة، 
معربــة ســموها عــن تقديرهــا لجميــع الجهــود 
الوطنية التي ساهمت في دعم هذه المبادرة، 
منوهــة بمــا يقــوم بــه “تمكيــن” مــن مبــادرات 
وبرامــج نوعيــة؛ باعتبارهــا مــن المؤسســات 
الفريد من نوعها على المســتوى العالمي التي 
تضم جميع خدمات دعم مشــاركة المرأة في 
ســوق العمــل تحت ســقف واحد، كمــا أعربت 
عــن شــكرها وتقديرها ألعضــاء لجنة تحكيم 
االمتياز برئاســة عضو المجلس األعلى للمرأة 
الشــيخة حصــة بنــت خليفــة آل خليفــة، التي 

قادت العمل بكل تميز واقتدار.
لرائــدة  الشــرف  امتيــاز  ســموها  وســلمت 
األعمــال البحرينية الشــابة في دورته الثالثة، 
لكل من نهلة محمود المحمود صاحبة شــركة 
“الالبيال للتجارة” المختصة بتنظيم الفعاليات 
والمعــارض، وتأســيس معهــد تدريبــي األول 
مــن نوعــه علــى مســتوى المنطقة فــي مجال 
تنســيق الزهــور، وأمينــة عبدالجبار العباســي 
صاحبــة “أمينــة جاليــري” المختــص بتصميــم 
واإلكسســوارات  الفنيــة  األعمــال  وإنتــاج 
المنزليــة بإضفاء صبغــة تراثية والوصول بها 
لألســواق العالمية، وإيما إسماعيل المنصوري 
صاحبة شركة “إمباور للحلول واالستشارات” 
الماليــة  االستشــارات  بتقديــم  المختصــة 
للمؤسســات  والتجاريــة  اإلداريــة  والحلــول 
حســن  وميســم  والمتوســطة،  الصغيــرة 

 ”One to One“ شــركة  صاحبــة  الناصــر 
المختصــة  والتصميــم  المعماريــة  للهندســة 
بتقديــم الخدمــات واالستشــارات الهندســية 

واستقطاب مشاريع هندسية عالمية.
وكانــت األميــن العــام للمجلس األعلــى للمرأة 
موجــًزا  عرًضــا  قدمــت  قــد  األنصــاري  هالــة 
نوهت من خالله بالتقدم الذي أحرزته مبادرة 

البحرينيــة  العمــل  لرائــدة  الشــرف  “امتيــاز 
الشــابة” منــذ إطالقها في العــام 2011، إذ زاد 
عــدد المشــاركات فيهــا بنســبة 300 %، كمــا 
تطورت نوعية المشروعات المشاركة، وهنأت 
األنصــاري الفائــزات بالجائــزة مــن الكفــاءات 
البحرينيــة الشــابة التــي تجمــع بيــن الريــادة 
االقتصاديــة  المؤسســات  إحــدى  إدارة  فــي 

الخاصــة والتميــز فــي النهــوض بمســؤوليتها 
االجتماعيــة، وقدرتهــن علــى اإليفــاء بمعايير 
االمتياز ومن بينها اإلبداع والتميز في مجال 
ريــادة األعمــال، والتطويــر لضمــان اســتدامة 
المشــروع، ومراعــاة سياســات تكافــؤ الفرص 
الستدامة عمل المرأة، والمبادرة للخروج عن 
نطاق الســوق المحلية، وااللتزام بالمســؤولية 

االجتماعيــة، وتوســيع معيــار الحصــول علــى 
الجوائز ليشمل شهادات التكريم.

مــن   47 بيــن  مــن   23 أن  األنصــاري  وبينــت 
المشــاركات انطبقــت عليها معايير المشــاركة 
فــي امتيــاز الشــرف حيــث حققــت 70 % من 
المشــاركات نتيجة 50 % فأكثــر من المعايير 
الخاصــة بالمبادرة فــي المرحلــة األولى، فيما 
جرى تحويل 6 مشــاركات للدورة المقبلة من 
االمتياز بما يضمن تحقيقهن شــرط استدامة 
اســتبعاد  وجــرى  ســنوات،  لثــالث  المشــروع 

المشاركات الباقية غير المحققة للمعايير.
مــن جانبه، أكد رئيس مجلــس إدارة “تمكين” 
الشــيخ محمــد بــن عيســى آل خليفــة حــرص 
الصنــدوق علــى تعزيــز الشــراكة مــع المجلس 
األعلى للمرأة مشــيًدا بســالمة ودقة توجهات 
المجلــس بتلبيــة تطلعــات المــرأة البحرينيــة 
في مختلف المجاالت االقتصادية، من خالل 
برامــج دعم اقتصــادي متنوعــة كان “تمكين” 

على الدوام شريكا أساسا فيها.
عــن  اإلعــالن  هامــش  علــى  تصريــح  وفــي 
الفائزات، أكد الشــيخ محمد بن عيسى أهمية 
هــذه المبــادرة فــي تحفيز المزيد مــن رائدات 
مشــاريعهن  لتأســيس  البحرينيــات  األعمــال 
ودعم االقتصاد الوطني في إطار روية مملكة 
البحريــن 2030، معرًبــا عــن ارتيــاح “تمكيــن” 
لمخرجــات هــذا المبــادرة، واألثــر االقتصــادي 
لهــا، بدليــل تطــور عــدد المشــاركات فيهــا منذ 
إطالقهــا إضافــة إلــى تجويــد خدمــات الدعم 

واإلرشاد للرائدات األعمال المشاركات.
وأوضــح أنــه انســجاًما مــع دور “تمكيــن” فــي 
البحرينــي  وجعــل  الخــاص  القطــاع  دعــم 
خيــارا أول فــي ســوق العمــل، ودعــم عجلــة 
االقتصــاد الوطنــي، خصــص “تمكيــن” العديد 
صممــت  التــي  والبرامــج  المبــادرات  مــن 
خصيصــا لتلبيــة احتياجات المــرأة خصوصا، 
واســتعرض عددا من البرامج التي تخص بها 

تمكين المرأة البحرينية.
وأشــار إلى أن نســبة النســاء تمثل 59 % من 
إجمالي عدد المستفيدين من برامج التمويل 
المتناهــي الصغــر، و50 % مــن برنامــج دعــم 
مــن   % و71  األعمــال،  بقطــاع  المؤسســات 
برنامج دعم المهارات األساسية، و46 % من 

برنامج الشهادات االحترافية.

سمو األميرة سبيكة مستقبلة الحائزات “امتياز الشرف لرائدة العمل البحرينية الشابة” في دورتها الثالثة

المنامة - بنا

استمرار خطط دعم تقدم المرأة البحرينية اقتصاديا
الشــابة” العمــل  لرائــدة  الشــرف  “امتيــاز  حائــزات  تكــرم  ســبيكة  األميــرة  ســمو 

افتتحــت ســمو الشــيخة حصــة الغناديــر بنــت علــي بن 
عيســى آل خليفة مســاء أمــس، فعاليــة “أرتيزانا الرائد 
للمشــروع  التنفيــذي  المديــر  بحضــور   ”973+ المبــدع 
الشــيخة مي العتيبي، وبحضور صاحبات الســمو وكبار 
الشــخصيات والمســؤولين في المملكة حيث سيســتمر 
المعرض على مدى 4 أيام.وأكدت ســمو الشيخة حصة 
الغناديــر بنت علي آل خليفــة أن المبادرة التنموية غير 
الربحيــة التــي دعمهــا كل مــن صنــدوق العمــل )تمكين( 
مشــروعا  يعــد  االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  ووزارة 
رائــدا ومتميــزا يهــدف إلــى تمكيــن المواهــب المحليــة 
وتشــجيعها ودفعها للمساهمة والمشاركة في االقتصاد 

الوطني.
علــي  بنــت  الغناديــر  حصــة  الشــيخة  ســمو  وأشــادت 
المجلــس  رئيســة  البــالد  لقرينــة عاهــل  الرائــد  بالــدور 
األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميرة ســبيكة 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة وحرصها الكبير على تشــجيع 
المبادرات والمشاريع الشبابية التطوعية؛ كونها الداعم 

األول للمبــادرات الشــبابية، الراميــة إلــى تنميــة وتعزيز 
اســتقرار المجتمــع البحرينــي والــذي يحظــى باهتمــام 
ومتابعــة حثيثــة من لــدن عاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، مؤكدة ســموها بأن 
المكانــة الرفيعــة التــي تشــغلها مملكــة البحريــن علــى 
خارطــة العمل التطوعي اإلقليمي وحتى العالمي يأتي 
اليوم بفضل جهود وعطاء الرواد األوائل الذين أمضوا 

حياتهم في خدمة وطنهم.
كمــا رحبــت ســمو الشــيخة حصــة الغناديــر بالمشــاركة 
الكويتيــة فــي المشــروع وبتخصيــص جــزء مــن ريــع 
ليــس بجديــد  أمــر  الخيريــة، وهــو  مبيعاتهــا لألعمــال 
وغريــب علــى الشــعب الكويتــي الشــقيق، مؤكــدة أن 
هــذا المشــروع اســتطاع فــي الســنوات الماضيــة، وفي 
نســخته الســابعة لهذا العام أن يجذب إليه رواد أعمال 
بحرينيين من الجنســين بصورة ملحوظة منذ تدشينه 
في العام 2012. وأوضحت سموها أن المشروع ساهم 
فــي تخريــج عــدد كبيــر مــن أصحــاب العمــل والذيــن 

انطلقــوا بعدهــا ليؤسســوا أعمالهم المســتقلة الناجحة، 
فضــال عــن إثــراء عالــم الفــن واإلبــداع والموضــة فــي 
موهبتهــم  خــالل  مــن  بــه  واالرتقــاء  البحريــن  مملكــة 

األصيلة ورؤيتهم الخالقة. 
وأضافــت ســموها أنــه المبــادرة هــي النمــوذج األفضــل 
المبــادرة  لــروح  حاضنــة  بيئــة  توفيــر  فــي  للمســاهمة 

لــدى الشــباب البحرينــي؛ باعتبارهــا منصــة نموذجيــة 
ومشــاريعهم  منتوجاتهــم  وعــرض  لترويــج  ومثاليــة 
المميــزة إضافــة إلــى جانب دعــم المؤسســات الخيرية 
والتي ســيخصص جزءا من ريــع هذه الفعالية لألعمال 

الخيرية.
ويهــدف معــرض “أرتيزانــا المبــدع +973” إلى تشــجيع 

مجتمــع الفنــون والتصميــم من خــالل رعايــة المواهب 
المنشــأ،  محليــة  تجاريــة  عالمــات  وبنــاء  البحرينيــة 
تشــجيع  مــن خــالل  الوطنــي  االقتصــاد  ودفــع عجلــة 
ريــادة األعمــال، ودعــم قطــاع الســياحة المحليــة عبــر 
الترويج للفنون والحرف اليدوية البحرينية وتحديثها 

وتنميتها وتطويرها لدفعها نحو العالمية.

المنامة - بنا

الشيخة حصة الغنادير: “الرائد المبدع” منصة نموذجية

سمو الشيخة حصة الغنادير بنت علي بن عيسى لدى افتتاحها فعالية أرتيزانا الرائد المبدع +973
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حضــر محافظــة الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علي بــن خليفــة آل خليفة حفل 
االســتقبال الــذي أقامتــه جمعيــة األعمــال والصداقة اليابانيــة البحرينية؛ بمناســبة 
الزيــارة التــي يقوم بها ســموه إلى اليابان، وكان في اســتقبال ســموه رئيس مجلس 
إدارة الجمعيــة كيوجــي كوانــا، وســفير مملكــة البحرين في اليابان أحمد الدوســري 
وســفير اليابــان لــدى مملكــة البحريــن هيديكــي إيتــوو، وعــدد مــن رجــال األعمــال 

وممثلي الشركات اليابانية.

كوانا،  ألقى كيوجي  الحفل،  بداية  وفي 
الشيخ  سموه  بــزيــارة  فيها  رحــب  كلمة 
خليفة،  آل  خليفة  بــن  علي  بــن  خليفة 
والتي تعد فرصة لدعم وتعزيز العالقات 
العالقات  خصوصا  البحرينية  اليابانية 
ــي شـــهـــدت تــطــورا  ــتـ االقـــتـــصـــاديـــة، والـ
ملحوظا بعد زيارة عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

إلى اليابان في أبريل 2012.

جمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس  وأعــــرب 
البحرينية  اليابانية  والصداقة  األعمال 
ــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــســمــو مــحــافــظ  عـ
الــذي  والــرعــايــة  الــدعــم  على  الجنوبية 
ساهم  مما  ســمــوه  مــن  الجمعية  تتلقاه 
خالل  من  ورسالتها  أهدافها  تنفيذ  في 
تسهيل التواصل والتنسيق بين الشعبين 
ــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة  الــصــديــقــيــن وال
واالســـتـــثـــمـــاريـــة والـــحـــيـــويـــة، والــشــكــر 

البحرين في  مملكة  إلى سفير  موصول 
مملكة  فــي  اليابانية  والــســفــارة  الــيــابــان 

البحرين.
الجنوبية  محافظ  سمو  ألقى  ذلــك،  بعد 

كــلــمــة أمــــام نــخــبــة مـــن رجــــال األعــمــال 
اليابانية، أشاد فيها  وأصحاب الشركات 
االقتصادية  العالقات  دعم  في  بدورهم 
ــتــي تشهد  ــان، وال ــاب ــي بــيــن الــبــحــريــن وال

ــد مــن  ــديـ ــعـ ــورا مــلــحــوظــا شـــمـــل الـ ــطــ ــ ت
مملكة  أن  ســـمـــوه  مـــؤكـــدا  ــمـــجـــاالت،  الـ
القائم  الثنائي  بالتعاون  ترحب  البحرين 
الــجــانــب  لــمــا يمثله  نــظــرا  الــيــابــان؛  مــع 

الياباني من أهمية على الصعيد التجاري 
للبحرين  لمملكة  البارزة  المكانة  وكذلك 
اقتصادية  جــذب  بمميزات  تنعم  الــتــي 
التوفيق  ســمــوه  متمنيا  واســتــثــمــاريــة، 
والــصــداقــة  األعــمــال  لجمعية  والــنــجــاح 
جديدة  آفاق  وفتح  البحرينية  اليابانية 

من العمل المشترك.
ــاكـــو، وهـــو ســفــيــر الــيــابــان  ــقــى اسـ ثـــم أل
أشاد  كلمة  البحرين،  مملكة  في  السابق 
خاللها بدور سمو محافظ الجنوبية عبر 
سنوات طويلة؛ من أجل تطوير عالقات 
ودعم  وتشجيع  البلدين،  بين  الصداقة 
االقتصادية  المشروعات  إلقامة  سموه 
والصناعية والمبادرات الثنائية، وتوجت 
العديد من مشاريع  بتنفيذ  الجهود  هذه 

التعاون بين اليابان والبحرين.

05 local@albiladpress.com

فــي إطــار الزيــارة الرســمية التي يقوم بها محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة إلــى اليابــان، التقى ســموه وزيــر الخارجيــة الياباني تارو 
كونو، بحضور سفير مملكة البحرين لدى اليابان أحمد الدوسري، وسفير اليابان لدى 

مملكة البحرين هيديكي إيتوو.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير الخارجية 
بــزيــارة سمو  بــالــغ ترحيبه  الــيــابــانــي عــن 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة والوفد 
عمق  تجسد  والتي  اليابان،  إلى  المرافق 
روابط الصداقة والتعاون الثنائي، مشيدا 
بما يبذله سموه من جهود لتعزيز وتطوير 
والشعبين  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 
الــذي  المتقدم  وبالمستوى  الصديقين، 
بمملكة  الجنوبية  المحافظة  إليه  وصلت 
المشاريع  مختلف  واحتضانها  البحرين 
هذه  نــجــاح  متمنيا  والــبــرامــج،  الحيوية 
الــبــلــديــن والشعبين  فــي خــدمــة  الـــزيـــارة 

الصديقين.
ومن جهته، أشاد سمو محافظ الجنوبية 
الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  بتوجيهات 

ودعم  خليفة،  آل  عيسى  بن  الملك حمد 
الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء  رئــيــس 
خليفة،  آل  ســلــمــان  بـــن  خــلــيــفــة  األمـــيـــر 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  ومــؤازرة 
ــوزراء  ــ ال مجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
العالقات  بعمق  منوها  خليفة،  آل  حمد 
واليابان  البحرين  مملكة  بين  الراسخة 
واعتزازه بالمستوى الرفيع والمتميز الذي 
وصلت إليه وما تشهده من نمو وازدهار 
بفضل  كــافــة  األصــعــدة  على  متواصلين 
ما تحظى به من اهتمام كبير من جانب 
قيادتي البلدين، وهو ما كان له بالغ األثر 
فــي االنــتــقــال بــهــذه الــعــالقــات إلــى آفــاق 
وتنفيذ  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  أرحـــب 

العديد من المشاريع المشتركة.
الــمــحــافــظــة  دور  إلـــــى  ســـمـــوه  وأشـــــــار 
مملكة  في  التنمية  عملية  في  الجنوبية 
البحرين وتحقيقها العديد من النجاحات 

ــي مــخــتــلــف الـــبـــرامـــج  واإلنــــــجــــــازات فــ
ما  يعكس  بما  تقدمها،  التي  والخدمات 
تقدم  مــن  البحرين  مملكة  إلــيــه  وصــلــت 

وازدهار في مختلف المجاالت.

سمو محافظ الجنوبية ملتقيا وزير الخارجية الياباني

سمو محافظة الجنوبية حضر حفل استقبال جمعية األعمال والصداقة اليابانية البحرينية
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سمو محافظ الجنوبية: عالقات راسخة مع طوكيو
ــاون ــع ــت ــارة تــجــســد روابـــــط الـــصـــداقـــة وال ــ ــزي ــ ــة الــيــابــانــي: ال ــي ــارج ــخ وزيــــر ال

برنامج النائب األول يهتم بتطوير الكوادر الوطنية
ــة ــعـ ــرابـ ــة الـ ــ ــع ــ ــدف ــ ــي ال ــب ــس ــت ــن وزيـــــــر األشـــــغـــــال يــــحــــاور م

فــي إطــار دعــم أهــداف برنامــج النائــب األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة، التقــى وزيــر 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف بقصــر القضيبية في 
جلســة نقاشــية مــع منتســبي الدفعــة الرابعة مــن برنامج النائــب األول لتنميــة الكوادر 
الوطنيــة، إذ أشــاد بأهــداف البرنامــج التطويريــة واحتضانه للكفاءات الشــابة والذي 
يأتــي كإحــدى المبــادرات المهمــة التــي تهتــم بتطويــر الكــوادر الوطنيــة تنفيــذا لــرؤى 
وتطلعــات ولــي العهد نائب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وتــأتــي هــذه الجلسة الــحــواريــة فــي إطــار 
ــــذي أعــــده مكتب  الــبــرنــامــج الــتــطــويــري ال
الـــــوزراء  مــجــلــس  لــرئــيــس  األول  ــائــب  ــن ال
لتنمية  األول  الــنــائــب  بــرنــامــج  لمنتسبي 
المنتسبين  الوطنية؛ بهدف إعطاء  الكوادر 
في  العمل  بــآلــيــات  أكــبــر  إلــمــاًمــا  بالبرنامج 

مختلف الجهات الحكومية.
مبدأ  يحقق  البرنامج  أن  إلى  وأشــار خلف 
ورؤيـــة  ــتــواءم  ي بــمــا  والــعــدالــة  التنافسية 
الــتــي تضع   2030 االقــتــصــاديــة  الــبــحــريــن 

المواطن في قلب عملية التنمية، مؤكًدا أن 
الوطنية  الكوادر  الى دعم  البرنامج يهدف 
قيادات  وإعــداد  عموما،  البشري  والعنصر 
طــمــوحــة مــؤهــلــة لــلــمــشــاركــة فـــي تــطــويــر 

وتنمية نهضة المملكة.
ــدم الــوزيــر شــرًحــا مــفــصــاًل عــن طبيعة  وقـ
قطاعاتها  ومــهــام  دور  وعــن  ــــوزارة  ال عمل 
الضوء  مسلًطا  تواجهها،  التي  والتحديات 
عــلــى أبـــــرز اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والــخــطــط 
جانب  إلــى  تنفيذها  على  العمل  يتم  التي 

ــتــي تم  إطــالعــهــم عــلــى أهـــم الــمــشــاريــع ال
جانب  إلى  حالًيا  تنفيذه  يتم  وما  إنجازها 
اللقاء،  ختام  وفــي  المستقبلية.  المشاريع 
أعرب عن تمنياته للمشاركين في البرنامج 
الفرص  القصوى من  لهم االستفادة  متمنًيا 

المتاحة لهم. 
ومن جانبهم، تقدم منتسبو برنامج النائب 
األول لتنمية الكوادر الوطنية بالشكر للوزير 
على ما قدمه من شرح مفصل إضافة إلى 

توجيهاته التي تصب في صالحهم.

جانب من الجلسة الحوارية
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إشــــادة يابانيـــة بمــا وصلــت إليـــه 
“الجنوبية” من مستوى متقدم
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البلديات  لشؤون  الـــوزارة  وكيل  اجتمع 
البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة  فــي 
مع  أبوالفتح  نبيل  العمراني  والتخطيط 
الشمالية  لبلدية  البلدي  المجلس  رئيس 
أحمد الكوهجي؛ للتباحث في المشاريع 
القائمة والخدمات البلدية في المحافظة 
ــعــمــل فـــي هــذه  ــيــة وتـــســـريـــع ال الــشــمــال

المشاريع بما يخدم أهالي المحافظة.
ــذي تلعبه  ــ ال بـــالـــدور  ــاد أبــوالــفــتــح  ــ وأشـ
الــمــجــالــس الــبــلــديــة فـــي خــدمــة أهــالــي 
المنطقة، مشيدا بمستوى التعاون القائم 
لبلدية  الــبــلــدي  والمجلس  ــوزارة  ــ ال بين 

الشمالية في تنفيذ مختلف المشاريع.

بلدي  مجلس  رئيس  مع  الوكيل  وبحث 
المجلس  بين  التنسيق  زيــادة  الشمالية 
ــة الــمــقــبــلــة بما  ــمــرحــل ــي ال والــــــــوزارة فـ
يتعلق  فيما  تطوير خصوصا  في  يسهم 
بالمشروعات الكبرى المزمع تنفيذها في 
طرحها  تم  والتي  الشمالية  المحافظة 

في مناقصات ومزايدات عامة.
الشمالية  بــلــدي  مجلس  رئــيــس  وأثــنــى 
ــدور الــــذي تــلــعــبــه الــــــوزارة في  ــ عــلــى الـ
البلدية مؤكدا  تقديم مختلف الخدمات 
تحقيق  في  القائم  التعاون  أهمية  على 
بلدية  خدمات  في  المواطنين  تطلعات 

سريعة ومتطورة.

بحث الخدمات البلدية في “الشمالية”

الثالثاء
26 مارس 2019 
19 رجب 1440
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ــإدارة الــعــامــة  ــ ــ ــمــديــر الـــعـــام ل أكـــد ال
عبدالرحمن  الشيخ  العميد  لــلــمــرور 
ــوهــاب آل خــلــيــفــة حــرص  بـــن عــبــدال
إنجاح استضافة مملكة  اإلدارة على 
العالمي،  الرياضي  للحدث  البحرين 
ــاقــات جـــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى  ســب
)الفورموال 1( في الفترة بين 28 و31 
الحدث  أن  الــجــاري، موضحا  مــارس 
المهم ساهم في وضع اسم البحرين 
عــلــى خــريــطــة الـــريـــاضـــة الــعــالــمــيــة، 
والعمراني  الحضاري  الوجه  ليعكس 
بناًء  أنه  إلى  للمملكة.وأشار  المشرق 
على توجيهات وزير الداخلية الفريق 
أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
خطة  وضــعــت  اإلدارة  فـــإن  خليفة، 
السالمة  لتأمين  متكاملة  مــروريــة 
البحرين عموما  على طرق  المرورية 
ــى حلبة  ــ والـــطـــرق الــمــؤديــة مـــن وإل
البحرين الدولية للسيارات خصوصا، 

مؤكدا أنه تم تطبيق كل اإلجراءات 
ــداف خطة  ــ والــخــطــط لــتــحــقــيــق أهــ

المرور في فعاليات السباق العالمي.
الخطط  ستنفذ  اإلدارة  أن  وأوضـــح 
ــدوريــات  ــبــرامــج، إذ تــم تــزويــد ال وال
ــهــــزة  ــكـــل احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــــن األجــ بـ
ــدات، وتـــوفـــيـــر الـــرافـــعـــات  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
وتخصيص  ــــدوريــــات،  وال واآللـــيـــات 
بمنطقة  الــحــوادث  لمباشرة  مكتب 
بجسر  عمل  فريق  وتشكيل  الحدث، 
الملك فهد لتسهيل إجــراءات دخول 

السيارات والحافالت.

“المرور”: خطة متكاملة لـ “الفورموال 1” تفقد الشوارع المؤدية لسباق “الفورموال 1”
قام المدير العام لبلدية الجنوبية عاصم عبدهللا، 
البلدية بجولة  المسؤولين في  برفقة عدد من 
البلدية  اســتــعــدادات  على  لــلــوقــوف  تفقدية؛ 
الفورموال1  سباق  البحرين  مملكة  الستضافة 
في الفترة من 31-28 مارس الجاري، إذ أكد أن 
البلدية شكلت 4 فرق استعدادا لهذه المناسبة 
في  وتتمثل  الجميع،  يترقبها  التي  الرياضية 
والحدائق  المتنزهات  وفــريــق  النظافة  فريق 
العالقات  وفريق  اإلعالنات  مخالفات  وفريق 
النظافة  فريق  أن  إلى  واإلعــالم.وأشــار  العامة 
أزال الحشائش الضارة والمخلفات من أطراف 
شــارع  على  النظافة  أعــمــال  وكثف  ــشــوارع،  ال
أنه  إلــى  الفتا  للحلبة،  المؤدي  البحرين  خليج 
سيتم توفير عدد كبير من عمال أثناء وخالل 
وسيارة  والحاويات  لآلليات  إضافة  الفعالية، 
الكنس اآللي في وقت السباق على مدى األيام 

الثالثة. 
وأضاف: “شهدت أعمال الزينة هذا العام زيادة 

فريق  قــام  حيث  تغطيها،  التي  المساحة  فــي 
المتنزهات والحدائق أعمال بتزيين 138 شجرة 
و267 نخلة و260 النخيل الواشنطوني، إضافة 
إلى  المؤدي  الشارع  اإلنــارة في  أعمدة  لتزيين 
تم  كما  البحرين،  الحلبة وشارع خليج  مدخل 

المعسكر  شــارع  في  النخيل  أحــواض  تنظيف 
وشــارع الشيخ سلمان وشــارع الــزالق، بما في 

ذلك تنظيف األشجار وتقليم النخيل”. 
وأكد أنه “تم تكثيف الرقعة الخضراء من خالل 
زراعة النخيل والزهور الموسمية والمسطحات 

الخضراء على جوانب ومثلثات الشوارع، كما 
إلى  الــمــؤديــة  ــشــوارع  ال جميع  البلدية  زرعـــت 
اإلعــالنــات  مخالفات  قسم  أن  وذكــر  الحلبة”. 
الشوارع  في  المخالفة  اإلعالنات  جميع  رصد 
وتـــم إزالـــتـــهـــا، وهـــو مــســتــمــر فـــي حــصــر هــذه 
على  والعمل  الشوارع  مختلف  في  المخالفات 

اتخاذ اإلجراءات إزاءها أوالً بأول.
العامة  الــعــالقــات  فــريــق  بـــدور  يتعلق  وفــيــمــا 
الــفــريــق بأنشطة  ــال: “ســيــشــارك  قــ واإلعـــــالم، 
ــكــشــك، مـــن بــيــنــهــا تشكيل  مــتــنــوعــة داخــــل ال
وتلوين الفخاريات والرسم والتلوين لألطفال، 
لخلق جو عائلي ترفيهي لزوار الحلبة وسيتم 
في الركن كذلك عرض فيلمين قصيرين األول 
يــســتــعــرض مــنــجــزات الــبــلــديــة مــن الــمــشــاريــع 
التجميلية والترفيهية مثل الحدائق والمماشي 
ــر يــتــنــاول أبـــرز  ــ ــنــصــب الــتــذكــاريــة، واآلخـ وال
نظمتها  التي  المجتمعية  والفعاليات  األنشطة 
ــتــي القــت  ــعــام الــمــاضــي، وال الــبــلــديــة خـــالل ال

تفاعل واستحسان الجمهور”.

جانب من الجولة التفقدية للمدير العام لبلدية الجنوبية

الرفاع - بلدية الجنوبية

المدير العام لإلدارة العامة للمرور

سمو محافظ الجنوبية: تطور ملحوظ في العالقات االقتصادية مع اليابان



توجــه المواطنــون بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة؛ على توجيهات ســموه 
بفتح تحقيق شــامل ومتكامل في واقعة مدرســة مدينة حمد اإلعدادية للبنات، وأمر ســموه بتشــكيل لجنة رفيعة المســتوى تتولى التحقيق في 
قضية الممارسات المخالفة لسلوكيات البيئة المدرسية والوقوف على الحقائق ومحاسبة المتجاوزين والمقصرين والحيلولة دون تكرار مثل تلك 

األحداث المؤسفة في أية مدرسة.

التواصــل  بمواقــع  مشــاركاتهم  فــي  وأكــدوا 
االجتماعــي أن توجيهــات ســموه تجســد مــدى 
قربه من المواطنين وسرعة تفاعله واستجابته 

الكريمــة لــكل ما يشــغل بــال المواطــن ويؤرقه، 
خصوصــا فــي مثــل هــذه القضايــا المجتمعيــة 
التــي أثــارت الــرأي العــام لمــا تنطــوى عليــه من 

مخاطــر تتعلــق بمســتقبل األجيــال القادمة من 
األطفــال والناشــئة الذيــن يأخذون حيــزا كبيرا 
من اهتمام الحكومة، السيما في مجال التربية 

والتعليم.
ونالــت توجيهات صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء تفاعــا كبيــرا مــن المواطنيــن والذيــن 
أكــدوا أن تدخل ســموه يعطي مزيــدا من الثقة 
لــدى المجتمــع ويخفف من مشــاعر القلــق التي 
انتابــت أوســاط المواطنيــن، مشــيرين إلــى أن 
ســموه دائمــا قريــب مــن همــوم الشــعب وهــو 
صمام األمان للوطن، والمســتمع لنبض الشــارع 

والمتابع لهموم الناس.

ســموه  اســتجابة  علــى  المواطنــون  وأثنــى 
مشــيدين  العــام  الــرأي  لقضايــا  الســريعة 
بحكمــة ســموه واهتمامــه بمشــاعر المواطنيــن 
وقضاياهــم، مؤكديــن فــي مشــاركاتهم أن “مــا 

للصعاب إال بوعلي”.
وفي هذا الســياق، أشــاد العديد من المشــاركين 
بتوجيهات سموه وقالوا على حساباتهم بموقع 
“تويتر”: “ما للشدايد إال تاج الرأس أبونا الغالي 
خليفــة بن ســلمان، ربي يحفظــه ويطول بعمره 

ويريح قلبك ياعزنا وسندنا”.
وأضافــوا “خليفــة بــن ســلمان ســند المواطنيــن 
وماذهــم.. يشــعر بمــا يحس فيه مــن خوف أو 
فــرح، وهكــذا هــو بوعلــي هللا يحفظــه مواقفــه 

تشهد على أنه قريب منا ويسمع كامنا”.
وتوجــه المواطنــون بخالص الدعاء إلى المولى 
بالصحــة  أن يحفــظ ســموه ويمــده  عــز وجــل 
للبحريــن  وســندا  ذخــرا  يبقيــه  وأن  والعافيــة 

وشعبها.

ارتياح شعبي لتوجيهات سمو رئيس الوزراء
ــلــمــجــتــمــع ــة ل ــقـ ــثـ ــة الــــمــــدرســــة يـــمـــنـــح الـ ــ ــعـ ــ ــي واقـ ــ ــوه فـ ــ ــم ــ ــل س ــ ــدخ ــ ت

أقامــت مؤسســة العامــة المدنــي اإلســامية 
مســاء يــوم أمس األحــد في جامــع جدحفص 
األولــى  المئويــة  الذكــرى  فــي  أمســية  الكبيــر 
لرحيــل القاضــي الشــيخ أحمــد آل حــرز، الذي 
يعد أحد أبرز أعام القرن الرابع عشر الهجري، 
العلمــاء  مــن  والفــت  كبيــر  حضــور  وســط 
والوجهــاء والباحثين والجمهــور من البحرين 
ومــن األحســاء والقطيــف.  وقــد بــدأ الحفــل 
بآيــات مــن القــرآن الكريــم تاهــا أحــد أحفــاد 
عبــدهللا  القــاري  وهــو  الحــرز؛  أحمــد  الشــيخ 

محمد صالح البناء، ثم ألقى الشاعران يوسف 
أحمــد جمعــة وحســين علــي خلــف قصيدتين 
بالمناســبة.  بعــد ذلــك، شــارك ســماحة الشــيخ 
منصــور  الشــيخ  بــن  علــي  محمــد  الدكتــور 
)نحــو  عنــوان  تحــت  عمــل  بورقــة  الســتري 
منهــج مختلــف لدراســة وكتابــة ســير العلماء: 
ســيرة الشــيخ أحمــد آل حــرز نموذًجــا( قــدم 
الحــرز  الشــيخ  لحيــاة  تحليليــة  قــراءة  فيهــا 
ونشــأته وظروفهــا واألبعــاد الرئيســة المكونة 
ا، كمــا ألقــى  ــا ونفســيًّ ــا وعلميًّ لشــخصيته ماديًّ
الضوء على المستوى العلمي المتقدم للراحل، 

آنــذاك  البحريــن  بحاكــم  الوثيقــة  وعاقتــه 
المغفور له الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة، 

وعاقاته الواسعة بعلماء عصره، وأثر البيئات 
التي عاش فيها سواء في جزيرة النبيه صالح 

أو في لنجة أو في النجف األشــرف. كما أشــار 
ســماحته إلى مميزات شــخصية الشيخ الحرز 
وأثرها العلمي واالجتماعي والسياســي، مبيًنا 
في الوقت نفسه الدور الكبير الذي اضطلع به 
الراحل في إعادة الحياة العلمية واالجتماعية 
فــي جدحفــص ممــا شــكل عامــة فارقــة فــي 

تاريخ جدحفص المعاصر. 
واختتم سماحته ورقته العلمية بالحديث عن 
اإلرث الــذي تركــه الراحل، إلى جانب ما انتقل 
من سماته وشخصيته إلى ذريته إلى اليوم. 

بعــد ذلــك، ألقى حفيد األســتاذ محمد محســن 

الحرز كلمة باســم عائلة الشــيخ أحمد آل حرز 
أعــرب فيهــا عن شــكره للمشــاركين والحضور 
ولمؤسســة العامــة المدنــي اإلســامية علــى 

تنظيمها هذه الفعالية. 
واختتــم الحفــل بتكريــم أربعــة مــن رجــاالت 
المنطقــة مــن الشــخصيات التــي كان لهــا دور 
كبيــر في خدمــة جامع جدحفــص الكبير الذي 
بناه الشــيخ أحمد آل حرز ســنة 1912م؛ وهم: 
الماجــد،  حســين  الســيد  شــبر  الســيد  الحــاج 
والحــاج عبــدهللا المؤذن، والحــاج علي عباس 
الحــداد، والحــاج حســن عبدالوهــاب، كمــا تــم 
تقديــم هديــة تذكاريــة لعائلــة الشــيخ أحمــد 
الحــرز تســلمها عميــد العائلــة األســتاذ الحــاج 

عباس بن علي بن الشيخ أحمد آل حرز. 
والجديــر بالذكــر أن يــوم أمــس الموافــق 24 
مــارس يصــادف ذكــرى مــرور 16 عاًمــا علــى 
رحيــل ســبط الشــيخ أحمــد آل حــرز العامــة 

الشيخ سليمان المدني.

جدحفص - مؤسسة العالمة المدني اإلسالمية

عالقة وثيقة بين القاضي آل حرز والحاكم عيسى بن علي

حضور أمسية الذكرى المئوية األولى لرحيل القاضي الشيخ أحمد آل حرز

06local@albiladpress.com

احتفال المئوية 
يتزامن مع الذكرى 16 
لوفاة سبطه المدني

جامع جدحفص 
الكبير بناه الراحل 

آل حرز

تكريم 4 من رجاالت 
المنطقة خدموا 

جامع جدحفص الكبير

الراحل أعاد الحياة 
العلمية واالجتماعية 

في جدحفص

من أبرز أعالم 
القرن الرابع عشر 

الهجري 

الثالثاء
26 مارس 2019 

19 رجب 1440

أشــاد المجلس األعلى للصحة بالتوجيهات الكريمة لرئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، والتي 
وجه سموه فيها إلى البدء في تنفيذ برنامج توظيف 240 طبيبا بحرينيا حديثي التخرج ينفذ على مدى سنتين بدء من هذا العام.

وأكــد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة أّن “التوجيهات 
الكريمة لصاحب السمو تعكس الحرص الكبير الذي 
يوليه إليجاد الفرص والشواغر الوظيفية لخريجي 
القطــاع الصحــي مــن أبنائــه األطبــاء البحرينييــن”، 
مشــيًدا بالمتابعــة الشــخصية الكريمــة والمســتمرة 
لســمو رئيــس الــوزراء لجميــع مراحل اإلعــداد لهذه 
المبــادرة، مــا يعكــس مــا يوليــه مــن اهتمــام كبيــر 
شــؤون  ولجميــع  األطبــاء  ألبنائــه  شــديد  وحــرص 

الوطن والمواطنين.
وأشــار الشــيخ محمد بــن عبدهللا آل خليفــة إلى أن 

“البرنامج يأتي انعكاًسا مباشًرا للتوجيهات الكريمة 
الدائمة لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، ورئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، وولي 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، بشــأن تأهيل الكــوادر الوطنية 
والشــواغر  التدريبيــة  الفــرص  توفيــر  عبــر  الشــابة 
خصوًصــا  الصحــي  القطــاع  لخريجــي  الوظيفيــة 

األطباء”.
التحضيــر  علــى  أشــرف  المجلــس  أن  إلــى  وأشــار 

العديــد  وعقــدت  المهمــة،  الوطنيــة  للمبــادرة 
التصــور  إلعــداد  التنســيقية  االجتماعــات  مــن 
لتدريــب  الوطنيــة  للمبــادرة  الشــامل  التحضيــري 
لتأهيلهــم  تمهيــًدا  العاطليــن؛  البحرينييــن  األطبــاء 
وإدماجهــم فــي ســوق العمــل، وذلــك بالشــراكة مــع 
وزارة الصحــة ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
وصندوق “تمكين” والمؤسسات الصحية الحكومية 

والخاصة.
وتابــع: يأتــي ذلــك فــي ســياق حــرص جالــة الملك 
علــى إياء البحرينيين المكانة المرموقة في ســوق 
العمــل، خصوًصــا في القطــاع الصحــي، وليس على 

أدل مــن ذلــك مــن مصادقــة صاحب الجالــة الملك، 
علــى قانــون رقــم )1( لســنة 2019 بتعديــل المــادة 
)14( مــن المرســوم بقانــون رقــم )21( لســنة 2015 
بشــأن المؤسســات الصحيــة الخاصــة. والتي نصت 
فــي  العامليــن  توظيــف  فــي  األولويــة  تكــون  أن 
والفنييــن  لألطبــاء  الخاصــة  الصحيــة  المؤسســات 
والممرضيــن البحرينييــن الحاصلين على المؤهات 

والخبرة الازمة”.
وأوضــح أّن فريــق العمــل التنســيقي المشــكل مــن 
المجلــس بمشــاركة األطــراف المعنيــة بحــث جميــع 
القضايــا المتعلقة بمبادرة تدريب وتوظيف األطباء 
الجــدد لتســهيل انخراطهم في ســوق العمــل، معرًبا 
عن بالغ شكره وتقديره لجميع الجهات، إذ تضافرت 

الســتيعاب  مناســبة؛  آليــات  وضــع  فــي  جهودهــا 
األطبــاء الخريجين وتوظيفهم في القطاع الصحي 
العــام والخــاص وإيجــاد حلــول جديــدة ومراجعــة 
السياســات واللوائــح واألنظمــة بمــا يكفــل التســريع 

في توظيف األطباء الخريجين.
وأكــد حرص المجلس علــى متابعة تنفيذ توجيهات 
الحكومــة الرشــيدة فــي متابعــة ملــف العاطلين من 
األطبــاء وســرعة إيجــاد الشــواغر لهــم؛ باعتبارهــم 
جــزًءا مهًمــا مــن الثــروة البشــرية التــي يحتضنهــا 
لشــغل  المناســبة  بالمؤهــات  إذ يتمتعــون  الوطــن، 
الشــواغر الوظيفيــة الطبيــة فــي مختلــف األقســام 
والتخصصات بالمستشــفيات والمراكز الصحية في 

مختلف لمؤسسات الصحية العامة والخاصة.

سمــو رئيــس الوزراء يهتــم بجميــع شـؤون الوطــن والمواطنيــن
بحرينيا طــبــيــبــا   240 ــف  ــي ــوظ ت ــج  ــام ــرن ب بـــإطـــاق  يــشــيــد  لــلــصــحــة”  ــى  ــلـ “األعـ

الشيخ محمد بن عبدالله

الوزارة أوضحت مالبسات القضية في بيانين

اســتقبل وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد النعيمــي بمكتبه النائب محمــد بوحمود، 
حيــث تــم بحــث الخدمــات التعليميــة التــي تقدمهــا الــوزارة فــي دائــرة النائــب 
الفتــرة  فــي  تنفيذهــا  المزمــع  واإلنشــائية  التطويريــة  والمشــاريع  االنتخابيــة، 
المقبلــة. كمــا تــم إطــاع النائــب على حيثيــات الموضــوع الذي أثير في وســائل 
التواصــل االجتماعي، عن الفيديــو المتضمن أقوال إحدى الطالبات المفصوالت 
مــن التعليــم اإلعدادي بعد ثبــوت ارتكابها مخالفة للوائــح واإلجراءات التربوية 
والقانونية.وأكد النعيمي أن الوزارة أوضحت مابســات القضية في بيانين منشــورين 
فــي وســائل اإلعــام كافة، مشــيًرا إلى أنها تتعامل مــع المجتمع الطابــي بمختلف فئاته 
العمريــة مــن منطلقــات تربويــة تقوم علــى التوعية والتوجيــه؛ لتعديل الســلوك بالدرجة 
األولــى، وعنــد وجــود مخالفات جســيمة، تتخذ الــوزارة اإلجراءات الازمــة وفًقا لائحة 

االنضباط الطابي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

“الـــــــتـــــــربـــــــيـــــــة”: أقــــــــــــــوال الـــــطـــــالـــــبـــــة مـــتـــنـــاقـــضـــة

جــدد وكيــل الــوزارة لشــؤون التعليــم والمناهج فــوزي الجــودر التأكيــد أن موضوع 
“موضــوع الفيديــو” المنتشــر، ومــا تضمنــه من أقوال عــن تداول مؤثــرات عقلية في 
مدرســة مدينــة حمــد اإلعداديــة للبنات “قديــم”، وأن الــوزارة هي من اكتشــفته منذ 
الســابع من يناير 2019، وشــّكلت بشــأنه لجنة تحقيق من 9 أعضاء من المختصين، 
وتقصت جوانبه المختلفة، وأصدرت القرارات الرادعة منذ التاسع من يناير 2019، 
وليس مثلما يعتقد البعض بأن الموضوع أثير فقط تزامنا مع نشر الفيديو المتداول. 

علــى  الــرد  للــوزارة  ســبق  أنــه  وأوضــح 
شــكوى واردة إليهــا عبــر الخــط الســاخن 
مــارس   10 فــي  الموضــوع  ذات  حــول 
مــع  التعامــل  للــوزارة  ســبق  كمــا   ،2019
الموضوع والرد عليه في ذات اليوم عند 
نشــره فــي إحــدى الصحــف المحلية يوم 
17 مارس 2019، مما يؤكد أن الموضوع 
ليــس جديــدا، إال فيما تضمنــه من أقوال 
جديــدة لــم تــرد فــي التحقيق.وقــال تأكد 

التناقــض بيــن أقــوال الطالبــة فــي الشــريط 
المصور وبين إفادتها في التحقيق من خال: 
أنها ذكرت في الشريط تعرضها لتهديدات من 
خــارج المدرســة، وأن الحبــوب المذكورة هي 
حبــوب مخــدرة، وأن هناك بعض الممارســات 
غيــر األخاقيــة فــي المدرســة، وأنهــا ذكــرت 
عــددا مــن األســماء لطالبــات غيــر مســجات 
أصــا فــي المدرســة، مســتدركا: لكــن جميــع 
المعلومــات وغيرهــا لم ترد فــي إفادتها أثناء 

التحقيــق معهــا، كما لم يتم تقديم أي شــكوى 
لــدى الــوزارة حــول هــذه المزاعــم، ممــا يثيــر 

عامات استفهام واستغراب بخصوصها.
وأوضــح أن التحقيــق فــي األمــر جــرى عبــر 
لجنــة تربويــة وقانونيــة مؤلفة مــن 9 أعضاء 
برئاســة مديــرة المدرســة، وعضويــة كل مــن 
المديــرة المســاعدة، والمشــرفة االجتماعيــة، 
إداريــة،  مشــرفة  ومعلمــة  األولــى،  والمعلمــة 
واختصاصييــن مــن إدارة التعليــم اإلعــدادي، 
بــأن  يؤكــد  بمــا  الــوزارة،  مــن  وقانونييــن 
الازمــة مــن  ُأعطــي األهميــة  قــد  الموضــوع 
البدايــة وحــال علم الوزارة به، شــأنه في ذلك 
شــأن كل الموضوعات التي تكتســي نوعا من 

الخطورة، وال تمر من دون تحقيق فيها.
وأكد أن الوزارة تعاملت مع المخالفة المتمثلة 
فــي تــداول واســتهاك حبــوب “ليريــكا” فــي 
المدرســة بالجديــة الازمــة، وأصــدرت قــرارا 
كمــا  دراســيا  عامــا  الطالبتيــن  بفصــل  رادعــا 

مــع  المدرســي،  االنضبــاط  الئحــة  تقتضيــه 
وشــمولهما  الطالبتيــن  ســن  صغــر  مراعــاة 
الحفــاظ  علــى  والحــرص  التعليــم  بإلزاميــة 
على ســمعتهما وســمعة أســرتهما ومستقبلهما 
الدراســي، فســمحت لهمــا بالدراســة الذاتيــة 
والتقدم إلى االمتحانات أثناء فترة اإليقاف.

مــن  المتخــذة  اإلجــراءات  أن  علــى  وشــدد 
الــوزارة قامت على أســس تربويــة وقانونية، 
هدفهــا حمايــة الطلبــة فــي المدرســة وضمان 
فــي  أن  إلــى  مشــيرا  وآمنــة،  صحيــة  بيئــة 
الــوزارة مركــزا لإلرشــاد النفســي واألكاديمي، 
يتولى متابعة المشــاكل الطابية بكل أنواعها 
والمساعدة على حلها، إضافة إلى وجود أكثر 

من 600 مرشد اجتماعي في المدارس.
وختم الوكيل بأن الوزارة ستستمر في اتخاذ 
كافــة اإلجــراءات الرادعة ضد كل من يحاول 
المســاس بســامة البيئــة المدرســية وســامة 

أبنائنا الطلبة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

محرر الشؤون المحلية
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بالمسجد األذان  رفـــع  ــوقــت  ب الــمــوســيــقــى  ــر  ــدي وي عــقــده  انــتــهــى 
عرض المجلس البلدي في اجتماعه أمس 
تجاوزات مســتثمر ســاحل البديع وتضرر 
األهالــي مــن الوضــع القائــم في الســاحل. 
وأشــار العضــو محمــد الدوســري إلــى أن 
عالمات استفهام كثيرة تتعلق بالمستثمر 
الحالــي فــي الســاحل خصوصــا وأن عقــد 

االستثمار انتهي في 31 أكتوبر 2017.
علــى  المســتثمر  اســتحواذ  إلــى  ولفــت 
مســاحة أكبــر من المتفق عليهــا في العقد 
القريبــة  العامــة  الحمامــات  ضمنهــا  مــن 
برفــع أصــوات  المســجد ومخالفاتــه  مــن 
رفــع  لوقــت  احتــرام  دون  الموســيقى 
األذان في المســجد. ولفــت البلدي محمد 
الدوســري إلى استياء األهالي من الوضع 
في الســاحل، مطالبا بالكشف عن الحدود 

التي يقع ضمنها االستثمار.
كمــا علق رئيس المجلس أحمد الكوهجي 
أنــه المســتثمر الحالــي فــي ســاحل البديع 
ليــس هو األمثل، متوقعــا أن يحظى أكبر 

متنزه في المنطقة الشمالية باهتمام أكبر 
فضال عن حاجة الساحل إلى التطوير.

أن  التنفيــذي  الجهــاز  بيــن  حيــن  فــي 

اإليجــار  دفــع  فــي  مســتمر  المســتثمر 
بنــاء علــى عقــد شــفهي بينــه وبيــن هيئــة 
الســياحة والمعرض، والتــي كلفت الجهاز 

الشــهري،  اإليجــاز  باســتالم  التنفيــذي 
مؤكــدا أن الموقــع يقــع ضمــن صالحيــات 

هيئة السياحة والمعارض.

شاي بالحليب في طريقه لالستراحة بطاولة االجتماع

اجتماع مستعجل مع “اإلسكان”
ــد ــم ــة ح ــ ــن ــ ــدي ــ ــات م ــ ــب ــ ــل ــ ــة ط ــيـ ــبـ ــلـ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــة آلـ ــشـ ــاقـ ــنـ ــمـ لـ
ناقش مجلس بلدي الشمالية إدراج الطلبات اإلسكانية ألهالي 
بالتوزيــع واألولويــات واالمتــدادات  المتعلقــة  مدينــة حمــد 
المناطقيــة. وبيــن األعضاء تأخر الطلبات اإلســكانية لألهالي 
ألكثــر مــن 20 عاما، في الوقت التي يتم تلبية طلبات أحدث 
في مناطق أخرى. وقرر المجلس طلب اجتماع مستعجل مع 
وزارة اإلســكان؛ للوصــول إلى حل يخــدم أهالي مدينة حمد. 
ومراعــاة الطلبــات المســتعجلة لألهالــي، وتقديــم إحصاءات 

بعدد الطلبات اإلسكانية فيها.
مــن جهتــه، علــق البلــدي عبــدهللا القبيســي أن هنــاك طلبــات 
إسكانية يزيد عمرها عن 20 عاما وال تزال تنتظر دورها في 

الحصول على وحداتها اإلسكانية
ــن أن تأخــر الطلبــات اإلســكاني تســبب بتراكــم العائــالت  وبيَّ
فــي البيــت الواحــد، في حين أن المدينــة تعاني الضغط على 
مواقــف الســيارات والصرف الصحي والخدمــات في المراكز 

والمدارس. 
وتســاءل عن اآللية التي تعتمدها وزارة اإلســكان بخصوص 
طلبات أهالي مدينة حمد، وطالب بمعاملتهم أسوة بالمناطق 
األخــرى، حيــث اقتصــر توزيع الطلبات على مشــروعين فقط 

هما اللوزي والرملي.
ملف ثقيل بالمخططات والعقارات

26 مارس 2019 الثالثاء
19 رجب 1440

قالت المدير العام لبلدية المنطقة 
الشمالية لمياء الفضالة إن الجهاز 
التنفيــذي تســلم 180 رســالة مــن 
المجلــس البلدي في شــهري يناير 

وفبراير الماضيين.  
وأوضحــت أن كثافة المراســالت 
وقتــا  تحتــاج  واالستفســارات 
بــأن كل  طويــال لإلجابــة، مقــدرا 

سؤال يحتاج أسبوعا واحدا.
ضــرورة  إلــى  الفضالــة  وأشــارت 
تعاون المجلس البلدي مع الجهاز 
التنفيــذي؛ للوصــول إلــى الجودة 
الخدمــات  لتقديــم  المطلوبــة 

للمواطنين.

180 رسالة 

البلديــات  شــؤون  األشــغال  وزارة  رفضــت 
والتخطيــط العمرانــي مقتــرح مجلــس بلــدي 
للخدمــات  ســاخن  خــط  بتوفيــر  الشــمالية 
التــي تقدمهــا وذكــرت فــي ردها علــى توصية 
المجلــس أن برنامــج تواصــل يــؤدي الغــرض 

المطلوب.
مــن جهتهــا أصــر مجلس بلــدي الشــمالية على 
توصيتــه بتطبيــق مركــز اتصــال خــط ســاخن 
البلديــة  للخدمــات  ســاعة   24 مــدار  علــى 

للمنطقة الشمالية. 

“إن  القبيســي  عبــدهللا  البلــدي  العضــو  وقــال 
المواطنيــن فــي المنطقــة الشــمالية يأنون من 
تأخر الخدمات مع تجاهل اتصاالتهم ألسابيع؛ 
بالواســطة”،   )بالعاتهــم(  شــفط  أصبــح  حتــى 
وأضــاف “نعانــي نحــن األعضــاء مــن تجاهــل 
اتصاالتنا، فكيف بالمواطنين الذين يحتاجون 
لتجاوب في أمور النظافة والمجاري والكالب 

الضالة وغيرها من الخدمات؟”. 
أحمــد  المجلــس  رئيــس  علــق  جهتــه  مــن 
الكوهجــي بضــرورة توفيــر خــط ســاخن على 

غــرار هيئــة الكهربــاء والميــاه علــى مــدار 24 
ساعة.

فــي حيــن بينــت المدير العــام لبلديــة المنطقة 
الشــمالية لميــاء الفضالــة أن الجهــاز التنفيذي 
يقــوم بخدمــة مــن 150 إلــى 200 بيت شــهريا 
االقتصــاد  علــى ضــرورة  مشــددة  بالمجــاري، 
والتوفيــر فــي اســتخدم الميــاه، وأشــارت إلى 
أن كل مجــاري المنازل تحتاج إلى شــفط مرة 
واحــدة أســبوعيا، في حيــن أن البعض يطلب 

الشفط 3 مرات.

“بلدي الشـمـالـيـة” يــصــر عــلــى الـخــط الــسـاخــن

“األشغال”: “تواصل” يؤدي الغرض

عقــد مجلس بلــدي المنطقة الشــمالية 
اجتماعه االعتيادي السابع من الفصل 
جميــع  بحضــور  الخامــس  التشــريع 

أعضائه.

تغطية: ليلى مال اهلل 
تصوير: رسول الحجيري

ال غياب

“الصحة”: مكب نفايات أبوقوة “غير عشوائي”
شـــــبـــــيـــــب: الــــمــــخــــلــــفــــات مـــــــا تــــــــــــزال مــــــوجــــــودة

ذكــرت وزارة الصحــة فــي مرئياتهــا عــن مكــب 
النفايــات في منطقة أبو قوة أن المخالفات في 
الموقــع كانت منظمة وليســت عشــوائية، حيث 
تــم تجهيــز المنطقــة لغــرض اســتخدامها لرمــي 
المخلفــات، كمــا لوحظ وجــود األنقاض التي تم 

تجميعها في جهات عدة بشكل منظم. 
وأشــارت إلــى أن ترســبات المــواد العضويــة قد 
تتغلغــل إلى قنــوات المياه الجوفية األرضية ما 

يؤدي إلى تلوثها واإلضرار بالحياة الطبيعية. 
المالريــا  مجموعــة  مــن  فريــق  تشــكيل  وتــم 
والحشــرات ومكافحــة القــوارض؛ للرقابــة على 
الموقــع والقيــام بالــرش الــدوري ألماكــن وبــؤر 
عليهــا  والقضــاء  والقــوارض  الحشــرات  تكاثــر 
إلــى تنظيــف وإزالــة المخلفــات من قبــل الجهة 

المعنية.
تــم  بأنــه  األشــغال  وزارة  أفــادت  جهتهــا  مــن 
تنظيــف الموقــع مــن المخلفات وردم المســتنقع 

المائي وإزالة جميع المخلفات من قبل الشــركة 
بشــأن  أمــا  الموقــع.  فــي  تعمــل  كانــت  التــي 

اإلجــراءات المتبعــة فإنــه تــم تكثيــف الحمالت 
على مواقع العمل في المناطق وتشديد الرقابة 
واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمة في حال 
ضبــط مخالفات ســيتم فرض الغرامــات المالية 

وإيقاف سجالت الشركات المخالفة.
من جهته، بين البلدي فيصل شــبيب أن الموقع 
مــا يزال يحتــاج إلى تنظيف لتالفــي التأثيرات 

البيئة على األهالي والمياه الجوفية.
ولفتت المدير العام إلى أن دور الجهاز التنفيذي 
هو إصــدار المخالفات للجهات المختلفة وهناك 
تسلســل ال يمكــن تجــاوزه، وبينــت أن مشــكلة 
المنطقة الشــمالية هــي األراضي غير المخططة 
التــي ال يمكــن تعميرهــا فــي الوقــت الحالي وال 
يوجد قانون يلزم بتســويرها لتالفي المخلفات 

فيها.

ينشغل بمحادثات “الواتساب” خالل االجتماع

زينة جاسم 

قدم بلدي الدائــرة الرابعة بالمحافظة 
مقتــرح  شــبيب  فيصــل  الشــمالية 
تطويــر ضفتي شــارع الشــيخ عيســى 
بإنشــاء  وأبوقــوة  ســرايا  ومنطقــة 
مجــرى لمياه األمطــار وبحيرة لتجمع 
ســيارات  ومواقــف  وممشــى  الميــاه 

عامة.
وبيــن شــبيب أن هــذه المناطق تفتقر 
وتخلــو  الصحــي  الصــرف  لمشــاريع 
التحتيــة لتصريــف ميــاه  البنيــة  مــن 
األمطــار، فــي حيــن أن منســوب مياه 

جوفية مرتفع جدا وقريب من سطح 
األرض.

االرتقــاء  إلــى  االقتــراح  ويهــدف 
بمستوى المشاريع التنموية ومشاريع 
أهــداف  وتحقيــق  التحتيــة  البنيــة 
التنميــة المســتدامة وتطوير المنطقة 
البيئــي  الوضــع  وتجميلهــا وتحســين 
فيهــا، كمــا أن المقتــرح سيســهم فــي 
األمطــار  ميــاه  تجمــع  مشــكلة  حــل 
وتقليل المياه الجوفية والرطوبة من 

المناطق السكنية

بحيرة بين سرايا وأبوقوة

ناقش مجلس بلدي المنطقة الشمالية 
فــي اجتماعه االعتيادي الســابع أمس 
مشــروع  إحيــاء  مقتــرح  االثنيــن 
أوصــى  إذ  للســقوط،  اآليلــة  البيــوت 
المجلس برفع خطاب للديوان الملكي 

إلحياء المشروع.
وتضمنــت التوصيــة رفــع مقتــرح إلى 
مجلس النواب بتخصيص مبلغ ضمن 
إلحيــاء  يخصــص  العامــة  الميزانيــة 
مشــروع البيوت اآليلة للســقوط على 
أن تكــون وزارة البلديات والتخطيط 
المنفــذة  الجهــة  هــي  العمرانــي 
المجلــس  أوصــى  كمــا  للمشــروع. 
بتخصيص ميزانية بمقدار 60 مليون 
دينــار ســنويا للبيــوت اآليلة للســقوط 

من ضمن ميزانية الدولة.
أن  المجلــس  إحصــاءات  وأوضحــت 
فــي  اآليلــة  البيــوت  الطلبــات  عــدد 
تــم   1729 بلــغ  الشــمالية  المحافظــة 

مصيــر  بقــي  فيمــا  بيتــا،   287 تنفيــذ 
انتقــال  بعــد  مجهــوال  حالــة   1442
الملــف إلى وزارة اإلســكان بينها 100 
حالــة حرجــة جدا تســتوجب التدخل 

الفوري.

1442 بيتا آيال للسقوط 



المنامة - النيابة العامة

بنيابــة  النيابــة  وكيــل  صــرح 
المحافظة الشــمالية محمد عبدهللا 
بــأن النيابــة العامــة تلقــت بالغا من 
اإلدارة األمنيــة المختصــة مضمونه 
كلــب  بتعذيــب  شــخص  قيــام 
مقطــع  وانتشــار  المــزارع  بإحــدى 
فيديــو خاص بالواقعــة على مواقع 

التواصل االجتماعي.
العامــة  النيابــة  اســتجوبت  وعليــه 
هــو  بمــا  اعتــرف  وقــد  المتهــم، 
منســوب إليه من اتهام، وتم حبسه 
التحقيــق؛  ذمــة  علــى  احتياطيــا 
للمحكمــة  القضيــة  إلحالــة  تمهيــدا 

المختصة.

إيداع معذِّب الكلب بالحبس االحتياطي

االســتئناف  محكمــة  عدلــت 
عقوبــة  األولــى  الجنائيــة  العليــا 
متهمــا   32 أصــل  مــن  شــقيقين 
مدانيــن بتشــكيل عصابة بحوزتها 
أســلحة بيضــاء واالنضمــام إليهــا، 
وتمكــن أفرادهــا من الهجــوم على 
مــزارع خاصــة بمنطقتــي كــرزكان 
ودمستان في العام 2011 وسرقة 
منقــوالت العمال اآلســيويين فيها 
وتعمد إشــعال النيران في المباني 
التــي  والقــوارب  والســيارات 
المحكمــة  واكتفــت  فيهــا،  كانــت 
 5 لمــدة  بســجنهما  االســتئنافية 
ســنوات فقــط، إذ كانــت محكمــة 
السالمة الوطنية عاقبتهما بتاريخ 
26 ســبتمبر 2011 بالســجن لمــدة 
15 عامــا المحكــوم بهــا على جميع 

المتهمين بالقضية.

 تخفيف 
عقوبة شقيقين 

أحرقا مزارع

انتهــت محكمة االســتئناف العليــا الجنائية 
األولــى مــن مداولــة قضيــة اعتــداء علــى 
ســالمة جســم أفضى إلــى المــوت، الجاني 
بينهمــا عالقــة  آســيويان  فيهــا  والضحيــة 
قرابــة، إذ طعــن المســتأنف المجنــي عليــه 
بمســكنهما  ظهــره  فــي  ســكين  بواســطة 
الكائــن بمنطقــة ســلماباد، ما تســبب بموت 
الــذي  والنزيــف  بالجــراح  متأثــرا  األخيــر 
تســبب به المدان، بعد خالف نشــب بينهما 
حــال كونهما يحتســيان المســكرات؛ وذلك 
بســبب عــدم حصــول المجنــي عليــه علــى 
الوظيفــة والراتــب الذي يرغــب بالحصول 
عليــه، فضــال عــن وجــود خالفــات عائليــة 

بينهما في بلدهما.
وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا إن 
محكمــة أول درجة قضت بمعاقبة الجاني 
بالسجن لمدة 10 سنوات بعدما اعتبرت أن 
تناول القاتل للمسكرات كان ظرفا مشددا، 

في حين أن المتهم اعتاد على تناولها ولم 
يكــن قــد احتســى تلــك المشــروبات بقصد 

ارتكاب الجريمة.
بيــن  قــد  المســتأنف  الحكــم  أن  وأضافــت 
واقعــة الدعوى، والتي توافرت فيها جميع 
العناصــر القانونيــة المــدان بهــا المســتأنف، 

وأورد على ثبوتها األدلة السائغة.
لكــن المــادة 336/ 2 مــن قانــون العقوبــات، 
نصــت علــى أنــه “يعد ظرفــا مشــددا كذلك 
وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير السكر 
أو التخدير وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام 
الفقــرة األخيــرة مــن المــادة 34 مــن قانون 
العقوبــات”، إذ تنص المــادة المذكورة فقرة 
2 علــى أنــه “إذا أوجــد المجــرم نفســه فــي 
حالة السكر أو التخدير عمدا بغية ارتكاب 
الجريمــة التــي وقعــت منه، كان ذلك ســببا 

مشددا للعقوبة”.
أن  إلــى  تطمئــن  ال  المحكمــة  فــإن  لــذا 

المســتأنف )38 عامــا( قــد أوجــد نفســه في 
حالــة الســكر عمدا بغيــة ارتــكاب الجريمة، 
وأنــه ارتكــب جريمتــه تحــت تأثيــر حالــة 
الســكر الناتجة عن تناوله مواد مســكرة أو 
مخــدرة، وكان ذلــك ثابتــا فــي أمــر اإلحالة 
أيضــا، إذ إن النيابــة العامــة لــم ترتكــن في 
وقــوع  ظــروف  لتوافــر  القانونــي  وصفهــا 
الفعــل من الجاني تحت تأثير حالة الســكر 
المحكمــة،  تؤيــده  مــا  وهــو  التخديــر،  أو 
ممــا يتعيــن معــه معاقبــة المســتأنف وفــق 
قانــون  مــن  و336/ 1  مكــرر   64 المادتيــن 

العقوبات.
فلهــذه األســباب حكمت المحكمــة بتعديل 
عقوبة السجن المقضي بها بحق المستأنف 
 7 لمــدة  بالســجن  معاقبتــه  جعلهــا  إلــى 
سنوات بدال من 10 سنوات المحكوم عليه 
بهــا، وأيدت األمــر بإبعاده نهائيــا عن البالد 

عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

ال ظروف مشددة ألن الجاني لم يتعمد الُسكر ليرتكب جريمته

تخفيف عقوبة آسيوي قتل قريبه طعنا

08local@albiladpress.com

الثالثاء
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جناحي يطلق برنامج “Tamkeen for Women”19 رجب 1440
األنصـــاري: المجلـــس األعلـــى يحـــرص علـــى دعـــم المـــرأة اقتصاديـــا

اســتعرضت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري، إحصاءات المرأة البحرينية في مجال المشــاركة 
االقتصاديــة، مبينــة أن نســبة مشــاركة المــرأة فــي القطــاع الخــاص بلغــت 34 %، وأن نســبة الســجالت التجاريــة 
النشطة للمرأة بلغت 49 %، وأن نسبة ارتفاع الدخل التقديري للمرأة البحرينية 2008 - 2018 وصلت إلى 91 %، 
وأن نسبة ارتفاع دخل األسرة البحرينية خالل التسع سنوات الماضية بلغت 49 %، وأن نسبة أجمالي الباحثات 

عن العمل من إجمالي الباحثين انخفضت إلى 7 % خالل الفترة 2014 إلى 2017.

عقــد  الــذي  الصحافــي  والمؤتمــر 
األعلــى  المجلــس  مقــر  فــي  أمــس 
برنامــج  عــن  لإلعــالن  جــاء  للمــرأة 
فــي  المــرأة  مشــاركة  لدعــم  تمكيــن 
 Tamkeen“ بعنــوان  العمــل  ســوق 
األنصــاري  وتناولــت   ،”for Women
المجلــس  اختصاصــات  خاللــه 
األعلــى، وهــي: تقديــم االقتراحــات 
والتشــريعات،  السياســات  بشــأن 
وضــع خطــة وطنيــة لمتابعــة تقــدم 
المــرأة  احتياجــات  وإدمــاج  المــرأة، 
فــي برامــج التنمية الشــاملة، مؤكدة 
لنهــوض  اإلســتراتيجية  الخطــة  أن 
 ،2022  -  2019 البحرينيــة  المــرأة 
تهدف إلى تحقيق اســتقرار األســرة، 
واستدامة مشــاركة المرأة في سوق 
التوجهــات  أن  موضحــة  العمــل، 
العامــة للبرنامــج تضــم إدراج جميــع 
المبــادرات والمشــاريع تحــت مظلــة 
واحــدة، وتقديــم باقــة متكاملــة مــن 
الخدمــات، وتهيئــة البيئــة المناســبة 
علــى  والعمــل  مؤسســات  لتشــجيع 
متكافئــة،  توظيــف  فــرص  تقديــم 
بمحتــوى  الســوق  متطلبــات  وربــط 
البرنامــج، ورفــع تنافســية المرأة في 
مجــال ريــادة العمــل الحــر، وضمــان 

التدرج اآلمن لها.
برنامــج،  ومجــاالت  أهــداف  وعــن 
أوضحــت أن برنامــج تمكيــن يعمــل 
المــرأة  مشــاركة  نســبة  رفــع  علــى 
وزيــادة مســاهمتها في ســوق العمل، 
بمــا  المــرأة  عمــل  اســتدامة  ويدعــم 
يدعــم االســتقرار األســري، والتوازن 
بيــن الجنســين فــي المهــن الواعــدة، 
وتوظيــف مهــارات االبتــكار وربطهــا 
وخفــض  العمــل  ســوق  بمتطلبــات 

نسبة الباحثات عن العمل.
وأوضحت األنصاري أن هذا البرنامج 

يأتــي فــي إطــار التعــاون والتنســيق 
و  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  بيــن 
“تمكيــن”؛ من أجل تحقيــق األهداف 
المشــتركة فــي دعــم حضــور المــرأة 
وفــي  العمــل  ســوق  فــي  البحرينيــة 
ومجــاالت ريــادة األعمــال والقطــاع 
الخــاص والحراك االقتصادي عموما، 
مؤكــدة حــرص المجلس على تطوير 
تطــور  يواكــب  بمــا  التعــاون  هــذا 
احتياجــات ومتطلبات ســوق العمل، 
العاملــة  الوطنيــة  البرامــج  ويوافــق 

على دعم توظيف البحرينيين.
مــن  المســتفيدة  الفئــات  وعــن 
العــام  األميــن  أوضحــت  البرنامــج، 
أنهــن الباحثات عن عمل، والعامالت، 
ورائــدات األعمال، والمتقاعدات. أما 
مجــاالت البرنامــج فتشــمل التمويل 
إضافــة  واالحتضــان،  والتوجيــه 
القــدرات،  وتنميــة  التدريــب  إلــى 
مؤكــدة حــرص المجلــس علــى دعــم 
حضــور المــرأة اقتصاديــا فــي جميع 

المجاالت، وإدماج احتياجات المرأة 
في مسار العمل التنموي، وخاصة أن 
البحريــن حققــت منجزات كبيرة في 

هذا اإلطار.

“تمكين” لتمكين المرأة

ومــن جانبــه، أعلن الرئيــس التنفيذي 
لصنــدوق “تمكيــن” إبراهيــم جناحي، 
عــن إطــالق برنامــج “تمكيــن” لدعــم 
العمــل  ســوق  فــي  المــرأة  مشــاركة 
األعلــى  المجلــس  مــع  بالتعــاون 
للمــرأة، مؤكدا دعم الصنــدوق الدائم 
لتوجهــات المجلــس مــن أجــل دعــم 
وتعزيــز  اقتصاديــا  المــرأة  تقــدم 
مســارات  مختلــف  فــي  حضورهــا 
التنميــة الوطنيــة، مشــيدا بمخرجات 
برامــج المجلــس ذات الصلــة، والفتــا 
المــرأة  وتدريــب  تأهيــل  أن  إلــى 
البحرينيــة يعتبــر هدفــا أساســيا لدى 

“تمكين”.

المرأة مكون أساس

وأوضــح جناحــي أن “تمكيــن” يؤمــن 
حضــور  تعزيــز  ًبأهميــة  كامــال  إيماًنــا 
المــرأة كمكــون أســاس مــن مكونــات 
المجتمــع ودعــم مشــاركتها فــي العمل 
النوعي لدفع عملية التنمية إلى األمام. 
وذلــك فــي ظل رؤيــة مملكــة البحرين 
لــكل  المظلــة األكبــر  باعتبارهــا   2030
إســتراتيجيات المملكــة، بمــا تتضمنــه 
والتنافســية  االســتدامة  مبــادئ  مــن 
“تمكيــن  برنامــج  أن  مبينــا  والعدالــة، 
لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل” 
يهــدف إلى رفع نســبة مشــاركة المرأة 
فــي  وزيــادة مســاهمتها  واســتدامتها 
ســوق العمــل، وضمــان اســتدامة عمل 
المــرأة وحقوقهــا المهنيــة وبمــا يدعــم 
ثقافــة  وزيــادة  األســري،  االســتقرار 
االبتــكار وتحفيــز المبدعيــن، وخفــض 
نسبة الباحثات عن العمل وتشجيعهن 
للدخــول فــي مجــال ريــادة األعمــال، 
إضافة إلى ســد الفجوات في مشاركة 

المرأة في التخصصات الواعدة.

“تمكين”... أرقام لدعم المرأة

وقــال جناحي: تم دعم المرأة الباحثة 
عــن العمــل والموظفــة ورائــدة العمــل 
هنــاك  أن  إلــى  مشــيرا  والمبتكــرة، 
كبيــر  دور  ولهمــا  مهميــن  مشــروعين 
فــي دعــم المــرأة فــي ريــادة األعمــال 
وهمــا: مشــروع مركــز تنميــة قــدرات 
المــرأة البحرينية “ريــادات”، ومحفظة 
تمويل النشــاط التجاري للمرأة والذي 
اســتفادت منــه حتــى اآلن 199 رائــدة 
عمل، وقيمة هذه المحفظة تبلغ 37.7 

مليون دينار.
برامــج  مــن   %  59 أن  وأضــاف 
مــن  الصغــر  متناهيــة  المشــروعات 
كمــا  البحرينيــة،  المــرأة  نصيــب 
تحصــل المــرأة علــى 50 % مــن دعــم 
المؤسسات، وهذا يعكس مدى دخول 
المــرأة فــي ريــادة األعمــال ووجودهــا 
فــي ســوق العمــل ودعمهــا لالقتصــاد 

الوطني.

األنصاري وجناحي في المؤتمر الصحافي
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المنامة - وزارة الداخلية

الجنســية  شــؤون  مــن  حرصــا 
تطويــر  علــى  واإلقامــة  والجــوازات 
وتسهيل الخدمات المقدمة للجمهور، 
وحصول المستفيدين على الخدمات 
متاحــا، حجــز  أصبــح  فقــد  بســهولة، 
المجمــع  فــي  إلكترونيــا  المواعيــد 
األمنــي بمحافظــة المحرق عن طريق 
تحميل تطبيق “skiplino” الذي يمكن 

تحميله مجانا عبر األجهزة الذكية.
ويوفــر التطبيــق حاليــا خدمــة حجــز 
لالســتفادة  إلكترونيــا  المواعيــد 
مــن الخدمــات التــي تقدمهــا شــؤون 

واإلقامــة  والجــوازات  الجنســية 
مــن  بمــا  بالمحــرق،  األمنــي  بالمجمــع 
شــأنه تنظيم عملية تقديــم الخدمات 
يتــم  حيــث  وأســرع،  أســهل  بشــكل 
توفير المواعيد حسب الوقت المالئم 
إعــادة  ســهولة  مــع  للمســتفيدين، 
جدولــة الموعــد المطلــوب فــي حــال 

الرغبة بتغييره أو إلغائه.
فــي  المقدمــة  الخدمــات  وتشــمل 
جميــع  بالمحــرق  األمنــي  المجمــع 
وإدارة  الجــوازات  إدارة  خدمــات 

التأشيرات واإلقامة.

“الجوازات”: حجز المواعيد إلكترونًيا بالمحرق

قضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى بتأييد معاقبة شاب 
“28 عاما”، بالســجن المؤبد؛ وذلك إلدانته بقتل صديقته اآلســيوية 
نحرا، فضال عن أنه تعمد فقأ إحدى عينيها عقب وفاتها، مؤكدا أنه 
لجأ لذلك عندما لم يتمكن من اقتالع عينها األخرى من مكانها، في 
حين أنه برر جريمته بمحاولة اآلســيوية اســتمالته جنســيا، وأمرت 
بمصادرة السكين المضبوطة، ولم تصدر حكما بإعدامه لعدم توافر 
الشــروط الموجبــة لذلك.وكانت النيابــة العامة أحالــت المتهم للمحاكمة 
على اعتبار أنه بتاريخ 29 أغســطس 2017، أوال: قتل عمدا المجني عليها 
بــأن طرحهــا أرضا وشــل حركتهــا ونحرها بســكين، قاصدا مــن ذلك إزهاق 
روحهــا، فأحدث بهــا اإلصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشــرعي، والتي 
أودت بحياتهــا، ثانيــا: انتهــك حرمة جثة المجنــي عليها وذلك بعد أن تأكد 

من وفاتها بأن قام بفقأ ومحاولة خلع عينيها من محجرهما.
وقــررت محكمــة أول درجــة بأســباب حكمها أن المدان اعتــرف بتحقيقات 
النيابــة وقــام بتمثيــل الجريمــة، وبررت حكمها بشــأن الدفع بانعــدام إدراك 
المتهــم لمرضــه نفســيا، بــأن المتهــم أجــاب علــى أســئلة تحقيقــات النيابــة 
والمحكمــة فــي هــدوء واتزان كامل وكذلك بإعادة تمثيلــه للواقعة، كما لم 
يقر أمام النيابة بأنه يعاني مرضا نفسيا، كما أن تقرير الطب النفسي أثبت 
أنه ال يعاني أية أمراض نفســية أو عقلية ويتمتع بكامل الشــعور واإلدراك 

وقت ارتكابه للجريمة.

تأييد المؤبد لقاتل صديقته نحرا بسكين تأجيل قضية تبييض 163 ألف دينار
أجلــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى النظر في واقعة غســيل أمــوال تقدر بأكثر مــن 163 ألف دينار، متهــم بارتكابها مدير 
مبيعات “46 عاما - عربي الجنسية” وصديقته اآلسيوية الجنسية، والتي تعمل معه في نفس المعرض الخاص ببيع المفروشات 
الــذي ارتكبــا فيــه جريمتهمــا، والمقبوض عليهما منذ العام 2015 ومحكوم عليهما بالحبس لمدة 3 ســنوات بقضية خيانة أمانة، 
حتى جلسة 10 أبريل المقبل؛ وذلك لورود تقرير الخبير المحاسبي، مع األمر باستمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.

كان أبلــغ صاحــب معــرض لبيــع المفروشــات 
وجــود  اكتشــف  أنــه  مــن  للشــرطة،  مركــزا 
مدفوعــات لبضاعــة تمت عن طريــق البطاقة 
االئتمانيــة الخاصــة بمديــر المعــرض “عربــي 
الجنســية”، وعنــد مراجعــة الفواتيــر تبيــن أن 
المديــر يقوم باختالس المبالغ المدفوعة نقدا 
مــن الزبائن ويقوم بدفعها مــن خالل البطاقة 
االئتمانية، عن طريق تسجيل الفواتير بقيمة 
مختلفــة علــى النظــام المحاســبي للمعــرض، 
وذلك بمساعدة مسؤولة الحسابات اآلسيوية 

والتي اتضح أنها صديقته.
وأضــاف مالــك المعــرض، أنــه عنــد مراجعــة 
الحســابات اكتشــف أن المبيعــات الخارجيــة 

للمعرض كانت تتم عن طريق إرســال الزبائن 
المتهــم  حســاب  علــى  المشــتريات  لقيمــة 
الخــاص، حيــث كان يطلــب منهــم دفعهــا في 
فــي  المبالــغ  إدخــال  أن  ذلــك  مبــررًا  حســابه 
تســليم  عمليــة  ســيؤخر  المعــرض  حســاب 
بتوريــد  يقــوم  ثــم  أســابيع،  لثالثــة  البضائــع 
البضائــع مــن المخــازن إلــى خــارج البحريــن 
النظــام  علــى  مــزّورة  فواتيــر  وتســجيل 
المحاســبي للمعــرض، وتبين أن االختالســات 
بلــغ مجموعهــا أكثــر مــن 163 ألف دينــار، قام 
المتهــم بصرفهــا على أصدقائه وإرســال جزء 
منها لبلده وجزء آخر لصديقته التي أرســلتها 

لبلدها واستلمها والدها هناك.

وتشير األوراق إلى أن المتهمين كانا قد أحيال 
للمحاكمــة ابتــداء علــى اعتبــار أنهمــا ارتكبــا 
جريمــة خيانــة أمانة، وتم الحكــم عليهما في 
هــذه القضيــة بالحبــس لمــدة 3 ســنوات، لكن 
ونظــرا لظهــور دالئــل جديــدة تفيــد ارتكابهما 
عمليات غسل أموال، فقد تم التحقيق معهما 
بهــذا الخصــوص، وتــم وإحالتهمــا للمحاكمــة 
علــى اعتبــار أنهــا تهمــة مختلفــة عــن خيانــة 
األمانــة، فضال عن تهمة التزوير في محررات 

خاصة.
وتوصلــت التحريــات إلــى أن المتهــم العربــي 
تمكــن مــن شــراء مجموعــة مــن األراضي في 
بــالده مســتعمال تلــك األمــوال التــي اســتولى 

عليها وتمكن من غســلها، إضافة إلى امتالكه 
عــددا مــن الحســابات البنكية، أجــرى عمليات 
اإليــداع فيهــا أشــخاص مختلفيــن، فضال عن 
3 عمليــات تحويــالت مــن محــالت الصرافــة 
وإلــى  بالدهــا،  فــي  الثانيــة  المتهمــة  لصالــح 

مجموعة دول عربية خليجية وإفريقية.
وبينــت التقاريــر الفنيــة المرفقــة بالقضية أن 
عمليــات إيــداع األمــوال فــي البنــوك، والتــي 
أجريــت لصالحهمــا بلغت نحــو 21 ألف و210 
دنانيــر و568 فلســا، وأن التحويــالت البنكيــة 
بلغــت 67 ألفــا و665 دينــارا، وأن التحويــالت 
24 ألفــا و758 دينــارا و207  المرســلة بلغــت 

فلوس.
كمــا اســتلم المتهمــان تحويالت ماليــة بقيمة 
عــدة  عــن  دينــارا و150 فلســا، فضــال   4738
عمليــات لتحويــل عمــالت والمدفوعــات عــن 
طريــق البنوك والصرافــات، وانتهــت التقارير 
إلــى أن إجمالي المبالغ المغســولة قد بلغ أكثر 

من 163 ألفا و736 دينارا.

Û  المزايــدة فــي الوطنيــة” مــرض عضــال، وآفــة ضارة، تقــوده فئة“
جاهلــة، وكلت نفســها –زوًرا- مســؤولية الدفاع عــن البلد بهواها، 

مشككة بوطنية غيرها، وبنواياهم، وإن كانت صادقة.
Û  ،هــذه الشــاكلة مــن “المتملقيــن” وجــدت فــي المتاجــرة بالمواقف

وســيلة مثلى للوصول والتكســب الشــخصي، على حســاب من ال 
تهزهــم مصلحة، ألن يتنازلوا عــن مبادئهم، ومواقفهم، ومحبتهم 

الوافرة للبحرين، ولمن عليها، قيد شعرة.
Û  وُكنــت قــد تلقيــت أخيًرا دعــوات كريمــة، لإلضافة فــي “قروبات

الواتســاب” لعــدد من األصدقــاء، والمعارف، وأصحــاب المجالس 
العائليــة واالجتماعيــة، حيث وجدتها فرصة ســانحة للتقرب من 
الناس، وللنظر في أولوياتهم، واهتماماتهم، وما يشغل بالهم، فما 

الذي الحظته؟
Û  ،واآلراء المقــاالت،  وتبــادل  الهادفــة،  النقاشــات  علــى  فعــالوة 

واألخبــار الجديــدة، بيــن جمهــور المتابعين الكــرام، رصُدت بعين 
الصحفــي، فئــة صغيــرة شــاغلها األول محاربــة كل صــوت يعلــو 
سقفه في النقاش )الناقد( بمهمة عمل أكثر من متابعة، ومشاركة، 

ودلو برأي.
Û  ،هــذه الفئــة “المتســلقة” ال تتــرك رأًيــا، أو استفســاًرا، أو اســتغراًبا

إال ووّجهــت إليــه ســياًل مــن ســهامها الحادة، بمســار وخط واحد، 
كفئة تطّبل للباطل، وتدعي ما ليس فيه، ذكرتي بوصف الرسول 

األعظم لها بــ)الرويبضة(.
Û  ،إن النهــج الــذي ُبنيــت عليــه البحريــن منــذ التأســيس األول لهــا

كدولة مؤسســات مدنية ناهضة، تقوم على سواعد وفكر أبنائها، 
بمزيــج مــن المناصحــة، والغيــرة، والمصارحــة، لهــو مُحــارب مــن 
قبل هؤالء “النطاطة” ممن وكلوا أنفســهم بما ليس فيهم، بســلوك 

دخيل يتطلب من الناس الوعي، والوعي جيًدا.

“النطاطة” في 
“الواتساب”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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المســاهمين علــى   %  5 أربــاح  توزيــع  تقــر  “العموميــة” 

“زين” تقلص التكاليف وتركز على الرقمنة

قّلصت شركة زين – البحرين من نفقاتها التشغيلية، األمر الذي انعكس على ربحيتها لهذا العام في الوقت الذي تواصل فيه الشركة تعزيز خدماتها الرقمية وأتمتة 
عملياتهــا وتقديــم الخدمــات عــن ُبعــد. وأشــار رئيس مجلس إدارة شــركة زين البحرين، الشــيخ أحمد بن علــي آل خليفة في رّده على استفســارات الصحافيين، إلى 
المنافسة القوية في سوق االتصاالت في المملكة، موّجًها شكره لإلدارة التي تمكنت من تحقيق أداء طيب العام الماضي في الوقت الذي تعتمد فيه الشركة على 

العناصر البحرينية الشابة. وقال “نحن مرتاحون من النتائج ونأمل االستمرار في ذلك”.

للجيــل  ــا  حاليًّ تّتجــه  الشــركة  أن  وأكــد 
لــه  تحضــر  مشــروع  أكبــر  وأنــه  الخامــس، 
ــا “مجلــس اإلدارة وضــع خطة  الشــركة حاليًّ
لتكون الشــركة ســباقة في هذا المجال )...( 
الثالــث والجيــل  الجيــل  فــي  كنــا ســباقين 
اإلدارة وهنــاك  فــي مجلــس  الرابــع، طلبنــا 

موافقة على هذا المشروع”.
أمــا الرئيس التنفيذي لشــركة زين البحرين، 
محمــد زيــن العابدين، فأشــار إلــى أن 2018 
كانــت ســنة إيجابيــة للشــركة، حيــث قفزت 
أربــاح الشــركة بنحــو 20 % وذلك بعد عمل 

كبير من فريق زين.
 وعن سبب ارتفاع ربحية الشركة قال زين 
العابديــن “ذلــك بســبب االبتــكار والدخــول 
في الحلول الرقمية، ســاعدتنا على الحفاظ 
على ســعر التكلفة، باســتخدام التكنولوجيا 

استطعنا تخفيض التكلفة”.
 واســتطرد بالقــول “تركيــز الشــركة اليــوم 
علــى الحلــول الرقمية، نــرى أن هنــاك إقباالً 
كبيًرا على تطبيق الشــركة، ولذلك كثير من 
العمليات تتم عبر التطبيق بدالً من الفروع، 
علــى  للحصــول  فرصــة  الزبــون  وإعطــاء 
الخدمــة وقت مــا يريد”، مؤكًدا “االســتثمار 
التشــغيل  عمليــات  فــي  التكنولوجيــا  فــي 

ساهمت بشكل كبير في النتائج”.
وتطــّرق زيــن العابديــن إلى قطــاع األعمال، 
ا فــي “زين”  حيــث أشــار إلى أن قســًما خاصًّ
يركــز علــى تقديــم الحلــول التــي تحتاجهــا 

الشركات التجارية.
وأوضح “كان هناك قســم للتسويق مشترك، 
وفصلنا القسم التجاري بالكامل، أصبح هذا 
القسم يركز على الحلول الرقمية للشركات، 
ســواء الحلــول المحليــة أو الحلــول بتقنيــة 

الحوسبة السحابية”.
وســئل زيــن العابديــن عــن التحديــات فقال 
“التحــدي األكبــر هــو التكاليف واالســتثمار، 

يجــب أن يكــون هناك تــوازن بيــن األمرين، 
التــي  األمــور  مــن أصعــب  المعادلــة  وهــذه 
“االســتثمار  وأضــاف  تحقيقهــا”.  يمكــن 
المصاريــف  زيــادة  فــي  أعبــاء  يضــع علينــا 
تحديــات  علينــا  يجعــل  وهــذا  التشــغيلية، 
الرقميــة  والحلــول  النفقــات،  لتخفيــض 
أعطتنــا حلــول فــي هــذا الســياق مــن خالل 

عمليات أتمتة العمليات”.
 وبّين أن قطاع االتصاالت يتطلب استثمارا 
ا، وأن “زيــن البحريــن” ملتزمــة بهذا  مســتمرًّ
االستثمار رغم أن التكاليف تشكل الهاجس 

األكبر.
االتصــاالت  قطــاع  أن  المســئول  وأوضــح 
يتواصــل مع هيئة تنظيم االتصاالت بشــأن 
آذان  لهــا  الهيئــة  فــإن  “لألمانــة  التكاليــف 
صاغية، وهناك مســاهمة فــي وضع الحلول 

للمشاكل، أعتقد إنها مسئولية مشتركة”.
أشــار  الخامــس  بالجيــل  يتعلــق  وفيمــا 
زيــن العابديــن، أن جميــع الشــركات تهيــئ 
شــبكاتها لتشــغيل الجيل الخامــس “نحتاج 
إنــه خــالل  أعتقــد  إلــى تحديــث شــبكاتنا، 

هــذا العــام ســنرى بــوادر للجيــل الخامــس، 
لكــن موضوع االنتشــار يحتــاج حتى عامي 

2020 و2021”.
وتابــع “جــزء مــن الميزانيــات االســتثمارية 
ا  ســتخصص للتقنيات الجديــدة، نعمل حاليًّ
تــرددات  بخصــوص  المعنيــة  الجهــات  مــع 

الجيل الخامس”.
ووافقت الجمعية العمومية العادية للشركة 
علــى توزيــع أرباح نقديــة على المســاهمين 
بنســبة 5 % من رأس المال المدفوع بواقع 
5 فلوس للســهم الواحــد، بمبلغ إجمالي 1.8 
مليون دينار للســنة المالية المنتهية في 31 
ديســمبر 2018، علــى أن يتــم البــدء بتوزيع 

األرباح النقدية في 4 أبريل 2019.
وأقــرت الجمعيــة العموميــة والتــي عقــدت 
بنصــاب بلــغ    72 % مــن األســهم الحاضــرة- 
إلــى  دينــار  ألــف   517,380 مبلــغ  تحويــل 
علــى  وافقــت  كمــا  القانونــي،  االحتياطــي 
كمكافــأة  دينــار  ألــف   223.6 مبلــغ  صــرف 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

 وحققت شــركة زين البحرين صافي أرباح 
بلغت 5.2 مليون دينار في العام 2018 بنمو 
ســنوي نســبته 20 % مقارنــة بـــ 4.3 مليــون 
دينــار للفتــرة ذاتهــا من الســنة الماليــة للعام 
2017. وســجل العائد الســنوي للســهم للعام 
 14 إلــى  17 % ليصــل  ا بنســبة  نمــوًّ  2018

فلًسا مقارنة بـ 12 فلًسا للعام 2017.
شــركة  تعييــن  إعــادة  االجتمــاع  وصــادق 
ديلويــت كمدققــي الحســابات الخارجييــن 
ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة 
بتحديــد  اإلدارة  مجلــس  وتفويــض   2019

أتعابهم.
من جانب آخر، وافقت الجمعية العامة غير 
العاديــة علــى تعديــل وإعــادة صياغــة عقــد 
التأســيس والنظام األساســي للشــركة وفًقا 
للتعديــالت التي أجريت علــى بعض أحكام 
 ،2018 لســنة  التجاريــة  الشــركات  قانــون 
باتخــاذ  اإلدارة  مجلــس  تفويــض  تــم  كمــا 
اإلجــراءات الالزمــة وتنفيــذ أي مســتندات 
األعمــال  جــدول  بنــود  لتنفيــذ  ضروريــة 

السابقة.

70 مليون دينار 
أذونات خزانة

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت 
تغطيــة اإلصــدار رقــم 1748 مــن أذونات 
وتبلــغ  األســبوعية.  الحكوميــة  الخزانــة 
قيمة هذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة 
اســتحقاق 91 يوًمــا تبــدأ فـــي 27 مارس 
2019 وتنتهــي فــي 26 يونيو 2019، كما 
بلــغ معــدل ســعر الفائــدة عليهــا 3.90 % 
مقارنــة بســعر الفائــدة 3.96 % لإلصــدار 
الســابق بتاريــخ 13 مــارس 2019. وبلــغ 
وتــم   %  99.023 الخصــم  ســعر  معــدل 
قبــول أقل ســعر للمشــاركة بواقع 99 %، 
علًما بأنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 
100 %. كمــا بلغ الرصيــد القائم ألذونات 
الخزانة مع هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 

مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

يمــارس التاجــر أعمالــه التجاريــة بنفســه، أو يعّيــن وكيــالً لــه، لذلــك تلعــب “الوكالــة التجاريــة” 
ــا فــي مســار التجارة. تنــاول قانون التجارة البحريني، أحــكام الوكالة ألهميتها لحفظ  دوًرا مهمًّ
الحقــوق والواجبــات. وتشــمل الوكالة التجارية، تمثيل الموكل بشــرط أن يكــون للوكيل “الحق 
الحصري” المقصور عليه دون غيره، مقابل ربح أو عمولة. منح الحق الحصري، أمر مهم ولكن 
هــذا الحــق في الطريق لفقدان عرشــه بســبب أحــكام منظمة التجارة الدوليــة. وال بد من التنبه 

لهذه النقطة، ألنها من المصادر الخصبة للخالف بين أطراف الوكالة وغيرهم.
يتضمن العقد، اسم الوكيل والموكل، األموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة، حقوق 
والتزامات الوكيل والموكل ومقدار الربح أو العمولة للوكيل، منطقة عمل الوكيل، مدة الوكالة، 

االسم التجاري للبضاعة، التزام الوكيل بتوفير قطع الغيار والصيانة، وأية شروط أخرى. 
هنــاك أحــكام قانونيــة، لهــا مدلــول ومخاطــر فــي الواقــع، كأن يمــارس الوكيــل أعمــال الوكالــة 
ويقــوم بنشــاطه االعتيادي باســتقالل وعدم تدخل الموكل فــي اإلدارة. وغالًبا، نجد تجاوزات. 
باإلضافــة، أنــه ال يجــوز للمــوكل تعييــن أكثــر مــن وكيل فــي منطقة نشــاط معين لنفــس أعمال 

الوكالة. وقد يحدث تضارب. 
  إن القانون يعتبر عقد الوكالة لمصلحة المتعاقدين “المشتركة”، وهذا النص مهم لعدم التغول. 
والعقــد يبــرم بنيــة “المصلحــة المشــتركة”، ولتحقيقه، ينــص القانون: إذا تم ســحب الوكالة في 
وقت غير مناسب أو لسبب خارج عن يد الوكيل يجوز له المطالبة بالتعويض. وبانتهاء الوكالة 
ألجلهــا، للوكيــل المطالبــة بالتعويض إذا أدى نشــاطه لترويــج المنتجات وزيــادة العمالء وحال 
دون ربحه عدم موافقة الموكل لتجديد الوكالة. هذه النقطة، تحد من سلطات الموكل لتحقيق 
“المصلحــة المشــتركة”. وأيًضــا، نجد إلزاًما على الوكيل بعدم التنحي في وقت غير مناســب أو 
بعــذر غيــر مقبول وإال كان ملزًما بتعويض الموكل.هــذه أمثلة لبعض الحدود القانونية للوكالة، 
وقــد يصعــب تطبيقهــا وتكــون بيئــة خصبــة للخالفات. لــذا نقول، الوكالــة حمالة أوجــه، مفيدة 

وربما العكس. 

د. عبد القادر ورسمه الوكالة التجارية

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com
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علي الفردان | تصوير: خليل ابراهيم

اجتماع “عمومية” زين البحرين

مراد: افتتاح أول فرع مدمج مع “التكافل” أبريل المقبل
ــة ــن ــزي ــخ ــم ال ــ ــه ــ ــر شـــــــراء أس ــقـ ــة” تـ ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ عـــمـــومـــيـــة “الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الـ

كشــف رئيس مجلس إدارة الشــركة البحرينية الكويتية للتأمين، مراد علي مراد، 
عن اعتزام الشركة تدشين أول فرع مدمج بين الشركة وشركة التكافل الدولية 
في المحرق أبريل المقبل. وبين أن الفرع المدمج سيقدم للعمالء خدمات التأمين 

التقليدية وخدمات التكافل. 

وأضــاف فــي تصريــح للصحافــة علــى هامــش اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة 
البحرينيــة الكويتيــة للتأميــن، أن الشــركة ســتدمج جميــع فــروع الشــركتين على 
مراحــل وســتبدأ مــن فرع المحــرق الذي ســيتم إطالقه بعد حوالي شــهر من اآلن 
حتى االنتهاء من دمج جميع الفروع، الفًتا إلى أن الهدف من خطة دمج الفروع 

هو تقديم أفضل خدمة ممكنة للعمالء، إضافة إلى خفض مصاريف الشركتين.

 وأكد توّجه الشركة للتحول الرقمي 
الشــركة  تطبيــق  إطــالق  تــم  وأنــه 
فيمــا  النقالــة،  بالهواتــف  الخــاص 
ســيتم تحويل المزيد مــن الخدمات 

إلى التطبيق خالل العام الجاري.
 وعن نتائج االســتحواذ على شــركة 
الخطــوة  إن  قــال  الدوليــة،  تكافــل 
نتائجهــا  وظهــرت  ناجحــة  كانــت 
الشــركتين  أداء  علــى  اإليجابيــة 
أن  مؤكــًدا  الماضــي،  العــام  خــالل 
قطــاع التأمين فــي البحرين بحاجة 
خلــق  أجــل  مــن  االندماجــات  إلــى 
كيانات كبيرة وقوية لتحقيق نتائج 
متميــزة  خدمــات  وتقديــم  أفضــل، 

بأسعار تنافسية.
وأوضــح أن الشــركة لديها اســتعداد 
لالندمــاج  عــروض  ألي  لالســتماع 
أو االســتحواذ عنــد وجــود الفــرص 
المناســبة التي تســاعد الشــركة على 

المزيد من التطور والنمو.
اســتطاعت  الشــركة  أن  وأضــاف   
خــالل العام 2018 من زيادة حصتها 
عــن  الدوليــة  التكافــل  شــركة  فــي 
رأس  زيــادة  فــي  االكتتــاب  طريــق 
المال عن طريق شراء كمية إضافية 
 81.94 إلــى  لتصــل  األســهم  مــن 
تهــدف  الشــركة  أن  إلــى  الفًتــا   ،%
االســتثمار  هــذا  تنميــة  خــالل  مــن 
االســتراتيجي إلــى تعظيــم عوائدها 
التأمينيــة أو االســتثمارية وتقليــص 
المصروفات حيث إن االستحواذ أو 

الدمــج همــا خياران مهمــان لتحقيق 
النمــو المرجــو كــون األســواق التــي 

تعمل فيها صغيرة ومحدودة.

 1.9 مليون دينار  

أرباح االكتتاب

التنفيــذي  الرئيــس  قــال  مــن جانبــه،   
للشــركة، إبراهيــم الريــس، إن النتائــج 
الفنيــة هــذا العــام كانــت جيــدة حيــث 
حققــت الشــركة أربــاح اكتتــاب بلغــت 
 1.2 مــع  مقارنــة  دينــار،  مليــون   1.9
أي  الســابق  العــام  فــي  دينــار  مليــون 
بزيادة نسبتها 66 %، وأما على صعيد 
حققــت  فقــد  األقســاط،  مــن  الدخــل 
ا كبيــًرا بلــغ 81.6 مليــون  الشــركة نمــوًّ
دينــار، مقارنــة مــع 59.5 مليــون دينــار 
فــي العــام الســابق أي بزيــادة نســبتها 
37 %، كمــا ارتفــع صافــي الدخــل مــن 
 1.6 مــن   ،%  26 بنســبة  االســتثمار 
مليون دينار في نهاية العام 2017 إلى 
2 مليون دينار في نهاية العام 2018.

وأفاد الريس أن هناك زيادة كبيرة في 
 31 نســبتها  بلغــت  المطالبــات  صافــي 
%، مــن 18.5 مليــون دينــار فــي العــام 
2017 إلى 24.4 مليون دينار في العام 
2018، وعلــى الرغــم مــن هــذه الزيادة 
وبالمقارنة مع العام الســابق لم يرد أي 
تغييــر علــى معــدل الخســارة الصافــي 
الــذي بلــغ فــي نهايــة الفتــرة 76.8 %، 
كمــا قامــت الشــركة خالل العــام وبناء 

على تقريــر الخبير االكتــواري تجنيب 
يصــل  بمبلــغ  إضافيــة  مخصصــات 
لتعزيــز  تقريًبــا  دينــار  ألــف   564 إلــى 
بلغــت  التــي  الفنيــة  االحتياطيــات 
فــي نهايــة الفتــرة 29.5 مليــون دينــار 
بالمقارنــة مــع 26.5 مليــون دينــار فــي 

العام السابق.

وأشــار الريــس إلــى أن الشــركة تنتقــل 
ا إلى نظام الحوسبة السحابية  تدريجيًّ
طبًقــا  أمــازون  شــبكة  خــالل  مــن 
لمتطلبــات مصــرف البحريــن المركزي، 
مضيًفا أن هذا النظام ســيوفر تكاليف 
المعلومــات،  لتقنيــة  التحتيــة  البنيــة 
والمعلومــات  البيانــات  كذلــك  ويوفــر 

والخدمــات المطلوبة لعمالئنا بســهولة 
المســتقبلية،  التطلعــات  وعــن  ويســر 
الفًتــا إلــى أن الشــركة ســوف تســتثمر 
لعمليــات  الرقمــي  التحــول  فــي  أكثــر 
التــي  التأمينيــة  الشــركة  وخدمــات 
ستســهم بشــكل فعال في تعزيــز البيع 

والتواصل مع العمالء.

توزيع 2.1 مليون دينار  

 على المساهمين

واعتمــدت الجمعيــة العامــة العاديــة 
للشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
توصيــة مجلــس اإلدارة بتخصيــص 
صافي أرباح الســنة المالية المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2018 علــى النحــو 
التالــي، توزيع أربــاح نقدية مقدارها 
 % 15 الواحــد أو  للســهم  15 فلًســا 
مــا  أي  المدفــوع،  المــال  رأس  مــن 
يعــادل 2.1 مليون دينــار )بعد خصم 
المســاهمين  علــى  الخزينــة(  أســهم 
وســيتم دفع األرباح النقدية بتاريخ 
4 ابريــل 2019، تحويــل مبلغ 215.8 
ألــف دينــار إلــى األربــاح المســتبقاة، 
مجلــس  ألعضــاء  مكافــأة  توزيــع 
اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره 150 ألف 
دينــار، مقترح شــراء أســهم الخزينة 
بمــا ال يتجــاوز 10 % مــن إجمالــي 
األســهم الصــادرة وذلك لالســتخدام 
األمثل للســيولة، بعــد الحصول على 
الجهــات  مــن  الالزمــة  الموافقــات 
المختصة، صرف مبلغ 50 ألف دينار 

للتبرعات والهبات.

اجتماع عمومية “ البحرينية الكويتية” للتأمين

جانب من الحضور

زينب العكري من ضاحية السيف | تصوير: رسول الحجيري
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افتتــح وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة منتــدى الخليــج الثالــث 
للســالمة، صبــاح أمس، حيــث ينظم هذه الفعالية الشــركة األوروبية لالستشــارات 
البتروليــة بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز بمشــاركة متميــزة مــن كبار 
الخبــراء الدولّييــن والجهــات المــوّردة ألدوات الســالمة وتكنولوجياتهــا وأحــدث 
المناهــج، التي من شــأنها مســاعدة المؤسســات والشــركات الصناعيــة على تحقيق 

هذه األهداف في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط.

وقــال الوزير إن منتدى الخليج للســامة 
لتبــادل  ومهمــة  مميــزة  منصــة  يعتبــر 
النظــر  والمعلومــات ووجهــات  الخبــرات 
بطــرق جديــدة محفــزة للنقــاش؛ بهــدف 
إيجاد حلول مناســبة لتحســين الســامة 
فــي جميع القطاعــات عموما، والصناعية 
خصوصــا، إضافــة إلــى تبــادل التجــارب 
نحــو  الناجحــة، ووضــع خارطــة طريــق 
تحقيــق هــدف القضــاء علــى الحــوادث، 
منوها إلى أهمية وضع موضوع السامة 
علــى  والعمــل  الشــركات  أولويــات  مــن 
تدريــب العمالــة البشــرية بطــرق مبتكــرة 
احتــواء  علــى  قــادرة  لتكــون  ومهنيــة 
مختلــف الحــوادث ممــا يســاهم باشــك 

في تقليل الخسائر ومضيعة الوقت.
وأضــاف وزيــر النفــط أن البحريــن تقــوم 
بمشــاريع نفطية مهمة؛ من أجل تحســين 
االقتصــاد الوطنــي، حيــث تحتــاج هــذه 
المشــاريع االســتثمارية الضخمــة كــوادر 
بشــرية واعيــة مثقفة في مجــال الصحة 
هــذه  تشــغيل  أجــل  مــن  والســامة؛ 
عاليــة، مؤكــدا  بأمــان وكفــاءة  المصانــع 
حــرص الشــركات النفطية التابعــة للهيئة 
الوطنيــة للنفط والغاز من مراجعة جميع 
بالســامة  المتعلقــة  والقوانيــن  األنظمــة 
بشــكل مســتمر وتحقيــق اإلنجــازات في 
هــذا المجــال، مثمنــا عاليــا تلــك الجهــود 
المبذولــة من جميــع العاملين والمقاولين 

فــي شــركة )بابكــو( بتحقيق أكثــر من 20 
مليــون ســاعة عمــل دون وقــوع حوادث 
مضيعــة للوقــت الذي يعتبــر إنجازا كبيرا 
جــاء بفضل االلتــزام المتواصــل بتطبيق 
إجــراءات وسياســات وأنظمــة الســامة 
المعمــول بهــا فــي الشــركة، كمــا تمكنــت 
شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويات 
)جيبــك( مــن تحقيق أكثر مــن 30 مليون 
مضيعــة  حــوادث  وقــوع  دون  عمــل 

للوقت، األمر الذي يؤكد جدية الشــركات 
النفطية من تطبيق أعلى معايير األنظمة 

والقوانين المتعلقة بالسامة. 

 تكريم أرامكو السعودية

وكرم الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
لهــذا  الفائــزة  الســعودية  أرامكــو  شــركة 
الســامة  فــي  التميــز  جائــزة  فــي  العــام 
للشــركات التــي أظهــرت باإلثبات ألفضل 

إنجــاز عــام فــي مجــال الســامة خــال 
طــرق  وإيجــاد  الماضييــن  العاميــن 
مبتكــرة إلدخــال تحســينات دائمــة علــى 
ســامة وصحــة منتســبيها وعلــى البيئــة 
مشــاركة  خــال  مــن  وذلــك  واإلنتاجيــة 
فــي  العمليــة  واالستشــهادات  األمثلــة 
أفضــل  وتشــجيع  التغييــر  عمليــة  دفــع 

الممارسات في الصحة والسامة.
وعلــى هامــش المؤتمــر، قام وزيــر النفط 

الــذي  المصاحــب  المعــرض  بافتتــاح 
شــاركت فيه عدد من الشــركات المحلية 
واإلقليميــة والعالميــة من مختلف أنحاء 
العالــم ومنهــا شــركة أدنــوك، شــركة ألبــا، 
شــركة بابكو، شركة اينوك، شركة جيبك، 
شــركة نفط الكويت، شركة كيبك، شركة 
ســابك، شــركة أرامكو الســعودية، شــركة 
مــن  والعديــد  ســبكيم  شــركة  ســاتورب، 

الشركات االستشارية.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

وزير النفط: حرص على أعلى معايير وقوانين السالمة
ــوادث ــحـ ــواء مــخــتــلــف الـ ــ ــت ــ ــة بـــطـــرق مــهــنــيــة الح ــال ــم ــع ــب ال ــدريـ ــة تـ ــي ــم أه

وزير النفط مفتتحا المنتدى وزير النفط يلقي كلمته في المنتدى

قال الرئيس التنفيذي لـ “اإلثمار القابضة” أحمد عبدالرحيم إن أسهم شركة اإلثمار 
القابضــة مــا زالــت قيــد التــداول في كل مــن بورصة البحرين وســوق دبــي المالي، 
ولكــن تــم وقف تداول أســهمها في بورصة الكويت وفًقا للمــادة )9.8.2( من قواعد 

بورصة الكويت الخاصة بالشركات التي تتجاوز خسائرها 75 % من رأس المال.

وأكد عبدالرحيم، فــي المؤتمر الصحافي 
علــى هامــش انعقــاد الجمعيــة العموميــة 
للشركة، أن ودائع العماء في بنك اإلثمار 
في أمان؛ ألن البنك كيان قانوني مستقل 
يحقــق  البنــك  إن  إذ  األم،  الشــركة  عــن 
أرباًحا ويواصل تســجيل تحســن مســتمر 
وثابــت فــي أدائــه المالــي، ويبلــغ إجمالي 
حقــوق مســاهميه 266 مليــون دوالر، كما 
أنــه غير مــدرج في أي من أســواق المال. 
ويواصل البنك االســتثمار بقوة في بنيته 
وخدمــات  منتجــات  لتقديــم  التحتيــة 

أفضل لتعزيز تجربة عمائه المصرفية.
تابعــة  شــركة  وهــو  البنــك،  أن  وذكــر 
ومملوكة بالكامل لشركة اإلثمار القابضة، 
بــدأ العديد مــن المبادرات اإلســتراتيجية 
التــي صممــت خصيًصــا لتحقيــق تحــول 
جــذري فيــه. كمــا بــدأ البنــك فــي تنفيــذ 
إســتراتيجيته الرقميــة التــي ستســتغرق 
3 سنوات والتي ستحسن تجربة العماء 

والكفاءة التشغيلية.
وأكد عبدالرحيم أن إستراتيجية “اإلثمار 
األعمــال  علــى  التركيــز  هــي  القابضــة” 
األساسية وتحسين ربحية البنك وتعزيز 
قيمة االستثمارات لشركة أي بي كابيتال 
والبحــث عــن الفــرص المناســبة للتخارج 

من هذه االستثمارات.
لتقييــم  بدراســات  القيــام  وبخصــوص 
متطلبــات رأس المال، أوضح عبدالرحيم 
وخطــة  اإلســتراتيجية  مــن  كجــزء  أنــه 
تغطيــة  تــم  اإلثمــار،  لمجموعــة  األعمــال 
ذلــك  ويتضمــن  الجوانــب  هــذه  جميــع 
االســتعانة  وتــم  المــال،  رأس  متطلبــات 

بأحد بيوت الخبرة.

بنــوك  مــع  باالندماجــات  يتعلــق  وفيمــا 
أخــرى، أكــد عــدم وجود خطــط لاندماج 
مع أي بنك في هذه المرحلة وأي قرارات 
بهذا الشــأن سيتم اإلعان عنها للجمهور، 
تابعــة  شــركة  هــو  البنــك  أن  خصوًصــا 
بالكامل لشركة مدرجة في أسواق المال.
المســاهمين،  علــى  أربــاح  توزيــع  وعــن 
القابضــة  “اإلثمــار  إن  عبدالرحيــم  قــال 
تعمــل علــى تحقيــق النمــو الــازم للعــودة 
أربــاح  توزيــع  أن  حيــث  الربحيــة،  إلــى 
علــى المســاهمين هــو جــزء أســاس مــن 

إستراتيجيتنا”.

”FAS30“ تأثير تطبيق المعيار

وعــزا عبدالرحيــم الســبب فــي انخفــاض 
تأثيــر  إلــى  أســاس  بشــكل  المــال  رأس 
 )FAS30( تطبيق معيار المحاسبة المالية
والذي يتطلب خصم مخصصات األعوام 
الماضيــة من حقــوق المســاهمين، وتأثير 
أســعار صــرف العمــات نتيجــة انخفــاض 
قيمــة الروبيــة الباكســتانية خــال العــام 
2018 على حقوق المساهمين، وانخفاض 
احتياطــي القيمــة العادلــة بســبب تراجــع 
االســتثمارات.  لبعــض  العادلــة  القيمــة 
للشــركة  العموميــة  الجمعيــة  وصادقــت 
أمس على البيانات المالية الموحدة للعام 

 .2018
إدارة  بمجلــس  المســتقل  العضــو  وقــال 
الجهــود  “إن  القاســمي،  اإلثمــار عبداإللــه 
المبذولــة إلحــداث تحّول كبيــر وملموس 
مــع  تماشــًيا  المجموعــة  عمليــات  فــي 
اإلســتراتيجية التــي وضعها المســاهمون 

في العام 2016 آتت ثمارها في 2018”.

10 ماليين دوالر صافي الربح

حققــت  القابضــة”  “اإلثمــار  أن  وأضــاف 
دوالر  ماييــن   10.06 بلــغ  ربــح  صافــي 
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، 
مقارنًة بصافي خســارة بلغ 72.40 مليون 
دوالر للعام 2017، كما سجلت المجموعة 
صافي خسارة متعلقة بالمساهمين بقيمة 
24 مليون دوالر مقابل صافي خسارة بلغ 

84.7 مليون دوالر في العام 2017. 
وعــزا هــذا التحســن فــي النتائــج الماليــة 
الجهــود  إلــى  الماضــي  بالعــام  مقارنــًة 
الدؤوبــة التــي ُبذلــت علــى مــدار العامين 
الماضيين، والتي مهدت الطريق للتحّول 
التدريجــي للمجموعة للعودة إلى تحقيق 

الربحية المستدامة.
وأكــد أن الخســائر المتراكمــة كمــا في 31 
مــن  األســاس  فــي  هــي   2018 ديســمبر 
المخصصــات الناتجــة عــن االســتثمارات 
غير األساسية؛ بسبب تأثير تطبيق معيار 
كمــا   .)FAS 30( رقــم  الماليــة  المحاســبة 
أن مجمــوع حقــوق المســاهمين بلــغ 116 
مليون دوالر كما في 31 ديسمبر 2018. 

أعضــاء  “يناقــش  القاســمي  وأضــاف 
رســملة  موضــوع  حالًيــا  اإلدارة  مجلــس 

شــركة اإلثمار القابضــة خال العام 2019 
ومراجعــة الخطــط التــي تتضمــن إعــادة 
خــال  مــن  الحالــي  المــال  رأس  هيكلــة 
إطفــاء الخســائر المتراكمــة، عــاوة علــى 
ذلــك، صــرح المســاهم الرئيــس بأنه ينوي 
زيــادة رأس المــال إلــى 300 مليون دوالر 
تتــم  كمــا   .2019 الثانــي  النصــف  خــال 
وســُيعلن  المــال  رأس  خطــط  مراجعــة 
عنهــا في الوقت المناســب بعــد الحصول 
علــى الموافقــات الازمة من المســاهمين 

والجهات التنظيمية”.
الماليــة  النتائــج  “ُتظهــر  القاســمي  وقــال 
الُمدققــة للعــام 2018 أن صافــي الدخــل 
والضرائــب  المخصصــات  خصــم  قبــل 
%؛   96.8 بنســبة  ارتفــع  قــد  الخارجيــة 
43.42 مليــون دوالر مقابــل  إلــى  ليصــل 
22.10 مليــون دوالر ُســجلت فــي الفتــرة 
نفســها من العام الماضــي. ونتيجة لذلك، 
ارتفع الدخل التشغيلي للعام بنسبة 12.7 
%؛ ليصــل 259.82 مليــون دوالر مقابــل 
230.56 مليــون دوالر ُســجل فــي الفتــرة 

نفسها من العام 2017”.
لإلثمــار  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  بــدوره، 
هــذه  “إن  عبدالرحيــم  أحمــد  القابضــة 
اإلنجــازات، التــي تضاعفــت أهميتهــا في 
ظــل تحديــات ظــروف الســوق التــي مــا 

تــزال ســائدة في المنطقــة وخارجها، هي 
فقط جزء من قصة النجاح المستمر. فقد 
اســتمرت المجموعــة فــي خطــة تحّولهــا 
فــي 2018، والذي اخُتتم بإنجازات مهمة 
والشــركات  المجموعــة  مســتوى  علــى 
التابعــة، وتضمــن ذلك تحســًنا فــي األداء 
المبــادرات  إلــى تحقيــق  المالــي، إضافــة 

الرئيسة للنمو”.
اإلثمــار  “بــدأت  عبدالرحيــم  وأضــاف 
القابضــة العــام بــاإلدراج الناجــح ألســهم 
اإلثمــار القابضــة فــي ســوق دبــي المالــي 
بتاريــخ 29 ينايــر 2018، إذ أتــاح لنــا ذلك 
دخول ســوق رئيســة جديدة، إضافة إلى 
وبورصــة  البحريــن  بورصــة  فــي  إدراجنــا 

الكويــت، وهــو مــا فتــح البــاب أمــام تداول 
أســهم اإلثمــار القابضــة في أســواق جديدة 
وحيويــة، كمــا أثمــر فــي المقابــل عــن توفــر 
فرص اســتثمارية جديدة للمســتثمرين في 
الخليجــي.   التعــاون  مجلــس  دول  أســواق 
وبالمثــل، بــدأ بنــك اإلثمــار، الشــركة التابعة 
تنفيــذ  باســتكمال  العــام  القابضــة،  لإلثمــار 
تحديث مهم في بنيته التحتية لتكنولوجيا 
التحديــث  هــذا  تطبيــق  وتــم  المعلومــات. 
للمساعدة على دعم نمو األعمال المصرفية 
والرقابــة  العمليــات  كفــاءة  وتحســين 
الداخليــة وتعزيــز تجربــة العماء، إذ شــمل 
األعمــال  نظــام  لتحديــث  مهــم  مشــروع 
تنفيــذ  إلــى  إضافــة  األساســي،  المصرفيــة 
اإللكترونيــة  المصرفيــة  الخدمــات  نظــام 

الجديد.

وذكر أن “هذه المبادرة وغيرها من  «
المبادرات التي تركز على خدمة 

عمالء البنك ساعدت على تحسن 
في األداء المالي خالل 2018، إذ ارتفع 

صافي الربح إلى 37.5 مليون دوالر 
مقابل 16.5 مليون دوالر في العام 

2017، أي بزيادة تجاوزت نسبتها 127 
%. ويعتبر هذا التحسن الكبير خير 

دليل على أن تركيز البنك الجديد 
على أعماله المصرفية األساسية 
يؤتي ثماره”.وأضاف أن بنك فيصل 
المحدود بباكستان، حافظ على نموه 

في العام 2018 ووصل عدد فروعه حالًيا 
إلى 455 فرًعا موزعين على أكثر من 100 

مدينة في باكستان بعد أن تم افتتاح 
50 فرًعا جديًدا خالل العام، ويهدف 

البنك إلى توسعة شبكة فروعه للتجزئة 
المصرفية في العام 2019 بافتتاح 100 
فرع؛ ليصل العدد اإلجمالي للفروع إلى 

555 فرًعا مع نهاية العام 2019. 

من جهة أخرى، فاز بالتزكية مجلس  «
إدارة جديد للشركة لألعوام الثالثة 

المقبلة وذلك خاضع لموافقة مصرف 
البحرين المركزي.

“اإلثمار القابضة”: تركيز على األعمال األساسية وتعزيز االستثمارات

 داجتماع عمومية “اإلثمار القابضة” أمس

الـــرقـــمـــيـــة يــســتــغــرق 3 ســـنـــوات بـــنـــك اإلثــــمــــار  ــذ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــي ــف ــن ت

أسهم “اإلثمار 
القابضة” قيد 
التداول في 

بورصتي البحرين 
ودبي 

أمل الحامد من ضاحية السيف

توقــع المديــر العــام لشــؤون النفــط والغــاز بالهيئــة الوطنيــة للنفط والغاز جاســم 
الشــيراوي وصول أول وحدة بحرينية عائمة للغاز الطبيعي المســال إلى المملكة 
فــي شــهر مايــو المقبــل، ضمــن المرحلــة التجريبيــة لتشــغيل المصنــع. وأوضــح 
الشــيراوي للصحافييــن، علــى هامــش افتتــاح منتــدى الخليــج للســالمة أمــس، 
أن مرفــأ الغــاز الطبيعــي المســال جاهــز بنســبة 98.5 %، وحالًيــا فــي طــور إعــداد 
اإلجــراءات التشــغيلية، مشــيًرا إلــى أن الوحــدة العائمــة جاهــزة فــي الفجيــرة 
ومحملــة بالغــاز المســال لتصــل إلــى البحريــن فــي شــهر مايــو المقبــل، بعــد انتهاء 

اإلجراءات التشغيلية للمرفأ.

وأشــار إلــى أن الفتــرة التجريبيــة ســيتم 
الحالــة  مــن  المســال  الغــاز  فيهــا تحويــل 
الســائلة إلــى الحالــة الغازيــة، ليتــم بعدها 

دخول الغاز في الشبكة المحلية. 
التجريبيــة  المرحلــة  الشــيراوي أن  وأكــد 
لتشغيل المصنع لن تستغرق فترة طويلة، 

وإنما ستنتهي في خال أسابيع قليلة.
األولــى  المســال   الغــاز  شــحنة  أن  وذكــر 
واإلمــارات،  أســتراليا  مــن  المســتوردة 
ادنــوك  شــركة  مــن  منهــا  األكبــر  القســم 

باإلمــارات، وكمية بســيطة اســتوردت من 
شركة شيفرون في أستراليا. 

وكانت وكالة رويترز ذكرت يوم 18 يناير 
الماضــي أن أول وحــدة بحرينيــة عائمــة 
للغاز الطبيعي المسال وصلت إلى الخليج 
المملكــة  اســتعداد  مــع  األســبوع،  هــذا 
وارداتهــا األولــى مــن الغــاز المســال هــذا 
العام، وفًقا لبيانات من رفينيتيف ايكون. 
وتشــير البيانــات إلــى أن وحــدة التخزيــن 
تصــل  التــي  ســبيريت،  “بحريــن  العائمــة 

طاقتهــا االســتيعابية إلــى نحــو 173 ألــف 
متــر مكعــب، راســية حاليــا فــي الفجيــرة، 
بعــد أن وصلــت إلــى اإلمارات فــي الثالث 

عشر من يناير.
المســال  الطبيعــي  الغــاز  مرفــأ  ومشــروع 
في البحرين، هو مشــروع مشــترك مملوك 
والغــاز وشــركة  للنفــط  القابضــة  للشــركة 
“تيــكاي” الكنديــة للغــاز الطبيعــي المســال 
الكويتيــة  لاســتثمار  الخليــج  ومؤسســة 
وشــركة سامســونغ جــي آنــد تــي الكورية 

تبلــغ كلفتــه اإلجماليــة 670 مليــون دوالر 
علــى مســاحة بحريــة تبلــغ 5 كيلومتــرات 

شمال غرب ميناء خليفة بن سلمان.

جاسم الشيراوي

أمل الحامد من المنامة

وصول أول وحدة عائمة للغاز مايو المقبل
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تحــدث رجــال أعمــال عن ســيطرة األجانب على حظائر تربية الماشــية فــي الهملة التي تخصصها الحكومــة لمربي الدواجن 
البحرينيين بأســعار إيجار مدعومة، وذلك عبر “ســوق ســوداء” إلى جانب انتشــار مسالخ غير مرخصة، إال أن مسئول بغرفة 

التجارة الصناعة إن حاالت الذبح العشوائي قليلة وأن هناك مسلخين مرخصين وتجري عمليات الذبح فيهما.

 وعقــدت لجنــة األغذيــة والزراعــة بالغرفــة 
نــدوة حضرهــا عــدد مــن أصحــاب األعمــال 
لمناقشة القضايا المطروحة في هذا القطاع. 
وحــّذر النائــب فــي مجلــس النــواب ورجــل 
األعمــال أحمــد الدمســتاني مــن أن انتشــار 
المســالخ غير القانونية، تسبب في مشكالت 
صحيــة لمســتهلكي اللحــوم، إذ إن كثيًرا من 
عمليات الذبح ونقل اللحوم ال تخضع لرقابة 
صحية. وطالب الدمستاني بتكثيف الجهود 
التــي تتعلــق بالرقابــة محمــالً وزيــر شــئون 
البلديات ووزارة الصحة المسئولية عن عدم 

السيطرة على هذه الظاهرة.
وقال الدمستاني إن الدولة خصصت ما بين 
60 إلى 70 قطعة أرض بالهملة بأسعار إيجار 

مدعومــة، لمربي المواشــي البحرينيين، لكن 
علــى أرض الواقــع فــإن عــدد الحظائــر التــي 
13 حظيــرة.  يملكهــا بحرينيــون ال يتجــاوز 
واســتطرد الدمســتاني “ما يوجد فــي الهملة 

أمر ال يصدق”.
المواشــي  مربــي  أن  الدمســتاني  وأكــد 
يواجهــون ضغًطا لتحقيق الربحية إزاء هذه 
المنافســة غيــر المتكافئة، ال تتجاوز العشــرة 
دنانيــر فــي الذبيحة، في الوقــت الذي ترتفع 

فيه التكاليف والضرائب.
وقال إن مشــكلة حظائر المواشــي ال تقتصر 
علــى الهملــة، لكنهــا موجــودة فــي كل مــكان 
مثــل ســترة والســنابس والنعيــم حتــى فــي 

مزارع خاصة ال يمكن دخولها.

وبّيــن أن اآلســيويين يبيعــون اللحــوم التــي 
غيــر  عشــوائية  مســالخ  فــي  ذبحهــا  يتــم 
مرخصة بســعر أقل من ذلك الذي يتم ذبحه 

في مسالخ نظامية.

		 	 	القطاع	يفتقر

لالشتراطات	الصحية

غرفــة  فــي  األســواق  لجنــة  عضــو  وذكــر 
خــالل  مــن  أنــه  البنخليــل  أحمــد  التجــارة 
الزيــارة التــي قــام بهــا أعضــاء الغرفــة إلــى 
أســواق الماشية، فإن قطاع المواشي يفتقر 
إلــى االشــتراطات الصحية. وقــال البنخليل 
“ال يــزال هنــاك ذبــح عشــوائي، ويتــم الذبــح 

فــي كبائــن خــارج الحظائــر )...( عمليــة نقــل 
اللحــوم تتــم بطريقة غير صحية حســب ما 
ظهر في وســائل التواصل االجتماعي، نأكل 
لحــوم ال نعــرف إذا مــا كانــت تذبــح وتنقــل 

بطريقة صحيحة”.
وأشــار إلى أن هناك مشــكالت تتعلق بشــراء 
نخالــة القمــح المســتخدمة كغذاء للمواشــي 

بســعر أعلــى، مقترحــا أن يتــم إنشــاء ســوق 
خاص بالمواشي.

ورّد رئيــس لجنــة األغذية والزراعــة بالغرفة 
خالد األمين، قائال إن مسلخ شركة البحرين 
للمواشــي مفتــوح بوجــود الطبيــب البيطري 
جميــع  يســتقبل  حيــث  بالمســلخ  الخــاص 
طلبــات الذبــح، إلــى جانــب المســلخ األهلــي 

الخــاص والــذي تــم تزويــده بطبيــب بيطري 
أيًضــا. واعتبر األمين أن مســألة “العشــوائية 
فــي عمليــة الذبــح والنقــل ال تشــمل الجميــع 

ولكنها تشمل البعض”.
وفيمــا يخــص الرقابــة أشــار األمين إلــى أنها 
مهمــة وزارة الصحة وشــئون البلديات، وأنه 
تم إرسال خطابات ثالث مرات بهذا الشأن.

“سـوق	سـوداء”	لتأجيـر	حظائـر	الماشيـة	المدعومـة	
ــة ــي ــح ــص ــن الــــرقــــابــــة ال ــ ــًدا عـ ــ ــي ــ ــع ــ مـــســـالـــخ لــــحــــوم عـــشـــوائـــيـــة ب

الندوة التي نظمتها لجنة األغذية والزراعة بالغرفة

قــال رئيــس لجنة األغذية والزراعة بغرفة تجــارة وصناعة البحرين، خالد األمين، 
إن هيئة ماليزية لتصديق المنتجات الحالل تعتزم افتتاح مكتب لها في البحرين.

وأضــاف األميــن أن الغرفــة تعمــل علــى 
عــن  المســئولين  وأن  الموضــوع  هــذا 
االتحــاد الماليــزي زاروا البحرين والتقوا 
والســياحة،  التجــارة  و  الصناعــة  وزارة 
وأنــه تجــري الترتيبات لتأســيس مكتب 

دائم لها في المملكة.
وشــّدد األميــن علــى أن البحريــن لديهــا 
صناعــة “الحــالل”، وأن صناعــة األغذيــة 
البحرينيــة يمكن لها أن تلعب دوًرا كبيًرا 
من خالل التصدير، إذ تعمل اللجنة على 
تعزيــز الصــادرات البحرينيــة فــي مجال 
األغذيــة مــن خــالل عدد مــن المبــادرات 
للمنتــج  جائــزة  إطــالق  بينهــا  ومــن 

البحريني الغذائي المصدر للخارج.
علــى  تعمــل  اللجنــة  أن  إلــى  وأشــار 
فــي  المصانــع  مــن  عــدد  اســتقطاب 
اللجنــة  أن  مؤكــًدا  الغذائيــة،  المجــاالت 
بصــدد الكشــف عــن عــدد مــن المصانــع 

الجديدة خالل الفترة المقبلة.

ــا  حاليًّ مصنعــان  “هنــاك  األميــن  وقــال 
ســيالنية  مصريــة  بحرينيــة  بشــراكة 
عنهــا  ســنعلن  جديــدة  مصانــع  وهنــاك 
لفتــح بــاب المشــاركة ومســاهمة التجــار 
وذلــك  البحرينييــن  األعمــال  وأصحــاب 

بعد موافقة مجلس إدارة الغرفة”.

مكتب	ماليزي	لتصديق	“الحالل”

وافــق مجلس إدارة مصــرف البحرين 
المركزي على اعتماد القائمة المحدثة 
لرســوم التراخيــص لبعــض الخدمــات 
المســاندة للقطــاع المالــي علــى ضــوء 
اســتحداث تراخيص ألنشطة جديدة 
الخدمــات  تكنولوجيــا  قطــاع  فــي 

المالية “الفنتك”.
 وترأس رئيس مجلس إدارة المصرف 
المركزي، محمد حسين يتيم، اجتماع 
 2019 لعــام  الثانــي  اإلدارة  مجلــس 

وذلك يوم األحد 24 مارس 2019.

 واطلع المجلس على التقرير الســنوي 
الختاميــة  والحســابات  للمصــرف، 
كمــا   .2018 لعــام  للمصــرف  المدققــة 
اطلــع على تقرير عــن أعمال المصرف 

للفترة الماضية من هذا العام.
التطــورات  المجلــس  ناقــش  كمــا   
التــي  والجهــود  المالــي  القطــاع  فــي 
األنظمــة  لتحديــث  المصــرف  يبذلهــا 
أعمــال  لتنظيــم  الرقابيــة  والمعاييــر 
البنــوك وشــركات التأميــن والصيرفــة 
واطلــع  االســتثمارية.  والشــركات 

علــى المشــاريع الجديــدة التــي ينــوى 
المصرف تنفيذها من أجل استحداث 
أعمــال  لتطويــر  جديــدة  أدوات 
الصيرفــة اإلســالمية وتطويــر أنظمــة 
الدفع والتســويات اإللكترونية كنظام 
الشــيكات اإللكترونية. وأكد المجلس 
أهميــة االهتمــام بقطــاع التكنولوجيــا 
الشــركات  واســتقطاب  الماليــة 
المتخصصة وتوفير البيئة التشريعية 
المناسبة للنهوض بهذه النشاطات في 

البحرين.

إقرار	الرسوم	المحدثة	لخدمات	“الفنتك”
المنامة	-	المصرف	المركزي

الثالثاء 26 مارس 2019 
19 رجب 1440

ناس:	لدينا	رأي	قوي	إزاء	مشكالت	“سوق	العمل”
ــي أبــريــل ــة” والــعــمــالــة الــســائــبــة ف ــمــرن ــزا ال ــفــي ــن “ال ــة ع ــ نــتــائــج دراس

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
ســمير نــاس، إن الغرفــة ســيكون لهــا “رأي 
قــوي” فيمــا يتعلــق بعــدد مــن المشــكالت 
التــي تواجه أصحــاب األعمال وتدخل في 
العمــل  ســوق  تنظيــم  هيئــة  اختصاصــات 
ومن بينها “الفيزا المرنة” والعمالة السائبة، 
مؤكــًدا أن الغرفــة تجري دراســتين األولى 
الصناعــة والتجــارة  مــع وزارة  اقتصاديــة 
والســياحة والثانية عبــر فريق عمل خاص 
يتعلق بالمشكالت والهواجس التي تخص 

إجراءات “هيئة تنظيم سوق العمل”.
وفيمــا يتعلق بدراســة “ســوق العمل” أشــار 
إلــى أن الفريــق يعمــل علــى الدراســة منــذ 
نحــو ثالثــة أشــهر متوقًعــا إنجازهــا نهايــة 

أبريل المقبل.
 وقــال نــاس إن الغرفــة تحــاول “الوصــول 
إلى نتائج مرضية للجميع”، مشــيًرا إلى أن 

الغرفة اســتطلعت الشــارع التجاري بشــأن 
المعوقــات والمقترحــات واآلراء، مبيًنا أنه 
من بين المشــكالت “الفيزا المرنة” و”الفري 
العامــل  انتقــال  إلــى جانــب مســألة  فيــزا” 
األجنبــي من صاحب عمل إلــى آخر، ونقله 
العمــل  لصاحــب  الســابقة  مهنتــه  ألســرار 

الجديد مما يضر بصاحب العمل األصلي.
أحــد  قبــل  مــن  اقتــراح  يخــص  وفيمــا   
النــدوة،  حضــر  القانونييــن  المستشــارين 
بتضميــن شــرط فــي العقــود عنــد تشــغيل 
العمالــة األجنبيــة ينــص علــى عــدم عمــل 
عمــل  فــي  عقــده  انتهــاء  بعــد  الموظــف 
لمــدة زمنيــة معينــة وفــي حالــة  مشــابهه 
مخالفــة الموظف يتــم مقاضاته، قال ناس 
إن تضميــن هــذه الجزئيــة فــي العقــود ال 
يلغي المشــكلة خصوًصا أنه ســتكون هناك 

ناس متحدًثا في الندوةصعوبة في عملية التطبيق.

الصادرات	وطنية	المنشأ	في	فبراير
دينـــار مليـــون   350 بلغـــت  الســـلعية  الـــواردات  إجمالـــي  قيمـــة 

ارتفعــت قيمة الصادرات وطنية المنشــأ لشــهر 
فبراير 2019 بنسبة 5 %، إذ بلغت 177 مليون 
دينــار، مقابــل 169 مليــون دينار للشــهر نفســه 
مــن العــام الســابق، ويمثــل مجمــوع صــادرات 
أهــم عشــر دول مــا نســبته 85 % مــن إجمالي 
حجــم الصــادرات، بينمــا مجمــوع بقيــة الدول 
ال تتجــاوز نســبتها 15 %. واحتلت الســعودية 
المرتبــة األولــى مــن حيــث حجــم الصــادرات 
وطنية المنشــأ البالغــة 44 مليون دينار، وتليها 
اإلمــارات بقيمــة 25 مليــون دينــار، بينمــا تأتي 
المرتبــة  فــي  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
الثالثــة مــن حيــث حجم الصــادرات البالغة 25 

مليون دينار.
وكانت خامــات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر 
السلع تصديرا خالل فبراير 2019، التي بلغت 

قيمتهــا 24 مليــون دينــار، وتأتــي فــي المرتبــة 
الثانية أسالك األلمنيوم التي بلغت قـيمتها 20 
مليون دينار، وتليهما في المرتبة الثالثة ألواح 
مســتطيلة مــن خالئــط األلمنيــوم التــي بلغــت 

قيمتها 12 مليون دينار.
أمــا فيما يخــص إعادة التصديــر، فقد ارتفعت 
قيمــة إعــادة التصديــر بنســبة 78 %، إذ بلغت 
71 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار للشــهر 
مجمــوع  ويمثــل  الســابق،  العــام  مــن  نفســه 
 %  82 نســبته  تتجــاوز  مــا  دول  عشــر  أهــم 
مــن إجمالــي حجــم إعــادة التصديــر. أمــا بقية 
الــدول، فنصيبهــا 18 % فقــط من حجم إعادة 

التصدير.
وبلغت قيمة إجمالي الواردات الســلعية لشــهر 
 440 دينــار مقابــل  مليــون   350 نحــو  فبرايــر 

مليــون دينــار للشــهر نفســه مــن العام الســابق، 
مجمــوع  ويمثــل   ،%  20 انخفــاض  بنســبة 
واردات أهــم عشــر دول مــا نســبته 66 % مــن 
حجــم إجمالــي الــواردات. أمــا الــواردات مــن 

باقي الدول، فهي تمثل نسبة 34 %.

أمــا الميــزان التجــاري، فقــد بلــغ 102 مليــون 
دينــار، مســجال انخفاضــا في قيمــة العجز في 
شــهر فبرايــر مــن العــام 2019 عمــا عليــه فــي 
الشــهر نفســه مــن العــام الســابق 232 مليــون 

دينار بنسبة 56 %.

المنامة	-	المعلومات	والحكومة	اإللكترونية

َنظــم صنــدوق الوقف جلســته الثانية 
عشــرة لعلمــاء الشــريعة باســتضافته 
الشــيخ عصــام إســحاق، والــذي يعــد 
مــن رواد علمــاء الشــريعة، حيث قدم 
للبنــوك  مبتكــرة  طــرق  خاللهــا  مــن 
مخاطــر  مــن  للتحــوط  اإلســالمية 
صــرف العمــالت األجنبيــة. وتــال ذلــك 
جلســة تفاعليــة مــن جانــب المدققين 
الشــرعيين  والمراجعيــن  الشــرعيين 
بطــرح  قامــوا  والذيــن  الداخلييــن، 
هــذا  حــول  ومالحظاتهــم  األســئلة 

الجلســة  خــالل  وتــم  الموضــوع. 
التســهيالت  مبادلــة  مقتــرح  تقديــم 
غيــر  األجنبيــة  بالعمــالت  االئتمانيــة 
الــدوالر األميركي، وبذلك نوه الشــيخ 
عصــام بضــرورة وجــود طــرف ثالــث 
المبادلــة ويلعــب دور  يراقــب عمليــة 
الوســيط بين البنــوك. كما قدم مقترح 
آخــر بخصــوص التحــوط مــن مخاطر 
فــي  المتضمنــة  األجنبيــة  العمــالت 
المعامــالت ذات االســتحقاق اليومــي 
عبــر إنشــاء صنــدوق مضاربــة أو عبــر 

الصــرف  ســعر  لحمايــة  خــاص  نظــام 
مبني على نظام التكافل أســوة بنظام 
حمايــة الودائع المتوافق مع الشــريعة 

اإلسالمية.
باســتضافة  الوقــف  صنــدوق  ويقــوم 
علماء الشريعة بشكل دوري منذ العام 
2013، ممــا يتيــح الفرصــة للمدققيــن 
الشــرعيين  والمراجعيــن  الشــرعيين 
للتعامــل والتشــاور مــع العلمــاء الكبار 
واالســتفادة من خبرتهم الواســعة في 

هذا المجال.

مقترح	بالتحوط	من	مخاطر	العمالت	األجنبية
المنامة	-	المصرف	المركزي

علي	الفردان	من	المنامة

المحرر	االقتصادي	من	المنامة

خالد األمين

المحرر	االقتصادي	من	المنامة

السنابس	-	الغرفة

تقيــم لجنــة األســواق التجاريــة بغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن 
برئاسة عبدالحكيم الشمري اجتماع الطاولة المستديرة الستعراض 
“التحديــات التــي تواجههــا المجمعــات التجاريــة” بحضــور مديــري 
المجمعــات التجاريــة والمســؤولين فيهــا، وذلــك في الســاعة 10:30 

صباح غٍد األربعاء 27 مارس 2019 بقاعة المجلس ببيت التجار.
التجاريــة الســيما فــي ظــل  إلــى أهميــة األســواق  الغرفــة  ولفتــت 
بالبحريــن،  التجزئــة  قطــاع  وتنميــة  رفــد  فــي  الفاعلــة  مســاهمتها 
الُحــر والمتنــوع، مؤكــدة أهميــة هــذا  وترســيخ مفهــوم االقتصــاد 
االجتماع للمساهمة في معالجة مختلف التحديات التي تواجه هذا 
القطاع بما يضمن زيادة إسهامه في تطوير الناتج القومي لمملكتنا 

العزيزة.
مــن جهــة أخــرى، دعــت الغرفــة أعضاءهــا الكــرام وممثلــي قطــاع 
التعليم بالمملكة وجميع المهتمين لحضور ورشة العمل التي تنظمها 
لجنــة قطاع التعليم بالغرفة برئاســة وهيــب الخاجة بعنوان: “قيادة 
المدرســة نحو التحســن” وذلك مســاء غٍد األربعاء 27 مارس 2019 

من الساعة 4:00 حتى 6:00 مساًء بقاعة المجلس ببيت التجار.

“الغرفة”	تناقش	تحديات	
مليون دينارالمجمعات	التجارية
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تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 

ش���ركة ق���و & ق���رو .ش.ش.و لمالكها الس���يد علي محمد حس���ين ناصر ، المس���جلة 

بموج���ب القيد رقم 124449، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة قو & قرو 

.ش.ش.و لمالكها السيد علي محمد حسين ناصر إلى دانة اوال ش.ش.و

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )36619( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة قو & قرو .ش.ش.و 
لمالكها السيد علي محمد حسين ناصر

القيد: 124449 

 تاريخ: 19/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ادارة 
التسجيل

اعالن رقم )38793( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة مؤسسة فردية 

إلى الشخص الواحد 

القيد: 87818 

 تاريخ: 24/3/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليه 
إليها الس���يد/ محمد علي هاشم اس���ماعيل السيد المالك ل� هاوس شيب للمقاوالت 
والتج���ارة العامة )مؤسس���ة فردية(  المس���جلة بموجب القيد رق���م 87818  يطلب 
تغيي���ر الش���كل   القانون���ي للجميع فروع المؤسس���ة المذكوة إلى ش���ركة الش���خص 
الواحد برأس���مال وقدره 150٫000.00 د. ب ، )مائة وخمس���ون الف دينار بحريني(

لتصبح مملوكة لنفسة

24/3/2019
CR2019-38574 اعالن رقم

تنازل أوبيع -  عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه علياءحس���ن جعف���ر عبدلله الصف���ار بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي: الى السيد جاسم محمد حسن فردان 
فعل���ى كل من لديه أي اعت���راض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما 

يعزز اعتراضه

رقم القيد

107254-1

107254-4

107254-5

107254-6

107254-7

االسم التجاري

الصفار لخدمات التخليص

هلب الين لخدمات الرعاية المنزلية

القرية للحالقة الرجالية

ول باك للتجارة

فالور ستوري

بناء على قرار الشركاء في شركة آرت روب ش.ش.و لمالكتها سويجا شارما
  المسجلة بموجب القيد رقم 111924، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 34479356 )973+(
swechhasharma6@gmail.com

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة شركة شمس الش���روق للتجارة ذ.م.م  المسجلة 
بموجب القيد رقم 94057، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ ابراهيم علي 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: ابراهيم علي عبدهللا عيسى

رقم الموبايل: 3965516 )973+(

إعالن بحل وتصفية
شركة آرت روب ش.ش.و لمالكتها سويجا شارما

سجل تجاري رقم 111924 

إعالن بحل وتصفية
شركة شركة شمس الشروق للتجارة ذ.م.م

شجل تجاري رقم 94057 

21/3/2019
)CR2019-39608( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلينا المعل���ن ادناه: صبحي ابراهيم مرهش حس���ين  بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيدة صبحية يوسف علي العشبان  

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
95113-2

االسم التجاري
مشاعل لاللمنيوم والزجاج

 Ω.Ω.P  øjôëÑdG  áÁO  ácô°T  ‘  AÉcô°ûdG  QGôb  ≈∏Y  AÉæH

 ácô°ûdG  á«Ø°üàH  ,81342  ºbQ  ó«≤dG  ÖLƒÃ  á∏é°ùŸG

 kÉ«Ø°üe  hôîa  »L  ΩG  »H  »c  /  IOÉ°ùdG  Ú«©Jh  kÉjQÉ«àNG

.ácô°û∏d

 ¢üæd  kÉ≤ah  â¡àfG  ób  øjôjóŸG  á£∏°S  ¿CG  »Ø°üŸG  ø∏©j  Gò¡H

 QOÉ°üdG »æjôëÑdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb øe 325 IOÉŸG

 IOÉŸG ¢üæH kÓªYh ,2001 ΩÉ©d (21) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸÉH

 »æFGO  ™«ªL  »Ø°üŸG  ƒYój  äÉcô°ûdG  ¿ƒfÉb  øe  335
 äGóæà°ùŸÉH  áeƒYóe  ,¬«dEG  º¡JÉÑdÉ£e  Ëó≤J  ¤Gácô°ûdG

 ∂dPh ,¿ÓYE’G Gòg ô°ûf  ïjQÉJ øe Ωƒj 15  ∫ÓN ,áeRÓdG

:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y

ácô°T á«Ø°üJh πëH ¿ÓYEG

Ω.Ω.P øjôëÑdG áÁO ácô°T

81342 ºbQ …QÉŒ πé°S

:»Ø°üŸG ¿GƒæY

  hôîa »L ΩG »H »c

hôîa êôH ,ô°ûY ÊÉãdG ≥HÉ£dG

710 Ü.¢U

øjôëÑdG áµ∏‡ - ¢ùHÉæ°ùdG

00973-39401450  :  ∞JÉg 

 kpmgbh@kpmg.com  : ÊhÎµdE’G ójÈdG
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

Broker's license No. 3 | Property Manager's license No. 23

قسائم متعددة التصانيف والمساحات : 
تجارية , استثمارية , سكنية , مشاريع خاصة 

الوثائق 
جاهزة

جميع شوارع
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مخطط لفترة محدودة

ألف دينـار

حسني علـــي: 39442411 - أحمــد ثامـــــــر: 36799711
عباس علــــي: 36600656  - علي ضيــــــــف: 36700722

جعفر النكال : 36779771  -  أحمد سلمــــان : 36744700 
د.محمـــــــد: 39752929  - صادق الشاخوري : 36026222

علــي أمراللـه: 36026333 - أحمد حبيــــــب: 36026333 

بجانب ديار المحـرق  , جزر أمواج , قاللي , سماهيجج والدير 

فرصـة للمطورين 
العقاريين 

و المستثمرين

24/3/2019
وزارعة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري 

 )CR2019-39159( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

13/3/2019
وزارعة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

 )CR2019-27903( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارعة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
 )CR2019-40614( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم الى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: نرجس عبدهللا علي فوالذ 

االسم التجاري الحالي: سنترال لقطع غيار المكيفات والثالجات 
االسم التجاري الجديد: سنترال لتكييف والكترو ميكانيكل للتجارة

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم الى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: السيد علي محمد حسين ناصر 
االسم التجاري الحالي: دانة اوال للمقاوالت

االسم التجاري الجديد: قو اند فرو للمقاوالت

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم الى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: امينة غالي راشد مبارك 

االسم التجاري الحالي: وي بالن إلدارة الفعاليات
االسم التجاري الجديد: بالنيت رايت إلدارة الفعاليات

قيد رقم: 15282-8

قيد رقم: 102157-1قيد رقم: 74558-1

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
احم���د راش���د محم���د الجمي���ري الهاجري المال���ك ل� مؤسس���ة ام الم���دن للمقاوالت 
)مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 76326، طالب���ا تحويل الفرع 
األول من المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 

1050، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. احمد راشد محمد الجميري الهاجري 

2. جكتار سينج
MANDEEP SINGH .3

وتغيي���ر االس���م التج���اري م���ن  مؤسس���ة ام المدن للمق���اوالت الى ش���ركة دوريك 
لإلنشاءات ذ م م

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خ���الل مدة أقصاها 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )35776( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية الى شركة ذات 
مسئولية محدودة

القيد: 76326 

 تاريخ: 24/3/2019
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محمد بن سلمان يلتقي 
رئيس “دافوس”

بحث ولي العهد السعودي، األمير 
محمد بن سلمان، مع رئيس منتدى 

دافوس، بورغ برينده، شراكة 
المنتدى مع السعودية واهتمامه 

ببرامجها االقتصادية في إطار 
رؤية 2030. وتناول اللقاء الذي 
عقد في الرياض بين ولي العهد 

السعودي ورئيس منتدى دافوس، 
تطلع المنتدى لعقد بعض الفعاليات 

والندوات في السعودية بما في 
ذلك إطالق المركز المشترك للثورة 

الصناعية الرابعة في الرياض. كما تم 
استعراض ملفات متعلقة بالتطورات 

العالمية واإلقليمية، وبالذات 
الجوانب االقتصادية منها.

ســوريا: قرار الرئيس األميركي صفعة مهينة للمجتمع الدولي

ترامب يعترف بضم الجوالن المحتل إلسرائيل

وقــع الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب على إعالن اعتراف الواليات المتحدة بســيادة إســرائيل على مرتفعات الجوالن المحتلة. وتعد الوثيقة نكوصًا على سياســة 
اتبعتها الواليات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن، وتأتي في حين يزور رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الواليات المتحدة.

ــح إلــى الخطوة فــي تغريدة  كان ترمــب لمَّ
األســبوع الماضــي، حيــن قــال إن الوقــت 
حــان لكي تعتــرف الواليــات المتحدة بهذا 
بعــد ســيطرة إســرائيل لمــدة 52 عاما على 
علــى  الواقعــة  االســتراتيجية  المرتفعــات 

الحدود السورية.
وكان نتنياهــو ضغــط مــن أجــل اعتــراف 
كهــذا منــذ أشــهر. وتمنح الخطــوة نتنياهو 
دفعة سياســية قبل أســابيع مــن انتخابات 
مقــررة في إســرائيل. واســتولت إســرائيل 
علــى الجوالن من ســوريا إبــان حرب العام 
يعتــرف  ال  الدولــي  المجتمــع  لكــن   ،1967
بســيادتها عليهــا. وأدانــت وزارة الخارجية 
الســورية توقيــع الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب إعالنا يعترف بسيادة إسرائيل على 
هضبة الجوالن الســورية المحتلة، بوصفها 
ووحــدة”  ســيادة  علــى  صــارخ  اعتــداء 
األراضــي الســورية”. ونقلــت مصــدر وكالة 
األنباء الســورية عن مصــدر بالوزارة قولها 
“فــي اعتــداء صــارخ علــى ســيادة ووحدة 
الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  أراضــي 
الرئيــس األميركــي أقــدم علــى االعتــراف 
بضــم الجــوالن الســوري المحتــل إلى كيان 
المصــدر أن  الصهيونــي”. وأكــد  االحتــالل 
“القــرار يأتــي تجســيدًا للتحالــف العضــوي 
فــي  وإســرائيل  المتحــدة  الواليــات  بيــن 
العــداء المســتحكم لألمــة العربيــة ويجعل 
الرئيســي  العــدو  المتحــدة  الواليــات  مــن 
الالمحــدود  الدعــم  خــالل  مــن  للعــرب 
والحمايــة التي تقدمها اإلدارات األميركية 
الغاصــب”.  اإلســرائيلي  للكيــان  المتعاقبــة 

وشــدد المصدر على أن “قرار ترامب يمثل 
أعلــى درجــات االزدراء للشــرعية الدوليــة 
الدولــي ويفقــد  وصفعــة مهينــة للمجتمــع 
األمــم المتحــدة مكانتهــا ومصداقيتهــا من 
خالل االنتهــاك األميركي الســافر لقراراتها 
المحتــل  الســوري  الجــوالن  بخصــوص 
الــذي   1981 لعــام   497 القــرار  وخاصــة 
يؤكــد الوضــع القانونــي للجــوالن الســوري 
كأرض محتلــة ويرفــض قرار الضــم لكيان 
االحتــالل اإلســرائيلي ويعتبــره باطــالً وال 

أثر قانونيًا له”.

عواصم - وكاالت

دبي - العربية.نت

ترامب يحمل وثيقة االعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن المحتل في البيت األبيض أمس )رويترز(

عين عيسى )سوريا( - أ ف بباريس - رويترزدبي - رويترز

ذكرت وكالة تســنيم اإليرانية شــبه الرســمية، أمس اإلثنين، أن 17 شخصا على 
األقــل لقــوا حتفهــم وأصيب أكثر من 70 آخرين جراء ســيول فــي إقليم فارس 

جنوب البالد وذلك في أعقاب فيضانات مدمرة في شمال البالد.

وأفــاد التلفزيــون الحكومي بــأن امتداد 
الفيضانات المدمــرة إلى الجنوب أعقب 
أخــرى تأثر بها أكثر من 56000 شــخص 
يعيشــون فــي 270 قريــة وبلــدة صغيرة 
وجلســتان  مازانــدران  إقليمــي  فــي 
الشماليين المطلين على بحر قزوين في 

األيام القليلة الماضية.
ونقلت وكالة تسنيم عن مدير الخدمات 
الطبيــة الطارئــة فــي إيــران بيرحســين 
كوليونــد ”قتــل 17 شــخصا علــى األقــل 
بمدينــة  فيضانــات  فــي   74 وأصيــب 
شــيراز... ناجمة عــن أمطار غزيرة بدأت 
فــي الصبــاح“ فــي إشــارة إلــى عاصمــة 

إقليم فارس في الجنوب.
إن  الحــق  وقــت  فــي  كوليونــد  وقــال 
شــخصا آخــر لقــي حتفــه فــي ســاربول 

الذهب في إقليم كرمنشاه الغربي.
عــدة  أن  الحكومــي  التلفزيــون  وذكــر 
أقاليــم في حالــة تأهب قصوى لمواجهة 
التلفزيــون  وعــرض  الغزيــرة.  األمطــار 
بميــاه  محاطــة  لســيارات  لقطــات 
الفيضانــات فــي شــيراز. وقالــت وكالــة 
الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانية لألنباء 
إن ارتفاع منســوب الميــاه ألحق أضرارا 
بآالف المنازل في شيراز وبلدات أخرى.

وانتقد المحافظون المعارضون  «
للرئيس حسن روحاني الحكومة 

الستجابتها المتأخرة وعدم القيام 
بشيء يذكر لمساعدة المنكوبين 
من الفيضانات في شمال إيران 

الذين عانوا لمدة أيام جراء 
األمطار والطين والطقس البارد.

أكــد دبلوماســيون، أمــس اإلثنيــن، أن فرنســا حظرت هبــوط وإقالع الرحــالت الجوية 
التابعة لخطوط   ”  ماهان” اإليرانية، بسبب نقلها عتادا وعسكريين إلى سوريا ومناطق 

صراع أخرى بالشرق األوسط، وذلك بعد ضغوط مكثفة من واشنطن على باريس.

الخــاص  الترخيــص  إلغــاء  قــرار  وجــاء 
بـ”ماهان” في فرنســا بعدمــا حظرت ألمانيا 

شركة الطيران في يناير الماضي.
وبحثــت باريــس إلغــاء ترخيــص الشــركة 
قبل أكثر من عامين خالل رئاســة فرانسوا 
لكنهــا تراجعــت بســبب مخــاوف  هوالنــد، 
مــن أن يضــر ذلــك بالعالقــات عقــب توقيع 
االتفــاق النــووي بيــن إيــران وقــوى عالمية 

في عام 2015.
عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  وفرضــت   
علــى “ماهان” في العــام 2011، مؤكدًة أنها 
قدمــت الدعــم المالــي وغيــره مــن أشــكال 
الدعــم للحــرس الثوري اإليرانــي. وتضغط 
األوروبييــن  حلفائهــا  علــى  واشــنطن 
ليحــذوا حذوهــا. وقــال مصدر دبلوماســي 
فرنســي “علمنا بأنشــطتها من خالل أجهزة 

مخابراتنــا، وبعــد الخطــوة األلمانية أصبح 
األمر مسألة مصداقية”.

يبدأ ســريان الحظر الفرنسي للشركة، التي 
تنظــم 4 رحــالت أســبوعيا من طهــران إلى 
باريــس، فــي األول مــن أبريــل. ولــم يعــد 
الموقع اإللكتروني لشــركة الطيران يسمح 

بحجز هذه الرحالت.

وتصاعدت التوترات بين باريس  «
وطهران خالل الشهور القليلة 

الماضية مع تزايد غضب الرئيس 
إيمانويل ماكرون وحكومته من 

تجارب الصواريخ الباليستية اإليرانية 
وأنشطة طهران اإلقليمية وهجوم 

فاشل على جماعة إيرانية في فرنسا 
تقول باريس إنه من تدبير المخابرات 

اإليرانية.

دعت قوات سوريا الديمقراطية )قسد(، التي أعلنت القضاء على تنظيم داعش 
في ســوريا، إلى إنشــاء محكمة دولية خاصة في شــمال شــرق ســوريا لمحاكمة 

المتطرفين المتهمين بارتكاب جرائم.

وقالــت القــوات فــي بيــان، أمــس اإلثنيــن، 
“إننا ندعو المجتمع الدولي إلنشــاء محكمة 
داعــش  إرهابيــي  لمحاكمــة  دوليــة خاصــة 
فــي شــمال شــرق ســوريا”، مشــيرًة إلــى أن 
لمحاكمــة  أن يخضعــوا  يجــب  المتطرفيــن 

“في مكان وقوع الفعل الجرمي”.
محكمــة  إنشــاء  أن  “قســد”  بيــان  وأضــاف 
دوليــة خاصــة يســمح بــأن “تتــم المحاكمــة 
بشــكل عــادل ووفــق القوانيــن الدولية وبما 
المعنيــة  والمواثيــق  العهــود  مــع  يتوافــق 
بحقوق اإلنســان”. وسبق أن شكل المجتمع 
الدولــي محكمتين دوليتيــن وهما المحكمة 
حاكمــت  التــي  لروانــدا،  الدوليــة  الجنائيــة 
مرتكبــي اإلبــادة الجماعيــة فــي هــذا البلــد 
الدوليــة  الجنائيــة  والمحكمــة  األفريقــي، 
حاكمــت  والتــي  الســابقة،  ليوغوســالفيا 

اإلبــادة  بارتــكاب  المتهميــن  األشــخاص 
الجماعية والجرائم ضد اإلنســانية وجرائم 
اجتاحــت  التــي  المعــارك  خــالل  الحــرب 
البلقــان فــي التســعينيات. ويواجــه تنظيــم 
داعــش تهــم ارتــكاب جملــة مــن الفظاعــات 
كاإلعــدام الجماعــي واالغتصــاب والخطف 
والهجمــات التي نفذها خــالل أكثر من أربع 
ســنوات مــن ســيطرته علــى أراض شاســعة 

في سوريا والعراق.

واستسلم اآلالف من اإلرهابيين  «
خالل الهجوم األخير الذي شنته 
قوات سوريا الديمقراطية على 
جيب التنظيم األخير في بلدة 

الباغوز، الواقعة شرق سوريا، مما 
أدى السبت إلى إعالن هذه القوات 

القضاء على داعش.

“قسد” تدعو لمحكمة دولية خاصة بجرائم “داعش”فرنسا تحظر رحالت “ماهان” اإليرانيةمقتل وإصابة العشرات في سيول إيران
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غزة - أ ف ب

الجزائر - وكاالت

شــن جيــش االحتــالل، عصــر أمس، 
غــارات جويــة على قطــاع غزة، قال 
إنهــا تشــكل ردا على اطالق صاروخ 

على شمال تل ابيب فجرا.
وقال شهود إن مروحيات إسرائيلية 
شــنت مــا ال يقل عن 3 غــارات غرب 
قطاع غزة مســتهدفة موقعا للجناح 

العسكري لحركة حماس.
وأعلن الجيش اإلســرائيلي في بيان 

إرهابيــة  أهــداف  بضــرب  “بــدأ  أنــه 
لحماس في قطاع غزة”.

اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
إطــالق  علــى  قــوي  بــرد  توّعــد 
فــي  منــزال  أصــاب  الــذي  الصــاروخ 

شمال تل أبيب.
إصابــة  إلــى  الصــاروخ  أدى  وقــد 
طفيفــة  بجــروح  إســرائيليين   7

وبحروق وتدمير المنزل.

العزيــز  عبــد  الجزائــري  الرئيــس  قــرر 
بوتفليقــة، أمــس االثنيــن، إقالــة المديــر 
توفيــق  العمومــي  للتلفزيــون  العــام 
اســتضافة  بعــد  وذلــك  الخــالدي، 
شــخصيات مــن المعارضــة خــالل األيام 
الماضية. وعّين بوتفليقة لطفي شــريط 
مــكان توفيــق الخــالدي، المديــر المقــال 
وهــو  الحكومــي،  التلفزيــون  إدارة  مــن 
من أبناء المؤسسة، حيث سبق أن عمل 
مديــرا لألخبــار فــي القنــاة، كما أنــه أحد 

أعضاء “ســلطة ضبط السمعي البصري”، 
الحملــة  فــي  مشــاركته  جانــب  إلــى 
العــام  بوتفليقــة  للرئيــس  االنتخابيــة 
شــاركت  األخيــرة،  األيــام  وفــي   .2014
شــخصيات مصّنفة في خانة المعارضة، 
فــي البرامــج الحوارية السياســية للقناة 
الحاكمــة،  للســلطة  انتقــادات  ووجهــت 
في ســابقة لم يعهدها المشــهد اإلعالمي 
الحكومــي، تزامنــت مع الحراك الشــعبي 

الداعي إلى تغيير سياسي.

غارات جوية إسرائيلية على غزة

بوتفليقة يقيل مدير عام التلفزيون العمومي

ذكر المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس اإلثنين، أن  «
األمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش ”واضح )في القول( 

بأن وضع الجوالن لم يتغير“ وذلك بعد اعتراف الرئيس األميركي دونالد 
ترامب بسيادة إسرائيل على الهضبة اإلستراتيجية. وقال دوجاريك 

”سياسة األمم المتحدة بشأن الجوالن انعكست في قرارات مجلس 
األمن ذات الصلة وإن تلك السياسة لم تتغير“. وكان مجلس األمن 
تبنى باإلجماع عام 1981 قرارا يعلن أن قرار إسرائيل ”فرض قوانينها 
وواليتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجوالن السورية المحتلة 

باطل والغ وال أثر قانوني له على الساحة الدولية“.

األمم المتحدة: وضع الجوالن لم يتغير

واشنطن - أ ف ب أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أكــد البيــت األبيــض، أمــس اإلثنيــن، أن الرئيس األميركــي دونالد ترامب ال يمانع في نشــر التقرير الكامــل للمحقق الخاص روبرت 
مولر بشأن تدخل روسيا في االنتخابات الرئاسية األميركية العام 2016.

األميركيــة  الرئاســة  باســم  المتحّدثــة  وقالــت 
ســارة ســاندرز لشــبكة “ان بي ســي”، “ال أعتقد 
أن الرئيس لديه أي مشــكلة في ذلك”، مضيفة 
“ســيكون أكثــر مــن ســعيد لنشــر أي مــن هــذه 
األمــور ألنــه يعــرف تمامــًا مــا حصــل ومــا لــم 
أميــركا  كل  باتــت  بصراحــة  واآلن  يحصــل 

تعرف”.
ولــم يجــد مولــر أي دليــل علــى تواطــؤ ترامب 
أو حملتــه االنتخابيــة مــع روســيا للتأثيــر على 
االنتخابــات لصالحــه، لكّنــه لــم يصــل إلــى حــد 

تبرئة الرئيس من “عرقلة سير العدالة”.
عــدم  إلــى  بــار  بيــل  العــام  المدعــي  وخلــص 
وجــود أدلة كافية التهام ترامب بـ”عرقلة ســير 

العدالة”.
ترامب الذي قال قبل تقديم خالصات تحقيق 
أن  يجــب  التقريــر  إن  الكونغــرس  إلــى  مولــر 
ُينشر، اعتبر أن التقرير “برأه بشكل كامل” رغم 

تحفظ مولر بشأن “عرقلة سير العدالة”.
وفــي تصريــح يتقاطع مــع كالم ترامب، أكدت 
ســاندرز أن الــرأي العــام األميركــي يعــرف أن 

“ليــس هنــاك تواطــؤ، يعرفــون أن ليــس هنــاك 
وشــاملة  كاملــة  تبرئــة  )األمــر(  وهــذا  عرقلــة 

للرئيس”.

عقب تسلم الحكومة اليمنية خطة معدلة بشأن عملية االنسحاب من الحديدة غربي البالد، صّعدت ميليشيات الحوثي اإليرانية 
هجماتها على مواقع القوات المشتركة ومنشآت تجارية في المدينة، في خرق جديد للهدنة المعلنة.

الميليشــيات  إن  ميدانيــة  مصــادر  وقالــت 
للقــوات  مواقــع  هاجمــت  إليــران  المواليــة 
المشــتركة مســاء األحد، مما أســفر عــن اندالع 
مواجهات مســلحة اســتمرت لســاعات، موقعة 

قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
وقــال مصــدر عســكري فــي القــوات الشــرعية 
إليــران  المواليــة  الحوثــي  ميليشــيات  إن 
حاولــت المباغتة بالهجوم في الجزء الشــرقي 
مــن مدينــة الحديــدة، مشــيرا إلــى أن القــوات 

المشتركة تمكنت من صد الهجمات بنجاح.
والتصعيــد الجديــد جــاء بعــد تســلم الحكومة 
المراقبيــن  بعثــة  رئيــس  مــن  معدلــة،  خطــة 
الدوليين بشــأن عملية االنسحاب من الحديدة 
عليــه  يعتمــد  الــذي  االســتراتيجي  ومينائهــا 
مالييــن الســكان. وأعلنــت الحكومــة موافقتها 
علــى خطــة رئيــس بعثــة المراقبيــن الدولييــن 
إعــادة  بشــأن  لوليســغارد  مايــكل  الدنماركــي 

االنتشار في الحديدة.
الحوثــي  ميليشــيات  اســتمرت  المقابــل،  فــي 
إلــى  وعمــدت  االتفاقــات  تنفيــذ  برفــض 
االتفــاق  نســف  بهــدف  عســكريا  التصعيــد 

المنبثــق عــن مشــاورات الســويد. وأكــد عضــو 
الفريــق الحكومــي، صادق دويــد، أن االجتماع 
المشــترك، الــذي كان يفتــرض عقــده اليوم، تم 

تأجيله بسبب رفض وفد الحوثي الحضور.

المتحّدثة باسم الرئاسة األميركية سارة ساندرز )أ ف ب(
المقاومة تفجر ألغاما حوثية في الحديدة

البيت األبيض: الرئيس ال يمانع في نشر التقرير الكامل لمولر الميليشيات هاجمت مواقع القوات المشتركة ومنشآت تجارية في المدينة

ال دليل على تواطؤ ترامب مع روسيا مواجهات في الحديدة بعد تصعيد حوثي

26 مارس 2019 الثالثاء
19 رجب 1440

أدان األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، “بأشد العبارات”  «
االعتراف األميركي بسيادة إسرائيل على الجوالن، معتبرا أنه “باطل 

شكال وموضوعا”. وقال أبو الغيط إن “شرعنة االحتالل هو منحى جديد 
في السياسة األميركية، ويمثل ردة كبيرة في الموقف األميركي الذي 

صار  يتماهى بصورة كاملة مع المواقف والرغبات اإلسرائيلية”. وأكد أن 
الجامعة “تقف بقوة وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، وهو موقف 

يحظى بإجماع عربي واضح وكامل، وستعكسه القرارات الصادرة عن القمة 
المرتقبة في تونس مطلع األسبوع المقبل”.

حّذرت روسيا من “موجة عنف جديدة” في الشرق األوسط، بعد قرار الرئيس  «
األميركي دونالد ترامب االعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن المحتل. 

وقالت المتحدثة باسم الوزارة الروسية ماريا زاخاروفا إن خطوة ترمب 
من شأنها أن تقود إلى تصعيد جديد للتوتر في منطقة الشرق األوسط. 

وأوضحت زاخاروفا أن “خطورة خطوات كهذه تنبع من كونها تتخذ خارج 
الحق القانوني وتتجاهل كل األعراف الدولية وقرارات مجلس األمن الدولي”. 

وقبل إعالن ترامب قراره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إن 
القرار “يعرقل تسوية األزمة السورية ويزيد الوضع في الشرق األوسط تأزما”.

روسيا تحذر من موجة عنف جديدة بعد القرارالجامعة العربية: اإلعالن باطل شكال وموضوعا



ال توجــد حدود لســادية نظــام الماللي وتعطشــه إلراقة 
الدمــاء وتنفيــذ أحــكام اإلعدامات، خصوصــا أنه يثبت 
ذلــك بلغــة األدلــة واألرقــام، حتــى أن مزاعــم االعتــدال 
واإلصالح الفارغة لم تساهم حتى شكليا أو ظاهريا في 
التخفيــف مــن هذه الســادية والوحشــية، بــل تضاعفت 
وهــو مــا يؤكد أنه ليس هناك أي إصــالح أو اعتدال في 

ظل هذا النظام الذي يمثل آلة موت ال تتوقف. 
بوجهــه  الشــعبي  الرفــض  الــذي يتصاعــد  النظــام  هــذا 
بصورة اســتثنائية، حيث تدك معاقل االنتفاضة بقيادة 
أنصــار منظمــة مجاهدي خلق أوكار وبــؤر القمع والقتل 
في سائر أرجاء إيران، فإنه لم يجد مناصا أمامه سوى 
تصعيــد ممارســاته القمعيــة ومضاعفــة اإلعدامات، ولم 
يجــد أحــدا يصلــح لإلشــراف علــى هــذه المهمــة ســوى 
الجــالد الدمــوي المعــروف المــال إبراهيــم رئيســي، أحد 
أعضــاء لجنــة الموت ســيئة الصيت التي نفــذت أحكام 

اإلعدامــات بحــق 30 ألــف ســجين سياســي مــن أعضاء 
وأنصار منظمة مجاهدي خلق في ظرف أقل من ثالثة 
أشــهر، وذلــك عندمــا قــام كبيــر الدجالين المــال خامنئي 
بتعيينه رئيســا للسلطة القضائية كي يمعن في عمليات 
القتل والبطش بالمعارضين السياســيين بصورة خاصة 

والشعب اإليراني بصورة عامة.
وكمــا كان متوقعــا ومنــذ بدايــة مــارس الجــاري ولحــد 
اآلن نفــذت عمليــات اإلعــدام علــى أكثر من 13 ســجينا 
في سجون مختلفة في إيران، خالل األسبوع الماضي 
تــم إعــدام أكثــر مــن 12 ســجينا، كان واحدا أمــام المأل، 
وجــاءت هــذه اإلعدامات بعد أن صار المال رئيســي في 
منصبه هذا لكي يكمل مشواره الدموي الذي قام به في 
صيــف عــام 1988، بحــق الســجناء السياســيين ويثبت 
بأنــه الجــالد األكثــر وحشــية وقســاوة فــي هــذا النظام، 
والمــال خامنئــي عندما قام باختياره لهــذا المنصب فإن 

كل أملــه أن يثيــر تعيينــه الخــوف في أوســاط الشــعب 
اإليرانــي فيكــف عــن مواجهــة النظــام ورفضــه، لكنــه ال 
يعلــم أن الطغــاة الذيــن يتحــدون شــعوبهم بغيــة كســر 
وتحطيــم إرادتهــم، رهانهم كما أكــد التاريخ دائما رهان 

خاسر.

ال يمكن لرئيسي - وال مئات مثله - أن ينقذ  «
النظام االيراني من غضبة الشعب اإليراني 

والمقاومة اإليرانية، وعهد المال روحاني حفل 
بتصعيد الممارسات القمعية وأحكام اإلعدامات 

وصار الشعب يعرف هذه الحقيقة تماما وال 
يمكن للنظام التالعب به والتمويه، فهو يعلم 

أن هذا النظام ومنذ اليوم األول الستالمه الحكم 
كان نظاما دمويا قمعيا وال يزال وإسقاطه الحل 

والخيار الوحيد. “الحوار”.

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

للتواصل: 17111483
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“الجوالن” كفلسطين عربية
جاء إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب عن حق 
العــدو الصهيونــي بالســيادة الكاملــة علــى الجوالن 
بعــد )52( عامــا مــن االحتــالل تنفيذا لقــرار مجلس 
الشــيوخ الصــادر فــي 17 ديســمبر 2018م والداعم 
لحمايــة األمــن القومــي الصهيونــي، وكذلــك لما تم 
االتفــاق عليــه بيــن الرئيســين األميركي والروســي 
علــى  بالعمــل  2018م  يوليــو  فــي  )هلســنكي(  فــي 
)ضمــان أمــن دولة العــدو الصهيونــي(، ومن نتائجه 
)انســحاب الميليشــيات اإليرانيــة مســافة 140 كلم 
باتجــاه الشــرق(، وانتشــار الشــرطة الروســية علــى 
والقنيطــرة،  الجــوالن  بيــن  الفاصــل  برافــو  خــط 
وإعــادة نشــر القــوات الدوليــة لفــك االشــتباك فــي 
المنطقــة المنزوعة من الســالح من شــمال الجوالن 
إلــى جنوبــه(، وتــم ضــم الجــوالن بموجــب )قانــون 
الجــوالن( فــي 14 ديســمبر 1981م والــذي رفضــه 

المجتمع الدولي ومجلس األمن بعد ثالثة أيام.

بيــن  أميــركا كوســيط  وبقــرار ترمــب ينتهــي دور 
ســوريا والصهاينــة للوصــول إلى تســوية سياســية 
بموجــب القــرار )242( الــذي نــص علــى )انســحاب 
الصهاينــة مــن أراضــي احتلوهــا( بعــد مفاوضــات 
رعتها أميركا في )2010م حتى 2011م( وأســفرت 
علــى  الســورية  الســيادة  الصهاينــة  )قبــول  عــن 
الجــوالن مقابــل ترتيبــات تتعلق باألمــن والتطبيع، 
ووعــود بابتعــاد دمشــق عن إيران(، إال أنه وبســبب 

األحداث السورية لم يتم االتفاق على شيء.
ويعتبر قرار ترمب غير صحيح، فقد أقر الصهاينة 
1981م  ديســمبر   14 فــي  الجــوالن  ضــم  قانــون 
ورفضــه المجتمع الدولي ومجلس األمن بعد ثالثة 
أيــام، كــون االســتيالء علــى األراضــي بالقــوة غيــر 
مقبول بموجب ميثاق األمم المتحدة، وأن قرارات 
األمــم المتحــدة )242 و338( المرجعيــة ألية عملية 

سالم في المنطقة وليس القرار األميركي.

الســوريين  بيــن  المفاوضــات  مــن  الكثيــر  جــرت 
والصهاينــة وبحضور األميركييــن والغربيين إال أن 
حضــور المســؤولين الصهاينــة كل المفاوضات منذ 
احتالل الجوالن وإلى اآلن هو مجرد حضور بدون 
أي اتفــاق جــاد يتعلــق بعــودة الجــوالن، فالجانــب 
العربــي ُمتمســك بعودتهــا والصهاينــة بضمهــا، وال 
توجد مســاحة وســطى في ذلــك. وحتى لو وقعت 
ســوريا اتفاق سالم مع الصهاينة لن ترجع الجوالن 
وأمنيــا  اســتراتيجيا  موقعــا  تمثــل  ألنهــا  إليهــا، 
للصهاينــة، وواشــنطن وموســكو والغرب لــن يقفوا 
مع سوريا ولن يتخلوا عن مصالح وأمن الصهاينة، 
أما المفاوضات التي تقودها العواصم الغربية فهي 
خداع ومماطلة ألجل تحقيق المزيد من التنازالت 
لصالح الصهاينة الذين ال ُيريدون السالم بل ابتالع 
المزيــد من األراضي العربية... الجوالن كفلســطين 

عربية.
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المنتج المحلي إلى 

العالمية بفضل توجيهات 
سمو رئيس الوزراء

في أكثر من مناسبة تحدث سيدي صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس 
المنتــج  عــن  ورعــاه  هللا  حفظــه  الموقــر  الــوزراء 
الصــادرات  ووصــول  لــه  والترويــج  البحرينــي 
البحرينيــة إلى مختلف األســواق، فالبحرين قادرة 
بامتياز على ممارسة دور اقتصادي إنتاجي رئيسي 
والوصــول إلــى األســواق العالميــة بقــوة وتحقيــق 
أعلــى مواصفات الجودة، وخالل اســتقبال ســموه 
حفظــه هللا ورعاه بقصــر القضيبية عددا من أفراد 
العائلــة المالكــة الكريمــة والمســؤولين، شــدد أيــده 
هللا )علــى أن الصناعــات الوطنيــة يجــب أن يكون 
لهــا حضــور أكبــر في دعــم المنظومــة االقتصادية، 
تؤســس  التــي  المقومــات  كل  وفــرت  فالحكومــة 
لتنميــة صناعيــة وطنية يكون لها نصيب وافر في 
تحفيــز قطاعــات التنميــة المختلفــة. وحث ســموه 

علــى االســتمرار في المســار التطويــري للصناعات 
الوطنيــة التقليديــة والحديثــة، حتــى يكــون اســم 
البحرين الصناعي منتشــرا إقليميــا ودوليا، مؤكدا 
المنتجــات  بعــض  فــي  االنتقــال  ضــرورة  ســموه 
الغذائيــة إلــى مرحلــة اإلنتــاج الذي يتجــاوز الحيز 

المحلي إلى اإلقليمي والعالمي(.
إن الحكومــة الموقــرة تعمــل علــى تذليــل العوائــق 
الرئيســية التــي تواجه القطــاع الصناعي، فكما هو 
معــروف أن الصناعــة الوطنيــة توفــر فــرص عمــل 
وهنــاك  المحلــي،  االقتصــاد  فــي  وتســاهم  كبيــرة 
دعــم كبير للصناعــة والمنتج المحلــي، وتوجيهات 
ســيدي ســمو رئيس الوزراء أيــده هللا دليل قاطعا 
علــى تشــجيع ودعــم المنتجــات الوطنيــة ووضــع 
الخطــط والبرامــج والمشــاريع التــي من شــأنها أن 
تقــود المنتــج المحلي إلى العالميــة وبأعلى معايير 

الجــودة، فجملــة أو عبــارة “صنع فــي البحرين” لها 
وقع خاص في اآلذان ونمتلك كل البنى األساسية 

للوصول إلى األسواق العالمية. 

أما عن تأكيد سموه حفظه الله ورعاه ضرورة  «
االنتقال في بعض المنتجات الغذائية إلى 
مرحلة اإلنتاج الذي يتجاوز الحيز المحلي 
إلى اإلقليمي والعالمي، فهي نظرة ثاقبة 

ترتكز على استراتيجية للتصدير تضع صناعة 
بعض المنتجات الغذائية المحلية على 

أبواب العالمية، السيما أن البحرين تشتهر 
ببعض المنتجات الغذائية وخصوصا الزراعية 

وأرضها خصبة ومهيأة لإلنتاج الزراعي ولدينا 
موارد طبيعية وكل المعطيات لتجاوز الحيز 

المحلي إلى اإلقليمي والعالمي.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

فالح هادي الجنابينظام متعطش لإلعدامات

مــرة أخــرى تقــوم هــذه المطربــة المصريــة باإلســاءة إلــى بلدهــا وتشــعل 
مواقــع التواصــل االجتماعي في مصر وغيرهــا وكأنها لم تتعظ مما قالته 
وما حدث لها في مرة سابقة عندما أساءت إلى رمز مصري طالما قدسه 
وخلده الشــعر والغناء وكل الفنون وهو نهر النيل، هذه المرة أســاءت إلى 
مصــر قيــادة وشــعبا وارتكبــت جريمــة بحــق بلدهــا مصر وأعطــت فرصة 
نــادرة ألعــداء بلدهــا ووســائل اإلعالم التي تريد ســببا لمواصلــة الطنطنة 

واإلساءة لمصر وقيادتها.
مــا قالتــه تلك الفنانة شــيء ال يقبله كل الوطنييــن الذين يحترمون مصر 
وشــعبها وقيادتها، ولمســت بنفســي اســتياء الكثير من أبناء البحرين من 
كلمــات تلــك المطربــة التــي أهانــت بهــا بلدها مصــر والتي هــي بلدنا التي 
نحبهــا كمــا نحــب البحرين. أســتغرب مــن مواقف هؤالء الذين يلتمســون 
أعــذارا لهــذه المطربــة ويتحدثــون عــن حســن نيــة فيمــا قالته عــن بلدها! 
فكيف يكون هناك مجال للحديث عن حســن نية وعن زالت لســان حول 

فنان سافر ليغني خارج بلده؟
إن أبســط مــا يتعلمــه الشــخص العــادي المســافر أنــه بمثابــة ســفير لبلــده 
وأن تصرفاتــه محســوبة على بلده، فمــا بالنا بالمطرب الذي يجلس أمامه 
اآلالف مــن البشــر ليســتمعوا إليــه؟ إذا كانــت هــذه المطربــة تجيــد الغناء 
وال تجيــد الــكالم، فعليها أن تكتفي بالغنــاء، فليس بالضرورة أن يتحدث 

الفنان في أمور ال يجيد الحديث عنها!
رحم هللا أيام زمان ورحم هللا كوكب الشــرق أم كلثوم ورحم هللا الشــيخ 
عبدالباسط عبدالصمد وغيرهما من قراء القرآن والفنانين الذين كانوا يسافرون 
ليأتــوا بالمــال والذهــب لمصــر وال يتحدثــون عنها بســوء، أما اليــوم أصبحنا نرى 

مطربين يسافرون ليأخذوا  المال ألنفسهم ويتحدثون عن مصر بسوء.

من هذه الزاوية نؤكد إلخواننا المصريين الذين استاءوا مما قالته  «
المطربة المصرية أننا معهم وأننا ال نقبل أن يسيء أحد إلى مصر من 

على مسرح بحريني، حتى إن كان هذا المسيء مصريا.

تسافر لتغني أم لتسيء إلى بلدها

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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كالنار في الهشــيم انتشــرت الســجائر اإللكترونية بين أوســاط المراهقين 
والشــباب بــال رقيــب أو حســيب، إذ توســع نطــاق اســتخدامها بعــد رفــع 
الحظــر عنهــا بعــد قــرار وزارة التجــارة والصناعــة لعــدم وجــود مــا يحظر 
دخولهــا، وهــذه الســجائر عبــارة عن جهاز يعمــل بالبطارية يحول الســائل 
والنكهات والنيكوتين إلى سحابة من البخار يستنشقها مستخدم الجهاز، 
وفــي اآلونــة األخيــرة أصبحــت هــذه الســجائر بشــكلها األنيــق ورائحتهــا 
المعطرة “موضة” بين الشباب، ما جعلها تنتشر بشكل رهيب وتتسلل إلى 
المنازل و”المدارس”، والذي ســاعد في ذلك حجمها الصغير الذي يختفي 
في قبضة اليد إضافة إلى انتشار المحالت المتخصصة في بيع منتجات 
ومســتلزمات الســجائر اإللكترونيــة وقيامهــا بالترويــج لهــا عبــر وســائل 
التواصــل االجتماعــي، وتســويقها للزبائن علــى أنها منتج آمــن واعتبارها 

وسيلة فعالة لإلقالع عن التدخين.

وإلى اآلن لم يثبت أنها منتج آمن ووسيلة ناجحة لإلقالع عن  «
التدخين، فلو افترضنا أن استخدامها يساهم في إقالع بعض 

المدخنين، فإنه من جهة أخرى يفتح باب التدخين أمام آالف 
المراهقين، حيث إن استخدام السجائر اإللكترونية يعتبر تمهيداً 

للتدخين التقليدي، لذلك فإنها تمثل بوابة للدخول أكثر من الخروج 
من عالم التدخين، والشركات التي تنتج هذه النوعية من السجائر 

هي نفسها شركات التبغ؛ لذلك تسوق الوهم لمن ينوي الخروج 
من عالم التدخين وفي ذات الوقت تضمن زبائن المستقبل من 

المراهقين. وفي الوقت الذي حذرت فيه العديد من الدراسات 
من خطورة هذه السجائر نجد صمت وزارة الصحة ووزارة التجار 

والصناعة وكأننا نقبل على شبابنا بأن يكونوا حقل تجارب لمنتج 
مبهم، فالسجائر اإللكترونية تدمير ناعم للصحة وأنجع الحلول 
للوقاية منها حظرها قبل أن ندخل في نفق عالج ما تسببه من 

أمراض قد تضرب الشباب، والتساؤل هنا نرفعه إلى وزارة الصحة 
هل تخضع سوائل ونكهات هذه السجائر للمراقبة والفحص؟ وهل 

هي خالية من النيكوتين؟.

السجائر اإللكترونية بين صمت 
“الصحة” وسماح “التجارة”

أحمد عمران
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نقف صفا واحدا مع أفراد 
منتخبنا الوطني األولمبي 

اليوم في مباراته الحاسمة نحو 
التأهل لكأس آسيا 2020. ونأمل 

الدعم والمؤازرة من جماهير 
البحرين عموما، والوقوف خلف 

المنتخب في ملعب المباراة؛ 
لتحقيق الهدف المنشود.

أمر طبيعي أن يكون ألي فرد 
ميول رياضية نحو ناٍد معين 

يعشقه ويهواه، ولكن من غير 
الطبيعي أن يتسّتر ذاك الفرد 

على أفعال منتسبي ناديه 
السيئة والسلبية وكأنه “شاهد 

ما شفش حاجة”.

أعلنــت حلبــة البحريــن الدوليــة “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” 
أمس عن استمرار حملة السحوبات المميزة والمغرية، والتي سميت “10 هدايا 
كل 10 دقائق” على هامش استضافتها لسباق الـ FORMULA 1 -جائزة البحرين 
الكبرى لطيران الخليج 2019، الذي ســينطلق من الخميس ويســتمر حتى األحد 

المقبل.

 10“ الســحوبات  حملــة  وســتنطلق 
يــوم  فقــط  دقائــق”   10 كل  هدايــا 
الســباق األحد الموافــق 31 مارس على 
وللجماهيــر  فقــط،  الرئيســة  المنصــة 
فــي  مقاعدهــا  علــى  فقــط  الموجــودة 
المنصة الرئيســة، حيــث تنطلق الحملة 
مــن الســاعة 4.45 مســاء حتــى انتهــاء 
السباق. ال تفوتك هذه الفرصة الذهبية 

للحصول على هذه الهدايا القيمة.
وتعتبــر حملة الســحوبات المميزة التي 
انطلقــت فــي األعــوام الســابقة، والتــي 
القت إقباال كبيرا، وســيتم توزيع هدايا 
عددهــا 200 هدية قيمة أبرزها هواتف 
 XS , ذكية، وهي عباره عن هواتف أبل
XS Max  وســاعات أبــل، آيباد، هواتف 
سامســونج جاالكســي أس، نوت 9 أس 
10 والكثيــر، فــا تفوتــك هــذه الهدايــا 
القيمــة، إذا قمــت بشــراء تذاكــرك ألي 
منصــة أخــرى يمكــن أن تقــوم بترقيــة 
فــي  مقعــد  علــى  للحصــول  التذاكــر 
المنصــة الرئيســة وســتتمكن مــن الفوز 

بأحد الهدايا القيمة.

جائــزة   -  FORMULA 1 الـــ  ســباق 
الخليــج  لطيــران  الكبــرى  البحريــن 
2019، يأتــي مجــددا ليؤكــد بأنــه ليــس 
تنافســا قويا وممتعــا على المضمار عبر 
ســيارات الفورمــوال وان فقــط، بــل هــو 
منظومــة متكاملة مــن المتعة والترفيه 
لألفــراد  وفرصــة  للجميــع،  والتشــويق 
والعائــات لتعيش أجواء ال تتكرر قبل 
انطــاق الحــدث العالمــي وأثنــاء إقامة 

فعالياته في حلبة البحرين الدولية. 
ســباق  حضــور  فــي  للراغبيــن  ويمكــن 
البحريــن  جائــزة   –  FORMULA 1 الـــ 
الكبــرى لطيــران الخليــج 2019 شــراء 
تذاكرهم مــن خال مراكز البيع التابعة 
الدوليــة والمتواجــدة  البحريــن  لحلبــة 
في مجمع البحرين ستي سنتر ومجمع 
اإللكترونــي  الموقــع  عبــر  أو  األفنيــوز 
www.bah-  لحلبــة البحريــن الدوليــة  
أيضــا  يتضمــن  والــذي   ،raingp.com
الخاصــة  الشــراء  خدمــات  مــن  مزيــد 
بالتذاكــر وعــروض الحلبــة المختلفة أو 

االتصال بالخط الساخن  17450000.

جانب من توزيع الجوائز

“بال حــدود” من الهدايــا بانتظــار جماهير المنصة الرئيســة

“10 هدايا كل 10 دقائق” في “الفورموال 1” 16

حقــق فريــق المناعــي لســباقات المركز األول 
في بطولة الكويت لســباقات السرعة )الدراغ 
ريس(.  واســتطاع فريق المناعي أن يكســب 
بجدارة المركز األول في فئة “6 ســلندر أوت 
لــو”؛ ليكون بذلــك أول فريــق بحريني يحقق 
هــذا اللقــب. وأكــد المتحــدث الرســمي باســم 
الفريق، عيســى بوحدود، أن مشــاركة الفريق 
تحقيــق  بغــرض  كانــت  الكويــت  دولــة  فــي 
اللقب، مشــيًرا إلى أن المنافســة كانت شرسة 
علــى المراكــز المتقدمــة، الفًتــا إلــى أن فريــق 
المناعــي تمّكــن من فــرض أفضليته وتحقيق 

وأهــدى عيســى بوحــدود اإلنجــاز إلــى جالة المركز األول عن جدارة واستحقاق.
لألعمــال  الملــك  جالــة  ممثــل  وإلــى  الملــك 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة وإلى جميع أهل البحرين.

ويتكون الفريق من: الســائق نــواف المناعي، 

الفنييــن خالد المناعي، محمد بدر، عمر نبيل، 
عبدالرحمــن الســادة ومحمــد حســين ،محمد 

شمس.
الفريــق  باســم  الرســمي  المتحــدث  ولفــت 
عيســى بوحــدود إلــى أن وجود الدعــم المهم 
يعــزز مشــوار الفريــق نحــو تحقيــق النتائــج 

علــى  للصعــود  قدًمــا  والمضــي  اإليجابيــة 
منصات التتويج.

 شكر وتقدير

وأعرب عيســى بوحدود عن شــكره وتقديره 
لجميــع أفــراد الفريــق بنــاء علــى مــا قدمــوه 

الماضيــة،  الفتــرة  مــن دعــم ومســاند خــال 
التــي تمثلــت فــي فتــرة اإلعــداد التي تســبق 
أن  إلــى  مشــيًرا  الكويــت،  بطولــة  المشــاركة 
الفريق ســيركز اآلن بشــكل كبيــر على بطولة 
اإلمارات التي ســتقام خــال الفترة 14 حتى 
21 أبريل المقبل، مشــدًدا على أهمية التركيز 

نحو استمرار التواجد على منصات التتويج. 
وســبق لفريق المناعي المشــاركة فــي العديد 
مــن البطوالت المحليــة والخارجية كالبطولة 
العربيــة لســباق الســرعة، وبطولــه يــاس فــي 
وبطولــة  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 

البحرين المحلية لسباق السرعة.

البالد سبورت

“المناعي” أواًل في بطولة الكويت لـ “الدراغ ريس”

لقطات من التتويج

الصخير - حلبة البحرين الدولية

انطــالق الجــولـة االفتتــاحــية لـ “الفــورمــوال 2”
1 ــفــورمــوال  ــال ب الــمــعــروفــة  الملكة  الــفــئــة  إلـــى  لــانــتــقــال  للسائقين  األخــيــرة  الــخــطــوة 

ينطلــق ســباق الـــ FORMULA 1 - جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران الخليج 2019 نهاية هذا األســبوع من الخميس وحتى األحــد الموافق من 28 وحتى 
31 مــارس الجــاري، وينطلــق مــن خاللــه أيضا عدد من الســباقات المســاندة وضمنها بطولــة الفورموال 2 وبطولة كأس تحدي البورش جي تي 3 الشــرق 

األوسط.

وتنظم البطولة من جانب االتحاد الدولي للسيارات 
“فيا” على بطولة العالم لسباقات الفورموال 2، والتي 
تعد بمثابة الخطوة األخيرة للســائقين لانتقال إلى 
الفئــة الملكــة المعروفــة بالفورمــوال 1. ومن المنتظر 
أن تنطلق هذه البطولة كسباق مساند لبطولة العالم 

لسباقات الفورموال وان وذلك في جولتها األولى.
وخــال الجولة األولى واالفتتاحية تنطلق 10 فرق 
علــى خــط االنطــاق وأولــى الفــرق فريــق كارليــن 
واليابانــي  ديليتــراز  لويــس  السويســري  بســائقيه 
فريــق  الثانــي  الفريــق  ماتسوشــيتا،  نوبوهــارو 
آرت بســائقيه الروســي نيكيتــا مازبيــن والهولنــدي 
نيــك دي فريــز، وفريــق دامــس بســائقيه البرازيلــي 
ســيرجيو سيتي كامارا، والكندي نيكوالس التيفي، 

غوانــو  الصينــي  بســائقيه  فيرتــوزي  يونــي  فريــق 
زو، والبريطانــي لــوكا غيوتــو، فريق بريما بســائقيه 
األلماني ميك شوماخر واإلندونيسي شون غيايل، 
فريق ســاوبر األلماني كالــوم إيلوت وخوان مانويل 

كاريرا.
دوريــان  بســائقيه  كامبــوس  فريــق  ينطلــق  كمــا 
بوكوالكي وجاك أيتكن، فريق أم بي موتورسبورت 
ينطلــق بجــوردن كنــغ وماهيفيــرز راغونتــان، فريق 
والفرنســي  كالديــرون  تاتيانــا  بالكولومبيــة  أرديــن 
أنطــوان هوبــرت، فريــق تريدنــت بســائقي الفريــق 
الفرنسي جيليانو أليزي والسويسري رالف برسينج.

12 جولــة، جولتهــا  مــن  تتألــف  البطولــة  أن  يذكــر 
الثانيــة فــي أذربيجــان ومن ثم الثالثة في إســبانيا، 

الرابعــة فــي موناكــو، الجولــة الخامســة في فرنســا، 
السادسة في النمسا والسابعة في بريطانيا، الثامنة 
إيطاليــا  وثــم  بلجيــكا،  المجــر وتتبعهــا جولــة  فــي 

وروسيا ولتختتم البطولة في اإلمارات.

من المعروف على نطاق واسع أن  «
بطولة االتحاد الدولي للفورموال 2 هي 

المغذي الرئيس لسباقات الفورموال 
1، مع انتقال العديد من خريجيها إلى 
الدرجة األعلى بعد إبراز مهاراتهم على 

هذا المستوى. وأبرزهم لويس هاملتون، 
شارلز لكليرك، سيرجيو بيريز، نيكو 

هالكنبيرغ، رومان غروجان، بيير غاسلي، 
الندو نوريس، جورج راسل، انتونيو 

جيوفانزي.

الصخير - حلبة البحرين الدولية:

من الجولة االفتتاحية لسباق الفورموال 2

26 مارس 2019 الثالثاء
19 رجب 1440

اللجنة اإلعالمية

تواصــل الســوق الحــرة البحريــن دورهــا الرائــد والمهــم فــي دعــم األحــداث الرياضية 
الكبــرى فــي مملكة البحرين، وذلك برعايتها الذهبيــة لبطولة لبطولة البحرين الدولية 
ITF لمحترفــي التنــس، التــي نظمهــا نــادي البحريــن للتنــس تحت رعايــة ممثل جالة 
الملــك لألعمــال الخيرية وشــئون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضـــة 
رئـــس اللجنـــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة وبحضور 
وزيــر شــئون الشــباب والرياضــة أيمن بــن توفيق المؤيــد، وقد اســتقبل المقلة بمكتبه 
في يوم الخميس الماضي المدير العام للشركة بسام الوردي، وذلك بحضور سوجات 
أمين رئيس دائرة دعم األعمال بالشركة، وأثناء الزيارة تم إطاع الوردي على تقرير 
يتضمن المعلومات الخاصة بالبطولة والترتيبات التي اتخذها النادي لتنظيم نســخة 
أخرى رائعة ومتميزة من هذه البطولة، التي شارك فيها العبون يمثلون 44 دولة من 
مختلــف دول العالــم، وخــال الزيارة تســلم رئيــس نادي البحرين للتنس شــيكا بقيمة 

الرعاية الذهبية للبطولة من بسام الوردي.
وأشــاد رئيــس نــادي البحريــن للتنــس خميــس المقلــة بالتعــاون المشــترك بيــن النادي 
والســوق الحــرة البحريــن علــى مــدى الســنوات الماضية، معرًبــا عن تقديــره لمواصلة 
ا، التــي تعتبــر أكبر وأهــم  بطوالت  الســوق الحــرة البحريــن دعــم هــذه البطولــة ســنويًّ
التنس في مملكة البحرين، مشيًرا إلى أن دعم ومساندة المؤسسات الوطنية من أهم 

عوامل نجاح واستمرار هذه البطولة.

”ITF“ إشادة برعاية “السوق الحرة” لدولية

إنجاز فريد واألول 
من نوعه بفئة “6 

سلندر أوت لو”



الرمضانية  الخليج  طيران  لبطولة  العليا  المنظمة  اللجنة  تعلن 
لكرة القدم 2019 بأن باب المشاركة بالبطولة ال يزال مفتوًحا.

جاء ذلك، خالل االجتماع الدوري للجنة برئاسة عمران النجداوي 
ومدير البطولة جاسم المطاوعة ورئيس اللجنة الفنية عبدالرزاق 
قمبر الذين صدروا عدة قرارات قبل البطولة ومنها: البطولة في 
هذا العام 40 فريًقا بحيث تتوزع الفرق لـ 8 مجموعات وتضم كل 
مجموعة 5 فرق، مدة كل مباراة 30 دقيقة موزعة على شوطين، 
باب  وُسيغلق  وإداري،  ومـــدرب  العــًبــا   12 مــن  الفريق  ويتكون 

التسجيل في 10 أبريل في حال عدم اكتمال الفرق.
للبطولة  المنظمة  اللجنة  رئيس  النجداوي  عمران  بذلك،  صــرح 
هذا  لبطولة  جبارة  جــهــوًدا  تبذل  المنظمة  اللجنة  أن  أكــد  الــذي 

العام بفترة وتتواصل مع الفرق المشاركة والتأكيد عليها إضافة 
الحكام  العاملة واالجتماع معها وكذلك مع  اللجان  للتواصل مع 
الذين يديرون لقاءات البطولة، والتواصل مع المساهمين والرعاة 
المرتقب  الرمضاني  الرياضي  الحدث  نجاح هذا  أجل  وذلك من 

من نجوم والعبي كرة القدم في كل عام.

القدم  كرة  بطولة  لقب  وحققوا  القديم،  البالد  مدرسة  نجوم  أبــدع 
لمدارس البنين اإلعدادية، وذلك إثر التغلب في المباراة النهائية على 
فريق مدرسة الدراز عبر ركالت الترجيح وبمجموع 6 مقابل 5، بعد 
ركالت  لكن  الفريقين،  لكال  بهدفين  بالتعادل  األصلي  الوقت  انتهاء 
الترجيح حسمت األمور للبالديين بعد تألق الحارس البديل نصر هللا 
حسين.  وبعد المباراة قام الدكتور عصام عبدهللا مدير إدارة التربية 
بتكريم  والتعليم  التربية  بــوزارة  والمرشدات  والكشفية  الرياضية 
المدارس الفائزة وبحضور الدكتور نادر جمالي رئيس قسم التربية 
الرياضية.  وقاد الفريق البطل معلم التربية الرياضية حسين الدرازي 
من  وبــإشــراف  الــفــردان،  وعباس  خميس  حسن  المعلمين  وبمتابعة 
مدير المدرسة غالب عبدالمحسن والمدير المساعد سيد مهدي ماجد 

البالدي، فيما مثل الفريق: علي حسين عاشور، حبيب محمد حبيب، 
برير علي حسن، سيد محمود عيسى، علي حسن ربحان، سيد علي 
حسين، كميل جعفر العطيش، علي جعفر سهوان، علي كامل، حسين 
حسن خميس، سيد نصرهللا حسين، سيد حسن أمين، سجاد حسن 

صالح، طاهر عبدالرسول خميس وسيد كرار علوي حسين.

“البالد القديم” ُتحقق لقب كرة القدم للمدارسقرارات مهمة لبطولة طيران الخليج الرمضانية

تّتجه األنظار اليوم الثالثاء نحو صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة التي ستحتضن المباراة 
النهائية األولى بين المحرق وداركليب الســاعة 7 مســاء التي يســعى من خاللها الفريقان لوضع 
القدم األولى في مشوار الفوز باللقب، خصوًصا وأن الفريقين يعتبران قطبين من أقطاب اللعبة 
علــى المســتوى المحلــي، وكالهمــا ســبق لهما الفوز بالبطولــة وإن كان المحرق هــو صاحب الرقم 
القياســي بفــوزه باللقــب 14 مــرة  كان آخرها موســم 2010/2011 فيما فــاز داركليب مرة واحدة 

في تاريخه بموسم 2016/2017.

الكرة  لـــدوري  النهائية  األدوار  نــظــام  ويــنــص 
فوز  خــالل  من  البطل  هوية  وتحديد  الطائرة 
ثالث  أصل  من  مواجهتين  في  الفريقين  أحد 

 .)best of 3(
ومــــن الــمــتــوقــع أن تــشــهــد الـــمـــبـــاراة حــضــوًرا 
ا كبيًرا من أنصار ومشجعي الفريقين  جماهيريًّ
رغم أن الدخول سيكون بنظام التذاكر حفاًظا 
على سالمة الجمهور وبما يتناسب مع الطاقة 

االستيعابية للصالة.

المحرق .. الستعادة األمجاد

منذ أن تولى المدرب الوطني محمد المرباطي 
الــمــحــرق قبل عــدة مــواســم عمل على  قــيــادة 
صناعة  مــن  وتمكن  المحرقية  الــطــائــرة  بــنــاء 

الشباب  بعناصر مزيجة من العبي  فريق قوي 
والخبرة.

وفــي الــمــوســم الــحــالــي تــصــدر الــمــحــرق الــدور 
إال خسارتين  يتلق  ولم  جــدارة  بكل  التمهيدي 
في الدوري، األولى كانت من داركليب بنتيجة 
3/2 والثانية من األهلي 3/0 في القسم الثاني 
من الدوري، بينما انتهى لقائه مع داركليب في 
وتأهل   3/1 بنتيجة  لمصلحته  األول  القسم 
في  النجمة  على  فــوزه  بعد  للنهائي  المحرق 

المربع الذهبي بنتيجة 3/2.
مرة   14 الـــدوري  بلقب  الفائز  المحرق  ويعتبر 
البطولة  تحقيق  فــي  القياسي  الــرقــم  صاحب 
بعد  التتويج  منصة  يعتلي  ألن  يسعى  وهــو 

بتاريخه  متسلًحا  تقريًبا  سنوات   7 دام  غياب 
وجماهيره الغفيرة.

عباس  فاضل  “الــجــوكــر”  على  الفريق  ويــعــّول 
المعروف بقدرته المتميزة على تنفيذ الضربات 
بالمنطقة  و1   6 ومركزي  مركز4  من  الساحقة 
الخلفية وإرساالته القوية مع حائط صده، كما 
يشّكل المحترف البوتوريكي جاكسون ريفيرا 
ورقة رابحة مع وجود صانعي اللعب الدوليين 
مــحــمــود الــعــافــيــة وحــســيــن الــحــايــكــي والنجم 

الشاب حسن الحداد ضارب مركز 2 مع العبي 
أو  الشوملي  وعيسى  حبيب  محمد  االرتــكــاز 

راشد أحمد والليبرو بدر ناصر.

داركليب.. لقب ثان

موسم  تاريخه  في  لقب  بــأول  ظفر  داركليب 
ا  استثنائيًّ موسًما  آنـــذاك  وكـــان   2016/2017
التي  الخليجية  األنــديــة  بطولة  بلقب  بــفــوزه 
أقيمت في قطر تحت قيادة المدرب البرازيلي 

ــفــريــق بــالــمــدرب  كـــارلـــوس، حــيــث يــتــفــاءل ال
البرازيلي الحالي لوشيانو الذي يتطلع لتحقيق 
العنيد لتكرار ما حققه  إنجاز جديد مع طائرة 
مواطنه كارلوس. وتأهل داركليب إلى النهائي 
الثاني  المركز  التمهيدي في  الدور  أنهى  بعدما 
بنتيجة  الذهبي  المربع  في  األهلي  على  وفــاز 

3/1 في اللقاء األول و3/2 في اللقاء الثاني.
ويعّول داركليب على ضاربي األطراف محمد 
يــعــقــوب وعــلــي ابــراهــيــم بــاعــتــبــارهــمــا الــورقــة 

ــرات الــهــجــومــيــة،  ــكـ الــرابــحــة فـــي تــخــلــيــص الـ
ــاإلضــافــة إلـــى وجـــود  مـــع قـــوة إرســاالتــهــمــا، ب
ستوجه  والـــذي  ويليان  الــبــرازيــلــي  المحترف 
عليه اإلرســــاالت مــع وجـــود ضــاربــي االرتــكــاز 
حسن عباس وأيمن عيسى البارعين في تنفيذ 
الكرات السريعة وحوائط الصد مع وجود صانع 
علي  والليبرو  حسن  محمود  الخبير  األلــعــاب 
الجماعي  ــاألداء  ب الفريق  يتميز  كما  هللا،  خير 

والتغطية الدفاعية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليماللجنة اإلعالمية

ــة لــــقــــب الــــــــــدوري ــ ــق ــ ــان ــ ــع ــ الــــــفــــــوز يــــــقــــــّرب أحـــــدهـــــمـــــا مــــــن م

المحرق وداركليب.. من يحسم نهائي الطائرة األول؟

فريق المحرق فريق داركليب

24 العًبا يمثلون المنتخب بشعار كلنا “فريق البحرين”
ــال ــع األثقـ ــيا لرفـ ــرب آسـ ــة غـ ــة وبطولـ ــة الخليجيـ ــاركة فـــي البطولـ المشـ

يغادر صباح اليوم الثالثاء الموافق 26 من شهر مارس الجاري وفد منتخب رفع 
األثقــال الوطنــي برئاســة ســلطان الغانــم رئيس االتحــاد البحريني لرفــع األثقال 
ويضــم 24 العًبــا والعبــة للمشــاركة فــي البطولــة الخليجيــة وبطولة غرب آســيا 
لرفع األثقال التي ســتقام منافســتها بجمع الســلطان قابوس بســلطنة عمان في 

الفترة من 27 مارس الجاري حتى 1 من شهر أبريل القادم.

مــن علي  كــل  البحريني  الــوفــد  ويــضــم 
ــمــنــتــخــب،  عـــبـــدهللا يـــوســـف مـــديـــر ال
فني،  مدير  يوسف  عبدهللا  عبدالرضا 
نيلة عبدهللا المير إدارية، خضير عباس 
باشا مدرب الرجال، أميرة إبراهيم علي 
حسين  محمد  مــروة  السيدات،  مدربة 
الجودر  عــادل  خالد  مــدربــة،  مساعدة 
حــكــم، مــحــمــد عــيــســى الــنــيــنــون حكم، 
مسلم  عماد  حكم،  يحيى  يوسف  علي 
خالد  يوسف  الالعبين:  قائمة  إعالمي، 
الشيراوي، محمد إبراهيم ربيعه، عصام 
الــجــرادي،  عــادل  نــواف  المير،  عبدهللا 

عبداألمير  علي  النوبي،  طــارق  سلمان 
حسن  الــمــطــاوعــة،  حسين  علي  عــلــي، 
ــالعــبــات: زينب  أنـــور ســعــيــد، قــائــمــة ال
علي عبدهللا، فاطمة حسن علي، مريم 
هاجر  عــبــدهللا،  علي  ــور  ن عــلــي،  حسن 
بــخــيــت، إبــتــســام عــلــي عــبــدهللا، نــورة 
محمد صالح، فاطمة علي ناصر، مريم 
شريف،  محمد  لطيفة  شــريــف،  محمد 
علي  زهــراء حسن محفوظ، معصومة 
محمد  نهى  عتيق،  حمد  ســارة  عباس، 

جابو.
إدارة  مجلس  أن  الغانم  سلطان  وأكــد 

االتحاد البحريني لرفع األثقال حريص 
كل الحرص على تحقيق أفضل النتائج 
الــبــطــولــة الــخــارجــيــة المهمة  فــي هـــذه 
ــن الــمــيــدالــيــات  ــدد مـ وحـــصـــد أكـــبـــر عــ
حرصنا  لــذا  الحبيبة،  للمملكة  الملونة 

ــجــهــاز الــفــنــي بــوضــع  بــالــتــنــســيــق مـــع ال
برنامج تدريبي مكثف من أجل تهيئة 
مستوياتهم  ورفع  والالعبات  الالعبين 
البطولة  هـــذه  ــواء  أجــ لــدخــول  الفنية 

ومنافساتها بقوة.
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أكــد الشــيخ عبــدهللا بن عيســى آل خليفة رئيــس مجلــس إدارة االتحاد البحريني للســيارات 
ا دائًمــا لتدريب طواقم طب رياضة الســيارات  ســعي االتحــاد كــي تكون مملكــة البحرين مقرًّ
بعــد االعتمــاد الدولــي الذي حصلت عليه منذ العام 2014 كأول مقــر إقليمي بالمنطقة وثاني 

مقر عالمي بعد ألمانيا.

خليفة  آل  عيسى  بن  عبدهللا  الشيخ  وأثنى 
على دور وزارة الصحة وعلى رأسها الوزيرة 
تبذلها  التي  الجبارة  والجهود  الصالح  فائقة 
الـــوزارة بالتنسيق مــع اتــحــاد الــســيــارات في 
رفع كفاءة وجاهزية منتسبي الفريق الطبي 
حيث  للسيارات،  البحريني  لالتحاد  التابع 
وبــقــوة  حــضــورهــا  الــبــحــريــن  مملكة  سجلت 
الدولية  والبطوالت  السباقات  مختلف  في 
لسباقات  وتنظيمها  والعالمية  واإلقليمية 
 ،1 الفورموال  سباقات  قمتها  وعلى  خارجية 
كما أثنى على الدور الحيوي للجنة التنسيقية 
واتحاد  الصحة  وزارة  بين  المشتركة  العليا 

عمل  تسهيل  فــي  ساهمت  الــتــي  الــســيــارات 
اللجنة وتحقيق األهداف المنشودة.

الصحة  وزارة  تنظيم  بمناسبة  ذلـــك،  جــاء   
نـــدوة طــب ريــاضــة الــســيــارات الــتــي أقيمت 
تحت رعاية وزيرة الصحة يوم أمس األول 
بفندق آرت روتانا أمواج بالتعاون مع االتحاد 
اتحاد  يحرص  حيث  للسيارات،  البحريني 
السيارات وبالتنسيق الدائم مع وزارة الصحة 
بإقامة هذه الندوة السنوية التي أقيمت في 
جائزة  تنظيم  قبيل  عشرة  الحادية  نسختها 
الــفــورمــوال  لــســبــاق  الــكــبــرى  الخليج  طــيــران 
ــداًدا لــهــذا الـــحـــدث الــريــاضــي  ــعـ ــتـ واحــــد اسـ

السنوية  استضافته  مــع  ــا  وتــزامــًن الــعــالــمــي 
وتعزيًزا لمستوى الجاهزية.

العمل  عــدد من ورش  الندوة  وقــد تضمنت   
ــر تـــطـــورات كيفية  الــتــي اشــتــمــلــت عــلــى آخـ
ــســداد مــجــرى الــتــنــفــس، وتــم  الــتــعــامــل مــع ان
اســتــعــراض آخـــر تــطــورات إنــعــاش المصاب 
الــتــعــامــل مع  الــســبــاق وكيفية  عــلــى مــضــمــار 

المحاور  وتلى  والخارجي،  الداخلي  النزيف 
العملي  الــتــدريــب  النظري  التطبيق  العلمية 
مع انسداد مجرى التنفس وكيفية استخراج 
ويضم   1 الفورموال  ســيــارات  من  المصابين 
الفريق الطبي أكثر من 200 عضو من أطباء 
ومسعفين وممرضين، وعدد من المتطوعين 
من األطباء من عدد من الدول، وسيتمركزون 

في عدد من النقاط المختلفة حول المضمار. 
 مــــن جـــهـــتـــه، وّجــــــه مـــديـــر عـــــام االتـــحـــاد 
المتطوعين  لجنة  للسيارات عضو  البحريني 
والمحكمين الدولية عبدالعزيز الذوادي شكر 
لفائقة  الجزيلين  السيارات  اتحاد  وامتنان 
الندوة  لهذه  لرعايتها  الصحة  وزيرة  الصالح 
الــنــدوة،  تنظيم  فــي  الصحة  وزارة  وجــهــود 

ا آخر مستجدات  مؤكًدا أهمية إقامتها سنويًّ
طب رياضة السيارات وما توصلوا إليه حتى 
للجنة  الكبير  لــلــدور  مشيًرا  الحاضر،  وقتنا 
المتواصل  الدعم  على  البحرينية  األولمبية 
اإلجـــراءات  جميع  تسهيل  في  والــالمــحــدود 
وتذليل كافة العقبات التي تواجه االتحاد من 
أجل تمكين االتحاد من أداء رسالته في نشر 
ودور  المملكة  في  السيارات  رياضة  ثقافة 

حلبة البحرين الدولية.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

“الصحة” تنظم ندوة طب رياضة السيارات

الشيخ عبدالله بن عيسىمن حضور وزيرة الصحة للندوة

جانب من التتويججانب من االجتماع

حسن علي

الثالثاء 26 مارس 2019 
19 رجب 1440

تزامًنا مع 
استعدادات 

“الحلبة” الستضافة 
سباق الفورموال 1

حقــق فريقــا االتحــاد والشــباب الفــوز فــي منافســات الجولــة األولى من القســم 
الثانــي لــكأس الرئيــس لفرق دوري أندية الدرجة األولى كرة اليد، والتي أقيمت 

يوم أمس االثنين.

المجموعة  حــســاب  ففي 
األولــــــى فــــاز االتـــحـــاد 
االتــفــاق  نظيره  على 
)28/32( بعدما انتهى 
الشوط األول لصالحه 

وبذلك   ،)11/14( أيًضا 
أصــبــح رصــيــد االتــحــاد 8 

نقاط واالتفاق 7 نقاط.
ــيــة ولــحــســاب  ــثــان ــاراة ال ــبـ ــمـ ــي الـ  وفــ
المجموعة نفسها، سقط البحرين أمام 
الشباب بنتيجة )38/28( بعدما انتهى 
 ،)13/17( أيًضا  الشوط األول لصالحه 
وبذلك أصبح رصيد الشباب 14 نقطة 
نقاط.   6 والبحرين  الترتيب  قمة  في 
ــة الــيــوم  ــجــول وتــخــتــتــم مــنــافــســات ال
المجموعة  مــن  بمباراتين  )الــثــالثــاء( 

ــى  ــ ــ الـــثـــانـــيـــة، فــــي األول
مع  الــتــضــامــن  يلتقي 
تمام  في  الحصم  أم 
وتعقبها   5 الــســاعــة 
ــاراة  ــ ــبـ ــ مــــبــــاشــــرة مـ
تـــوبـــلـــي وســـمـــاهـــيـــج 
ــد الـــســـاعـــة 7 مــســاء  عــن
اللعبة  اتحاد  وذلك على صالة 
ــقــاط(  ــتــضــامــن )9 ن ــأم الـــحـــصـــم. ال ــ ب
واالنفراد  االنتصارات  مواصلة  يأمل 
اآلمــــال ستصطدم  ــذه  بــالــصــدارة وهـ
ــأم الــحــصــم )5 نـــقـــاط( الــــذي يــريــد  ــ ب
 8( وتوبلي  مــجــدًدا،  المسار  تصحيح 
سماهيج  محطة  أمام  سيكون  نقاط( 
)5 نقاط(، وكالهما يريدا الفوز وتعزيز 

حظوظ المنافسة.

االتحاد والشباب ينتصران بكأس الرئيس
علي مجيد
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واصــل وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد سلســلة زياراتــه لألندية الوطنية، 
حيــث حــرص علــى زيارة نادي المحرق والتقى خالل الزيارة رئيس مجلس إدارة نادي 
المحــرق الشــيخ أحمــد بــن علــي آل خليفــة، وعــدد مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وذلــك 

بحصور عدد من المسؤولين في وزارة شؤون الشباب والرياضة.

وفــي بدايــة اللقاء الذي عقد بمجلس نادي 
المحــرق رحــب الشــيخ أحمــد بــن علــي آل 
خليفــة بوزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة، 
مؤكــدا أهميــة الدور الذي تقــوم به الوزارة 
فــي دعــم األنديــة الوطنيــة للقيــام بالمهام 
الموكلــة لهــا فــي رعايــة الشــباب البحريني 
وتطويــر الرياضــة البحرينيــة وفــق رؤيــة 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمــد آل خليفــة وبما يتوافق مــع مبادرات 
أبرزهــا  ومــن  المجــال  هــذا  فــي  ســموه 
البرنامــج الوطنــي لتطويــر قطــاع الشــباب 

والرياضة “استجابة”. 
وأشــاد رئيــس نــادي المحرق بإطــالق قمة 
الرياضة التي نظمتها وزارة شؤون الشباب 
والرياضــة، والتي تمكنت من جمع األســرة 
الرياضية البحرينية تحت سقف واحد من 
أجــل التباحــث والتناقــش حــول مســتقبل 
الرياضــة البحرينيــة والخــروج بتوصيــات 
وطنيــة نابعة من أفكار الرياضة البحرينية 
ومنتسبيها، مشيرا إلى أن الحركة الرياضة 
تحتــاج مثــل هذه المبــادرات الرائــدة التي 
لتجــاوز  متميــزة  بيئــة  تحقــق  أن  يمكنهــا 
التحديات وتعزيز اإليجابيات في الرياضة 

البحرينية. 
بــن علــي آل خليفــة  وبيــن الشــيخ أحمــد 
االســتثمار  إلــى  اتجــه  المحــرق  نــادي  أن 
الرياضــي منــذ فترة طويلة جــدا، وبدأ في 
اتخــاذ خطــوات مثاليــة فــي هــذا المجــال 
واقتــدى بكلمات عاهل البــالد جاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة في العام 1983 
عندمــا كان جاللتــه وليــا للعهــد وزار نــادي 
المحــرق، وقــال جاللته “في يوم من األيام 
ســيتم تخفيــض الدعــم الحكومــي لألندية 
وعليكــم البحث عن موارد مالية وإيرادات 
ذاتية تدعم النادي، ويضمن اســتمراريته”، 
مشــيرا إلــى أن نادي المحــرق اتخذ كلمات 
جاللة الملك نبراس يضيء له الدرب وبدأ 
التفكيــر فــي مشــاريع اســتثمارية منذ ذلك 

الحين إلى وقتنا الحالي.
وأكــد رئيــس نادي المحرق أهميــة التعاون 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة  بيــن 
والشــركات  جهــة  مــن  الوطنيــة  واألنديــة 
الخاصــة مــن جهــة ثانيــة؛ مــن أجــل دعــم 
فــي  معهــا  والدخــول  الوطنيــة  األنديــة 
شــراكة متميزة تحقق االستفادة للطرفين، 
وتضمــن للرياضــة البحرينيــة الدخــول في 
مجال حديث ومنظم مع الشــركات لتكون 

شريكا فاعال في تطوير الرياضة. 
ومــن جانبــه، أشــاد وزيــر شــؤون الشــباب 
يتكــئ  الــذي  الناصــع  بالتاريــخ  والرياضــة 
عليــه نــادي المحــرق؛ كونــه شــيخ األنديــة 
علــى  حققهــا  التــي  المتميــزة  وبإنجازاتــه 
المملكــة  فــي  الرياضــات  جميــع  صعيــد 
وتحقيقــه إلنجازات نوعية على المســتوى 
الخارجــي منــذ إشــهار النــادي إلــى يومنــا 
بــن  الشــيخ أحمــد  هــذا، مؤكــدا أن نظــرة 
مــن  جعلــت  المســتقبلية  خليفــة  آل  علــي 
متميــزة  اســتثمارات  فــي  يدخــل  النــادي 
واالحتــراف الرياضــي، كمــا أن هذه النظرة 

جعلــت من نــادي المحرق يمتلــك مقومات 
كثيــرة تجعــل منــه واحدا من أهــم األندية 
البحرينيــة التــي يجــب أن تأخــذ طريقهــا 

نحو تطوير منظومته اإلدارية والفنية. 
 وأشــاد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
بالتاريــخ الحافــل الــذي بذله الشــيخ أحمد 
القواعــد  وضــع  فــي  خليفــة  آل  علــي  بــن 
األساسية النطالق نادي المحرق منذ توليه 
رئاســة النادي في العــام 1989، وتمكن من 
بنــاء منظومــة مثاليــة للنــادي خاصــة فــي 
اســتثمار المــوارد المتاحــة للنــادي بصــورة 
فاعلة، إضافة إلى تحقيق النادي في عهده 

إنجــازات محلية كثيرة وبطوالت خارجية 
منهــا 11 بطولة خليجية في الكرة الطائرة 
القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  وبطولــة 
2008 وبطولــة الخليــج لألندية لكرة القدم 
2012، مؤكــدا أن هــذه اإلنجــازات جــاءت 
بتكاتــف الشــيخ أحمــد بــن علــي آل خليفة 
وجميــع أعضــاء مجلس اإلدارة ومنتســبي 

النادي. 
شــؤون  وزارة  تمتلــك  المؤيــد  وأضــاف   
علــى  ســتعمل  خطــة  والرياضــة  الشــباب 
وهــو  القريــب،  المســتقبل  فــي  تنفيذهــا 
تجاريــة  شــركات  إنشــاء  علــى  الموافقــة 

مملوكــة لألنديــة الوطنيــة لتحقيــق جملــة 
حقــوق  حفــظ  بينهــا  مــن  األهــداف  مــن 
االســتثمارية  فعالياتهــا  وزيــادة  األنديــة 
وتســجيل أصولها ومواردهــا، وقد وجدت 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضة في نادي 
المحــرق المثــال األفضــل للبــدء فــي هــذا 
مــن  كبيــرا  عــددا  يضــم  كونــه  المشــروع؛ 

األصول والمشاريع االستثمارية. 
وأشــار وزير شــؤون الشباب والرياضة إلى 
أن الموافقة على إنشــاء شــركة استثمارية 
مملوكة لنادي المحرق في مرحلتها األولى 
سيرتكز على تسجيل أصول النادي بشكل 

وتوثيــق  تســجيل  علــى  والعمــل  كامــل 
للنــادي  التابعــة  االســتثمارية  المشــاريع 
وتســجيل عالمة وشعار النادي لحفظ هذا 
الحق واســتخدامه في مشــروعات قادمة، 
إضافــة إلــى إنشــاء متجــر رياضــي يحمــل 
اسم النادي لبيع مستلزمات النادي ويحقق 

الدعم له. 
الجديــد  التنظيــم  أن  المؤيــد  أيمــن  وبيــن 
ومــن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون  لــوزارة 
االســتثمار  إدارة  اســتحداث  خــالل 
ســتعمالن  القانونيــة  الشــؤون  وإدارة 
بصــورة متناغمــة مــع نــادي المحــرق؛ مــن 

أجــل تحقيــق هــذا المشــروع مــن الناحيــة 
االستثمارية، إضافة إلى اتخاذ اإلجراءات 
القانونية لذلك باعتبار أن نجاح المشــروع 
ستكون له انعكاسات إيجابية على األندية 

البحرينية في المستقبل”. 
 وفي معرض رده على الموافقة على إنشاء 
شــركة اســتثمارية مملوكــة لنــادي المحرق 
هنأ الشــيخ أحمد بن علي آل خليفة توجه 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة؛ بوصفها 
خطــوة في الطريــق الصحيح نحو تحويل 
األنديــة الوطنية لشــركات تجاريــة، مؤكدا 
استعداد النادي لهذه الخطوة والتعاون مع 
الــوزارة للبــدء فــي تنفيذهــا، والعمــل على 
إنجــاح التجربــة األولــى؛ كونهــا تستشــرف 

مستقبل األندية. 
بــن  أحمــد  الشــيخ  ناقــش  اللقــاء  وأثنــاء 
علــي آل خليفــة مــع أيمن المؤيــد عددا من 
التطويــر  بينهــا  ومــن  النــادي،  احتياجــات 
الشامل لنادي المحرق، التنسيق الستخدام 
االســتاد لتدريبــات فــرق النــادي، وتطويــر 
مرافــق النــادي وبنــاء مشــروعات خدميــة 
تابعة للمنشــآت الرياضية وتســوير النادي، 
إضافة إلى دعم المشروعات االستثمارية. 
وفــي نهايــة اللقــاء، قــدم الشــيخ أحمــد بن 
علــي آل خليفــة هديــة تذكاريــة إلــى وزيــر 

شؤون الشباب والرياضة.

هدية تذكارية المؤيد يزور نادي المحرق

المؤيد يزور “المحرق” ويطلع على برامجه واحتياجاته
ــادي  ــن ــل ل ــة  ــوك ــل ــم م اســتــثــمــاريــة  ــة  ــركـ شـ أول  تــأســيــس  عــلــى  الـــمـــوافـــقـــة 

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة
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دراسة استثمار 
عالمة النادي 

التجارية

 قرار تاريخي...  
اق  و“المحرق” سبَّ

في االستثمار 
ونظرة أحمد بن 
علي مستقبلية

حمد بن علي: ندعم توجه الوزارة... 
والنادي مستعد للخطوات االستثمارية

المحرق أدخل 
االستثمار 

واالحتراف... 
والنادي مثال 

يحتذى به

الثالثاء
26 مارس 2019 
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يخــوض منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم عنــد 7 مــن مســاء اليــوم لقــاءه الثالــث واألخيــر فــي 
التصفيــات المؤهلــة لكأس آســيا تحت 23 عاما 2020، وذلك حينما يالقي منتخب فلســطين، 

على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

ومصيريــة  حاســمة  اليــوم  مبــاراة  وتعتبــر   
نحــو التأهــل إلــى النهائيــات اآلســيوية، إذ إن 
فــوز منتخبنــا األولمبــي ســيضعه فــي صــدارة 
المجموعــة ويؤهلــه، فيمــا فــي حالــة التعادل، 
فــإن الفريقيــن ســيلجأن للحســم عبــر ركالت 
الترجيــح بســبب تعادلهمــا فــي كافــة النقــاط 

واألهداف )6 نقاط و 10 أهداف(.
وتفتتــح مباريــات الجولــة الثالثــة للمجموعــة 
عند 4 عصًرا بلقاء يجمع منتخبي ســيريالنكا 
وبنغالديــش، وذلك على اســتاد مدينة خليفة 
الرياضيــة أيًضــا، فــي مبــاراة غيــر مؤثرة على 

مسار التأهل.
ويقــود منتخبنــا األولمبــي المــدرب التونســي 
ســمير شمام، والذي اســتقر على قائمة مكونة 
مــن 23 العًبــا هــم: عمــار محمــد، ســيد محمــد 
بوغمــار، حســين جميــل، حمــد  أحمــد  أميــن، 
شمســان، حســين الخياط، علي حســن يحيى، 
محمــد مرهون، أحمــد صالح، محمد الحردان، 
عبدالعزيز خالد، جاســم خليف، ســيد إبراهيم 
علــوي،  أحمد حبيب، محمد الشامســي، ســيد 
هاشــم عيســى، أحمد الشــروقي، عدنان فواز، 
العصفــور،  عبــاس  األحمــدي،  عبدالرحمــن 

يوسف حبيب، حسن مدن وأنور أحمد.

 فوزان متتاليان

قــد دشــن مشــواره  األولمبــي  وكان منتخبنــا 
فــي التصفيــات اآلســيوية بفوزيــن متتالييــن 
على حســاب بنغالديش بهدف دون رد، وعلى 

حساب سيريالنكا بنتيجة )9-0(.
ويســعى المنتخــب لمواصلــة مشــواره الناجح 
علــى  ثالًثــا  فــوًزا  وتحقيقــه  التصفيــات  فــي 
التوالــي يمنحــه بطاقــة التأهل إلــى النهائيات 
اآلســيوية التي ســتقام شــهر يناير المقبل في 

تايلند.
وينص نظام التأهل في التصفيات اآلســيوية 
مــن  األولــى  المراكــز  أصحــاب  ترشــح  عــن 
المجموعــات الـــ 11، باإلضافــة إلــى أفضــل 4 

منتخبات تحتل المركز الثاني.

 تدريب مسائي

فلســطين،  أمــام  اليــوم  لمبــاراة  واســتعداًدا 
ا،  مســائيًّ تدريًبــا  األولمبــي  المنتخــب  خــاض 
مســاء أمس، على المالعــب الخارجية التابعة 

لالتحاد
البحرينــي لكــرة القــدم، وذلك بقيــادة المدرب 

التونسي سمير شمام والطاقم المعاون.

 مباراة جيدة

وصف العب المنتخب األولمبي حمد شمسان 
المباراة التي قدمها المنتخب أمام ســيريالنكا 

بـ”الجيدة”. 
وقــدم حمــد شمســان شــكره ألفــراد الجهازين 
الفنــي واإلداري للمنتخــب عــالوة على زمالئه 
الالعبين، مقدًما التهنئة للبحرين بمناسبة هذا 

الفوز الثاني في التصفيات اآلسيوية. 
وأشــار شمســان إلــى أن المنتخــب نجــح فــي 
تحقيــق فــوز عريــض، منّوًهــا إلــى أن الفوزين 
التأهــل، مؤكــًدا  المتتالييــن ال يعنيــان حســم 
مبــاراة  خــالل  أقــوى  أداء  تقديــم  أهميــة 

فلسطين.

 تبقى األهم

هاشــم  ســيد  األولمبــي  المنتخــب  العــب  أكــد 
فلســطين  أمــام  المتبقيــة  المبــاراة  أن  عيســى 
هــي األهــم فــي مشــوار المنتخــب بالتصفيــات 
أن  عيســى  هاشــم  ســيد  وأوضــح  اآلســيوية. 
المنتخــب نجــح فــي تجــاوز أول عقبتيــن عبــر 
الفــوز علــى بنغالديــش وســيريالنكا. ولفت إلى 
أن الالعبين طووا صفحة أول مباراتين، مشيرا 
إلــى التركيز علــى مباراة اليــوم لتحقيق النقاط 
الثــالث والظفــر ببطاقــة التأهــل. ودعــا عيســى 
الجماهير البحرينية إلى الحضور والتواجد في 
المبــاراة المهمــة اليــوم أمــام فلســطين؛ لمؤازرة 

المنتخب وتشجيعه لحسم التأهل.

 محك حقيقي

عبدالعزيــز  األولمبــي  المنتخــب  العــب  أكــد 
خالــد أن مبــاراة فلســطين اليــوم هــي المحــك 
الحقيقــي. وقــال عبدالعزيز خالــد إن المنتخب 
علــى  مجهــود  بأقــل  فــوز  تحقيــق  فــي  نجــح 

حساب سيريالنكا بتسعة أهداف دون رد.
بعيــن  فلســطين  لمبــاراة  وأضاف:”نتطلــع 
االعتبــار؛ كونهــا األهــم فــي مشــوار التأهل إلى 
النهائيات اآلسيوية، ونسعى لحسم التأهل عبر 
تحقيق الفوز فيها”. ولفت خالد إلى أن الجميع 
ينتظــر أداء أكثــر قــوة مــن المنتخــب األولمبي 
داعًيــا الجمهــور إلــى الوقــوف خلــف المنتخــب 

ومؤازرته للحصول على بطاقة التأهل.

 مساندة الجماهير

أكــد العــب المنتخــب األولمبي محمــد مرهون 
الدور الكبير الذي ستلعبه المؤازرة الجماهيرية 
اليــوم خــالل مبــاراة فلســطين. وأشــار محمــد 
مرهــون إلى أن الجمهور البحريني ليس غريبا 
منتخباتــه وتشــجيعها،  التواجــد خلــف  عليــه 
الفًتــا إلــى أهميــة الحضــور؛ لتحفيــز الالعبيــن 
علــى تقديم أفضل المســتويات. وحول مباراة 
سيريالنكا، بين مرهون أن المنتخب قدم أداًء 
ممتــاًزا، مشــيًرا إلــى تبقي خطــوة واحدة نحو 
حســم التأهــل، الفًتا إلى نســيان أول مباراتين 
مواجهــة  علــى  والتركيــز  المنتخــب  خاضهمــا 

اليوم أمام فلسطين.

  منتخبنا األولمبي

  عبدالعزيز خالد

جماهير األحمر مطالبة بالحضور اليوم

حمد شمسان   سيد هاشم عيسى  محمد مرهون

األولمبي يالقي فلسطين في مباراة حاسمة اليوم
2020 ــا  ــ ــاًم ــ ع  23 تـــحـــت  آســـيـــا  كـــــأس  نـــحـــو  “األحـــــمـــــر”  يـــؤهـــل  ــوز  ــ ــف ــ ال

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

 

الحمدانــي  عيســى  البحرينــي  المــدرب 
العب ســابق ومــدرب نــادي األهلي الذي 
وصــل بمنتخب البحرين العســكري ألول 
مــرة في تاريخه في أذربيجان، وســاهم 
بفــوز نــادي الرفاع الشــرقي فــي الدرجة 
الثانيــة بــكأس جاللة الملك، وعن خبرته 
التدريبية التي امتدت لتسعة عشر عاما 

أجريُت معه الحوار التالي:   

منذ متى بدأت رحلة  «
التدريب؟

 رحلــة التدريــب بــدأت ســنة 1998 فــي 
نــادي المحرق، وبدأت التدريب تدريجيا 
إلــى  وصــوال  الناشــئين  الالعبيــن  مــن 

الفريق األول. 

المدرب عيسى أين كان  «
قبل التدريب؟ 

نــادي  فــي  العًبــا  كنــت  التدريــب  قبــل   
المحــرق مــن ســنة 1979 إلــى 1998، ثم 

اتجهت إلى التدريب.

حّدثنا عن تجاربك التدريبية؟ «

الرفــاع  ونــادي  المحــرق  نــادي  دربــت 
الشــرقي ونادي الحــد، واآلن أدرب نادي 

األهلي في الدرجة الثانية.

 أثناء المباراة، الضغط  «
النفسي يكون على الالعب 

أكثر أم المدرب؟ ولماذا؟

علــى  الضغــط  يكــون  المبــاراة  أثنــاء   
المــدرب أكثــر؛ ألن الالعــب ربمــا يشــعر 
بضغوطات قبل المباراة، ولكنها تتالشى 
أثناء اللعب. أما المدرب ال تنتهي مهمته، 
بــل يظل يحمل مســؤولية مســتوى أداء 
الالعبيــن ونتيجة المبــاراة وتقييم مدى 
تطبيــق  ومــدى  التدريــب  خطــة  نجــاح 

الالعبين توجيهاته. 

 كيف تؤثر الحالة النفسية  «
لالعب على أدائه في 

المباراة؟

 هناك الكثير من األشياء التي تؤثر على 
التهيئــة  المبــاراة،  وأثنــاء  قبــل  الالعــب 
قبــل المبــاراة مهّمــة جــًدا، فلكل شــخص 
نفســيته  تهيئــة  فــي  وأســلوبه  طريقتــه 
إلــى  يســتمع  مــن  فهنــاك  وتحســينها، 
موســيقى أو ممارســة هوايتــه كالرســم 
والكتابــة، وبالطبــع المــدرب لــه دور كبير 
لتهيئة الالعب للمباراة عن طريق الكالم 
لالعــب،  المعطــاة  والمهــام  التحفيــزي 
فــإذا كان هنــاك ضغــط علــى الالعــب من 
ناحيــة المطالبــة بنتائــج عاليــة خصوصا 
إذا كان الفريــق المواجــه قوي، واإلحماء 
يجب أن يكون جيد؛ ألن اللياقة البدنية 
تجعــل الالعــب يلعــب 90 دقيقــة بتركيز 
ذهنــي عــال، وفــي حال عــدم توافر هذه 
المهيئات يكون الالعب في حال تشــتت 
وغيــر مرتــاح نفســيا ممــا ســيؤثر علــى 

أدائه في المباراة.

ما أسباب تعثر النادي؟ «

لقــد مــر األهلــي بظــروف ترجــع لمجلس 
علــم  لديهــا  فهــي  النهايــة،  فــي  اإلدارة 
أول  هــذا  ألن  منــي؛  أكثــر  باألســباب 
موسم لي مع النادي، فربما يكون بسبب 
عــدم وجــود ميزانيــة كافيــة للفريــق أو 

العشوائية في استحضار الالعبين.

عالَم يعتمد عيسى  «
الحمداني في اختيار 

الالعبين؟

التــوازن،  علــى  الالعبيــن  اختيــار  يقــع 
فمثــال فــي األهلــي هنــاك عنصــر الخبــرة 
الالعبيــن  فمــزج  الشــباب،  وعنصــر 
الشــباب مــع عنصر الخبــرة مهم للمدرب، 
وهنــاك عناصــر للفريــق “العمــود الفقري” 
مثــل الحــارس، المدافــع، العــب الوســط 
والمهاجــم أركز عليها ألصل للهدف الذي 

أريده كمدرب.

ما أصعب مباراة خاضها  «
الفريق؟

في هذا الموســم ال أجد أن هناك صعوبة 
بالنســبة للفريــق بحكــم أن األهلي يلعب 
فــي الدرجــة الثانيــة، ولكــن ربمــا أصعب 
المبــارات التــي نواجه صعوبــة معها هي 
التــي تلعــب بطريقــة دفاعيــة بحتة مثل 
قاللــي، إذ لــم نتمكن من الفــوز عليهم إال 
في آخر 15 دقيقة، وباإلضافة إلى صغر 

مساحة الملعب.

ماذا ينقص الفريق ليصل  «
لمستوى أفضل؟

أي فريق يريد أن يصل لمســتوى أفضل 
توفيــر  اإلدارة  مجلــس  علــى  يجــب 
العبيــن لــه، كلمــا تــم توفيــر العبيــن ذي 
مهارة عالية كلما ارتقى الفريق لمستوى 
أعلــى، ولكن األهلي بحكم أنه يلعب في 
الدرجــة الثانيــة ولديــه العــب محتــرف 
واحــد. أمــا أنديــة الدرجة األولــى لديهم 
يحتــاج  األهلــي  أكثــر،  أو  محترفــان 
وبذلــك  خطوطــه،  وتقويــة  محترفيــن 
فــي  المنافســة  الفــرق  مــن  ســيصبح 

الموسم الثاني.

ما تقييمك للدوري  «
البحريني؟

الــدوري  أن  أرى  نظــري  وجهــة  مــن 
البحرينــي ال يــزال ضعيًفا بالنســبة لدول 
الخليــج، وأكبــر دليــل النتائــج الخارجية 
علــى مســتوى بطــوالت آســيا ومجلــس 
التعــاون بحكــم الظــروف التــي تعانيهــا 
األنديــة فــي البحريــن ونوعيــة الالعبين 
المحترفيــن والالعــب البحرينــي ال يزال 
هاٍو لكرة القدم، إضافة إلى قلة المالعب 

فــي األنديــة وتحســين البنيــة التحتيــة، 
الــدوري  ارتقــى  ذلــك  مــن  الرغــم  علــى 
هــذا الموســم؛ ألنــه يحمــل اســم الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة قائــد الحرس 
الملكي ورئيس المجلس األعلى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  ورئيــس  والرياضــة 
قبلــه  مــن  دعــم  فهنالــك  البحرينيــة، 
خصوصــا مــن الناحيــة اإلعالميــة اّلــذي 

يحمل تطوًرا ملحوًظا.

ما خططك المستقبلية  «
لتطوير النادي؟

هنالــك خطة موجهــة لالعبين وتقويتهم 
للموســم القادم، وإقامة معســكر للفريق، 
يحتاج نادي األهلي تخطيطا أفضل في 
الفئــات الســنية، ومديــرا فنيــا ومدربيــن 

فنيين ليعود إلى وضعه السابق. 

 كيف تقيم اهتمام مملكة  «
البحرين بكرة القدم؟

االهتمام من الرياضة يجب أن يأتي من 
الحكومــة خصوصــا كــرة القــدم، فيجــب 
ووضــع  األنديــة  ودعــم  مالعــب  إنشــاء 
االتحــاد  يطــور  وأن  عاليــة،  ميزانيــات 

البحريني الدوري البحريني.

برأيك، هل يلعب الجمهور  «
دورا في تطوير أداء 

الالعبين؟

الجمهــور  حضــور  زاد  فكلمــا  بالتأكيــد، 
وتشــجيعهم، شــعر الالعــب بالمســؤولية 

أكثر مما يدفعه لتقديم أفضل ما لديه.

الحمداني: ال يزال مستوى كرة القدم ضعيفا في البحرين
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يخــوض فريــق باربــار ممثــل كرة اليــد البحرينية في البطولة اآلســيوية الـ 21 لألندية أبطــال الدوري المقامة بالكويــت أهم لقاءاته 
بالــدور الرئيــس أمــام الدحيل القطري في الســاعة الخامســة والنصف من مســاء اليوم الثالثاء على صالة نــادي الكويت، وذلك في 
ثاني لقاءات الفريق بالدور الرئيس لحســاب المجموعة الثانية، حيث يعتبر هذا اللقاء حاســم ومفصلي بالنســبة لباربار إذا ما أراد 

البقاء في أجواء البطولة والمنافسة على اللقب اآلسيوي. 

المبــاراة بمثابــة مفتــرق طــرق أمــام باربــار 
فــي مشــواره اآلســيوي، فاالنتصــار وحده 

هــذه  فــي  الفريــق  عنــه  يبحــث  الــذي 
فــي  مســاعيه  ظــل  فــي  المبــاراة 

الوصــول إلى الدور نصف النهائي 
أمــا  اآلســيوي.  النســخة  مــن 
التعــادل، فيبقي حظــوظ باربار 
قائمة حتى الجولة األخيرة، إال 
أنهــا ســتكون ضعيفــة جدا، في 
الوقت الذي ســترمي الخســارة 

بالفريــق نحــو مباريــات تحديــد 
دائــرة  عــن  واالبتعــاد  المراكــز 

المنافسة على اللقب. 
 باربــار أنهــى تحضيراتــه لهــذه المبــاراة 

بتدريــب صباحي علــى صالة نادي كاظمة، 
عمليــات  بإجــراء  التدريــب  بــدأ  حيــث 
األحمــاء قبل الدخول فــي تطبيق الخطط 
الهجوميــة والدفاعية التي ســيعتمد عليها 
الفريــق فــي هــذه المبــاراة، خصوصــا فــي 
ظــل تواجــد الحارس المصــري محمد علي 
الــذي خــاض المباراة الســابقة أمــام الوكرة 
مــن غير أي حصة تدريبية، حيث وضحت 
التدريــب  فــي  العاليــة  المعنويــة  الــروح 
والتــزام الالعبيــن بتعليمــات الجهــاز الفني 
بقيــادة المــدرب ســيد علــي الفالحــي الذي 
حــدد الجوانــب الســلبية التــي وقــع فيهــا 
الفريــق فــي المبــاراة الســابقة، إضافــة إلى 
تصحيــح األخطــاء والتركيــز علــى النقــاط 
المبــاراة  هــذه  مــن  للخــروج  الدفاعيــة 
بانتصــار يزيــد مــن حظــوظ الكواســر فــي 

التأهل لنصف النهائي. 
الفنــي  الجهــاز  يعتمــد  أن  المؤكــد  ومــن   
علــى الحــارس محمــد علــي أساســيا منــذ 
البدايــة؛ نظرًا للمســتوى الرفيع الذي قدمه 
فــي المبــاراة الســابقة، إضافــة إلــى أهميــة 
المبــاراة، في حين ســيكون الدور الدفاعي 
ملقــى علــى عاتــق الرباعــي محمــد حبيــب 
ومحمــد ميــرزا، إضافــة إلى عيســى البناي 
ومحمــود عبدالقــادر، مع إمكان االســتعانة 
بمحمــد عمــار في بعــض الفتــرات، على أن 
يتواجد الثنائي أحمد المقابي وعلي رجب 

في مركزي الجناح. 

التغيــر  فــإن  الهجومــي،  الشــق  فــي  أمــا   
المتوقــع هو بخروج محمــد ميرزا ودخول 
جعفــر عبــاس كالعــب دائــرة، مــع إمــكان 
االســتعانة بقائــد الفريــق جعفــر عبدالقــادر 
بصــورة أكبــر، وذلــك عائــد للخبــرة الكبيرة 
التــي يمتلكهــا جعفــر وحاجــة الفريــق إلــى 
خدماتــه وتقديمه لإلضافــة في هذا اللقاء 

الحساس بالنسبة للفريق. 
االنتصــار  إلــى  بحاجــة  باربــار  وســيكون   
بفــارق هدفيــن أو أكثــر مــن أجــل تجنــب 
الدخــول في أي حســابات ممكنة في حال 
تســاوي الفــرق الثالثــة بــذات الرصيــد مــن 
النقــاط، األمــر الــذي يتطلــب مــن الالعبين 
التركيــز على الشــقين الدفاعي والهجومي 
والعمــل علــى تقديم كل مالديهــم للمحافة 
علــى الفرصة األخيــرة في التأهــل والبقاء 
في دائرة المنافسة على اللقب اآلسيوي. 

 وتعــول الجماهيــر البحرينيــة الكثيــر على 
كواســر باربــار في هــذه المبــاراة، خصوصا 
وأن الفريق يمتلك اإلمكانات والقدرة على 
اإلطاحــة بمنافســة فــي المبــاراة وتحقيــق 
االنتصار، وذلك بعد المستوى الذي ظهر به 
الالعبــون في المباريات القوية أمام الفرق 

المرشحة للمنافسة على اللقب. 

 مدن يعود إلى البحرين 

عــاد العــب الديــر المحتــرف فــي صفوف 
باربــار حســن مــدن إلــى أرض الوطــن 
البحريــن بعــد انتهــاء مشــواره فــي 
وذلــك  رســمية،  بصــورة  البطولــة 
بســبب اإلصابــة التــي تعــرض لها 
في المباراة الثانية له مع الفريق، 
والتــي كانــت أمــام فريــق الكــرخ 
العرافــي فــي الــدور التمهيدي من 
البطولــة، حيــث تعــرض مــدن إلى 
إصابــة فــي الركبة أدت إلــى ابتعاده 
األولــى  الفتــرة  فــي  المباريــات  عــن 
الفحوصــات  عديــد  خاللهــا  أجــرى  التــي 
الطبية، حتى تبين تعرضه لقطع في الرباط 
الصليبي األمر الذي أدى إلى انتهاء البطولة 
إليــه وربمــا موســمه بالكامــل إذا مــا أكــدت 
فــي  الالعــب  ســيجريها  التــي  الفحوصــات 

البحرين بعد عودته. 
صبــاح  مــدن  زميلــه  باربــار  العبــو  وودع 
يــوم أمــس، حيــث تمنوا لــه الشــفاء العاجل 
والعــودة الســريعة إلــى المالعــب خصوصــا 
وأنــه كان مــن عنصــرا مؤثرا مــع الفريق في 

الفترات التي لعب فيها. 

عمار: سنقاتل من أجل االنتصار 

قــال العــب باربــار محمــد عمــار إن الفريــق 
والقتــال  االنتصــار  تحقيــق  علــى  عــازم 
إســعاد  أجــل  مــن  المبــاراة؛  نتيجــة  علــى 
الجماهيــر البحرينيــة بصــورة عامــة، وقــال 
عمــار “المعنويــات مرتفعــة للفريــق والــروح 
االنتصاريــة حاضــرة فــي التدريــب األخيــر 
للفريــق اســتعدادا لمبــاراة اليــوم، وهــو مــا 
نتيجــة  بتحقيــق  متفائــال  الجميــع  يجعــل 
إيجابية وعدم الخروج من دائرة المنافســة 
نصــف  الــدور  إلــى  التأهــل  بطاقتــي  علــى 
النهائــي من البطولة، حيث إن الجميع عاقد 
العــزم علــى تقديم كل مــا لديه فــي المباراة 

للخروج بأفضل نتيجة”. 
تعــرض  الفريــق  أن  وتابــع عمــار “صحيــح   
لخســارة مؤلمــة فــي اللقــاء الســابق، إال أن 
ذلــك لــم يقلل مــن عزيمة الالعبيــن، بل على 

تحقيــق  علــى  إصرارهــم  مــن  زاد  العكــس 
اليــوم،  مواجهــة  فــي  والفــوز  االنتصــار 
خصوصــا وأن عناصــر الفريق تبــدو مكتملة 

بصورة كبيرة”. 
 وعــن الصعوبــة المتوقعــة فــي المواجهــة، 
هــذه  فــي  ســهلة  مبــاراة  توجــد  “ال  قــال 
البطولــة، ولــكل مبــاراة حســاباتها الخاصــة، 
وطلمــا تواجــدت الفرصة فــي التأهل فعلينا 
اســتغاللها والمحافظــة عليهــا، وكل ما علينا 
هــو التركيــز فــي المبــاراة وتقليــل األخطــاء 
فــي الجانبين الدفاعي والهجومي؛ من أجل 

تحقيق االنتصار”. 

خلف: الفريق جاهز للمواجهة األهم 

قــال حــارس باربار عيســى خلــف أن الفريق 
جاهــز لخــوض مبــاراة اليــوم أمــام الدحيــل 
بالبطولــة،  للفريــق  األهــم  المواجهــة  فــي 
وقــال خلــف “مبــاراة اليــوم واحدة مــن أهم 
مباريــات البطولــة، فالفوز فيهــا يعني البقاء 
فــي المنافســة علــى بطاقــة التأهــل لنصــف 
النهائــي. أمــا الخســارة، فتنهي آمــال الفريق 

المراكــز  علــى  بالمنافســة  االســتمرار  فــي 
األولــى، وهــو مــا يزيد من حماســة الالعبين 
ورغبتهــم فــي تقديــم مبــاراة قويــة وكبيرة 
وكل مــا لديهــم فــي هــذه المبــاراة؛ مــن أجل 
تحقيــق االنتصــار”.  أضــاف “الفريــق جاهــز 
بعــد التدريب األخير الذي خاضه اســتعدادا 
بصــورة  متكملــة  اآلن  والعناصــر  للمبــاراة، 
كبيــرة في ظل تواجد الحــارس محمد علي 
مــع الفريــق واإلضافــة الفنيــة التــي قدمهــا، 
التحــق  الــذي  ميــرزا  محمــد  إلــى  إضافــة 

بالفريق هو كذلك بالمباراة السابقة”. 
وأكــد خلــف أنــه مســتعد لتقديــم اإلضافــة 
يكــون  وقــت  أي  فــي  للفريــق  والمســاعدة 
الفريــق فــي حاجتــه، وقال “أتمنــى التوفيق 
للفريــق فــي المبــاراة، وأن نتــدارك األخطــاء 
التــي وقعنــا بها في المباراة الســابقة، والتي 
كلفتنا الخروج بنتيجة الخســارة، وأنا جاهز 
لتقديــم اإلضافــة للفريق متى ما قرر الجهاز 
المجموعــة  فــي  كبيــرة  ثقتــي  لكــن  الفنــي، 
والحارس محمد علي الذي قدم نفسه كرقم 

صعب منذ المباراة األولى”. 

  مقتطفات من آسيوية اليد 

 حرص الالعبون على الخروج مساء  «
يوم أمس األول بعد العودة إلى 
الفندق من المباراة أمام الوكرة، 

حيث احتاج الالعبون لتغير 
حالتهم النفسية والمعنوية بعد 

المباراة. 

 عقد الجهاز الفني اجتماعا مسائيا  «
بعد مباراة الوكرة رفع من خالله 

معنويات الالعبين وشجعهم على 
تقديم األفضل في المباراة القادمة 

أمام الدحيل حيث أن الفريق؛ 
كونها المباراة األهم في مشوار 

الفريق بالبطولة اآلن. 

 واصل مساعد المدرب حسن  «
مدن عمله على تجهيز مقاطع 

الفيديو التي يتم عرضها لالعبين 
في االجتماعات الفنية التي يقيمها 

الجهاز الفني للفريق، حيث تعتبر 
هذه االجتماعات مهمة لتحضير 

الالعبين لمواجهة منافسيهم 
واالستعداد بأفضل صورة 

للمباريات. 

 يواصل الالعبون البحرينيون  «
المتواجدون في البطولة نجاحهم 
وتقديم للمستويات القوية، وهذا 

تأكيد للمكانة التي وصلت إليه 
اللعبة في البحرين على المستوى 

اآلسيوي والعالمي، حيث كان لعلي 
ميرزا دور كبير في انتصار الشارقة 

على مضر، فيما كان علي عيد 
السالح األقوى للصداقة اللبناني 

في مواجهته مع الدحيل التي 
خسرها، في حين أن الثالثي حسين 

الصياد ومحمد ميرزا ومحمد 
عبدالحسين بدأت بصامتهم تظهر 

بوضوح مع فريقهم الكويت. 

 تتواجد وسائل اإلعالم الخليجية  «
بصورة كبيرة في هذه البطولة، 

وبالخصوص المصورين الذي 
تربطهم عالقة قوية بالالعبين 

واألندية المشاركة.

عيسى عباس من الكويت

باربار أمام لقاء حاسم ومفصلي بالبطولة اآلسيوية لألندية

فارسا النهائي يحشدان قواهما للمواجهة الحاسمة غًدا
دخــل فارســا نهائــي الــدوري الوطنــي للجامعــات لكــرة القــدم فريــق جامعــة البحرين 
وفريــق جامعــة العلــوم التطبيقيــة أجواء مباراتهما الختامية الحاســمة التي ســتقام 
مســاء غٍد األربعاء على اســتاد النادي األهلي التي ســتحدد بطل النســخة األولى من 

الدوري الجامعي.

 وسيختتم فارسا نهائي الدوري الجامعي 
اســتعداداتهما الفنيــة مســاء اليــوم بعدما 
خــاض كال منهمــا تدريًبا واحــًدا في األيام 
الماضيــة نظــًرا لظروف الطلبة الدراســية، 
علــى أن يخوضــا مســاء اليــوم تدريبهمــا 
العلــوم  فريــق  ســيجري  حيــث  األخيــر 
التطبيقيــة تدريبــه األخيــر لليــوم الثانــي 
علــى التوالــي علــى ملعــب نــادي المحــرق 
بقيادة مدربه الوطني صالح حبيب، فيما 
ســيجري فريــق جامعــة البحريــن تدريبــه 
األخير على ملعب نادي ألبا الذي ســبق له 
التدرب عليه السبت الماضي وكان تدريًبا 
اليــوم  تدريــب  يكــون  أن  علــى  ا  أساســيًّ
عبــدهللا  الكابتــن  مدربــه  بقيــادة  خفيًفــا 

الجزاف لوضع اللمسات النهائية.

العبيدلي: ال نتأثر بالغيابات 
وجاهزون لحسم البطولة

أكــد إداري ومســاعد مــدرب فريق جامعة 
عيســى  مدينــة  نــادي  العــب  البحريــن 
الدولــي الســابق عــادل العبيدلــي جاهزيــة 
فريقه لخوض المباراة الحاسمة وتحقيق 
البطولــة وتشــريف اســم الجامعــة الرائدة 
فــي  العبيدلــي  وقــال  الــدوري.  هــذا  فــي 
األمــور  جميــع  ”إن  صحافــي:  تصريــح 
وحرصنــا  جيــدة  بالفريــق  المحيطــة 
متفرقــة  تدريبيــة  حصــص  إجــراء  علــى 
للفريــق قبــل المباراة ليكــون الالعبين في 
النفســي  وتركيزهــم  الفنيــة  جاهزيتهــم 
الجامعــة  إدارة  ومتابعــة  اهتمــام  وســط 

فــي دعم الفريق وهناك جهود مبذولة من 
جميــع منســوبي الجامعــة خصوًصــا كليــة 
التربيــة الرياضيــة للوقوف مع الفريق في 
اللقــاء النهائــي، ونحن ســنخوض المباراة 
بطمــوح التتويــج بالبطولــة األولــى رغــم 
أهميــة وصعوبــة المبــاراة ونحــن نحتــرم 
قــوة فريــق العلــوم التطبيقيــة الــذي ظهر 

بصورة قوية في الدوري”.

فتحي: األوراق مكشوفة.. 
وشعارنا اللقب

أكــد العب فريق جامعة العلوم التطبيقية 
لكرة القدم نادر فتحي أن فريقه سيدخل 
الجامعــي  للــدوري  الختاميــة  المبــاراة 
مــن  غــًدا  البحريــن  جامعــة  فريــق  أمــام 
أجــل تحقيق الفــوز، وتحت شــعار “اللقب 
مــن  الالعبيــن  يحملــه  والــذي  غيــره”  وال 
أجــل تحقيقــه. وقــال فتحي فــي تصريح 
صحافــي: “عطًفــا علــى نتائجنــا اإليجابية 
فــي الجــوالت الســابقة، شــعارنا هــو الفوز 

المبــاراة  فــي  البحريــن  جامعــة  علــى 
لــن  المبــاراة  بــأن  نعلــم  نحــن  الختاميــة، 
نتيجتهــا  كانــت  أن  بعــد  ســهلة  تكــون 
األمــور  لكــن  األول،  الــدور  فــي  إيجابيــة 
تغيــرت اآلن واألوراق أصبحت مكشــوفة 
لدى الفريقين وسنعمل بكل جهد من أجل 
تحقيــق النتيجــة المطلوبــة التــي تجعلنــا 
في المركز األول واختتام المســابقة بدرع 
“فريــق  فتحــي:  نــادر  أضــاف  الــدوري”.  
جامعــة البحريــن يمتلــك العبيــن جيدين، 
ونحــن لدينــا أفضــل الخامات فــي الفريق 
وأثــق تمامــًا بــأن زمالئــي ســيكونون عنــد 
الموعــد وســيظهرون بأفضــل صــورة فــي 

المواجهة”.

جامعة البحرين للسلة يحقق 
العالمة الكاملة

العالمــة  البحريــن  جامعــة  فريــق  حقــق 
للمرحلــة  مبارياتــه  آخــر  فــي  الكاملــة 
التمهيديــة من الدوري الوطني للجامعات 

لكــرة الســلة إثر تغلبه على منافســه فريق 
جامعة العلــوم التطبيقية بنتيجة 98-74، 
وبذلك سيلعب فريق جامعة البحرين في 
الــدور نصــف النهائي أمــام الفريــق الحائز 
على المركز الرابع في الترتيب العام، فيما 
أحــرز فريــق جامعــة AMA الدوليــة فــوًزا 
ا علــى فريــق جامعــة بوليتكنــك  مســتحقًّ
بنتيجة 58-82 في ختام مباريات الجولة 

التاســعة التــي أقيمــت على صالــة جامعة 
البحريــن الطبية بالمحرق، ويمتلك مباراة 
 ،BIBF مؤجلــة ســتلعب اليوم أمام فريــق
وفــي حــال فــوزه فإنــه ســيحتل المرتبــة 
الثانيــة بالترتيــب العام، وســيلعب بالتالي 
أمــام الفريــق الحائــز علــى المركــز الثالــث 
وهــو فريــق الجامعــة األهليــة فــي الــدور 

نصف النهائي.

اللجنة اإلعالمية

عادل العبيدلينادر فتحي 

ــتــأهــل ــى حـــظـــوظ ال ــل ــاظ ع ــف ــح ــل ــوز ل ــفـ ــار الـ ــع ــش ــه الــدحــيــل الــقــطــري ب ــواجـ يـ

حسن مدن

محمد عمار عيسى خلف
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إعداد: هبة محسن

ا صباح أمس في المقر الجديد بضاحية السيف أول فرع للمجموعة في البحرين وخارج نطاق المملكة  عقدت مجموعة الحقيل للطب الرقمي مؤتمًرا صحفيًّ
العربية السعودية. وفي المؤتمر أعلنت المجموعة عن افتتاح المرحلة األولى للمستشفى بكلفة 3 ماليين دينار، على أن تكتمل المرحلة الثانية واألخيرة في 

الفترة بين 12 إلى 16 شهًرا وتشمل 14 طابًقا وجميع التخصصات ومن 20 إلى 30 حجرة تنويم لتصل حجم الكلفة اإلجمالية 5 ماليين دينار.

إدارة  رئيــس مجلــس  نائــب  وصــرح 
حــاوة  عاطــف  الدكتــور  المجموعــة 
قائاً: “نتميز عن المراكز األخرى كوننا 
مجموعة الطب الرقمي، حيث نسعى 
من خال الكشف والتشخيص ثاثي 
للمراجــع صــورة  بــأن نعطــي  األبعــاد 
توضيحية لنتائــج العملية التجميلية 
وســنقدم  إجرائهــا،  فــي  البــدء  قبــل 
خدماتنــا الطبيــة المتكاملــة بأحــدث 
التقنيات الرقمية العالمية في العديد 
مــن التخصصات الطبية والتجميلية، 
مشيًرا إلى أن المجمع يتميز بكوادره 
طبية على أعلى مستوى من المهارة.

الخدمــة  عــن تقديــم  وأعلــن حــاوة 
الطبيــة المتنقلــة التــي ســتقدم قريًبا 
عــن طريــق المجموعــة وتعتبــر المرة 
األولــى التي تقدم فيهــا هذه الخدمة 
في البحرين، وســيكون هناك زيارات 
لتقديــم  والجمعيــات  المــدارس  إلــى 
التوعيــة الصحيــة والخدمات الطبية 
الســريعة مــن خــال ســيارات طبيــة 

مجهزة.
التنفيــذي  الرئيــس  كشــف  بــدوره، 
أحمــد النعمة عن مســاعي المجموعة 

الرامية للتوسع في منطقة الخليج.

المرحلــة  تمثــل  البحريــن  إن  وقــال   
األولى على أن تكون المرحلة الثانية 
وصــرح  واإلمــارات،  الكويــت  فــي 
التوظيــف  فــي  البحرنــة  حجــم  بــأن 
تخطــى الـ 70 % مــن إجمالي الطاقم 
الطبــي واإلداري، منّوًهــا بــأن الكوادر 
البحرينية في القطاع الطبي متوفرة 

على أعلى درجة من الكفاءة. 
وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة أمجــد 
الحقيــل إن هــذا التوســع الــذي يعتبر 
خــارج  للمجموعــة  نوعــه  مــن  األول 
الســعودية؛  العربيــة  المملكــة  حــدود 
يأتــي ضمــن الخطــط االســتراتيجية 
التــي نهدف مــن خالها إلى االنتشــار 

والتوســع في منطقة الخليج العربي، 
الحقيــل  مجموعــة  مكانــة  وتعزيــز 
الطبيــة الرقمية فــي المنطقة، إضافة 
إلى رغبتنا في الوصول إلى أكبر عدد 
مــن العمــاء، لتقديــم أفضــل رعايــة 
الخدمــات  مجــال  فــي  لهــم  صحيــة 

الطبية والتجميلية.

70 % البحرنــة وســيارات مجّهــزة لنشــر التوعيــة الطبيــة

“الحقيل” تتوّسع في المملكة باستثمار 5 ماليين دينار

تم إطاق “جائزة الرئيس التنفيذي” 
من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة 
فنــادق الخليــج جارفيلــد جونــز في 
العــام 2018 كتقديــر وحافــز لجميــع 
موظفــي المجموعة. وتقدم الجائزة 
السنوية ألحد الموظفين في أي من 
فنــادق أو أقســام المجموعــة وعلــى 
جميع المســتويات الوظيفية تقديًرا 
لــأداء المتميز أو المســاهمة البارزة 

في نجاح المجموعة خال العام. 
 يتــم تقديــم الترشــيحات بواســطة 
والمــدراء  التنفيذييــن  المســئولين 
الرئيــس  إلــى  المجموعــة  فــي 

التنفيــذي الــذي يعمــل علــى تقييــم 
الفائــز  الترشــيحات، واختيــار  هــذه 
الســنوي  الحفــل  فــي  بالجائــزة.   
لموظفــي مجموعــة فنــدق الخليــج، 
تــم تقديــم جائزة الرئيــس التنفيذي 
لعــام 2018 إلــى الشــيف البحرينيــة 
الشابة، تاله بشمي، التي تقود فريق 
الطهاة في مطعم فيوشنز بالفندق. 
العمليــة  مســيرتها  تالــه  بــدأت   
كمتدربــة فــي إدارة فنــدق الخليــج 
للمؤتمرات وســبا، ثــم أتمت تدريبها 
فــي إحــدى مــدارس الطهــي الرائدة 

في سويسرا.

تاله تفوز بجائزة الرئيس 
التنفيذي مع “فنادق الخليج”

بمناسبة يوم األسرة العربية، نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين زيارة لدار 
يوكو لرعاية الوالدين، وذلك بهدف تعزيز التماسك والروابط االجتماعية.

وقد اطلع وفد الغرفة على الخدمات التي تقدمها الدار للمســنين، كما عبرت 
إدارة ومنتسبو دار يوكو فرحتهم بالزيارة، واستقبلوا الوفد الزائر، باألغاني 

الشعبية واألجواء البهيجة، كما قدموا فقرات متنوعة خاصة بالمناسبة.
الجديــر بالذكــر أن هــذه الزيــارة تأتــي ضمــن سلســلة الزيارات التــي تحرص 
الغرفة على تقديمها لتحقيق مبادئ الشــراكة المجتمعية بين أفراد المجتمع 

المحلي.

“الغرفة” تزور “يوكو لرعاية الوالدين”

للتواصل: 17111509

بـازار “الحواج” يعـود لعشـاقـه
ــارض ــ ــع ــ ــم ــ ال ــز  ــ ــرك ــ ــم ــ ب أيـــــــــام   5 مـــــــدى  ــى  ــ ــل ــ ع ــر  ــمـ ــتـ ــسـ يـ

مهرجــان  للمعــارض  البحريــن  بمركــز  يبــدأ 
التخفيضــات “البــازار” الخاص بالحــواج الذي 
يعتبر الوجهة األفضل واألعرق لشراء العطور 
ومســتحضرات التجميل في البحرين. والذي 
ينتهــي يــوم الســبت 30 مارس حيث يســتمر 
لمــدة ســتة أيــام من 9:30 صباًحــا حتى 1:30 

ظهًرا ثم من 4 عصًرا حتى 10 مساًء.
لــدى  التســوق  متعــة  الحــوار  بــازار  ويعــد   
كثيريــن، حيــث يتمكــن العماء مــن االختيار 
العطــور  مــن  مــن ضمــن مجموعــة  والشــراء 
العالميــة ذات جودة عالية، المكياج، منتجات 
اإلكسســوارات  الســاعات،  بالبشــرة،  العنايــة 

واألمتعــة باإلضافة إلي األجهــزة اإللكترونية 
المنزلية.

هذه التشــكيلة من المعروضات توجد بجانب 
مجموعة كبيرة من أشهر الماركات العالمية:

Swarovski - SAMSUNG – TCL – Sam-“
”sonite & American Tourister – Guess – GC

باإلضافــة إلى عدد هائل مــن أنواع العطور 
ومســتحضرات التجميل والعناية بالبشرة. 
كمــا تشــارك “سامســونج” فــي هــذا البــازار 
بمجموعــة كبيرة مــن األجهــزة اإللكترونية 
وتخفيضــات  مغريــة  بعــروض  المنزليــة 

هائلة.

احتفلت مجموعة شركات عبدهللا أحمد بن هندي بعيد األم وعيد المرأة 
العالمــي بتكريــم الموظفات العامات في الشــركة كجزء من مســئوليتها 
لخدمــة  عملهــا  أداء  مــن  وتمكينهــا  المــرأة  دور  لتعزيــز  االجتماعيــة 
المجتمع، وتقديًرا لجهودهن والمســاهمة بشــكل فعال في كافة شــركات 
وأقســام المجموعــة، وتأكيــًدا علــى التزام الشــركة بإبــراز إنجازاتهن في 
القطــاع الخــاص.   حضــر هــذا الحفل أحمد عبدهللا بن هنــدي وهو نائب 
رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للمجموعــة، وخالــد ونــواف 
وعبدالعزيــز أبنــاء عبــدهللا أحمد بن هنــدي وهم أعضــاء مجلس اإلدارة 
ونــواب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة شــركات بــن هنــدي، بجانــب فريق 
المــوارد البشــرية والعاقــات العامــة بالمجموعة.   وذكــر أحمد بن هندي 
فــي كلمتــه للموظفــات العامــات فــي المجموعــة قائــاً “أود أن أغتنــم 
هــذه الفرصــة لشــكركن علــى جهودكــن وتهنئة جميــع األمهــات بعيدهن، 
وشــكرهن على إنجازاتهن الكبيرة ومســاهماتهن في خدمة قطاع العمل 

ا بعيد األم”. بمملكة البحرين، واليوم نحتفل سويًّ

أعلنت الشــركة الوطنية للســيارات عن مشاركتها 
فــي معــرض البحرين للســيارات بنســخته الثالثة 
الجــاري،  مــارس   30 إلــى   27 مــن  الفتــرة  فــي 
وذلــك فــي مركــز البحريــن للمعــارض من الســاعة 
العاشــرة صباحا وحتى العاشــرة مســاًء، وســوف 
يتضمــن المعــرض عروضا حصرية لتمويل شــراء 

السيارات.
وقــال المديــر العــام للشــركة الوطينــة للســيارات، 
مــن  أكثــر  ســيضم  المعــرض  “إن  بــركات:  رمــزي 
الســيارات  وكاالت  ألشــهر  تجاريــة  عامــة   56
العالميــة، وبمشــاركة 7 شــركات من أكبــر موزعي 
الشــركة  كمــا ســتعرض  المملكــة،  فــي  الســيارات 
الوطنيــة للســيارات خال المعــرض مجموعة من 
سياراتها منها األميركية كـ “كادياك”،جي إم سي، 
وشــفروليه، إلى جانب الســيارة اليابانية “هوندا”، 
كمــا أن الشــركة ســتقوم بحفــل تدشــين ســيارة 
كاديــاك XT4 الجديــدة كلًيــا، إضافــة إلى ســيارة 

هوندا HR-V الجديدة كلًيا خال المعرض.
تقديــم  ســيتضمن  المعــرض  “أن  بــركات  وأكــد 

عــروض رمضانيــة التــي تقدمهــا الشــركة لزبائنها 
سنوًيا خال الشهر الفضيل في المعرض حصرًيا، 
كمــا ســيوفر خيــارات التمويــل لشــراء الســيارات 
عبــر القــروض الميســرة وبنســب أربــاح مخفضــة 
للمشــترين، إضافــة إلــى تخليــص فــوري لجميــع 
المعامات الازمة لشــراء الســيارات بما في ذلك 
التســجيل والتأميــن، مبينــا أنــه ســيكون بمقــدور 
الزبائن إتمام عملية شــراء الســيارات خال وقت 
واحــد فــي المعــرض عــن طريــق شــركة البحريــن 

للتسهيات التجارية”.

“عبداهلل بن هندي” تكرم 
الموظفات

“الشركة الوطنية” تشارك 
في “معرض البحرين للسيارات”
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مكمن القوة في داخلك، وفي عزمك وحزمك.

اعط ثقة ألحاسيسك وقرر مستقبلك.

قد تغضب بسبب عطل أو تأخير.

تمر هذا اليوم بتجارب وتنجح.

تهتم بملفات ومواضيع ثقافية.

 تفتح أمامك اآلفاق فتستقطب اهتمام 
المعنيين.

يقف الحظ إلى جانبك ويزودك طاقة.

 تسمع جوابًا ساّرًا أو تتلقى خبرًا تترقبه.

ابتعد عن الفوضى واإلرباك وانصح لك.

تحتاج لالختالء بنفسك وتجّنب الناس 
والضجيج.

لّطف األجواء وتجّنب المشاكل مع المحيطين 
بك.

تحصل على دعم وتنجح في إقناع المعنيين.
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السرطان
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التوقيع على معاهدة 

السالم المصرية 
اإلسرائيلية في 

واشنطن العاصمة 
وذلك تحت 

إشراف 
الواليات 

المتحدة، وكانت 
السمات الرئيسية 

للمعاهدة االعتراف المتبادل، 
ووقف حالة الحرب.

أثارت كاتي بيري الجدل، 
عبر حسابها على أحد مواقع 
التواصل، حيث علقت على 

“American Idol” عن رد 
فعل خطيبها أورالندو بلوم 

بصفة “صديقي” بدال من 
“خطيبي”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

المهرجــان ينطلــق 3 أبريــل ويســتمر حتــى 8 من الشــهر

الفيلم البحريني “موعد صالة” في اإلسكندرية

تشــارك البحريــن بفيلــم “موعــد صــالة” للمخــرج البحرينــي “أحمــد الكويتــي” في 
مهرجان اإلســكندرية للفيلم القصير والذي ُيلقي الضوء على بعض التشــابكات 
األخالقيــة والدينيــة. يــدور الفيلــم حــول فتــاة إماراتيــة تخــرج فــي رحلــة مــع 
صديقتهــا المصريــة الحامــل. وحيــن تتعطــل ســيارتهما فــي منطقة نائيــة، تلجأ 
المرأتان إلى المسجد الوحيد في المنطقة طلبًا للمساعدة بقصة رائعة ومبتكرة 

خفيفة.

الفيلــم إنتــاج إماراتــي  بحرينــي، مدته 
11 دقيقــة، بطولــة الممثلــة اإلماراتيــة 
الشــابة فطيم الشامســي وهيام صبري 
وأحمــد الحاتمــي. يحمل الفيلم رســالة 
فهــو  الكويتــي،  وفــق  األهميــة،  بالغــة 
يناقــش المواقــف الشــائكة التي تجعل 
إنســانيته،  أو  دينــه  بيــن  يقــرر  المــرء 
ســيدتين  بيــن  الصــراع  يجســد  حيــث 
وإمــام مســجد كبيــر فــي الســن، والذي 
ســيدتين،  دخــول  البدايــة  فــي  رفــض 
تضــع  أن  وتوشــك  حامــل،  إحداهمــا 
طفلها، إلى بيت هللا المخصص للعبادة، 
والذي ال يصح أن يشــهد والدة ســيدة، 
خاصة في وقت اقتراب موعد الصالة، 
وتوافــد المصليــن علــى المســجد، األمر 
المســجد،  قدســية  مــع  يتنافــي  الــذي 
موضحــًا أنــه تــم تصويــر الفيلــم علــى 
مدار أربعة أيام، منهما يومان في دبي، 
ومثلهمــا فــي إمــارة الشــارقة، وقــد تــم 
التحضير إلنتاج الفيلم على مدار ثالثة 
أشــهر قبــل بــدء تصويــره، كمــا تشــارك 
الســعودية بفيلم شــعر قصه عشب في 

عرض عربي وافريقي أول.
وقد أعلنت إدارة مهرجان اإلســكندرية 
المســابقة  أفــالم  عــن  القصيــر  للفيلــم 
الروائيــة والتــي تنطلــق فــي ال3 مــن 
شــهر أبريــل المقبل وتســتمر حتى يوم 
8 مــن نفــس الشــهر، وتعــرض 16 فيلما 
منهــا 2 مــن مصــر، وفــي عــرض عالمــي 

أول يعرض فيلم “ارتباك”.

سينما عالمية

وتتنافــس الســينما العربيــة بقــوة علــى 
جوائز المهرجان، ففي المسابقة األولى 

يتنافــس مــن مصــر فيلمــان األول هــو 
أدهــم  إخــراج  مــن  بخطــوة”  “خطــوة 
بــارود، واآلخــر فيلــم “ارتبــاك” للمخــرج 
محمد حسين. ومن الجزائر فيلم “هذى 
محســاس.  يوســف  إخــراج  مــن  هــى” 
كمــا ينافس الفيلــم الفرنســي “تدنيس” 

للمخرج كريستوف صابر. 
وفــي نفــس المســابقة يشــارك المخــرج 
الفلســطيني يوســف الصالحــي بفيلمــه 
“آخــر صورة عائليــة”، ومن العراق فيلم 
مهنــد  إخــراج  مــن  األخيــرة  األنفــاس 

حســن. ويقــدم المخــرج العراقى وارث 
إنتــاج  وهــو  “زهــرا”،  فيلمــه  خويــش 
مــرة  ألول  ويعــرض  فرنســى  عراقــى 
عالميــا، ومــن لبنان فيلــم “الخامس من 

تموز” من إخراج ميليسا روكز. 
مــن  “المنحــوس”  فيلــم  تونــس  ومــن 
إخراج درصاف الحســنى، ويدور حول 
جامــع قمامة يجد ســرواالً أخضر اللون 
يكون الســبب في تغييــر حياته، وفيلم 

“أسترا” من إخراج نضال غيغا. 
والتمثيــل الســوري فــي المســابقة مــن 
خــالل فيلمــى “يــوم مــن 365 يــوم” من 

إخراج اوس محمد. 
وفيلــم “اليقظة” من إخــراج عمرو على 
وتشارك السينما السعودية بفيلم “شعر 
قصه عشب” للمخرجة مها الساعاتي. 

بفيلمــي  المغربيــة  الســينما  وتنافــس 
“180 درجــة” مــن إخــراج محمــد رضــا، 
و”قلــق” للمخــرج علــى بنجلــون. وتضم 
قائمة مسابقة األفالم التسجيلية أفالم 

الحقيقــة مــن إنتــاج ســوريا وكندا وهو 
مــن إخــراج مارســيل العيــد ومدتــه11 
دقيقــة، و”أنجيل” مــن المغرب للمخرج 
مراد خلو ومدته 5 دقائق، و”قصر يأبى 
النســيان” مــن اليمــن للمخــرج يوســف 
دقيقــة،   12 ومدتــه  الحســنى  غــازي 
وفيلــم “الناجون” من ســاحة الفردوس 
مــن إنتــاج العــراق وبلجيكا مــن إخراج 
عــادل خالــد ومدتــه 28 دقيقــة. وفيلــم 
“تشــرد” مــن فلســطين وهو مــن إخراج 
أحمــد البــظ، ومدتــه 18 دقيقــة وفيلــم 
ألمانيــا  األردن-  إنتــاج  مــن  “نضــار” 
ومــن إخــراج رنــد بيروتــي ومدتــه 20 
دقيقــة وفيلــم “صوفيــزم” مــن تونــس، 
مــن إخــراج يونس بــن حجريــة ومدته 
الجســد  رقصــة  ويتنــاول  دقيقــة،   20
التــي تلتحــم برقصــة اآللــة، باإلضافــة 
“الريــس ســامح، كراكيــب،  أفــالم  إلــى 

أصداء”.

عــن  مكــي  وفــاء  الفنانــة  كشــفت 
مشــاركتها في عمل مســرحي جديد 
“الســحر األســود”، المقرر عرضه في 

عيد الفطر المقبل.
عبــر  جمهورهــا،  “مكــي”  وشــاركت 
موقــع  علــى   ”story“ خاصيــة 
“إنستقرام”، بوســتر المسرحية دون 
أن تفصــح عــن أي تفاصيــل أخــرى 

عنها.
الســباق  مكــي،  وفــاء  وتخــوض 
الرمضانــي القــادم بمسلســل “مجــرد 

لحظــات”، بمشــاركة عدد مــن نجوم 
خميــس،  “فخريــة  منهــم:  الخليــج، 
ويوســف  الرســول،  عبــد  وأمينــة 
نــور،  ومحمــد  البلوشــي،  عيســى 
وعصــام الزدجالي، وعلــي العامري.. 
بهيــة  تأليــف  مــن  وهــو  وغيرهــم”، 

الشكيلية، وإخراج عارف الطويل.
مكــي  وفــاء  أن  بالذكــر،  الجديــر 
شــاركت في مسلســل “صيــف بارد”، 
“ســعوديات”  روايــة  عــن  المقتبــس 

للكاتبة سارة العليوي.

وفاء مكي تكشف عن “السحر األسود”

1993
المتأسلمون في الجزائر يغتالون الكاتب والشاعر الطاهر جعوت.

 2007
إجراء استفتاء تعديل الدستور في مصر.

 2010
المفوضة العليا لالنتخابات في العراق تعلن نتائج االنتخابات البرلمانية.

 2016
حكومة الوفاق الوطني الليبية تبدأ عملها.

1971
استقالل بنغالديش عن باكستان.
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أعربت الفنانة منى عبدالغني عن سعادتها بانضمامها الى فريق 
عمل مسلسل “زلزال” الذي يخوض به الفنان محمد رمضان 
الســباق الرمضاني المقبــل، وتراهن عليه منــى بقوة خالل 
مشــوارها الفني، ومن المقرر أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها 
األيــام القليلة المقبلة. وقالت إنها ســعيدة بالتعاون للمرة 

األولى مــع مخرج متميز مثــل إبراهيم فخــر، حققت أعماله 
الســابقة نجاحا كبيــرا، ومؤلف يتميز بأفكاره المختلفة، مشــيرة 

الى أن بطل العمل محمد رمضان فنان موهوب.

فقــدت الســاحة الغنائيــة الخليجيــة، مؤخــرا الشــاعرة واألميــرة 
الســعودية لينا عبــد الله العجاجــي، الملقبة ب “هتــان”، والتي 
تعتبر من أبرز األســماء التي اشــتهرت في مجــال كتابة األغنية، 
حيــث تعاملت مــع كبــار المطربين فــي الخليج بينهــم نوال، 
وعبداللــه الرويشــد، وعبدالمجيد عبدالله، وطالل مــداح، وخالد 

عبدالرحمن، وآخرون. ونعتها الفنانة نوال الكويتية، فكتبت: رحلت 
عنا حبيبتي، وصديقتي، وأختي الشاعرة هتان، وكسرت قلبي برحيلها، 

كما رثاها عدد من الفنانين، وجمهورها.

اعتبر الفنان اللبناني راغب عالمة أن الجلســة الغنائية التي صورها 
مع شــركة أنغامي فريدة وُتعد األولى مــن نوعها، كما تحدث عن 

األغنية الخاصة التي أطلقها بمناسبة عيد األم بتوزيع جديد.
كما رد راغب للمرة األولى على تصريح الرئيس التنفيذي لشــركة 
روتانــا للمرئيــات والصوتيــات ســالم الهنــدي، بشــأن االبتعاد 

الحاصــل بين عالمة والشــركة، مســتغربًا وجهة نظــر راغب بأن 
شــركة روتانا تفرض االحتــكار على الفنانين في عــرض الكليبات التي 

ُتنتجها.

اعتراف راغبنوال حزينةفي مسلسل زلزال

طارق البحار

26 مارس 2019 الثالثاء
19 رجب 1440



رفعت النجمة ميرفي بولغور دعوى قضائية ضد شركة “أصالن”  «
التركية. بعد أن رفضت الشركة منحها حقوقها المادية عن آخر 

حلقتين في مسلسلها األخير “العاصفة التي بداخلي” الذي توقف 
عند الحلقة السادسة منه. في البداية، طالبت ميرفي بحقوقها من 

القائمين على الشركة وديًا، لكنهم لم يستجيبوا لمطالبها، فاضطرت 
للجوء إلى القضاء.

الثالثاء
26 مارس 2019 
19 رجب 1440
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الفنــان هانــي الــدالل هــو ممثــل ومؤلــف ومخــرج مســرحي وتلفزيونــي، ومهنتــه 
أيضــا مهنــدس مدني، من مواليــد المنامة عام 1962 تخرج من الثانوية في عام 
1978 ثم التحق للدراسة بجامعة في بريطانيا وحصل على شهادة في الهندسة 
المدنية. يميل لتمثيل األدوار الكوميدية الساخرة ألجل ما تضيفيه على الوجه 

من ابتسامة وما تتناوله من مواضيع لها أثر على المجتمع البحريني.

هل لك أن تحدثنا عن بداياتك  «
الفنية؟

نشأت في بيئة فنية لقد كانت بداياتي 
ان  الــخــامــســة، حــيــث  فــي ســن  الفنية 
ــان مــن أحــد  والــــدي ســلــمــان الــــدالل كـ
ــنــي فــي  ــحــري ــب مـــؤســـســـي الـــمـــســـرح ال
كنت  فلقد  الماضي.  القرن  خمسينيات 
امثل بعض األدوار وأنا صغير واشارك 
المدرسة،  في  المسرحيات  بعض  في 

وبعدها في نادي مدينة عيسى.

ما مسرحيتك األولى جماهيريًا؟  «
وهل لك أن تحدثنا عنها؟

كانت  جماهيريًا  الفتها  مسرحية  أول 
 1989 الــعــام  فــي  “أوراق”  مــســرحــيــة 
وعرضت على مسرح الجفير، وتتحدث 
حول مجموعة من الصحفيين يذهبون 
للبحث عن المشاكل للتطرق لها وحلها 
المتنوعة  االجتماعية  الناس  كقضايا 
ــزواج  ــســوق، الـ مــنــهــا: الــفــقــر، أحــــوال ال
والطالق، ومشاكل المعيشة، والضغوط 

النفسية التي يعانيها المواطن.

حدثنا عن شعورك بالتمثيل. «

ــعـــوري بــالــتــمــثــيــل شـــعـــور جــمــيــل ال  شـ
المسرح  فــي  ــارك  أشـ فعندما  يــوصــف. 
أشــعــر بــالــمــتــعــة والـــســـعـــادة خــصــوصــًا 
عندما أشارك في تمثيل بعض األدوار 
عندما  وأيضا  الفنانين،  أصدقائي  مع 
أمثل.  وأنــا  لمشاهدتي  جمهوري  يأتي 
كــمــا أشــعــر بــالــحــيــويــة وأنـــا أقـــف على 

خشبة المسرح. 

إلى أي مدى ترى بأن هذه  «
المسرحيات قد تضيف إلى تجربة 

الفنان البحريني؟

تضيف أشياء فنية كثيرة منها: تطوير 
الجسد  للممثل كحركة  الفنية  األدوات 
أن  حيث  التمثيلي،  واألداء  والصوت 

وتجارب  تجاربه،  مــن  الفنان  تــواصــل 
ــرى تعطي  ــ الــمــســرحــيــة األخـ األعـــمـــال 

االستفادة ورفع مستواه الفني.

هل قدم المسرح البحريني أي  «
اقتراحات؟

وانتقادات  اقــتــراحــات  قــدم  فلقد  نعم 
ســاخــرة فــي بعض الــمــواقــف واألمـــور 
الــمــواطــن  يعيشها  الــتــي  االجــتــمــاعــيــة 

البحريني.

هل قام المسرح بتقريبك من  «
جمهورك؟

بي.  الجمهور  المسرح  عّرف  فلقد  نعم 
وفنان  ممثالً،  يعرفونني  انــهــم  حيث 
مسرحي أكثر من انني مهندس مدني. 
ــاس هـــم مــصــدر  ــ فــالــجــمــهــور فـــي األسـ

نجاح أعمالي.

ما أبرز أعمالك الفنية؟ وأيها أنت  «
تفضل؟

مسرحية  المسرحية:  أعمالي  أبــرز  من 
“رومــيــو  ــبــطــيــخ”،  ال “ســــوق  “أوراق”، 
النوخذة”،  “بنت  “كوكتيل”،  الــفــريــج”، 
“طباخ العرب”. وافضل منها مسرحية: 
“ســــوق الــبــطــيــخ” الــتــي عــرضــت عــام 
جو  مـــن  تــضــيــفــه  مـــا  بــســبــب   .1995
كوميدي جميل، باإلضافة إلى مشاركة 
الكبار  البحرينيين  الفنانين  من  العديد 

في ذلك الوقت. 

هل يقوم المسرح باإلجابة على  «
أسئلتك؟

بــطــرح  قـــمـــت  إذا  ذلـــــك  ــي  فــ يــعــتــمــد 
مسرحية تتناول مجموعة من القضايا 

التي تمس الشارع البحريني.

ما آخر مسرحية قدمتها؟ ومتى  «
كانت؟

مسرحية “طباخ العرب” في عام 2001.

كم عماًل قدمت حتى اآلن؟ «

مسرحيًا،  عمالً   20-25 حوالي  قدمت 
تلفزيون  في  أعمال  العشرة  وحــوالــي 
من  السبعينيات.  بــدايــة  فــي  البحرين 
والتراثية  الكوميدية  األعمال  ضمنها 
حلقة:  فــي  ــدار”  ــ ال ــزاوي  “حــ كمسلسل 

“الزاجرة”.

هل قدمت أعمااًل خارج  «
البحرين؟

أحد  ألجــل  مسرحية  بتقديم  قمت 
مسارح دولة من دول الخليج العربي 

الــشــقــيــقــة. كــمــا أنــنــي 
شاركت كممثل عام 
1980 في المسرح 
حيث  البريطاني 
كنت طالبًا أدرس 
الهندسة هناك في 

تلك الفترة.

كيف تتعامل مع زمالئك في  «
المهنة؟

أتعامل معهم بكل حب وبساطة.

ما الفئات التي تركز على توجيه  «
أعمالك لها؟

للكبار، إال في  أعمالي جميعها موجهة 
واحــدة  مسرحية  حالة 
فقط قدمتها لألطفال.

ما العمل الذي  «
قدمته لألطفال؟

الــبــقــرة   “ مــســرحــيــة 
والـــفـــئـــران” 

مـــن تــمــثــيــلــي، وعـــرضـــت عــلــى مــســرح 
1986. مــن إخـــراج  ــام  الــجــفــيــر فــي عـ
الفنان: “عبدهللا ملك” تحت مظلة نادي 
حلقة:  في  إيضًا  شاركت  كما  الحالة. 
األطــفــال:  بمسلسل  ــمــزمــار”  ال ــازف  “عــ

“بحر الحكايات”.

هل تقوم بأعمال أخرى غير  «
الجانب الفني؟

ــًا بــأنــنــي  ــق نــعــم، فــأنــا كــمــا ذكــــرت ســاب
ــمــســاعــدة  ــي. أقــــــوم ب ــ ــدن مـــهـــنـــدس مــ
بنائهم  عــلــى  اإلشــــــراف  فـــي  زمـــالئـــي 

ومخطاطاتهم.

هل الزلت تخدم الساحة الفنية؟  «
أم أنك اعتزلت؟

لم اعتزل، وأنا أحاول ان أقدم األفضل 
الناس  قضايا  لخدمة  الفنية  للساحة 

أساسًا من خالل األعمال الفنية.

هل لك طموح على الصعيد  «

الفني؟ وما أهم المعوقات 

التي تمنعك من تحقيقها؟

نعم لدي الطموح، ولكن المعوقات التي 

تواجهنا كفنانين كثيرة منها: الميزانية، 

وعملية االنتظار في القبول أو الرفض 

أننا نواجه صعوبة  الفنية، كما  ألعمالنا 

للتدريبات  مــواقــع  على  الحصول  فــي 

والعرض المسرحي، وغيرها.

هل تود توجيه كلمة أخيرة؟ «

التي  أريــد أن تحقق األمــانــي والـــرؤى 

نطمح إليها كفنانين. كما أرجو من هللا 

التوفيق لكل فنان سواء كان مسرحيا 

أو تلفزيونيا.

سهل الوسطي
طالب إعالم بجامعة البحرين.

هاني الدالل: لم أعتزل وأحاول أن أقدم األفضل
ــة ــس ــام ــخ ــن ال ــ ــل مـــنـــذ س ــي ــث ــم ــت ــة ومــــارســــت ال ــي ــن ــة ف ــئ ــي ــي ب ــ ــأت ف ــشـ نـ

لوحــات بديعــة بريشــة تشــكيليين بحرينييــن

افتتح وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع مساء أمس فعاليات المعرض الثالثي للفناننين التشكيليين “جبار 
الغضبــان، ســعيد رضــي، وعبــاس يوســف”، والــذي أقيم برعايتــه في “فضــاء فولك للفنون” بمنطقة الســهلة، ويســتمر 

المعرض حتى 4 أبريل المقبل.

وأعـــرب الــمــطــوع خــالل جــولــة فــي أرجـــاء الــمــعــرض، عن 
راقية  وتشكيلية  فنية  أعــمــال  مــن  يتضمنه  بما  إعجابه 
تعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه الفنان البحريني، 
وقدرته على صياغة أعمال فنية تجمع بين رقي المضمون 
اإلنــســانــي.  اإلحــســاس  عــن  التعبير  فــي  االنــطــالق  وروح 
ويوسف(  رضي،  )الغضبان،  البحرينيين  الفنانين  أن  وأكد 
ما  التعبيرية  والـــقـــدرات  الفنية  األدوات  مــن  يمتلكون 
جمالية  برموز  بديعة  فنية  لوحات  تقديم  على  ساعدهم 

“فضاء  لـــ  الــرائــد  بــالــدور  مشيدا  والــداللــة،  المعنى  خصبة 
التشكيليين  الفنانين  ومساندة  دعــم  في  للفنون”  فولك 
في البحرين. من جانبهم، أعرب الفنانون التشكيليون عن 
خالص الشكر والتقدير لوزير شؤون مجلس الوزراء على 
في  والتشكيلية  الفنية  للحركة  المستمر  ودعمه  اهتمامه 
المملكة، مؤكدين أن الفن التشكيلي البحريني استطاع أن 
رعاية  بفضل  والدولية؛  اإلقليمية  اآلفاق  في  عاليا  يحلق 

الدولة وتحفيزها الدائم لإلبداع الفني واألدبي والثقافي.

المنامة - بنا
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هل يؤثر مكان العيش على طول العمر؟
قــد يبــدو الشــخص البالــغ مــن العمــر 45 ســنة ويعيــش فــي بابــوا 
غينيــا الجديــدة كأنــه فــي ســن شــخص يبلــغ 76 ســنة فــي فرنســا 
وســنغافورة، مــع األخــذ في االعتبار أن متوســط عمر الشــيخوخة 

حول العالم يبلغ 65 سنة.
هــذه النتيجــة توصلــت إليهــا دراســة شــاملة أجراهــا فريــق علماء 
الباحثــون  وحلــل  الطبيــة.  النســت”  “ذا  دوريــة  ونشــرتها  دولــي، 
بيانــات صحيــة ألشــخاص مــن 195 دولــة، وخلصــوا إلــى أننــا في 
المتوســط نستشــعر العديد من بواعث القلق المرتبطة بالعمر عند 
ســن الخامســة والســتين فــي المتوســط. وتوصــل الباحثــون إلــى 
أن مشــاكل صحية كفقدان الســمع، والنوبات القلبية، وانتكاســات 
األعصــاب، يمكــن أن تصيــب اإلنســان فــي أعمــار متفاوتــة وفقــا 
للمــكان الــذي يعيــش فيــه، وأن الفــارق بيــن َمــن يشــيخون بشــكل 
طبيعي، وَمن يشيخون مبكرا قد يصل إلى نحو 3 عقود أو يزيد. 
وتنظر الدراسة إلى الشيخوخة من زاوية مستوى الصحة واللياقة 
البدنيــة- وليــس طــول العمــر- مــع التركيــز علــى العــبء المتزايــد 
لألمــراض المرتبطــة بالتقــدم فــي العمر وتأثيرها على األشــخاص. 
وأظهــرت الدراســة أن األمــراض المتعلقــة بالعمــر تشــكل أكثــر من 

نصف المشكالت الصحية التي يعانيها البالغون حول العالم.

وتقول قائد الفريق البحثي للدراسة آنغيال تشانغ  «
“المشكالت الصحية المتعلقة بالعمر يمكن أن تقود 

إلى التقاعد المبكر، ونقص قوة العمل، وتضخم 
اإلنفاق على الصحة. ويحتاج قادة الحكومات وغيرهم 

من المعنيين في قطاعات الصحة أن يفكروا متى يبدأ 
الناس في المعاناة السلبية جراء التقدم في العمر”.

هندي يقود دراجته بالقرب من إحدى الجداريات في 
حي لودهي للفنون في نيودلهي، حيث يجوب الزوار 

الحي الذي يضم جداريات لعشرات الفنانين الهنود 
والعالميين )أ ف ب(

اجتاحــت موقــع التواصــل االجتماعي في الصين، المعروف باســم “ويبو”، موجة 
من السخرية تجاه الشرطة في إحدى مقاطعات البالد، بعد نشرها تعميما للتبليغ 
عــن أحــد المجرميــن المطلوبيــن. ووقعــت الشــرطة فــي مقاطعــة يوّنــان جنوبي 
الصيــن فــي خطــأ فــادح حين نشــرت صــورة للمجرم وهــو في عمر لــم يتجاوز 3 

سنوات، بعد أن فشلت في العثور على صورة حديثة للمجرم.
ويتعلق األمر بالفتى لجينغ تشــينغهاي )17 عاما(، الذي وصفته الشــرطة الصينية 
بأنــه “مجــرم خطيــر”، وتالحقــه منــذ فتــرة طويلــة، لكنهــا لم تذكــر الجرائــم التي 

ارتكبها، وفق ما ذكر موقع “أوديتي سنترال” اإلثنين.
إلــى هذيــن الخديــن  وكتــب أحــد المغرديــن علــى موقــع ويبــو قائــال: “انظــروا 
السمينين! هل هذا وجه شخص يمكن أن يرتكب جرائم؟ هل هذا الوجه البريء 
يمكن أن ينضم للعصابات!”. ونشرت الشرطة الملصق الذي يحمل صورة “الطفل 
المطلوب” على موقعها في اإلنترنت في 19 مارس الجاري، وســرعان ما حذفته 

بعد أن أثار موجة من السخرية بين المغردين في موقع “ويبو”.

“الطفل المطلوب” يحرج 
الشرطة الصينية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تغريب المحرق

جــاء خبر بعنوان “مطالبات شــعبية 
“فرجــان”  إحيــاء  إلعــادة  واســعة 
المحرق القديمة” ضمن المنشورات 
إنســتغرام  علــى  تفاعــال  األعلــى 
الماضييــن.  اليوميــن  فــي  “البــالد” 
 red__wolf12@ وعلــق المســتخدم
على المنشــور قائــال: إذا المواطنون 
أنفســهم أســهموا كثيرا فــي تغريب 
منازلهــم  بيعهــم  عبــر  المحــرق 
وتأجيرهــا لغيــر المواطنيــن... فعــن 

أي مطالبة تتحدثون؟

مــن  تتزوجــان  توأمــان  شــقيقتان 
الحمــل  شــقيقين توأميــن وتحــاوالن 
واإلنجــاب فــي اليوم نفســه، ألن عدم 
حدوث ذلك في الوقت نفسه سيكون 

“صعبا” عليهما.
التوأمــان  الشــقيقتان  كشــفت  فقــد 
المتطابقان بريتني وبريانا وزوجاهما 
المتطابقــان  التوأمــان  الشــقيقان 
جــوش وجيرمــي ســاليرز عــن نيتهمــا 
فــي  والــوالدة  للحمــل  وتخطيطهمــا 
ذكــرت  مــا  بحســب  نفســه،  اليــوم 
وقــال  البريطانيــة.  ميــرور  صحيفــة 
برنامــج  خــالل  المتطابقــون،  األزواج 
وثائقــي بعنــوان “زواجنــا مــن التوائــم 
المزدوجة” الذي تبثه قناة تي إل سي، 
إنهــم يريــدون العيــش معــا وتأســيس 

عائلة كبيرة تحت سقف واحد.

وجرت العادة أن ترتدي  «
الشقيقتان التوأمان مالبس 

متشابهة، ناهيك عن أنهما 
تعمالن محاميتين في شركة 

المحاماة نفسها، باإلضافة إلى 
أنهما تتشاركان في العادات 

ذاتها.

األزواج التوائم... قرار 
بالحمل واإلنجاب 

تتســابق الــدول لمضاعفــة أعــداد مواشــيها من األبقــار والمنافســة في ســوق منتجات في اليوم ذاته
األبقار والحليب، في حين أن األبحاث قدرت أن هذه الماشــية تنتج مليارات األطنان 

من البراز الذي بدأ يسمم عالم الطبيعة.

قــدرت األبحاث الحديثة أنــه بحلول العام 
2030، سوف يولد الكوكب ما ال يقل عن 5 
مليارات طن من البراز كل عام بمقدار أكبر 
ممــا يمكــن اســتخدامه كســماد، والذي يتم 
تصريفــه في األنهار مما يمثل تحدًيا كبيًرا 
الهندســة  أســتاذ  يقــول  والصحــة.  للبيئــة 
البيئيــة فــي معهــد جورجيــا للتكنولوجيــا 
جــو بــراون: “إنهــا مشــكلة كبيــرة.. نفايــات 

الحيوانــات آخــذة فــي االرتفــاع وال أحــد 
يتحدث عن ذلك”.

ويكمل “الحيوانات المستخدمة في  «
اإلنتاج الحيواني عبارة عن خزانات 

للعدوى، بعض الشركات مقتنعة بأنها 
يمكن أن تحول النفايات إلى أثاث 
وورق وحتى مالبس، بينما وجدت 

الدراسات أن ذلك لن يحث فرقا كبيرا”.

نفايات األبقار تسمم الطبيعة

يتوجه المزارعون للتخلص من النفايات بطريقة غير مشروعة 

السنة الحادية عشرة - العدد 3815

الثالثاء
26 مارس 2019 

19 رجب 1440

تتصدر اليابان الدول ذات األداء األفضل فيما يتعلق بمتوسط األعمار

ترجمة: سيد محمد المحافظة
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