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المحررين 
البرلمانيين 
من مختلف 

الصحف

البــاد  قــال رئيــس الفريــق السياســي بصحيفــة 
المحرريــن  لقــاء  إن  الغائــب  راشــد  الزميــل 
البرلمانييــن مــع رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة 
زينــل اتســم بحضــور أبــرز مطالــب بــاط صاحبة 
وقــال:  التشــريعية.  الســلطة  بحضــرة  الجالــة 
جــرى حــوار مســتفيض عــن األولويــات الوطنيــة 
والبرلمانيــة، وحظي المحررون بالدعم واإلســناد 
من الرئيسة ألغلب مطالبهم، وأصدرت توجيهات 

فورية للمختصين بجهاز األمانة العامة.

مليون دينار
314

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة لدى استقبال سموه 
دون  الصديقــة  تايلنــد  مملكــة  خارجيــة  وزيــر 
تطويــع  علــى  المرافــق،  والوفــد  برامودوينــاي 

مقومــات التعــاون في البلديــن لتعزيز العاقات 
الثنائيــة بينهمــا، خصوصــا أن هنــاك العديــد من 
المجــاالت الواعــدة التــي مــن الممكــن أن تدعم 
منظومــة التعــاون البحرينــي التايلندي وتحقق 

تطلعات البلدين التنموية.
وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، 

ووزيــر خارجيــة مملكــة تايلنــد حــرص البلديــن 
علــى المضــي قدمــا فــي تنميــة آفــاق التعــاون 
والتنســيق بيــن البلديــن فــي جميــع المجــاالت 
بما يحقق المصالح المشتركة،وأشــاد سموه بما 
تشــهده مملكة تايلند من تقدم وتطور حضاري 

في مختلف المجاالت.
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سمو رئيس الوزراء مستقبال وزير خارجية تايلند

سمو ولي العهد مترئسا اجتماع مجلس التنمية االقتصادية

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى
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ســمو رئيــس الــوزراء : اســتمرار التنســيق مــع بانكــوك

مجاالت واعدة للتعاون البحريني التايلندي

المنامة - بنا

ABC 202 مليون دوالر أرباح بنك
ABC المنامة - بنك

حققــت مجموعــة بنــك ABC أرباحا 
صافية موحدة عائدة إلى مساهمي 
الشركة األم بلغت 202 مليون دوالر 
خــال العــام 2018، أي بزيادة بلغت 
نســبتها 5 % مقارنــة بأربــاح العــام 
السابق له البالغة 193 مليون دوالر.

األداء  التحســن  هــذا  ويعكــس 
تحقــق  الــذي  األقــوى  التشــغيلي 
فــي  االســتثمار  كلفــة  مــن  بالرغــم 
تنفيــذ إســتراتيجية البنــك، وتأثيــر 

العوامل الخارجية المختلفة.
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إشادات أممية بارزة
أشادت لجنة حقوق الطفل التابعة  «

لهيئة األمم المتحدة بتقرير مملكة 
البحرين الدوري الجامع من الرابع 
إلى السادس بشأن صون حقوق 

الطفل، منوهة وبكل ترحيب بالتقدم 
الذي أحرزته المملكة في مختلف 

المجاالت.
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أول خسارة للمحرق
بعد 12 انتصارا متتاليا،  «

مني المحرق بأول خسارة 
بدوري الدرجة األولى للكرة 

الطائرة بعدما أطاح به 
داركليب مساء أمس 

األحد في المواجهة التي أقيمت بينهما على صالة االتحاد 
بثالثة أشواط مقابل شوطين.

16

)10( الصديق عمر الكبير)06(

لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  اســتعرض   
العبســي  أســامة  العمــل  ســوق  تنظيــم 
“أحــدث  بعنــوان  نقاشــية  نــدوة  فــي 
تنظيــم  بهيئــة  والمســتجدات  األنظمــة 
ســوق  واقــع  العمل”،متغيــرات  ســوق 
المؤثــرة  المســتجدات  وأهــم  العمــل، 
عليــه محليــا وعالميــا، وآليــات العــرض 

والطلــب فــي فــرص العمــل في الســوق 
البحريني، ومدى تأثر االقتصاد المحلي 
مــع  والعالميــة،  اإلقليميــة  بالمتغيــرات 
األخــذ فــي االعتبــار المنافســة الواقعــة 
بيــن العمالــة الوطنيــة والوافدة. واشــار 
إلــى أن كل القــرارات التــى تــم اتخاذها 
جــاءت بالتعــاون مــع األطــراف المعنية 

فــى الحكومــة والقطــاع الخــاص وبمــا 
يضمن نمو االقتصاد المحلى وتطويره.

وفي رده على المداخات أكد أن سوق 
العمــل ســوف يبــدأ النظــام اإللكترونــي 
للخــدم فــي 10 مــارس مــن هــذا العــام، 
بالعمليــات  الهيئــة  تقــوم  وحاليــا 

التجريبية.

10 مارس تدشين النظام اإللكتروني للخدم

ســمــو ولــي الــعــهــد: الــمــواطــن مـحــور الـتــنــمــيــة
اسـتـثـمـارات 92 شــركــة

المنامة-بنا

رئيــس  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  أكــد 
الســمو  صاحــب  االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة كون 
لكافــة  أساســيا  محــورا  البحرينــي  المواطــن 
الخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي يتم 
العمــل عليها. وقد اســتعرض الرئيــس التنفيذي 
الرميحــي  التنميــة االقتصاديــة خالــد  لمجلــس 
اإلنجــازات التــي حققهــا المجلــس خــال العــام 
الماضــي، حيــث تمكــن المجلــس من اســتقطاب 
92 شركة محلية وعالمية، بمجموع استثمارات 

مباشرة تبلغ 314 مليون دينار.
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سمو رئـيـس الـوزراء يـنـوه بأهـمـيـة الـتـرابـط المـجـتـمـعـي

احــــتــــفــــاًء بـــســـامـــة ســـمـــو رئــــيــــس الـــــــــوزراء

تحقيق حياة أفضل للمواطنين

احتفالية عوائل المنامة األربعاء بـ “األندلس”

اســتقبل رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة عــددا مــن كبــار أفــراد العائلــة 
والمســؤولين، وذلــك بقصــر القضيبيــة 

صباح أمس.
الســمو  صاحــب  أكــد  اللقــاء،  وخــال 
العمــل  أن  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
علــى تحقيق حيــاة أفضــل للمواطنين 
أولويــة  هــي  المجــاالت  مختلــف  فــي 
حكومية والعمل على تمكين المواطن 
وجعله مساهًما فاعًا في بناء وتنمية 
وطنــه هــو هدفنــا فــي مواصلــة بنــاء 

وتنمية مجتمعنا.
ونــوه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
المجتمعــي  الترابــط  بأهميــة  الــوزراء 
الوطنيــة وزيــادة  اللحمــة  تعزيــز  فــي 
مــا  ظــل  فــي  خصوصــا  مكتســباتنا، 

بــه شــعب البحريــن مــن حــب  يتمتــع 
للبــذل والعطاء والتميــز، وما يتمتع به 
أبنــاء الوطــن من كفــاءات نعول عليها 

فــي مســيرة التطويــر والتنميــة التــي 
تشــهدها المملكــة فــي مناحــي الحيــاة 

كافة.

وتبادل ســموه مع الحضــور األحاديث 
الوديــة وجملــة من الموضوعــات ذات 

الصلة بالشأن المحلي.

لاحتفاليــة  المنســقة  اللجنــة  أعلنــت 
تأجيــل  عــن  المنامــة  الشــعبية ألهالــي 
المقــرر  مــن  كان  التــي  االحتفاليــة 
إقامتها اليوم اإلثنين بحديقة األندلس 
رئيــس  بســامة  االحتفــاء  بمناســبة 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
وذلــك  آل خليفــة،  ســلمان  بــن  خليفــة 
بسبب سوء األحوال الجوية واستمرار 

هطول األمطار.

خلــف  المنســقة  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
حجيــر إنــه تــم إرجــاء االحتفاليــة إلــى 
يوم األربعاء المقبل الموافق 13 فبراير 
بــدال مــن اليــوم؛ حفاظــا علــى ســامة 
مــن  االحتفاليــة  ورواد  المواطنيــن 
مختلــف مناطــق المملكــة نتيجة ســوء 
األحــوال الجويــة والتقلبــات المناخيــة 
التــي تعيشــها البحريــن خــال اليومين 
هطــول  شــهدت  والتــي  الماضييــن، 

أمطــار خفيفة منذ أول أمس والمتوقع 
استمرارها خال الساعات المقبلة.

المنســقة  اللجنــة  رئيــس  وكان 
عامــة  دعــوة  وجــه  قــد  لاحتفاليــة 
للمواطنيــن لحضــور احتفاليــة عوائــل 
وأهالــي المنامة بمناســبة ســامة ســمو 
رئيــس الــوزراء، والتــي كان مــن المقرر 
إقامــة فعالياتها داخل حديقة األندلس 

بمنطقة المنامة.

يذكر أن االحتفالية تأتي ضمن سلســلة 
مملكــة  شــهدتها  شــعبية  احتفــاالت 
البحريــن مؤخرا ابتهاجا بســامة ســمو 
رئيــس الوزراء وتعبيرا مــن المواطنين 
عــن محبتهــم لســموه ومــدى ســعادتهم 
بشــفائه داعين أن يمّن هللا على ســموه 
الســتكمال  والعافيــة  الصحــة  بموفــور 
واالزدهــار  والتنميــة  البنــاء  مســيرة 

لمملكة البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقباًل عددا من كبار أفراد العائلة والمسؤولين في المملكة

local
@albiladpress.com

استقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح في 
مكتبها بمبنى الوزارة بالجفير أمس رئيس 
ماريا  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
وليد  الصحة  وزارة  وكيل  بحضور  خوري 
المانع، وذلك الستعراض عدد من المواضيع 
ــبــطــة بــالــمــجــال الــصــحــي ومــجــمــل  ــمــرت ال
للمواطنين  المقدمة  الصحية  الــخــدمــات 
ــال  والــمــقــيــمــيــن بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن. وخـ
المؤسسة  بــوفــد  الـــوزيـــرة  الــلــقــاء،رحــبــت 
بالدور  مشيًدة  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسة  المهم 
اإلنــســان،  لحقوق  والــتــطــويــر  التنوير  فــي 
بالشراكة  الصحة  وزارة  ــتــزام  ال مــؤكــدًة 
والحقوقية  التشريعية  الــمــؤســســات  مــع 

واألهلية الوطنية والدولية.

المنامة - وزارة الصحة

دور مهم للوطنية 

02لحقوق االنسان

وقعــت رئيســة جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة عهدية أحمد الســيد مذكرة تفاهم، أمــس األحد، مع االتحــاد العالمي لصاحبات 
األعمال والمهن البحرينية برئاســة الشــيخة هند بنت ســلمان آل خليفة، تهدف إلى المســاهمة في دفع عجلة التنمية واالرتقاء 

باالقتصاد الوطني وتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص.

وعلــى هامــش توقيع مذكــرة التفاهم، أكدت 
رئيســة االتحــاد، أن عنصــر التدريــب يعتبــر 
الهــدف األبــرز بالنســبة لاتحاد، مشــيرة إلى 
أن االتحــاد يتطلــع مــن خــال التعــاون مــع 
الجمعيــة إليجــاد فــرص تدريبيــة ألصحــاب 
بمــا  الصلــة،  ذات  المجــاالت  فــي  األعمــال 
ينســجم مــع متطلبــات العصــر والتكنولوجيا 

الحديثة.
آل  ســلمان  بنــت  هنــد  الشــيخة  ووجهــت 
خليفــة التهنئة ألعضاء مجلس إدارة جمعية 
الصحفييــن الجــدد، مشــيدة بحضــور المــرأة 
الافــت ضمن التشــكيلة الجديــدة للمجلس، 
وأنهــا اســتطاعت الوصــول لرئاســة الجمعية 

ألول مرة من خال التصويت واالنتخاب.
بدورهــا، أكــدت رئيســة جمعيــة الصحفييــن 
البحرينيــة أن توقيــع مذكــرة التفاهم ينطلق 
مــن إيمان مجلــس اإلدارة بالــدور المجتمعي 
اإلنســاني الــذي يقدمــه االتحــاد، ويتمثل في 
التــي  واألنشــطة  الفعاليــات  فــي  المشــاركة 

يقدمهــا االتحــاد، فضا عن الترويــج لألخبار 
العمــل  فــرص  فــي إطــار خلــق  التــي تصــب 
واألســري  المعيشــي  المســتوى  وتحســين 
ألصحــاب األعمال، وتســليط الضــوء إعاميا 
المحلــي  المســتوى  علــى  إنجازاتــه  علــى 
والعربــي والعالمــي، مثمنــة مبــادرة االتحــاد 
الجهــود  تضافــر  أهميــة  مــن  تنطلــق  التــي 
بيــن مختلــف المؤسســات الخاصــة والعامــة؛ 
توقيــع  تــم  الوطنــي.  باالقتصــاد  لارتقــاء 
المذكــرة بحضــور عــدد مــن أعضــاء مجلــس 
إدارة الجمعيــة، وعــدد مــن أعضــاء وأصدقاء 
االتحــاد العالمــي لصاحبــات األعمــال والمهــن 

البحرينية.

الجفير - جميعة الصحفيين

تفاهم بين “الصحفيين” و “صاحبات األعمال”

المنامة - بنا

استقبل مستشــار صاحب السمو الملكي رئيس 
مجلس الوزراء، ســمو الشــيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفــة بمكتبــه فــي قصــر القضيبيــة العامــر 
الشــقيقة  الكويــت  دولــة  ســفير  أمــس  صبــاح 
لدى مملكة البحرين عميد الســلك الدبلوماســي 
الشــيخ عزام مبارك  الصباح وذلك للســام على 
ســموه. وتبادل ســموه مع ســفير دولــة الكويت 
أطــراف الحديــث، وعبــر ســموه لســعادته عمــا 
مــن  الشــقيق  والشــعب  الكويــت  لدولــة  يكنــه 

محبة وود وتاحم، وذلك لما يربط البلدين من 
عاقات أخوية وطيدة تستند إلى تاريخ حافل 

بين البلدين والشعبين الشقيقين.
العاقــات  ســموه  اســتعرض  اللقــاء،  وخــال 
ومجــاالت  البلديــن  بيــن  المتميــزة  األخويــة 
التنسيق والتعاون بينهما في مختلف المجاالت 
لمــا فيــه خيــر وصالــح شــعبيهما الشــقيقين في 
ظــل قيادتيهمــا الحكيمتين، متمنيا للســفير كل 

النجاح والتوفيق في عمله.

مستشار سمو رئيس الوزراء 
يستقبل سفير الكويت

المنامة -بنا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل 
القضيبيــة  بقصــر  بمكتبــه  خليفــة 
المتحــدة  الواليــات  ســفير  مــن  كا 
مملكــة  لــدى  األســبق  األميركيــة 
سياســة  مجلــس  عضــو  البحريــن، 
نيومــان،  رونالــد  األوســط  الشــرق 
وسفير الواليات المتحدة األميركية 
األســبق لــدى ســلطنة عمــان، رئيــس 
األوســط  الشــرق  سياســة  مجلــس 
الســفير ريتشــارد شــميرر، والمديــر 
التنفيــذي لمجلــس سياســة الشــرق 
بمناســبة  مطيــر  تومــاس  األوســط 

زيارتهم الباد.
في بداية اللقاء، رحب ســمو الشيخ 
محمــد بن مبارك آل خليفة بالزيارة، 

مــن  عــدد  اســتعراض  جــرى  حيــث 
القضايــا الراهنــة في منطقة الشــرق 
أمــن  علــى  وانعكاســاتها  األوســط 

واستقرار المنطقة.
مجلــس  رئيــس  نائــب  أشــاد  وقــد 
بمنطقــة  المركــز  باهتمــام  الــوزراء 
الشــرق األوســط من واقع مــا يتمتع 
بــه أعضــاؤه مــن خبــرة في شــؤونه، 
مؤكدا ما يمكن للمركز القيام به في 

التعريف بما يشهده تطورات.
مــن جانبهــم، أعرب رئيــس وأعضاء 
المجلس عن شــكرهم لســمو الشــيخ 
مبــارك آل خليفــة علــى  بــن  محمــد 
اســتقباله وســعادتهم بزيــارة مملكة 
البحريــن، مشــيدين بمــا تشــهده من 

تطور في المجاالت المختلفة.

استعراض القضايا الراهنة بالمنطقة

الشيخة هند بنت 
سلمان: عنصر 

التدريب هدفنا األبرز
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أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمسار التعاون 
الوثيــق البحرينــي التايلنــدي، وأكــد ســموه حــرص حكومتــي البلدين علــى اســتمرار التعاون 
البناء بينهما وأثنى على سبل تعزيزه وتنميته من خالل ما يبذله الجانبين لتطوير العالقات 
وتكريــس التعــاون، ممتدًحــا ســموه الفهم المشــترك واإلصــرار على تطوير وتنميــة العالقات 
االقتصاديــة والتجاريــة والدبلوماســية المشــتركة وتشــجيع االســتثمارات، ووصــف ســموه 

العالقات البحرينية التايلندية بأنها متميزة ومتينة وتعد أنموذجا للصداقة المتميزة.

وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس 
وزيــر خارجيــة مملكــة تايلنــد الصديقــة دون 
برامودويناي والوفد المرافق، إذ رحب سموه 
بهــذه الزيــارة، مؤكــدا ســموه أهمية اســتمرار 
التواصــل والتنســيق بين البلدين في مختلف 
اللقــاء اســتعراض  المجــاالت. وجــرى خــال 
الصديقيــن  البلديــن  بيــن  الثنائيــة  العاقــات 
والمجــاالت الكفيلــة بدعمهــا وتطويرهــا على 
الصعــد المختلفــة، كمــا اســتعرض ســموه مــع 
وزيــر الخارجيــة التايلنــدي الموضوعات ذات 
االهتمام المشــترك، وتم خــال المقابلة تأكيد 
عمــق ومتانــة العاقــات الثنائيــة التــي تربــط 
علــى  تايلنــد  ومملكــة  البحريــن  مملكــة  بيــن 

مختلف المستويات.
وأكــد صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء، 
ووزيــر خارجية مملكة تايلنــد حرص البلدين 
علــى المضــي قدمــا فــي تنميــة آفــاق التعاون 
والتنســيق بيــن البلديــن في جميــع المجاالت 

بما يحقق المصالح المشتركة.
كما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
الحــرص علــى تطويــع مقومــات التعــاون في 
بينهمــا،  الثنائيــة  العاقــات  لتعزيــز  البلديــن 
المجــاالت  مــن  العديــد  هنــاك  أن  خصوصــا 
الواعــدة التي مــن الممكن أن تدعــم منظومة 
التعاون البحريني التايلندي وتحقق تطلعات 

البلدين التنموية.

وأعرب سموه عن تقدير مملكة البحرين للدور 
الــذي تقوم به الجالية التايلندية وإســهاماتها 
في دعم مســيرة التنمية التي تشهدها مملكة 
البحريــن فــي القطاعــات كافة، مؤكدا ســموه 
أن الجاليــة التايلنديــة فــي المملكــة تحظــى 
بــكل الرعايــة واالهتمام مــن جانب الحكومة. 
وأشــاد ســموه بمــا تشــهده مملكــة تايلنــد مــن 
تقــدم وتطور حضاري في مختلف المجاالت، 
ودورها عضوا فاعا في رابطة دول اآلسيان 
التــي تحظى بثقل سياســي واقتصــادي كبير 

ودور متناٍم على الصعيد العالمي.
مــن جانبــه، أعرب وزيــر الخارجيــة التايلندي 
عــن تقديــر بــاده لــكل مــا يقــوم بــه صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الوزراء مــن جهود من 
أجــل توطيــد العاقــات القويــة والوثيقة بين 
البلدين، مشــيدا بإســهام ســموه الكبير ودوره 
دعائــم  وإرســاء  لبنــات  وضــع  فــي  الفاعــل 
التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين، 
ناقا إلى سموه تقدير واحترام رئيس وزراء 
مملكــة تايلند. وأقــام رئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة مأدبــة غــداء تكريمــا لوزيــر خارجيــة 
المرافــق،  والوفــد  الصديقــة  تايلنــد  مملكــة 
حضرها عدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة 
ورئيســا مجلســي النــواب والشــورى ورئيــس 
غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن وعــدد مــن 

المسؤولين بالمملكة.

سمو رئيس الوزراء لدى استقباله وزير خارجية تايلند

المنامة - بنا

العالقات البحرينية التايلندية أنموذج للصداقة المتميزة والمتينة 
برامودوينـــاي مـــع  المشـــتركة  الموضوعـــات  يســـتعرض  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو 

صاحــب  الــوزراء  رئيــس  اســتقبل 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
الشــيخ  مــن  كا  خليفــة  آل  ســلمان 
بــن  بــن خليفــة  بــن عبــدهللا  خليفــة 
والشــيخ حمــود  آل خليفــة،  ســلمان 
بن سلمان بن أحمد آل خليفة، حيث 
زواج  لحفــل  ســموه  بدعــوة  تشــرفا 

نجليهما.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يستقبل الشيخ خليفة بن عبداهلل والشيخ حمود بن سلمان

تشرفا بدعوة 
صاحب السمو 

الملكي لحضور 
حفل زواج نجليهما

سمو رئيس الوزراء يتلقى اتصاال هاتفيا من رئيس وزراء تايلند
تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة اتصاال 
هاتفيــا مــن رئيــس وزراء مملكــة تايلنــد الصديقــة الجنــرال برايــوث شاناوشــا، إذ تــم 
استعراض مسار العاقات التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند وآليات دعم 

التعاون والتنسيق الثنائي بينهما في مختلف المجاالت.
وأعــرب صاحــب الســمو الملكي عن االعتزاز بما تبديــه حكومة تايلند من حرص على 
تطويــر التنســيق الثنائــي بيــن البلديــن علــى الصعــد كافــة بما يخــدم مصالــح البلدين 
المشــتركة. وأعرب رئيس وزراء مملكة تايلند عن اعتزاز باده وتقديرها للدور الذي 
يضطلــع بــه صاحــب الســمو الملكي رئيس الــوزراء في تطويــر العاقات بيــن البلدين 

واالرتقاء بمجاالت التعاون بينهما.
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أكــد ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى رئيس 
صاحــب  االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
محــورا  البحرينــي  المواطــن  كــون  خليفــة 
أساســيا لكافة الخطط والبرامج والمشاريع 
التنمويــة التي يتم العمــل عليها، وأن يكون 
يتــم  التــي  التنميــة  مــن  األول  المســتفيد 
تحقيقهــا وذلــك اســتمرارا فــي تنفيــذ رؤى 
الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  وتطلعــات 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، مشــيرا 
ســموه إلى مواصلة خلــق الوظائف النوعية 
للمواطنين ضمن األهداف األساسية لجذب 

االستثمارات إلى المملكة.
ونــوه ســموه لــدى ترؤســه اجتمــاع مجلــس 
التنميــة االقتصاديــة أمس األحــد بما أنجزه 
مــن  بذلــه  ومــا   2018 العــام  فــي  المجلــس 
جهــود بالتعــاون مع شــركائه فــي القطاعين 
العــام والخاص في ســبيل تنميــة القطاعات 
أحــد  تمثــل  التــي  الحيويــة  االقتصاديــة 
المحاور الرئيســة في الخطة اإلستراتيجية 
للمملكــة واســتقطاب االســتثمارات النوعية 

التي تدعم القطاع الخاص البحريني.
علــى  البنــاء  مواصلــة  إلــى  ســموه  ودعــا 
تطويــر  ســبيل  فــي  إنجــاز  مــن  تحقــق  مــا 

فــي  المملكــة  بهــا  التــي تحظــى  اإلمكانــات 
النوعيــة وســرعة  اســتقطاب االســتثمارات 
إنجاز األعمال، وهو ما يتواكب مع األهداف 
التي يسعى المجلس إلى تحقيقها من خالل 
تنمية اقتصادية شــاملة تهدف إلى الحفاظ 

على النمو ومواصلة التنويع االقتصادي.
الرئيــس  اســتعرض  االجتمــاع،  وأثنــاء 
التنفيــذي لمجلس التنمية االقتصادية خالد 
الرميحــي اإلنجــازات التــي حققهــا المجلس 
خــالل العــام الماضي، حيث تمكــن المجلس 
مــن اســتقطاب 92 شــركة محليــة وعالميــة 
األداء  ومؤشــرات  األهــداف  يتجــاوز  بمــا 

مباشــرة  اســتثمارات  بمجمــوع  المحــددة، 
تبلــغ 314 مليــون دينــار )830 مليــون دوالر 
أميركــي( مــن شــأنها أن تســاهم بخلــق أكثر 
الثــالث  الســنوات  فــي  وظيفــة   4700 مــن 

المقبلة.
المملكــة  جهــود  الرميحــي  واســتعرض 
المحليــة  االســتثمارات  تشــجيع  نحــو 
المســاندة محليــا  البيئــة  وتنميتهــا وتعزيــز 
للمســتثمرين فــي المملكــة، كمــا قدم شــرحا 
قــارات  مــن  المســتثمرين  اســتهداف  حــول 
آســيا وأوروبا وأميركا الشــمالية والتســويق 
بيئــة  بهــا  تنعــم  التــي  التنافســية  للمزايــا 

األعمــال بالمملكة، إضافة إلــى جذب المزيد 
مــن االســتثمارات النوعيــة إلــى القطاعــات 
االقتصاديــة المســتهدفة فــي خطــة مجلس 
فيمــا  اإلســتراتيجية  االقتصاديــة  التنميــة 
يســاهم فــي المحصلــة فــي خلــق المزيد من 
الوظائــف ذات الجــودة العاليــة فــي الســوق 

المحلية.
كمــا تــم تســليط الضوء علــى نتائج المســح 
االقتصاديــة  التنميــة  أجــراه مجلــس  الــذي 
حــول تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
التــي  التحديــات  أبــرز  إلــى  خلــص  والــذي 
البحرينيــة  الصناعيــة  الشــركات  تواجــه 

والحلول المقترحة لتجاوز تلك التحديات.
وشــملت التوصيــات مبــادرة لالســتثمار في 
والتــي  الرابعــة،  الصناعيــة  الثــورة  تقنيــات 
مــن شــأنها أن تســاعد الشــركات البحرينيــة 
فــي التغلــب علــى تحدياتهــا، خصوصــا وأن 
المملكــة تحظــى بالعديــد مــن المزايــا التــي 
تمكنهــا مــن البروز في مجال االســتثمار في 
هــذه الصناعــات كتوافــر الكفــاءات المحلية 
والبيئــة الداعمة للشــركات الناشــئة واإلطار 
حققتــه  مــا  جانــب  إلــى  المــرن  التشــريعي 
المملكــة مــن نجــاح وتميــز فــي خلــق بيئــة 

داعمة لقطاع التكنولوجيا المالية.

ولي العهد خالل ترؤس سموه الجتماع مجلس التنمية االقتصادية

المنامة - بنا

سمو ولي العهد: البحريني محور أساس للمشاريع التنموية كافة
“التنميـــة االقتصاديـــة” يســـتقطب اســـتثمارات مباشـــرة بقيمـــة 830 مليـــون دوالر

توطيد أطر التعاون مع تايلند
ــل وزيــــــر خـــارجـــيـــة بــانــكــوك ــب ــق ــت ــس ــد ي ــهـ ــعـ ــو ولـــــي الـ ــمـ سـ

اســتعرض ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمد آل خليفة العالقات الثنائية بين مملكة 
البحريــن ومملكة تايلند القائمة على أســس 
تجمــع  التــي  المشــتركة  الصداقــة  روابــط 
البلدين والحرص المتبادل على توطيدها. 

جــاء ذلــك لــدى اســتقبال ســموه فــي قصــر 
القضيبية أمس وزير خارجية مملكة تايلند 
الصديقة دون برامودويناي، إذ أشــار سموه 
إلــى أهميــة التعــاون القائــم بيــن المملكتين 

في مختلف المجاالت.
وتنــاول اللقاء العالقات الوثيقة التي تربط 
بين البلدين الصديقين، إذ أعرب ســمو ولي 
العهــد عــن ترحيبــه بزيــارة وزيــر خارجيــة 
تايلنــد إلــى البحرين، وما تمثلــه الزيارة من 
أهمية في توطيد أطر التعاون والبناء على 
مــا يربــط بين البلديــن من عالقــات متميزة 

على المستويات كافة. 
مــن جانبــه، أعــرب وزيــر خارجيــة مملكــة 
تايلند عن ســعادته بزيارة البحرين وفرصة 

اللقــاء بصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء، منوها بالحرص المشــترك 

مواصلــة  علــى  الصديقيــن  البلديــن  بيــن 
تعزيــز العالقــات الثنائية وتطوير التنســيق 

والتعاون.

المنامة - بنا

اجتمعــت وكيــل وزارة الخارجيــة الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن دعيــج آل خليفــة، رئيــس 
اللجنــة الوطنيــة بشــأن حظر اســتحداث وإنتاج وتخزين األســلحة الكيميائيــة وتدمير تلك 
األسلحة خالل زيارتها إلى جمهورية ألمانيا االتحادية مع سوزان بومان، مفوضة الحكومة 

الفيدرالية لنزع السالح والحد من األسلحة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا االتحادية. 

وخــالل االجتمــاع، اســتعرضت وكيــل وزارة 
مملكــة  وانجــازات  أعمــال  أهــم  الخارجيــة 
المنظومــة  تعزيــز  فــي  المتمثلــة  البحريــن 
التشــريعية الوطنيــة لمواكبة ما يســتجد من 
تطورات في مجال الحد من انتشــار أســلحة 
اآلليــات  أهــم  إلــى  مشــيرًة  الشــامل،  الدمــار 
لضمــان تطبيــق االتفاقيات الدوليــة المتعلقة 
بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ومن 
أبرزهــا الــدور الجوهــري الــذي تلعبــه منظمــة 
حظــر األســلحة الكيميائيــة مــن خالل حرص 
دول األطــراف في تنفيذ التزاماتهم الدولية. 
وشــدد الجانبــان علــى أهميــة تعزيــز التعاون 

بينهمــا بهــدف حفــظ الســلم واألمــن الدولــي 
البلديــن  اهتمــام  يعكــس  الــذي  النحــو  علــى 

الصديقين في هذا المجال.
الحكومــة  مفوضــة  أشــادت  جانبهــا،  مــن 
الفيدرالية لنزع الســالح والحد من األســلحة 
اســتخدام  بحظــر  البحريــن  مملكــة  بالتــزام 
بــأن  الكيميائيــة، منوهــة  وانتشــار األســلحة 
األســلحة  حظــر  التفاقيــة  التــام  التنفيــذ 
األســلحة  حظــر  واتفاقيــة  الكيميائيــة 
البيولوجيــة أمــر ضــروري للحــد مــن انتشــار 
أســلحة الدمــار الشــامل. كمــا التقت الشــيخة 
رنــا بنت عيســى بــن دعيج آل خليفة الســفير 

لشــؤون  اإلقليمــي  المديــر  بــوك،  كريســتان 
بــوزارة  افريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 
خارجيــة جمهوريــة ألمانيــا االتحادية، حيث 
تــم خــالل اللقــاء تبــادل وجهــات النظر حول 
بأمــن  والمتعلقــة  اإلقليميــة  القضايــا  أهــم 
المجتمــع  أمــام  المتاحــة  والســبل  المنطقــة 
الدولــي لمعالجتهــا، مشــددة علــى دور مملكة 
البحريــن الرائــد فــي تطبيــق مبــادئ القانــون 
أســلحة  انتشــار  مــن  الحــد  لضمــان  الدولــي 
الدمار الشــامل في المنطقة. من جانبه، أشاد 
األوســط  الشــرق  لشــؤون  اإلقليمــي  المديــر 
وشــمال افريقيــا بــوزارة خارجيــة جمهوريــة 

ألمانيــا االتحاديــة بتجربــة مملكــة البحريــن 
والمتمثلة في اآلليات والتشــريعات الوطنية 
التــي تضعهــا المملكــة بالتعــاون مــع الجهــات 
ذات الصلــة. كما اجتمعت مع الســفير ميغيل 
برجــر٬ مديــر الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة 
المســتدامة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا 
االتحادية، حيث تم خالل االجتماع مناقشة 
التعاون المشترك في آفاق ومجاالت واسعة، 

وخاصــة في المجال االقتصادي واالســتثمار 
يعكــس  الــذي  األمــر  المتجــددة،  والطاقــة 
البلديــن الصديقيــن مــن عالقــات  مــا يربــط 

تاريخية وثيقة ومتميزة.
مــن جانبــه، أشــاد الســفير ميغيــل برجــر بمــا 
تشــهده مملكــة البحريــن من تقــدم في وضع 
الخطــط والبرامــج التــي مــن شــأنها تحقيــق 
المســتدامة  والتنميــة  االقتصــادي  التنــوع 
والشاملة، مؤكًدا في هذا الصدد حرص بالده 

علــى تعزيــز العالقات مع مملكــة البحرين بما 
يدعم مصالح البلدين الصديقين وتطلعاتهما 
المشــتركة. وبهذا الصدد، أشــاد ســفير مملكة 
ألمانيــا االتحاديــة  لــدى جمهوريــة  البحريــن 
السفير عبدهللا عبداللطيف عبدهللا، بعالقات 
البحريــن  مملكــة  بيــن  والتعــاون  الصداقــة 
وجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة، متطلًعــا إلــى 
المزيد من التعاون والتنســيق المشترك تجاه 

القضايا اإلقليمية والدولية.

المنامة - بنا

استعراض آخر التشريعات البحرينية بمجال الحد من التسلح

دبي - بنا

اإلعــالم  شــؤون  وزيــر  اجتمــع 
علــي الرميحــي مع رئيــس وزراء 
الصديقــة  إســتونيا  جمهوريــة 
هامــش  علــى  راتــاس  يــوري 
العالميــة  القمــة  فــي  مشــاركتهما 

للحكومــات التــي انطلقــت صباح 
أمــس تحــت رعايــة نائــب رئيس 
الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء 
بدولة اإلمارات حاكم دبي الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم.

وتم خالل اللقاء، استعراض سبل تعزيز عالقات التعاون  «
والصداقة بين البلدين، السيما في قطاع اإلعالم 

واالتصال، إلى جانب مناقشة القضايا المطروحة على 
جدول أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، 

حيث يشارك راتاس والرميحي كمتحدثين رئيسيين في 
القمة.

وزير اإلعالم يلتقي رئيس وزراء إستونيا

وكيل الخارجية 
تجتمع مع عدد من 
المسؤولين األلمان

خلق وظائف 
نوعيـــــــة 

للمواطنين 
ضمن األهداف 

األساسية لجذب 
االستثمارات
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 المكتب الرئيسي
ص.ب. ٥٦٩٨، المنامة، مملكة البحرين )س.ت. ١٠٢٩٩(

 بنك ABC )المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.( مرخص
كبنك جملة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

ت 3٠٠٠ ١7٥4 ٩73+   
ف 3١٦3 ١7٥3 ٩73+

تم استخراج القائمة الموحدة للمركز المالي، والقائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر، والقائمة الموحدة للدخل الشامل، والقائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية، والقائمة الموحدة 
للتغيرات في حقوق الملكية، المبينة أعاله من القوائم المالية الموحدة للمؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب.( للسنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨، التي تم اعتماد إصدارها من 

قبل مجلس اإلدارة وأبدى السادة إرنست ويونغ رأي تدقيق غير متحفظ عليه بمملكة البحرين في ١٠ فبراير ٢٠١٩.

القائمة الموحدة للمركز المالي 
31 ديسمبر 2018                                             جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

2018٢٠١7
الموجودات
1.607١.3٨٨أموال سائلة

977١.٠٥١أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
2.9913.١7٠إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1.668١.٥٢١أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
5.661٥.٥٩٩إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

14.884١٥.3٢٩قروض وسلف
1.601١,3١٨موجودات أخرى

160١٢3ممتلكات ومعدات
29.549٢٩.4٩٩مجموع الموجودات

المطلوبات
16.425١٦.7٥٥ودائع العمالء
4.2073.4٠٨ودائع البنوك 
39٢7شهادات إيداع

1.271١.٦٢٨أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
43٥٨ضرائب 

1.236١,٠٦3مطلوبات أخرى

2.012٢.١4٨إقتراضات
25.233٢٥.٠٨7مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
3.1103.١١٠رأس المال

-)4(أسهم خزانة
5014٨١إحتياطي قانوني 

966٩3٩أرباح مدورة 
)٦٠٠()711(إحتياطيات أخرى 

3.8623.٩3٠حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

4544٨٢حقوق غير مسيطرة
4.3164.4١٢مجموع حقوق الملكية 

29.549٢٩.4٩٩مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

القائمة الموحدة للدخل الشامل 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018                جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

2018٢٠١7
248٢٥3الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر:
 الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه

)أو إعادة تدويره( إلى األرباح أو الخسائر في الفترات 
الالحقة:

تحويل عمالت أجنبية:
 خسارة غير محققة من تحويل عمالت أجنبية في 

)٢3()169( الشركات التابعة األجنبية
أدوات دّين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر:
-)42(صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة

موجودات مالية متاحة للبيع:
١٦-صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة

)211()7(
 الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه

)أو إعادة تدويره( إلى األرباح أو الخسائر في الفترات 
الالحقة:

3٢صافي التغير في إحتياطي صندوق التقاعد
3٢

)٥()208(الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
40٢4٨مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
57١٩٨ مساهمي الشركة األم

٥٠)17( حقوق غير مسيطرة
40٢4٨

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018                                                                                                                                                                جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

حقوقحقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
غير مسيطرة

مجموع
حقوق 
الملكية

إحتياطيات أخرى

رأس
المال

أسهم 
خزانة 

إحتياطي
قانوني

أرباح 
مدورة*

إحتياطي
عام

تعديالت
تحويل 

عمالت أجنبية

تغيرات 
متراكمة 

في القيمة 
العادلة

إحتياطي 
صندوق 
التقاعد

المجموع

3.٨٢٦4344.٢٦٠)3٥()4٥()٦٢٥(4٦٢٨٥٩١٠٠-3.١١٠في ١ يناير ٢٠١7
١٩3٦٠٢٥3----١٩3---الربح للسنة

)٥()١٠(١٦٢٥)١3(-----)خسارة شاملة( دخل شامل آخر للسنة

١٦٢١٩٨٥٠٢4٨)١3(-١٩3---مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للسنة 

)٩3(-)٩3(----)٩3(---أرباح أسهم 
-------)١٩(١٩--تحويالت خالل السنة

)3()٢()١(----)١(---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
3.٩3٠4٨٢4.4١٢)33()٢٩()٦3٨(4٨١٩3٩١٠٠-3.١١٠في 3١ ديسمبر ٢٠١7

تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
)3٦()٨()٢٨(-34--)٦٢(---رقم ٩

3.٩٠٢4744.37٦)33(٥)٦3٨(4٨١٨77١٠٠-3.١١٠الرصيد المعاد عرضه كما في ١ يناير ٢٠١٨

٢٠٢4٦٢4٨----٢٠٢---الربح للسنة
)٢٠٨()٦3()١4٥(3)4٢()١٠٦(-----)خسارة شاملة( دخل شامل آخر للسنة

4٠)١7(3٥7)4٢()١٠٦(-٢٠٢---مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للسنة 
)٩3(-)٩3(----)٩3(---أرباح أسهم 

)4(-)4(------)4(-شراء أسهم خزانة 
-------)٢٠(٢٠--تحويالت خالل السنة

)3()3(---------تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
3,8624544,316)30()37()744(501966100)4(3.110في 31 ديسمبر 2018

* تتضمن األرباح المدورة إحتياطيات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي 4٢٩ مليون دوالر أمريكي )٢٠١7: 4٢4 مليون دوالر أمريكي(.

القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018                جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

2018٢٠١7
الدخل التشغيلي

1.472١.٥١١دخل الفوائد ودخل مشابه 
)٩٥٥()913(مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة 

559٥٥٦صافي دخل الفوائد
2583١3دخل تشغيلي آخر

817٨٦٩مجموع الدخل التشغيلي
)٩٦()79(مصروفات الخسائر االئتمانية على الموجودات المالية 

 صافي الدخل التشغيلي بعد مصروفات
738773  الخسائر االئتمانية

المصروفات التشغيلية
3163١١موظفون

3837ممتلكات ومعدات
120١١4أخرى

4744٦٢مجموع المصروفات التشغيلية
2643١١الربح قبل الضرائب

)٥٨()16(ضرائب على العمليات الخارجية
248٢٥3الربح للسنة

)٦٠()46(الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطرة
202١٩3الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم

النصيب األساسي والمخفض للسهم في
0.07٠.٠٦ األرباح )بالدوالرات األمريكية(

القائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018                جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

2018٢٠١7
األنشطة التشغيلية

590١.٠73صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية

 صافي النقد )المستخدم في( الناتج من 
١47)136( األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)١.٥٩٢()239(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)37٢(215صافي التغير في النقد وما في حكمه
 تأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية على 

٢)34( النقد وما في حكمه
1,160١.٥3٠النقد وما في حكمه في بداية السنة

1,341١.١٦٠النقد وما في حكمه في نهاية السنة 



تحــت رعايــة رئيــس الجامعــة األهليــة عبدهللا الحواج، اســتضافت الجامعة في مقرهــا أمس، الرئيس التنفيــذي لهيئة تنظيم 
سوق العمل أسامة العبسي في ندوة نقاشية بعنوان “أحدث األنظمة والمستجدات بهيئة تنظيم سوق العمل”.

متغيــرات  النــدوة  فــي  العبســي  واســتعرض 
المتغّيــرات  وأهــم  العمــل،  ســوق  واقــع 
والمســتجدات المؤثــرة علىــه محليــا وعالميا، 
وآليــات العــرض والطلــب فــي فــرص العمــل 
فــي الســوق البحرينــي، ومدى تأثــر االقتصاد 
المحلــي بالمتغيــرات اإلقليميــة والعالمية، مع 
األخــذ فــي االعتبــار المنافســة الواقعــة بيــن 

العمالة الوطنية والوافدة.
واشــار إلــى أن كل القــرارات التى تم اتخاذها 
جــاءت بالتعــاون مــع األطــراف المعنيــة فــى 
يضمــن  وبمــا  الخــاص  والقطــاع  الحكومــة 
المحلــى وتطويــره، موضحــا  االقتصــاد  نمــو 
أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه دائمــا هــو أن 

وطنــي  كحــق  للعمــل  ينظــرون  المواطنيــن 
باالضافــة إلــى كونه جانبا إنســانيا وسياســيا، 
ولكنهــم يغفلون عــن الجانب االقتصادي وهو 
أحد الجوانب المهمة فى التنمية االقنصادية، 
الفتــا إلــى أن مشــروع إصــاح ســوق العمــل 
الــذى بــدأ عــام 2004 كان يمثــل اإلجابــة عــن 
ســوال يطرحــه الكثيــرون “كيف يكــون عندك 
باحثون عن العمل بينما تجلب أنت عمالة من 
الخــارج؟”، مذكــرا بنظــام الكفالــة والــذي كان 
يؤشــر إلــى وجود اختال فــى عاقة صاحب 

العمل والعامل.
وأكــد العبســي ان العامــل البحرينــي عليــه أن 
يمتلــك روح التنافــس فــي ســوق العمــل لكى 

يستطيع منافسة اآلخرين واستحقاق فرصة 
إصــاح  نقطــة  أول  أن  إلــى  مشــيرا  العمــل، 
تــم العمــل بهــا فــى ســوق العمــل، هــى تجربة 
فــي  تمــت  والتــى  الوافــد  للعامــل  االنتقــال 
منتصــف 2006، موضحــا أنهــا خطــوة تحقــق 
جانــب إنســاني مهــم وتمثــل إضافــة للعامــل 
زالــت هنــاك  مــا  أنــه  إلــى  البحرينــي، مشــيرا 
فجــوه بيــن العامــل البحرينــي والوافــد ومــن 
ضمنهــا الرســوم التــى يدفعهــا صاحــب العمل 
علــى العمالــة الوافــدة، مبينــا أن هذه الرســوم 
ترفد صندوق العمل “تمكين” لرفع بيئة العمل 
ورفع كفاءة التدريب للمواطن، مبينا ان هذه 

الرسوم مرتفعة جدا.

العمــل  هــل حقــق ســوق  العبســي،  وتســاءل 
نجاحا فى سياسته الجديدة والتى بدأها منذ 
11 عامــا؟، ومــا هــو معيــار النجــاح؟، موضحا 
ان النجــاح يتأكــد فــى مؤشــرات عــدة، منهــا 
انخفــاض حجــم البطالة 3 أضعــاف منذ البدء 
في إصاح سوق العمل، مبينا أن سوق العمل 

البحرينــي هــو ســوق متحــرك، وكان يعتمــد 
ســابقا علــى النفــط والغــاز، لكنه تحــول حاليا 
إلــى االقتصــاد المعرفــي والخدماتــي، وهــذا 
يعنــي أن احتياجــات االقتصــاد البحريني قد 
تغيــرت، مشــددا علــى أن الباحــث عــن عمــل 
عليه أن يتحرك فى أكثر من اتجاه فى جانب 

االقتصاد المعرفي والرقمي والخدمي.
وفي رده على المداخات أكد أن سوق العمل 
ســوف يبدأ النظــام اإللكتروني للخدم في 10 
مــارس مــن هــذا العــام، وحاليــا تقــوم الهيئــة 
بالعمليــات التجريبية لتدشــين هــذا النظام ما 

لم تقابله أي عقبات إلكترونية.

رسوم العمالة الوافدة ترفد صندوق “تمكين”

جانب من الندوة

وزير األشغال يتفقد تطوير شارع سار
%  60 ــات  ــبـ ــركـ ــمـ ــلـ لـ االنــــتــــظــــار  ــرة  ــ ــت ــ ف يـــقـــلـــل  ــف:  ــ ــل ــ خ

تفقد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف موقع مشروع 
تطوير شارع سار يرافقه مدير إدارة صيانة ومشاريع الطرق سيد بدر علوي، ومقاول 

المشروع وعدد من المهندسين.

 2.4( ســار  شــارع  أن  األشــغال  وزيــر  وصــرح 
كيلومتر( يعتبر من الطرق الحيوية التي تخدم 
أهالي المنطقة الشــمالية عموما، ومنطقتي سار 
والجنبيــة خصوصــا، حيــث تشــهدان نهضة في 
أن  موضحــا  واالســتثماري،  العمرانــي  التطــور 
وزارة األشــغال بــدأت منذ 30 ســبتمبر الماضي 
تنفيــذ أعمــال تطويــر الشــارع الممتــد مــن بعــد 
دوار ســار على شــارع البديع، إلى تقاطع شــارع 
سار مع شارع 35، حيث يبلغ طول الجزء الذي 

يتم تطويره نحو 2.6 كيلومتر.
المناقصــات  مجلــس  أن  خلــف  وأضــاف 
والمزايدات أرســى المناقصة على شــركة جال 
العالــي وأوالده بمبلــغ مليونين و850 ألفا و975 
دينــارا، وقــد بلغت نســبة اإلنجاز في المشــروع 

حتى اآلن 20 %، ويتم حاليا العمل على إنشاء 
شــبكة تصريــف ميــاه األمطــار ونقــل وحمايــة 

خطوط الخدمات األرضية.
وأضاف: تتضمن أعمال تطوير تحويل الشــارع 
إلــى طريــق مــزدوج ذي مســارين بعــرض 3.5 
التقاطعــات  كافــة  وتطويــر  مســار،  لــكل  متــر 
الضوئيــة،  باإلشــارات  وإدارتهــا  الشــارع  علــى 
وتوفيــر  اتجــاه  بــكل  خدميــة  طــرق  وإنشــاء 
مواقــف للســيارات، إضافــة إلــى إنشــاء شــبكة 
جديــدة لتصريــف ميــاه األمطــار ووضــع شــبكة 
إنــارة جديــدة، كمــا تتضمــن أعمــال المشــروع 
لخطــوط  التمديــدات  مــن  مجموعــة  إنشــاء 
المياه وشــبكة الكهرباء الموجودة في المنطقة، 
إضافــة إلــى أعمــال تحويــل خطــوط الخدمات 

المتعارضــة مــع أعمــال الطــرق وذلك بالتنســيق 
مــع هيئــة الكهربــاء والمــاء، وإنشــاء محطــات 
للنقــل العــام بالتنســيق مــع وزارة المواصــات 
والعامــات  اإلشــارات  ووضــع  واالتصــاالت، 
الازمــة؛  والتحذيريــة  التنظيميــة  المروريــة 
لتحقيق السامة المطلوبة على الشارع، ووضع 

قنوات أرضية الستخدمها مستقبا.

واختتــم خلف بالقول: تهدف الوزارة من خال 
تطويــر الشــارع إلى تحســين انســيابية الحركة 
المروريــة  الســامة  مســتوى  ورفــع  المروريــة 
عليــه وتنظيم حركة المركبات والمشــاة وزيادة 
الضعــف،  بنحــو  للشــارع  االســتيعابية  الطاقــة 
حيث يســتوعب شــارع ســار نحو 4000 مركبة 

في الساعة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
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الرفاع - قوة الدفاع

الدفــاع  شــؤون  وزيــر  اســتقبل 
النعيمــي  عبــدهللا  الركــن  الفريــق 
بمكتبــه في القيــادة العامة صباح 
روســيا  جمهوريــة  ســفير  أمــس، 
االتحاديــة لــدى مملكــة البحريــن 
إيغور كريمنوف، يرافقه مستشار 
ســفارة روســيا االتحاديــة ليونيــد 
الفريننكــو. وفــي مســتهل اللقــاء، 
رحب وزير شــؤون الدفاع بسفير 
االتحاديــة  روســيا  جمهوريــة 
لــدى مملكــة البحريــن، ومستشــار 

الســفارة الروســية اإلتحادية لدى 
اســتعراض  تــم  بعدهــا  المملكــة، 
والصداقــة  التعــاون  عاقــات 
البلديــن الصديقيــن  بيــن  القائمــة 

في المجال العسكري.
حضر اللقاء، مســاعد رئيس هيئة 
األركان لإلمــداد والتمويــن اللــواء 
الركــن بحــري يوســف أحمــد مــال 
العســكري  التعــاون  ومديــر  هللا، 
اللــواء الركن بحري محمد هاشــم 

السادة.

تعاون عسكري مع روسيا

زينل: الصحافة حلقة وصل البرلمان بالشعب
استمعت لمالحظات المحررين البرلمانيين واستجابت لبعض اقتراحاتهم

أكــدت رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة زينــل 
المســؤول،  الوطنــي  واإلعــام  الصحافــة  أن 
شــريك أســاس فــي العمــل البرلماني للســلطة 
الدولــة، وأن  التشــريعية وجميــع مؤسســات 
حريــة الرأي والتعبير المســؤولة حق وواجب 
أكــده ميثــاق العمــل الوطنــي وكفلــه دســتور 
مملكــة البحريــن ورعــاه عاهل البــاد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
وأن جالــة العاهــل هــو الداعــم األول لحريــة 
الــرأي والتعبيــر المســؤولة. وأشــارت إلــى أن 
التــي تعيشــها البحريــن  الحريــات المتقدمــة 
في مجال الصحافة واإلعام تعُد واحدة من 
أبــرز قيــم المشــروع اإلصاحــي، وأن مجلس 
النــواب يولــي االهتمــام الكبيــر لدعــم العمــل 
اإلعامــي، وال يدخــر جهــدا ضمــن مســاعيه 
التــي  والقوانيــن  التشــريعات  لســن  الجــادة 
تواكــب تطلعات واستشــراقات ورؤية مملكة 
البحريــن العصريــة.  وأضافــت أن المؤسســة 
اإلعــام  بــدور  وتفتخــر  تعتــز  التشــريعية 
الوطنــي في إبراز أعمال المجلس واألعضاء، 
اإلعاميــة  الوســائل  فــي  ينشــر  مــا  كل  وأن 

مــن كتابــات وتغطيــات وتعليقــات، حضاريــة 
والرعايــة،  باالهتمــام  تحظــى  وموضوعيــة، 
والدراســة والمتابعــة؛ ألن معيــار الجميــع هــو 
مصلحــة الوطــن في العمــل واألداء واإلنجاز.  
وأشــادت زينــل بــدور المحرريــن البرلمانييــن 
فــي تغطيــة أعمال المجلــس ولجانــه، والدور 
التشــريعي والرقابي للنواب، وأنشطة األمانة 
الفاعلــة  الوصــل  حلقــة  باعتبارهــم  العامــة؛ 
العــام، عبــر  المجلــس والشــعب والــرأي  بيــن 
المتعــددة،  اإلعاميــة  والوســائل  الصحافــة 
الواحــدة  األســرة  بــروح  بالعمــل  ومشــددة 

)فريــق البحريــن( لتجــاوز مختلــف التحديات 
وتحقيق أفضل اإلنجازات، مع الســعي الدائم 
لإلصــاح والتطوير؛ من أجل مملكة البحرين 

ومستقبلها. 
جــاء ذلــك خــال لقــاء جمــع رئيــس مجلــس 
العــام  األميــن  بحضــور  بمكتبهــا،  النــواب 
للمجلــس راشــد محمــد بونجمة، مــع عدد من 
المحررين البرلمانيين في الصحافة الوطنية، 
وتلفزيــون  )بنــا(،  البحريــن  أنبــاء  ووكالــة 

البحرين. 
واقتراحــات  لماحظــات  واســتمعت 

أنهــا  مؤكــدة  واإلعامييــن،  الصحافييــن 
ســتحظى باهتمــام واســع مــن قبــل العامليــن 
فــي مجلــس النــواب، وســتترجم علــى شــكل 
مســاع فاعلــة لتطويــر كل مــا مــن شــأنه دعم 
عمــل الصحافييــن واإلعامييــن، كمــا أبــدت 
زينل اســتجابة مباشــرة لعدد من االقتراحات 
التــي قدمهــا زمــاء المهنــة، وأكــدت حرصهــا 
على دراسة ومراجعة األمور التي تم عرضها، 
مبديــة اهتمامهــا بإيجاد أجــواء تفتح اآلفاق 
بصورة أرحب أمام العمل اإلعامي المسؤول 

في مملكة البحرين.

فوزية زينل تتوسط الزمالء المحررين البرلمانيين من مختلف الصحف 

لقاء الرئيسة 
زينل

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

Û .”يا قلب.. ال تجالس إال الذين يفهمونك ويعرفون حقيقتك“
جالل الدين الرومي

Û  تنســاب قصــص كثيــرة بيــن ســطور الحيــاة بمجلــس النــواب. البرلمان
ينبــوع إخبــاري ال ينضــب لــكل صحافــي مجتهــد. وعاقــة المحــرر مع 
المؤسســة التشــريعية تتجــاوز كونــه وســيطا لنقــل تصريــح أو تغطية 
أعمال الجلسة، إذ أصبح اليوم شريكا في توجيه الرأي العام بما يدور 
بكواليــس المجلــس، والتــي ال تطالهــا يــد معظــم منصــات “السوشــيل 
ميديــا” المحترفــة بنقــل “كوبي بيســت” ألخبــار الصحــف اليومية دون 

إشارة للمصدر األم. 
Û  أتذكــر فــي برلمــان 2002، لم يكن الهاتف النقــال بميزة تصوير الفيديو

منتشرا، ولم تكن الجلسات تبث مباشرة عبر قناة المجلس باليوتيوب، 
وماذ المواطن لمعرفة ما دار بالجلســة العامة إما عبر قراءة تغطيات 
الصحــف باليــوم الموالي أو متابعة بث الجلســة بتــردد معين باإلذاعة، 
وُيقطع البث إذا تناول المجلس موضوعا لم يعجب مســؤوال بالوزارة، 
وبالمصادفــة فــإن القطــع يكــون دائما “بســبب خلل فني” عند مناقشــة 

قضايا حساسة، حتى أصبحت هذه الحجة نكتة منتظرة.
Û  لقد وّلى هذا الزمن، وفرضت التقنيات الحديثة إيقاعا جديدا لتغطية

المشــهد النيابــي، وتحــرر البرلمان من قيد بث جلســاته عبــر التلفزيون 
الرسمي.

Û  فــي لقــاء الصحافة البرلمانية مع رئيســة المجلس فــإن التهنئة بتوليها
مقاليــد األمــور متجــددة، ولــن تنتهــي حتــى إذا بلغــت البحريــن عامها 
2021. وشــهد اللقاء نقاشــات ودية بشــأن مطالــب المحررين، ونظرت 
باقتراحاتهــم لتطويــر التعاون. وتعرف زينــل - أكثر من غيرها - هموم 

الصحافة ودهاليزها؛ باعتبارها ابنة اإلعام لسنوات طويلة. 
Û  وأجــد من المناســب تدويــن أهمية األخذ بعين االعتبــار اقتراح إدماج

أعضــاء  بيــد  المســتخدم  المتطــور  اإللكترونــي  بالنظــام  الصحافييــن 
مجلسي الشورى والنواب.

Û  ومثلمــا راكمــت البحريــن تجربتهــا البرلمانيــة طــوال 16 عامــا فيجــب
الفخــر بوجــود صحافــة برلمانيــة لزيمــة للمؤسســة التشــريعية طــوال 
الفتــرة، ورئــة تواصلهــا، وتهافــت المنتخبــون الســابقون عليهــا  هــذه 
لنشــر تصريحاتهــم الناريــة أو صورهــم البطولية أو مناشــداتهم للمقام 
الســامي، ومــا إن يهطــل خيــر االســتجابة لمرادهــم ينكفــؤون عــن رد 
التحية، ويبخلون عن إرســال شــكر أو باقة، ويمســكون عن نشر إعان 
امتنــان بالصحيفــة. ومــا زال الوقــت مبكــرا للحكــم على نــواب برلمان 

.2018

محرر الشؤون المحلية

أكــد نائــب مدير تحرير صحيفة أخبار الخليــج الزميل لطفي نصر 
أن مجلس النواب بحاجة لاطاع على تجربة البرلمانات العربية 
واألجنبية فيما يتعلق بالتسهيات المقّدمة للمحررين البرلمانيين 
وذلــك لتأميــن الحــد المناســب مــن الخدمــات التــي تعيــن زمــاء 

المهنة ألداء واجبهم الصحافي. وقال إن مبادرة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل بعقد 
لقــاء عــام مــع المحرريــن البرلمانييــن خطــوة تعتبــر األولــى من نوعهــا منذ برلمــان 2002، 

ومسجا إعجابه بمهارات زينل برئاسة الجلسات العامة باقتدار.

“أخبار الخليج”: اللقاء األول من نوعه

قــال رئيس قســم الشــؤون السياســية والبرلمانية بصحيفة 
الوطن الزميل ايهاب أحمد أن رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينل استمعت لمطالب المحررين البرلمانيين ووعدت بحل 

كثير من األمور.
وأضاف: اللقاء مبادرة طيبة وخطوة مقدرة.

وقدم الشكر لجهاز األمانة العامة لمجلس النواب على دورها وتعاونها.

“الوطن”: زينل وعدت بتلبية المطالب

ذكر رئيس القســم السياســي بصحيفة األيام الزميل حســين ســبت 
أن لقــاء رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينــل ينم عن حــرص كبير 

على متابعة هموم الجسم الصحافي البرلماني.
وأكــد أن مــا أثيــر مــن موضوعــات باللقــاء ســيقود إليجــاد الســبل 

الكفيلة نحو حل كثير منها نحو ما يسهم في تذليل مهمة الصحافة البرلمانية.
وأمل باستمرار عقد مثل هذا النوع من اللقاءات التي تسهم في تطوير العمل الصحافي 

البرلماني.

“األيام”: الستمرار عقد اللقاءات مع الرئاسة

قال رئيس الفريق السياســي بصحيفة الباد الزميل راشــد الغائب 
إن لقــاء المحرريــن البرلمانييــن مــع رئيســة مجلــس النــواب فوزية 
زينــل اتســم بحضــور أبــرز مطالب بــاط صاحبــة الجالــة بحضرة 
وحظــي  مســتفيض،  حــوار  جــرى  وقــال:  التشــريعية.  الســلطة 

المحــررون باإلســناد من الرئيســة ألغلــب مطالبهم، وأصدرت توجيهــات فورية للمختصين 
ألمــور عالقــة، وآما بتلبية قســط آخر مــن المطالب. وواصل: “مثلما أبلــغ الزماء زينل بأال 
تقلق بمهمتها الوطنية بقيادة المجلس، وأكرر التأكيد بأن الصحافة ستكون خير عون لها”.

“^”: ال تقلقي يا زينل

بدور المالكي من الجامعة األهلية
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سـلـمـان: النـواب رفضـوا اسـتـغـالل األطـفــال بحـمـالتـهـم االنتخـابـيــة
يتــم  بــأن  ســلمان  جميلــة  الشــورية  طالبــت 
مؤسســات  وبعــض  العــدل  وزارة  اســتدعاء 
المجتمــع المدنــي لمــا كان هناك مــن تجاوزات 
الحمــات  فــي  األطفــال  اســتغال  حــول 
االنتخابيــة. وقالــت: “لم أســتغرب من مجلس 
قــد  بعــض  ألنــه  القوانيــن؛  رفضهــم  النــواب 

استغلوا األطفال في حماتهم االنتخابية”.
البرامــج  بتوزيــع  الطفــل  “يقــوم  وأضافــت: 
االنتخابيــة مــن األعمــار مــا بين 8 و9 ســنوات 
منــذ  االنتخابيــة  المقــرات  فتــح  بدايــة  منــذ 

الصباح حتى المساء”.
وأردفــت: يســتغل الطفــل بهذا الموضــوع مما 
يــؤدي إلــى أنهاك جســده، علما بأنــه قد نوقش 
المشــروع باســتفاضة فــي حقوق اإلنســان، إذ  
أرتأت أن القانون البحريني يحظر اســتغالهم 
ورفــض  المترشــحين،  جانــب  مــن  سياســيا 
دســتور  أن  خصوصــا  صحيــح،  غيــر  اللجنــة 
الطفــل  علــى حمايــة  ينــص  البحريــن  مملكــة 

البحريني من أي استغال.

وبينــت: في حــال رجعنا التفاقيــة الطفل، في 
أحد المواد أنها لحماية الطفل من كل ضرر أو 
اســتغال، وأن فــي التعديل هو في اســتغال 
األطفــال، وأننــا نركــز علــى عدم اســتغاله في 
الدعايــات االنتخابيــة إال بموافقــة ولــي األمر، 

وأن يتم حذف النص.
وعقب وزير مجلســي الشــورى والنــواب غانم 
البوعينيــن علــى مداخلتها، وقــال: “ال أتفق أن 
بعض النواب هم أصحاب فائدة في حماتهم 
قــد  الحكومــة  أن  إلــى  وأشــار  االنتخابيــة”. 

انتهــت من قانون العدالة اإلصاحية لألطفال 
وحمايتهــم مــن ســوء المعاملــة، وســيقر فــي 
أقــرب وقــت. وبيــن أن المادة بمحــل التعديل، 
تــم إلغــاء البــاب الســابع التــي ورد فيــه النص، 

وبالتالي لن يكون هناك محل فيه.

قانون دعايات األطفال االنتخابية يعود لحضن أمه
ــى الـــقـــانـــون تــعــنــي الـــرجـــوع لــلــوراء ــل ــة ع ــق ــواف ــم ــداد: ال ــ ــح ــ ال
أعــاد مجلــس الشــورى تقريــر لجنــة شــؤون المرأة 
باســتبدال  قانــون  مشــروع  بخصــوص  والطفــل 
المادة )60( من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 
)37( لسنة 2012، المعد في ضوء االقتراح بقانون 
النــواب  مــن مجلــس  المقــدم  المعدلــة”  “بصيغتــه 
للمزيــد مــن الدراســة، والــذي يهدف لحظر إشــراك 
أو تشــغيل األطفال في الدعاية االنتخابية أو في 
ســائر إجــراءات االنتخابــات النيابيــة والبلديــة إال 

بموافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه.
أننــا  إلــى  الكوهجــي،  فاطمــة  الشــورية  وأشــارت 
ارتأينــا أن النــص الحالــي للمــادة 60 فــي قانــون 
الطفــل يفــي بالغــرض والهــدف مــن التعديــل فــي 

المشروع نفسه.
وبّيــن الشــوري أحمــد الحــداد أن الموافقــة علــى 
تعديل المادة يعني الرجوع إلى الوراء بعد التقدم 

الديمقراطي الذي تشهده مملكة البحرين.
وأشــار الشوري علي العرادي إلى أن تعديل المادة 
المعنية ال يتواءم مع تقرير قدمته مملكة البحرين 

أمام لجنة الطفل األممية. الكوهجي والمؤيد

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين

11 فبراير 2019 االثنين
6 جمادى اآلخرة 1440

وافق أعضاء مجلس الشــورى على   المرسوم  
 بقانــون   رقــم   42   لســنة   2018   بتعديــل   بعــض  
 أحــكام   المرســوم   بقانــون   رقــم  ) 19 (  لســنة  
   1976 فــي   شــأن   األوســمة   ينــص   على   إنشــاء  
 وســام   جديــد   باســم ) وســام   العمــل   الوطنــي)  
 يضاف   إلى   أوسمة   الدولة   المقررة   في   المادة  
  ) 1 ( مــن   المرســوم   بقانــون   رقــم  ) 19 (  لســنة  
الشــوري  وبيــن     1976 فــي   شــأن   األوســمة. 
خميــس الرميحــي أن وســام العمــل الوطنــي 
الوطنييــن  مــن  لكوكبــة  العــام  هــذا  منــح 
البحرينييــن خــال العيــد الوطنــي المجيــد. 
ويهدف   المرسوم   بقانون   إلى   استحداث   نوع  
 جديــد   مــن   األوســمة،   تحــت   مســمى   ( وســام  
رة    العمل   الوطني(  ُيضاف   إلى   األوســمة   المقرَّ
 فــي   المــادة  ) 1 (  مــن   المرســوم   بقانــون   رقــم  

  ) 19 (لســنة   1976   في   شــأن   األوسمة،   ويكون  
 ترتيبــه   الثانــي   عشــر،   وبعــد  )وســام   القــوة(،  
 ُيمنــح   للوطنييــن   واألجانــب   مــن   المدنيين   أو  
مــوا   خدمــات   وطنيــة    العســكريين،   الذيــن   قدَّ
 نافعة   لصالح   الوطن   أو   خدمات   قومية   بارزة  
 فــي   مجال   مــن   المجاالت،   أو   لمــن   يرى   الملك  

 مْنَحه   هذا   الوسام . 

وطنيون حصلوا على أحدث وسام

احتفى أعضاء مجلس الشورى، بحلول 
الذكــرى الثامنــة عشــرة للتصويت على 
فــي  وذلــك  الوطنــي،  العمــل  ميثــاق 
المجلــس  رئيــس  برعايــة  أقيــم  حفــل 
علــي الصالــح، مقدمين خالــص التهاني 
الوطنيــة  المناســبة  بهــذه  والتبريــكات 
لعاهــل  الســامي  المقــام  إلــى  المباركــة 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

احتفال شوري 
بالميثاق

بجلســة  الشــورى  مجلــس  أعضــاء  نقــاش  بعــد 
يــوم أمــس، وافــق األعضــاء فــي جلســتهم علــى 
مشــروع القانــون بعــد التعديل الذي علــى المادة 
األولــى فــي الجلســة ذاتهــا علــى مشــروع قانون 
بشــأن تعديــل المــادة )11( من القانــون رقم )58( 
لســنة 2006 بشــأن حمايــة المجتمع مــن األعمال 
اإلرهابيــة، والمتضمــن توصية اللجنــة بالموافقة 
مــن حيــث المبــدأ على مشــروع القانــون، إذ رأت 
مواجهــة  فــي  القانــون  مشــروع  أهميــة  اللجنــة 
بعــض مظاهــر وأشــكال التحريــض علــى القيــام 
بأعمال إرهابية، والتي ال تغطيها مظلة التجريم 
وفًقــا للنــص الحالي بما ييســر لمرتكبيها اإلفات 

مــن العقــاب، وذلك تحت مظلة حرية التعبير، ما 
تســبب في زيادة وتيرة أعمــال العنف واإلرهاب 
خال الفترة الماضية، األمر الذي يقتضي تعديل 

هــذا النص على نحــو يكفل تجريم هذه المظاهر 
واألشــكال وتشــديد العقاب على مرتكبيها؛ للحد 

منها والحيلولة دون إفاتهم من العقاب.

ــاب ــ ــون حــمــايــة الــمــجــتــمــع مــن اإلره ــان ــق تــعــديــل ب

ال إفالت من العقاب تحت مظلة حرية التعبير

المتعتــذرون عــن   الجلســة التاســعة 
األنعقــاد  دور  مــن  الشــورى  لمجلــس 
األول ببرلمــان 2018 : جمــال فخــرو، 
الزايــد،  دالل  جمشــير،  عبدالرحمــن 

فؤاد الحاجي، خالد المسقطي

تغطية: مروة خميس 
تصوير: رسول الحجيري

5 أعتذروا

منصة رئاسة مجلس الشورى.. والمستشار القانوني يتحدث

دعت الشــورية جهاد الفاضل إلى رفع ســنوات 
الســجن وتغليــظ العقوبــات لــردع اإلرهــاب، إذ 
إن المواطن يجب أن يكون حذرا من الترويح 
للرسائل اإللكترونية المشبوهة حتى ال يعاقب 
بالترويــج. وقال الشــوري عــادل المعاودة: “إذا 
أردت أن تحارب شيئا يجب أن تجفف منابعه، 
خصوصــا على هــؤالء المغامريــن الصغار، فهم 
األرهابــي  والفكــر  األيديولوجيــات  نتيجــة 
التــي تعــد وتــزرع مــن قبــل البعض فــي هؤالء 
الحــداد،  أحمــد  الشــوري  وتســاءل  الشــباب”. 
أنــه يوجــد اتفاقــات مــع دول معينــة لتســليم 
المجرميــن، فيمــا ال يوجــد اتفاقــات مــع الدول 
المتبقية، فكيف لنا أن نســتعيد اإلرهابيين من 

جانب من الحضور بالجلسةهؤالء الدول.

خميس الرميحي

ــمــغــامــريــن الــصــغــار ــابــع ال الـــمـــعـــاودة: جــفــفــوا مــن

الفاضل: لتغليط العقوبات ضد اإلرهابيين

تعديــل  أن  ســلمان  جميلــة  الشــورية  بينــت 
لخطــورة  دولــي  مطلــب  اإلرهــاب  قوانيــن 

اإلرهاب على الدول.
أن  إلــى  الرميحــي  خميــس  الشــوري  وأشــار 
اإلرهــاب ابتليت بــه مجتمعاتنا العربية، ونحن 
أولــى بالتشــديد على تلك العقوبــات؛ للتخلص 

من اآلفة التي ابتلينا بها.
المشــروع  أن  النعيمــي  حمــد  الشــوري  وبيــن 
بالحديــن  الحكــم  فــي  للقضــاة  يعطــي مجــاال 
األدنى واألقصى في الجرائم اإلرهابية، ونحن 

نريد حماية مملكتنا من هذه الجرائم.
وطالــب الشــوري منصــور ســرحان بالتشــديد 
على األعمال اإلرهابية، مشــددا على أنه يجب 

مندوبا وزارة الداخليةأن تكون القوانين الرادعة واضحة.

علي العراديجميلة سلمان

الـــرمـــيـــحـــي والـــنـــعـــيـــمـــي وســــرحــــان يـــؤيـــدون

سلمان: تعديل قوانين اإلرهاب مطلب دولي



المنامة - وزارة الداخلية

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

بــن  راشــد  الشــيخ  الداخليــة  وزيــر  اســتقبل 
عبــدهللا آل خليفــة صبــاح أمــس عضو مجلس 
سياسة الشرق األوسط رونالد نيومان، وسفير 
لــدى  األســبق  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
ســلطنة عمــان، رئيس مجلس سياســة الشــرق 
والمديــر  شــميرر،  ريتشــارد  الســفير  األوســط 
األوســط  الشــرق  سياســة  لمجلــس  التنفيــذي 

تومــاس مطير، وذلك بحضور اللواء طارق بن 
حسن الحسن رئيس األمن العام.

بالســفير  الوزيــر  رحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
الشــرق  سياســة  مجلــس  ورئيــس  نيومــان 
بجهــود  مشــيدا  التنفيــذي،  والمديــر  األوســط 
والدراســات  األبحــاث  مجــال  فــي  المجلــس 
المتخصصــة، ومعالجــة القضايــا األمنيــة فــي 

منطقة الشرق األوسط.
القضايــا  مــن  عــدد  بحــث  اللقــاء  خــال  وتــم 
المشــترك،  االهتمــام  ذات  األمنيــة  والمســائل 
بشــأن  النظــر  وجهــات  تبــادل  إلــى  إضافــة 

األوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء مساعد رئيس األمن العام لشؤون 

العمليات والتدريب.

اســتقبلت رئيــس المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ماريــا خــوري القائم بأعمال ســفارة جمهوريــة العراق لدى مملكــة البحرين 
محمد عدنان محمود، وذلك بحضور األمين العام للمؤسســة الوطنية خليفة بن علي الفاضل، حيث رحبت به، مشــيدة بما يربط 

البلدين الشقيقين من عالقات تاريخية أخوية يعززها التعاون المشترك في شتى المجاالت.

وخــال اللقاء، أكــدت خوري أهمية 
الجانبيــن  بيــن  التعــاون  تفعيــل 
خصوصــا فــي مجــال نقــل الخبرات 
وإقامــة ورش العمل المعنية بتعزيز 

وحماية حقوق اإلنسان. دور بــارز للمجلس في السياســات واألبحــاث المتخصصة

ـــورش الخاصـــة بحقـــوق االنســـان ـــرات واقامـــة ال نقـــل الخب

وزير الداخلية يبحث المسائل األمنية مع مجلس سياسة الشرق األوسط

تفعيل التعاون الحقوقي بين البحرين والعراق

وقــع الرئيــس التنفيــذي لمركــز االتصــال الوطني أحمــد المناعي على )ميثــاق وكاالت األنباء للتســامح( الذي 
أصدره ممثلو وكاالت األنباء المشــاركون في “قمة الحكومات العالمية 2019” والمنعقدة في الفترة 10 إلى 

12 فبراير في دبي.

التوقيــع  أن  القمــة  فــي  المشــاركون  وأكــد 
علــى )ميثــاق وكاالت األنباء للتســامح( جاء 
إدراكا منهم ألهمية المحاور األساسية للقمة 
وضــرورة رفــع مســتوى الوعــي العالمــي بها، 
وإيمانــا بأهميــة الرســالة اإلعاميــة ودورها، 
تجــاه  وواجبــات  لمســؤوليات  وإدراكا 
المجتمــع ومؤسســاته وأفــراده تجــاه المهنة 

اإلعامية.
األنبــاء  وكاالت  )ميثــاق  بنــود  وتضمــن 
للتســامح(، التأكيــد علــى األهميــة القصــوى 
التي تمثلها “قمة الحكومات العالمية 2019” 
والمحاور الرئيســة التي ناقشتها في صناعة 
مســتقبل العالــم والدور المأمــول من اإلعام 

تقنيــات  تقديــم  عبــر  أدواتــه  تطويــر  فــي 
وابتكارات تســهم في دعم صناعة المحتوى 

اإلعامي لما فيه صالح البشرية.
وتشــمل بنــود الميثــاق أن مبــادئ التســامح 
تســتحق متابعــة إعاميــة مســتمرة لتســلط 
الضوء على دورها في تحقيق قيم التعايش 
دياناتهــا  باختــاف  الشــعوب  بيــن  الســلمي 
وجميــع  وأفكارهــا  ومذاهبهــا  وطوائفهــا 
اختافاتهــا األخــرى، إضافــة إلــى دورها في 
والمســاهمة  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق 
وتطويــر  متســامحة،  مجتمعــات  بنــاء  فــي 
الحضــارات، وغــرس قيــم ومبادئ التســامح 

الثقافي والديني فيها.

كما تتضمن بنود الميثاق على تبادل األخبار 
المكتوبــة، والصــور، ومقاطــع الفيديــو، وأي 
أنواعهــا،  باختــاف  أخــرى،  مــواد صحافيــة 
المتعلقــة بموضــوع التســامح، بغــض النظــر 
عــن موقــع األحــداث، وتبــادل األخبــار التــي 
الثقافــات  بيــن  التعايــش  مــن مفهــوم  تعــزز 
االختافــات،  عــن  النظــر  بغــض  والشــعوب 
التــي  والمشــروعات  المبــادرات  وأخبــار 
تهــدف إلــى تعزيــز قيــم ومبــادي التســامح، 
وأخبــار الحوارات التــي ُتجرى بين الثقافات 
البرامــج  وأخبــار  المختلفــة،  والحضــارات 
فــي  تســاهم  التــي  والمجتمعيــة  الثقافيــة 
بنــاء مجتمعــات متســامحة، وأخبــار تنفيــذ 

وصياغــة تشــريعات وسياســات تســاهم في 
غرس التسامح الثقافي والديني.

للتســامح”  األنبــاء  وكاالت  “ميثــاق  وينــص 

المرتبــط  اإلعامــي  المحتــوى  تعزيــز  علــى 
بالتسامح وتوظيف األدوات اإلعامية لرفع 
مســتوى هذا المحتوى وتسليط الضوء على 

النجاحــات العالميــة فــي تعزيــز هــذه القيمة 
لخدمة البشرية انطاقا من التأثير اإليجابي 
للتســامح فــي حماية الشــعوب مــن االندراج 
والطائفيــة  والتعصــب  الكراهيــة  خلــف 
واإلرهاب، وغيرها من أفكار ظامية وضاّلة، 
الممارســات  مســتقبل  استشــراف  بجانــب 
فــي  التســامح  ومبــادئ  قيــم  تغــرس  التــي 
ونواحــي  قطاعــات  جميــع  فــي  الشــعوب 
وذلــك  والمهنيــة،  منهــا  الشــخصية  الحيــاة، 
لمــا لهــا مــن أثــر إيجابــي يدفــع بالحضــارات 
والمجتمعــات نحــو التركيــز علــى اإلنتاجيــة 
والبناء اإليجابي الذي يخدم البشــرية كاّفة، 
إضافــة إلى أهمية تســليط الضــوء على دور 
متســامحة،  مجتمعــات  بنــاء  فــي  الشــباب 
والدفــع نحــو تعزيــز مشــاركتهم فــي اتخــاذ 
القرار ورســم خطط المستقبل، ومخاطبتهم 
بلغــة ومحتوى أعامي يتناســب مــع طبيعة 

تطلعاتهم وطرق تفكيرهم.

دبي - بنا

رئيس “االتصال الوطني” يوقع ميثاق “وكاالت األنباء للتسامح”

أعرب القائم بأعمال السفارة  «
العراقية عن بالغ شكره 

للمؤسسة الوطنية ودورها 
في المجتمع والهادف إلى 
النهوض بحقوق اإلنسان، 

وأبدى استعداده للتعاون بين 
الجانبين لدعم الجهود الرامية 

لتحقيق األهداف المشتركة.

شكر

08local@albiladpress.com

االثنين
11 فبراير 2019 

الشيخ خالد بن عبد اهلل: بذل الجهود لتلبية احتياجات األهالي6 جمادى اآلخرة 1440
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس بلـــدي المنطقـــة الجنوبيـــة علـــى قـــدر المســـؤولية

أكــد نائــب رئيــس مجلس الــوزراء رئيس اللجنــة الوزارية للمشــاريع التنمويــة والبنية 
التحتيــة الشــيخ خالــد بن عبد هللا آل خليفــة، أهمية دور المجالــس البلدية المنتخبة، 
بوصفهــا همــزة وصــل بيــن الجهــات الحكوميــة والمواطنيــن والمقيميــن، فــي تلبيــة 

االحتياجات الخدمية.

جــاء ذلك لــدى اســتقباله رئيــس وأعضاء 
مجلس بلدي المنطقة الجنوبية في مكتبه 
للســام  أمــس،  صبــاح  القضيبيــة  بقصــر 
عليــه وإطاعــه علــى أبــرز المشــاريع التي 
ســيقترح األعضــاء تنفيذها خــال الدورة 
الحالية الممتدة حتى العام 2022، أو تلك 
التي ســيتابع المجلس تنفيذها بالتنســيق 

مع الجهات الحكومية ذات العاقة.
وقــال: “إن المنطقة الجنوبية ومع اتســاع 
رقعتهــا الجغرافيــة ومــا صاحــب ذلــك من 
زيــادة ديموغرافيــة طبيعيــة، الســيما مــع 
اإلســكانية،  المشــاريع  مــن  عــدد  إقامــة 
تتطلــب بــذل المزيد مــن الجهــود من قبل 
المجلــس البلدي للوقــوف على احتياجات 

األهالي ونقلها إلى الجهات التنفيذية ذات 
االختصاص”.

وأعرب عن ثقته في قدرة رئيس وأعضاء 
علــى  الجنوبيــة  المنطقــة  بلــدي  مجلــس 
القيــام بالدور المطلــوب منهم، بخاصة مع 
الخبــرات المتراكمــة لدى البعض منهم في 
مجــال العمــل البلــدي ممــن تــم انتخابهــم 
خــال الــدورات الماضية إلــى جانب روح 
الجــدد  التــي يحملهــا األعضــاء  التجديــد 
ممــن نالــوا ثقة المواطنيــن والمقيمين في 
االنتخابــات البلديــة التــي أجريــت أواخــر 
العــام الماضــي، مؤكــدًا فــي الوقــت نفســه 
أن توصيات ومقترحات المجالس البلدية 

عمومــًا تلقــى كل اهتمــام وعنايــة من قبل 
لــكل منطقــة  األجهــزة التنفيذيــة التابعــة 

تجسيدًا لمفهوم الشراكة.
مــن جانبــه، أعــرب رئيــس مجلــس بلــدي 
المنطقــة الجنوبية بــدر التميمي، باألصالة 
عــن نفســه ونيابــة عــن أعضــاء المجلــس، 
عــن جزيــل الشــكر والتقديــر للشــيخ خالد 
بــن عبــد هللا آل خليفة على ما يوالي بذله 
من جهود في ســبيل تعزيز ودعم مســيرة 
العمــل البلدي في مملكة البحرين، مشــيدًا 
بمــا تحظى بــه احتياجات أهالــي المنطقة 
الجنوبيــة مــن اهتمــام وحــرص مــن قبــل 

الحكومة.

 المنامة - بنا

Û  اســتكماال لمقــال يــوم أمس، والذي أشــرت إليه عن القرار التقشــفي الجديد
الــذي طــال مراكــز التحفيــظ والتعليــم القرآنيــة، وما شــابه من إحبــاط غمر 

الشارع والناس.
Û  أؤكد هنا ثقتي البالغة والعميقة في قيادتنا الحكيمة، والتي منَّ هللا بها على

هــذه البــاد، فكانــت صمام أمن وأمــان في األزمات، وعامــل نهضة وازدهار 
للبحرين ولشعب البحرين، في ظل شح الموارد، والثروات، واألراضي.

Û  نثــق فــي قيادتنــا الرشــيدة، والتــي أســهمت لســنوات طويلــة فــي أن تكون
بادنا محطة كبرى في المنطقة والعالم، تحتضن وتنظم الفعاليات القرآنية 
الكبــرى، كالقــارئ العالمــي، وفي الدفع بمراكز التحفيــظ المتناثرة في المدن 
المختلفة ألن تنافس بحفظتها وقرائها على المســتوى الخارجي، مشــرفين 
وطنهم، وأهاليهم، وقيادتهم، في حضور مؤثر، بمحافل بارزة، ضياؤها نور، 

وأي نور؟
Û  نؤمــن تمامــا بهــذا الوطــن، وبالخيــر الــذي ينتظــره، ونؤمــن بــأن الحلقــات

القرآنيــة، ومراكــز تحفيــظ وتعليم كتاب هللا عز وجل، ســتظل تحت رعاية 
وافرة، واهتمام يجل شأنه، ال يمس، وال يقرب، إال بما فيه خير، وزياد خير، 

لكل من يقدم الجهود في هذه الساحات المباركة والمستنيرة.
Û  وأقترح هنا، ككاتب فقير إلى هللا، ألن تبادر الدولة بتخصيص قطعة أرض

يبنــى عليها مشــروع اســتثماري، بــرج، أو مجمع تجــاري، أو غيره، يخصص 
كوقــف لمراكــز التحفيظ والتعليم القرآني، يكــون بناؤه كاما بتبرعات أهل 
الخيــر، ولــديَّ القناعة األكيدة بأن كل شــعب البحرين، ســيكون حاضرا بهذا 
المحفــل العظيــم؛ ألنه الشــعب الذي تعود على فعل الخير وعلى الســعي له، 

تماما كما هي قيادته الحكيمة دائما.

وقف استثماري 
للمراكز القرآنية

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن 
المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل 
العامــة صبــاح  بالقيــادة  خليفــة فــي مكتبــه 
االتحاديــة  روســيا  جمهوريــة  ســفير  أمــس، 
لدى مملكة البحرين إيغور كريمنوف، يرافقه 
مستشــار ســفارة جمهورية روسيا االتحادية 
ليونيــد  البحريــن  مملكــة  لــدى  المعتمــد 
الفرينكو، وذلك بحضور وزير شؤون الدفاع 
الفريــق الركــن عبــدهللا بــن حســن النعيمــي، 
ورئيــس هيئــة األركان الفريــق الركــن ذيــاب 
بــن صقــر النعيمي. ورحــب القائد العــام لقوة 
دفاع البحرين بالســفير الروســي، ومستشــار 

الســفارة الروســية االتحاديــة لــدى المملكــة، 
حيــث تــم خــال اللقــاء اســتعراض عاقــات 
مملكــة  بيــن  القائمــة  والصداقــة  التعــاون 
االتحاديــة،  روســيا  وجمهوريــة  البحريــن 
مشــيًدا بعمــق العاقــات القائمة بيــن البلدين 
علــى  تشــهد  والتــي  الصديقيــن  والشــعبين 
الدوام تطوًرا وتقدًما في مختلف المجاالت.

العامــة  القيــادة  ديــوان  مديــر  اللقــاء  حضــر 
اللــواء الركــن حســن محمــد ســعد، ومســاعد 
رئيس هيئة األركان لإلمداد والتموين اللواء 
الركــن بحــري يوســف أحمــد مــال هللا ومدير 
التعاون العســكري اللواء الركن بحري محمد 

هاشم السادة.

استعراض عالقات الصداقة بين المنامة وموسكو

القائد العام يشيد بالتنسيق العسكري مع أميركا
ــاالت ــج ــم ــي فـــي مــخــتــلــف ال ــائ ــن ــث ــم الـــتـــعـــاون ال ــ ــل دع ــب ــث س ــح ب

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن  المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمــد آل خليفة في 
مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس الفريق بحري James Malloy قائد القوات البحرية األميركية 
فــي القيــادة المركزية قائد األســطول الخامس، وذلك بحضور وزير شــؤون الدفاع الفريق الركن 

عبدهللا بن حسن النعيمي، ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.

وخــال اللقــاء، رحــب القائــد العــام لقــوة دفــاع 
األميركيــة  البحريــة  القــوات  بقائــد  البحريــن 
فــي القيــادة المركزيــة قائد األســطول الخامس 
والوفــد المرافــق، وقد أشــاد بعاقــات الصداقة 
القائمة بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركية وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور 
علــى مختلــف األصعدة خصوصا ما يتعلق منها 

بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.
حضــر اللقــاء اللــواء الركن مدير ديــوان القيادة 
العامة حسن محمد سعد، ومساعد رئيس هيئة 
األركان لإلمــداد والتمويــن اللــواء الركــن بحري 
يوسف أحمد مال هللا، ومدير التعاون العسكري 
اللواء الركن بحري محمد هاشــم السادة، وعدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع



أشــادت لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة األمم المتحدة بتقرير مملكة البحرين الدوري الجامع من الرابع إلى الســادس بشــأن 
صون حقوق الطفل، منوهة وبكل ترحيب بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجاالت وال سيما التصديق على اتفاقية 
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي عــام 2011، ومقدرة في هذا الســياق التدابير التشــريعية والمؤسســية لتنفيــذ االتفاقية، 
وباألخص فيما يتعلق بإصدار قانون الطفل في العام 2012، وقانون األسرة في العام 2017، واالستراتيجية الوطنية للطفولة 
2017-2013، والتــي تــم تمديدهــا لخمــس ســنوات تالية، واالســتراتيجية الوطنية للشــباب، وكذلك إنشــاء المؤسســة الوطنية 
لحقــوق اإلنســان فــي العــام 2014، مرحبة فــي الوقت ذاته بزيــادة موارد الميزانيــة المخصصة للجنة الوطنيــة للطفولة بهدف 
تنفيــذ كافــة المتطلبــات لضمــان حقوق الطفل، واتخاذ التدابيــر المختلفة لتعزيز حقوق األطفــال ذوي اإلعاقة، والتقدم الكبير 

المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ال سيما في مجالي الصحة والتعليم.

المالحظــات  تقريــر  فــي  ذلــك  جــاء 
الختامــي للجنــة حقوق الطفــل، عقب 
للجنــة،   )80( الــدورة  انتهــاء جلســات 
إجــراءات  مناقشــة  تــم خاللهــا  التــي 
حمايــة  لضمــان  التنفيذيــة  البحريــن 
الطفــل وصــون حقوقه، والــواردة في 
مــن  الجامــع  الــدوري  المملكــة  تقريــر 
الرابع إلى السادس، وذلك خالل الفترة 
-18 21 يناير 2019، في جنيف، وذلك 
وفقــًا للمــادة )44( مــن اتفاقيــة حقوق 
مملكــة  عليهــا  صادقــت  التــي  الطفــل 
شــاركت  1992، حيــث  فــي  البحريــن 
البحرين في االجتماعات بوفد ترأسه 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزيــر 
للطفولــة،  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس 
مســاعد  وبحضــور  حميــدان،  جميــل 
الدوســري،  عبــدهللا  الخارجيــة  وزيــر 
ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية 
الدائمــة لــدى مكتــب األمــم المتحــدة 
فــي جنيف يوســف بوجيــري، ومكون 
مــن ممثليــن من كبــار المســؤولين في 
عدد مــن الوزارات والهيئات الرســمية 
المعنيــة بحقــوق الطفــل، وهــي وزارة 
وزارة  الداخليــة،  وزارة  الخارجيــة، 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، 
وهيئــة  للمــرأة،  األعلــى  المجلــس 
القانونــي، إضافــة  التشــريع واإلفتــاء 
إلى وزارة العمل والتنمية االجتماعية. 
وأشــادت لجنة حقــوق الطفل األممية 
في تقريرها الختامي بمستوى الحوار 
خــالل  دار  الــذي  والمتعــاون  الراقــي 
النقاشــات، بيــن وفــد المملكــة ورئيس 
وأعضــاء اللجنــة، منوهــة باالســتجابة 
كافــة  حــول  والموثوقــة  الســريعة 
التــي  واالستفســارات  التســاؤالت 
الوفــد  علــى  اللجنــة  أعضــاء  طرحهــا 
البحريني، األمر الذي أسهم في تقديم 
حقــوق  واقــع  عــن  واضحــة  صــورة 
الطفل في البحرين، معربة اللجنة عن 
تقديرهــا لمســتوى التمثيل فــي الوفد 
الــذي كان جامعــًا لممثليــن عــن معظم 
المعنيــة  الرســمية والهيئــات  الجهــات 
رعايتــه  وضمــان  الطفــل  بحقــوق 
وحمايتــه وتنميتــه، مــا أدى إلــى ثــراء 
لكافــة  االســتجابة  وفاعليــة  النقــاش 

االستفسارات المطروحة.
كمــا أثنــت اللجنــة علــى إنشــاء اللجنة 

ذوي  األشــخاص  لرعايــة  العليــا 
االســتراتيجية  واعتمــاد  اإلعاقــة 
اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  الوطنيــة 
للتعليــم  الوطنيــة  واالســتراتيجية 
مواصلــة  ضــرورة  مؤكــدة  الخــاص، 
حقــوق  علــى  القائــم  النهــج  تشــجيع 

اإلنسان لإلعاقة.
وبهذه المناســبة، رفع حميدان، خالص 
التهانــي لعاهل البــالد صاحب الجاللة 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
علــى هذا اإلنجــاز الكبير الــذي تحقق، 
وعلــى إشــادات لجنــة حقــوق الطفــل 
والتنفيذيــة  التشــريعية  بالتدابيــر 
والحقوقيــة التي تم اتخاذها لتحقيق 
األمــر  الطفــل،  لحقــوق  واقــع  أفضــل 
الــذي أســهم فــي رفــع اســم البحريــن 
عاليــًا، وجعلها في مصاف الدول التي 
تلتزم بصون حقوق اإلنســان، وحقوق 
الطفــل تحديــدًا، والــذي تحقــق بفضل 
توجيهات جاللة الملك ودعمه السامي 
لكافة اإلجــراءات الرامية إلى تحقيق 
هــذه األهداف، وذلك في ظل مســيرة 
المشــروع اإلصالحي الشامل لجاللته، 
مؤكــدًا في الوقت ذاتــه، أن ما حققته 
المملكــة مــن تقــدم بــارز علــى صعيــد 
حمايــة وصــون حقوق الطفــل، ما كان 
ليؤتــي ثمــاره إال بالدعــم الكامــل الذي 
تلقــاه كافــة الجهــات المعنيــة بشــؤون 
الــوزراء  رئيــس  قبــل  مــن  الطفولــة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
والمســاندة  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن 
والجهــود الحثيثة من قبل ولي العهد، 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، ودعمهمــا الكامل 
لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 
حقــوق  بصــون  المطلــق  وإيمانهمــا 
التنشــئة  وتنشــئته  وحمايتــه  الطفــل 

المنشودة.
وعلــى صعيد متصــل، أكد حميدان أن 
إشــادات لجنــة حقوق الطفــل األخيرة 
بمــا تــم إحــرازه فــي البحريــن بشــأن 
حماية األسرة، وتحديدًا إصدار قانون 
األســرة، الذي كفل لألسرة استقرارها، 
نــشء  تربيــة  علــى  قدرتهــا  وبالتالــي 
واعــد، وتحقيــق طفولــة آمنــة، ما كان 
ليتحقــق إال بالدعــم الكامــل والحرص 

البالــغ مــن قبــل قرينــة عاهــل البــالد، 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت 
دفعــت  التــي  خليفــة،  آل  إبراهيــم 
بــكل حــرص لتحقيــق هــذه األهــداف، 
والعمل على حماية األســرة على كافة 
والوســائل،  الســبل  وبكافــة  األصعــدة 
منوهًا في الوقت ذاته بدور المؤسسة 
الخيريــة الملكيــة فــي رعايــة وحماية 
فئــة األيتــام واألرامل، األمــر الذي كان 
لــه عميــق اثر في جــذب انتباه أعضاء 
لجنــة حقــوق الطفــل واإلشــادة بما تم 

تحقيقه في هذا الشأن.
الــذي  الــدوري،  التقريــر  أشــار  وقــد 
جلســات  خــالل  البحريــن  عرضتــه 
استعراضه ومناقشــته في اجتماعات 
الــدورة )80( للجنــة حقوق الطفل، إلى 
حــرص البحريــن علــى تقديــم الرعاية 
الجــودة  ذات  الصحيــة  والخدمــات 
العالية لجميع األطفال من دون تمييز، 
حيــث تحققــت العديد مــن اإلنجازات 
علــى المســتوى الصحــي، مثــل خفض 
معدل وفيات األطفال دون الخامســة 
وفيــات  معــدل  العمر، وخفــض  مــن 
خــالل  مــن  الــوالدة،  أثنــاء  األمهــات 
جــودة  ذات  صحيــة  خدمــات  توفيــر 
عاليــة وفق المعايير والتوصيات التي 

توصي بها منظمة الصحة العالمية.
التقريــر مؤشــرات تؤكــد  كمــا تضمــن 
اهتمــام المملكة بضمان حصول جميع 
علــى حقهــم  الجنســين  مــن  األطفــال 
فــي التعليــم المجانــي المتطــور، كمــا 
حظــي األطفــال ذوي اإلعاقــة باهتمام 
السياســات  إيــالء  فــي  تجســد  كبيــر 
تعــزز  التــي  والبرامــج  والتشــريعات 
ومشــاركة  وحمايــة  ونمــاء  صحــة 
فــي  اإلعاقــة  ذوي  األطفــال  وإدمــاج 
الحياة العامة من دون أي تمييز بينهم 

وبيــن أقرانهــم، وكفالــة رعايــة الطفــل 
ذي اإلعاقــة وتعليمــه وتأهيلــه مجاًنــا، 
ومنحــه كافــة الخدمــات االجتماعيــة 
والتعليميــة  والطبيــة  والنفســية 
والمهنية التي تمكنه من االندماج في 

المجتمع بكل سهولة ويسر.
وفي أحدث إنجاز بشأن ضمان حقوق 
ذوي االعاقة، فقد أقرت البحرين منح 
الموظــف أو العامــل مــن ذوي اإلعاقــة 
شــخًصا  يرعــى  الــذي  أو  الشــديدة، 
إعاقــة شــديدة ويحتــاج  ذا  أو طفــالً 
مــن  أقربائــه  مــن  إلــى رعايــة خاصــة 
الدرجــة األولــى، ســاعتي راحــة يومًيا 
مــن  بقــرار  وذلــك  األجــر،  مدفوعتــي 

مجلس الوزراء.
ورعايــة  حمايــة  ألهــداف  وتحقيًقــا 
الطفولة وصون حقوقها، فإن البحرين 
علــى  باألســرة،  بالغــًا  اهتمامــًا  تولــي 
اعتبار أنها اللبنة األساسية األولى في 
التنشــئة االجتماعيــة الســليمة للطفل، 
علــى  المقبليــن  تزويــد  يتــم  حيــث 
الــزواج بالمفاهيــم األساســية للحيــاة 
الزوجية، وتقديم الخدمات التوافقية 
لهــم،  اليومــي  األســري  واإلرشــاد 
وتســوية الخالفات األســرية وتفاديها 
قبــل اللجوء للمحاكــم، وذلك بالتعاون 
الرســمي  القطاعيــن  مؤسســات  بيــن 
والخاص في مجال اإلرشاد والتوافق 
األسري لخلق نظام إلكتروني متكامل 
والطفــل،  األســرة  فــي حمايــة  تســهم 
وذلــك فضــالً عــن االهتمام البالــغ بفئة 
وأبنــاء  األبويــن،  مجهولــي  األطفــال 
األســر المتصدعــة، الذيــن يتــم توفيــر 
االجتماعيــة  الرعايــة  أوجــه  كافــة 
والصحيــة  والنفســية  والتعليميــة 
والمعيشــية المتكاملــة لهــم، فــي إطار 
الشــراكة والمســؤولية المجتمعية بين 

القطاعين الرسمي والخاص. 

كمــا إن المملكــة حريصــة كل الحرص، 
وفق ما ورد في تقريرها الدوري، على 
إصــدار قانــون العدالة اإلصالحية، من 
خــالل األدوات التشــريعية المعتمــدة، 
إلــى  الراميــة  التدابيــر  إطــار  وفــي 
تنســيق القانون البحرينــي مع اتفاقية 
حقــوق الطفــل، حيث حرصــت مملكة 
وتحديــث  تطويــر  علــى  البحريــن 
المتعلقــة  تشــريعاتها  منظومــة 
باألطفال واألحداث لتتســق مع جميع 
القوانيــن الوطنيــة والصكــوك الدولية 
المنضمــة إليهــا البحريــن، بإفراغها في 
مشــروع قانــون موحــد تحــت مســمى 
والــذي  اإلصالحيــة”،  العدالــة  “قانــون 
يخضــع حاليًا للدراســة توطئة لعرضه 
التشــريعية  بــاألداة  واســتصداره 

المقررة بالدستور.
وقد  خطت المملكة خطوات رائدة في 
مجــال حماية ورعاية الطفل عبر عدد 
أبرزهــا  واإلجــراءات،  المبــادرات  مــن 
إنشــاء “مركــز حمايــة الطفــل”، وخــط 
نجــدة ومســاندة الطفــل )998(، لتلقي 
البالغات بتعرض أي طفل لإلساءة أو 
اإليــذاء الجســدي والنفســي واإلهمال 
واالعتــداءات الجنســية، للتعامــل مــع 
هــذه البالغات وفق ما تتطلبه وتوفير 
للجهــات  والتحويــل  اإلرشــاد  خدمــة 
المعنيــة إذا اقتضــت الحاجــة، وذلــك 
فضــالً عــن تشــكيل محكمــة األحــداث 
خصوصيــة  مراعــاة  فيهــا  تــم  التــي 
الطفــل، فــي موقــع مســتقل عــن بقيــة 
ِفــي  بــث االطمئنــان  بهــدف  المحاكــم 
يناســب  وبمــا  الحــدث،  الطفــل  نفــس 

الفئة العمرية الماثلة أمامها.
مجــال  فــي  البحريــن  حققــت  مــا  ان 
حمايــة حقــوق الطفــل مــن إنجــازات 
وعلــى  وتنفيذيــة  تشــريعية  وتدابيــر 
المختلفــة،  المبــادرات  إطــالق  صعيــد 

جــاءت ثمراتــه اإليجابيــة والواضحــة 
الطفــل  حقــوق  لجنــة  إشــادات  عبــر 
التــي عقــدت في مقــر اللجنــة بجنيف 
خالل شهر يناير 2019، وأتت تتويجا 
لمســاعي البحريــن الحثيثــة والتزامها 
الراســخ بحمايــة الطفــل والمعاهــدات 

الدولية.
وأصــدرت لجنــة حقــوق الطفــل بعض 
مالحظاتهــا  تقريــر  فــي  التوصيــات 
الختامــي المذكور بضرورة االســتمرار 
وفقــًا  الطفــل  حقــوق  إعمــال  فــي 
لالتفاقيــة وبروتوكوالتهــا االختياريــة 
فــي جميــع مراحل عمليــة تنفيذ خطة 
 ،2030 للعــام  المســتدامة  التنميــة 
المشــاركة  اســتمرارية  ضمــان  مــع 
الفعالــة لألطفــال فــي تصميــم وتنفيذ 
إلــى  الراميــة  والبرامــج  السياســات 
تحقيــق جميــع األهــداف الـــ 17 فيمــا 

يتعلق باألطفال.
كما أوصت اللجنــة بضرورة المواصلة 
فــي تعزيــز برامــج التوعيــة، بمــا فيهــا 
الحمــالت اإلعالميــة، بشــأن االتفاقيــة 
مــن  االختياريــة  وبروتوكوالتهــا 
خــالل زيــادة إشــراك وســائل اإلعــالم 
والوسائط االجتماعية، وضمان تنفيذ 
جميع أنشــطة التوعية العامة بطريقة 
مالئمة لألطفال وبمشاركتهم النشطة، 
الراميــة  جهودهــا  تعزيــز  عــن  فضــالً 
إلــى توفيــر بنــاء القــدرات والتدريــب 
العاملــة  المهنيــة  للجماعــات  المســتمر 
مــع األطفــال ومــن أجلهــم، بمــن فيهم 
والمحامــون  والقضــاة  البرلمانيــون 
القانــون  إنفــاذ  عــن  والمســؤولون 
والمعلمــون  الصحيــون  والموظفــون 
والعاملين االجتماعيين والعاملين في 
وســائط اإلعــالم وموظفــي الــوزارات 
ذات الصلــة، وهــي توصيــات تتوافــق 
تمتمًا مع توجهات المملكة المستقبلية 
في مواصلة وتعزيز إجراءات وتدابير 
صــون حقــوق الطفــل فــي إطــار خــط 
العمــل ومتابعــة تنفيــذ االســتراتيجية 
الوطنيــة للطفولة، ومواصلــة المتابعة 
لكافــة المبــادرات والجهــود والخبرات 
الوثيــق  التعــاون  إطــار  فــي  الدوليــة، 
مــع القطاعــات الرســمية واألهليــة في 

المملكة.

وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات لجنة  حقوق الطفل بجنيف )أرشيفية(

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

إشادات أممية بتقرير البحرين الدوري بشأن الطفولة
حميــدان: مــا تحقــق مــن إنجــاز ثمــرة لتوجيهــات جاللــة الملــك والحكومة الرشــيدة

حصول جميع األطفال 
من الجنسين على 

حقهم في التعليم 
المجاني المتطور

تسوية الخالفات 
األسرية 

وتفاديها قبل 
اللجوء للمحاكم

تزويد المقبلين على 
الزواج بالمفاهيم 
األساسية للحياة 

الزوجية

إصدار قانون العدالة 
اإلصالحية من خالل 
األدوات التشريعية 

المعتمدة

االهتمام البالغ بفئة 
األطفال مجهولي 
األبوين وأبناء األسر 

المتصدعة

كفالة رعاية 
الطفل ذي 

اإلعاقة وتعليمه 
وتأهيله مجاًنا
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قــال استشــاري أمــراض الســكري فيصــل المحــروس إن الدراســات الحديثــة أكــدت أن العجــز الجنســي أصبــح مــن أخطر 
مضاعفات مرض السكري، مشيرا إلى أن آخر اإلحصاءات بينت أن السكري يصيب أكثر من 300 مليون نسمة في جميع 

أنحاء العالم. ومن المرّجح أن يزداد ذلك العدد بنسبة تفوق الضعف بحلول العام 2030.

وأوضح المحروس لـ “البالد” أن الدراسات 
تؤكد أن زيادة مرضى السكر على مستوى 
العالــم ترجــع إلــى التوتــر وعــدم ممارســة 
واألمــراض  العائلــي  والتاريــخ  الرياضــة 
الطويلــة  اإلصابــة  أن  مبينــا  المصاحبــة، 
بالســكري تــؤدي إلــى انخفــاض التوصيــل 
الشــرياني للــدم لألعضــاء، فتتأثــر بصورة 

كلية أو نسبية. 

أمــا المرضــى الذيــن لديهــم انضبــاط فــي 
المصابــون  وكذلــك  بالــدم  الســكر  نســبة 
بالســكري حديثــا يكــون احتمــال إصابتهم 
علــى  مشــددا  بكثيــر،  أقــل  التــام  بالعجــز 
أصبــح  الضعــف  أن  أكــدت  الدراســات  أن 
الســكري  مــرض  مضاعفــات  أخطــر  مــن 
نفســية  مشــكالت  مــن  عليــه  يترتــب  لمــا 

واجتماعية، وتهديد لألمان األسري. 

الوقــت  فــي  بيــت  يوجــد  يــكاد  ال  وقــال 
فيــه  إال  والعالــم،  البحريــن  فــي  الحالــي 
وتعــد  الســكري.  مــرض  يعانــي  شــخص 
البحريــن ودول مجلــس التعــاون هــي من 
أكثــر دول العالم انتشــارا بمرض الســكري، 
إذ تبلغ نسبة انتشار هذا المرض بالبحرين 

نحو 25 % بعد سن الثالثين. 
وأوضــح أن مــا يزيــد األمــر تعقيــدا هو أن 

عــددا كبيرا من المصابين بالضعف بســبب 
الســكري ال يفصحــون عن حالتهم للطبيب 
التشــخيص  فرصــة  يؤخــر  ممــا  المعالــج، 
والعــالج فــي مرحلــة مبكــرة، وهــذا األمــر 
يمكن أن يترتب عليه ضغط نفسي وتوتر 
واكتئــاب وعدم ثقة فــي النفس، مما يعكر 
صفو الحيــاة الزوجية ويؤدي إلى التفكك 
األســري، وأن كثيــرا مــن الرجــال يلجــأون 
إلــى اســتخدام مســتحضرات غيــر طبيــة 
هــذه  علــى  للتغلــب  منهــم؛  محاولــة  فــي 
المســتحضرات  هــذه  أكثــر  ومــن  الحالــة، 
التحفيــز  وكريمــات  األقــراص  شــيوعا 

وبعض األعشــاب، مردفا أن هذه - بالشــك 
- ســلوكيات خاطئــة، حيــث إن بعضهــا قد 
يشــكل خطــورة علــى الصحــة؛ لمــا يســببه 
مــن آثــار جانبيــة غيــر موثقة علميــا. وبين 
المحروس أن العجز للرجال يعرف بضعف 
القــدرة على القيــام بالعملية، ويعتبر حاليا 

من أكثر المضاعفات لمرض السكري.
وعــن العجز لدى النســاء، أوضح أن المرأة 
المصابة بالســكري تعاني أعراض الضعف، 
ولكنه يكون بدرجة أقل من معاناة الرجل، 
النفســية  الناحيــة  علــى  الســكري  وتأثيــر 

للمصابة.

المحــروس لـــ “^”: 25 % مــن البحرينييــن يصابــون بالمــرض بعــد الثالثيــن

السكــري يســـبب العجــز الجنســـي للرجـــال والنســـاء

بدور المالكي

فيصل المحروس
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الــســابــق الـــعـــام  مـــع  ــة  ــارن ــق م بــلــغــت 5 %  ــادة  ــزيـ بـ

أرباح بنك ABC في ٢٠١٨

أرباحــا صافيــة  المصرفيــة(  العربيــة  )المؤسســة   ABC بنــك حققــت مجموعــة 
موحــدة عائــدة إلــى مســاهمي الشــركة األم بلغت 202 مليــون دوالر خالل العام 
2018، أي بزيادة بلغت نســبتها 5 % مقارنة مع أرباح العام الســابق البالغة 193 

مليون دوالر. 

ويعكس هذا التحســن األداء التشغيلي 
األقــوى الــذي تحقــق بالرغــم مــن كلفــة 
إســتراتيجية  تنفيــذ  فــي  االســتثمار 
الخارجيــة  العوامــل  وتأثيــر  البنــك، 

المختلفة.
 264 الضرائــب  قبــل  األربــاح  وبلغــت 
 %  15 بنســبة  أقــل  أي  دوالر،  مليــون 
مقارنــة بأرباح العــام 2017 البالغة 311 
مليون دوالر، وبعد األخذ في الحسبان 
آثار عمليات التحوط للعمالت األجنبية 
فــي بنك ABC البرازيل، التي ســاهمت 
فــي خفض الضرائب، وبعض الصفقات 
فــإن  الرئيســة،  وغيــر  المتكــررة  غيــر 
األربــاح تكــون ارتفعــت بنســبة معدلــة 

تبلغ 1 %. 
وبلــغ إجمالــي ايــرادات التشــغيل 817 
أقــل  أي   ،2018 خــالل  دوالر  مليــون 
إيــرادات  مــع  مقارنــة   %  6 بنســبة 
التشغيل للعام 2017 البالغة 869 مليون 
دوالر، وتصبــح إيرادات التشــغيل 866 
مليــون دوالر بالعــام 2018 مقابــل 868 
مليون دوالر للعام 2017 بعد األخذ في 
الحســبان التعديــالت المذكــورة أعــاله، 
الصــرف  قيمــة  انخفــاض  إلــى  إضافــة 
األجنبي للريال البرازيلي مقابل الدوالر 
خصوًصــا، كمــا بلغ إيراد الســهم الواحد 
مــع  2018، مقارنــة  0.07 دوالر خــالل 

0.06 للعام 2017. 
 474 التشــغيلية  المصروفــات  وبلغــت 
 12 مقــداره  بارتفــاع  دوالر،  مليــون 
العــام  عــن   %  2.6 أو  دوالر  مليــون 
فــي  االســتثمار  كلفــة  بســبب  الســابق؛ 
المبادرات اإلســتراتيجية مثل التوســع 
في شبكة االنتشار الجغرافي والتحول 
الرقمــي لعمليــات البنــك وإعــادة هيكلة 
األعمــال المصرفيــة بالجملــة، والتي تم 
التعويــض عــن كلفتها بترشــيد النفقات 

وتراجع قيمة الصرف األجنبي.

الديــون  مخصصــات  صافــي  بلــغ  كمــا 
المتعثــرة 79 مليون دوالر للعام 2018، 
للعــام  دوالر  مليــون   96 مــع  مقارنــة 

.2017
وارتفعــت نســبة الديــون المتعثــرة إلى 
إجمالــي القروض في المجموعة بنهاية 
العــام بنســبة 0.5 % لتصــل إلــى 4 %، 
مقابــل 3.5 % في نهاية العام الماضي، 
وتنخفــض هذه النســبة إلــى 3.1 % إذا 
لم ُتحتســب الديــون المتعثــرة القديمة 
التــي تــم وضــع مخصصــات كاملــة لها. 
وظــل إجمالي نســبة التغطيــة للتعرض 
االئتمانــي عند مســتواها المريــح البالغ 

.% 100.7
دوالر  مليــون   16 الضرائــب  وبلغــت 
ضرائــب  مــع  مقارنــة  العــام،  خــالل 
مدفوعــة بلغــت 58 مليــون دوالر للعام 
إلــى  عموًمــا  الفــرق  ويعــزا  الماضــي، 
عمليات التحوط للعمالت األجنبية في 
بنــك ABC البرازيــل. وبعــد األخــذ فــي 
بالعملــة  المتعلقــة  التعديــالت  االعتبــار 
المذكــورة أعــاله، يظل حجــم الضرائب 

عند مستواه المريح.
إلــى  العائــد  الشــامل  الدخــل  وبلــغ 
مساهمي الشركة األم 57 مليون دوالر، 
مقابــل 198 مليــون دوالر ُســجلت فــي 
إلــى  ذلــك أساســا  2017، وُيعــزا  العــام 
تراجــع قيمــة الريــال البرازيلــي مقابــل 
الدوالر وتأثيــره على تعديالت تحويل 

العمالت في حقوق الملكية.

األداء المالي بالربع األخير ٢٠١٨

بلغت األرباح الصافية الموحدة العائدة 
إلــى مســاهمي الشــركة األم 43 مليــون 
أي   ،2018 األخيــر  الربــع  خــالل  دوالر 
بزيــادة بلغــت نســبتها 2 % مقارنــة مــع 
أربــاح الربــع األخيــر مــن العــام الســابق 

البالغة 42 مليون دوالر.

وبلغــت األرباح قبل الضرائب في الربع 
األخيــر مــن العــام 86 مليــون دوالر، أي 
بالفتــرة  مقارنــة   %  34 بنســبة  أعلــى 
 64 البالغــة   2017 العــام  مــن  المقابلــة 

مليون دوالر. 
وبلــغ إجمالــي إيــرادات التشــغيل 225 
مليــون دوالر خــالل الربــع األخيــر مــن 
مقابــل   ،%  4 بنســبة  أعلــى  أي  العــام، 
216 مليــون دوالر خــالل نفــس الفتــرة 
نمــو  2017، وتصبــح نســبة  العــام  مــن 
إيــرادات التشــغيل المعدلــة أقل بنســبة 
آثــار  الحســبان  فــي  األخــذ  بعــد   %  6
األجنبيــة  للعمــالت  التحــّوط  عمليــات 

المذكورة أعاله.
 122 التشــغيلية  المصروفــات  وبلغــت 
مليــون دوالر، أي اقــل بمقــدار مليــون 

دوالر عن 2017. 
الديــون  مخصصــات  صافــي  وبلــغ 
المتعثرة للربع األخير 17 مليون دوالر، 
أي بانخفــاض مقداره 41 % مقارنة مع 
الفتــرة ذاتهــا من العام الســابق والبالغة 

29 مليون دوالر.
إلــى  العائــد  الشــامل  الدخــل  بلــغ  كمــا 
مساهمي الشركة األم 33 مليون دوالر، 
مقابل 2 مليون دوالر ُسجلت في نفس 
الفترة 2017. وبلغ إيراد الســهم الواحد 
للربــع األخيــر من العــام 0.01 دوالر، أي 
عنــد نفس مســتواه للفتــرة المقابلة من 

العام 2017. 
بلغ إجمالي موجودات المجموعة 29.6 
 ،2018 ديســمبر   31 فــي  دوالر  مليــار 
مقارنــة مع 29.5 مليــار دوالر في نهاية 

 .2017
وبلغــت الودائــع 20.7 مليــار دوالر فــي 
نهايــة العام 2018، أي أعلى مع حجمها 
فــي نهايــة العــام الماضــي البالــغ 20.2 
الملكيــة  حقــوق  وبلغــت  دوالر.  مليــار 
األم  الشــركة  مســاهمي  إلــى  العائــدة 
3.862 مليــون دوالر فــي نهايــة العــام 
2018، مقارنــة مــع 3.930 مليون دوالر 
انخفضــت  أنهــا  أي   ،2017 نهايــة  فــي 

بنسبة 2 %.
علــى  الســيولة  مســتويات  وحافظــت 
تغطيــة  نســبة  تجــاوزت  إذ  قوتهــا، 
المســتقرة  الســيولة  ونســبة  الســيولة 
اتفاقيــة  متطلبــات  وفــق  الصافيــة 
نســبة  وبلغــت   ،%  100 الثالثــة  بــازل 
الموجودات السائلة إلى الودائع 56 %، 

وهي نسبة مريحة.
وقرر مجلس إدارة المجموعة أن يقدم 
توصية في اجتماع الجمعية العمومية 
الذي ســينعقد بتاريخ 24 مارس 2019 
توزيــع  علــى  للموافقــة  البحريــن  فــي 
أربــاح نقديــة بنســبة 3 % )0.03 دوالر 
لكل ســهم من دون أســهم الخزانة(، بما 
يعــادل تقريًبا 46 % من صافي األرباح 
مســاهمي  إلــى  العائــدة   2018 للعــام 

الشركة األم، أي 92.9 مليون دوالر.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة 
الكبيــر  عمــر  الصديــق   ،ABC بنــك 
يســعدنا  اإلدارة  مجلــس  فــي  “نحــن 
البنــك  أداء  تحســن  اســتمرار  نــرى  أن 
خــالل العــام 2018، خصوًصــا فــي ظل 
المنظــور غيــر الواضــح لألوضــاع فــي 
التركيــز  ونواصــل  الرئيســة.  أســواقنا 
المجموعــة  قــوة وكفــاءة  علــى تعزيــز 
مــن خالل الحفــاظ علــى ميزانية عامة 
قويــة وإدارة حصيفة وحــذرة لمخاطر 
فإننــا  الوقــت  نفــس  وفــي  االئتمــان. 
ســنعزز وضــع البنــك في المســتقبل من 
المنقحــة  أعمالنــا  إســتراتيجية  خــالل 
للســنوات الثــالث المقبلــة، والتــي تركز 
علــى تنمية وتطوير األعمال المصرفية 
العمــل  بيئــة  ثقافــة  وتعزيــز  بالجملــة 
يتعلــق  فيمــا  المقدمــة  فــي  والبقــاء 
باالســتعداد للتحــول الرقمي الذي يغير 

الصناعة المصرفية”.

96 % المشروعات 
ا الصغيرة عربيًّ

الدولــي  النقــد  صنــدوق  مديــرة  قالــت 
كريســتين الجــارد فــي كلمــة أمــام القمــة 
العالمية للحكومات بدبي، إن المشروعات 
مــن   % 96 تمثــل  والمتوســطة  الصغيــرة 
الشــركات المســجلة في المنطقــة العربية. 
المتاحــة  التمويــل  فــرص  أن  وأضافــت 
والمتوســطة  الصغيــرة  للمشــروعات 
بالعالــم العربــي هــي األقــل علــى مســتوى 
العالــم. وتابعــت “أن القــروض التــي ُتقــدم 
للمشــروعات الصغيرة والمتوسطة ال تزيد 
علــى 7 % مــن اإلقــراض المصرفــي فــي 
المنطقــة العربية”. يذكــر أن القمة العالمية 
للحكومات هي أكبر تجمع حكومي سنوي 
عالمــي، إذ تعمــل كمنصة دولية تهدف إلى 
االرتقــاء بمســتقبل الحكومــات وتمكينهــا 

من تحقيق التفوق والريادة.

القاهرة - رويترز

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

أبــدت وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة البحرينيــة مجموعة 
مــن المالحظــات علــى مســودة مشــروع قانــون حماية المنافســة 
الموحــد لــدول مجلس التعــاون، جاء في مقدمتهــا تحفظها على 
اللجنــة المشــكلة لهــذا الخصــوص، حيــث قالــت انــه يغلــب عليهــا 
الصبغــة السياســية، كــون أعضائهــا وكالء الــوزارات أو مــن فــي 
حكمهــم، فــي حيــن أن المشــروعات والمواضيــع التــي ســتبحثها 
وتعــرض عليهــا ذات طابــع فني واقتصــادي، وبالتالي تشــكيلها ال 

يتواءم مع مضمون عملها.
المنافســة  حمايــة  جهــاز  إن  الكويتيــة  القبــس  جريــدة  وقالــت 

الكويتي تلقى مالحظات الوزارة البحرينية حول ذلك.
وأشــارت الــوزارة إلــى غموض في المــادة 3 من مســودة القانون، 
التــي تتعلــق باســتثناءات تطبيــق عــدد مــن مــواد القانــون علــى 
المشــاريع، التــي تمتلكهــا أو تديرهــا الدولة بالكامــل، موضحة أن 
هــذه المــادة يجب أن تخضع لمزيد من الدراســة، لتحديد معايير 

االستثناءات ونوعية التملك واإلدارة والنسب الموجبة لها.
الخاصــة  الرســوم  تتنــاول  مــادة جديــدة،  باســتحداث  وطالبــت 
بطلبــات االندمــاج واالســتحواذ، لتكــون بابــًا لإليــرادات تتحصل 

عليها اللجنة الخليجية الدائمة لحماية المنافسة.

وشددت على ضرورة أال يغلب الطابع الجنائي على العقوبات في 
قانــون حمايــة المنافســة الخليجــي الموحد، وان تكــون مقتصرة 
على الغرامات المالية اإلدارية، تماشيًا مع طبيعة المواضيع التي 

ينظمها المشروع بالقانون، وبما يحقق الهدف المرجو منه.
كمــا أبــدت عددًا من المالحظات األخرى حول عدم اتســاق بعض 
المــواد فــي مشــروع القانــون بعضهــا مــع بعــض، وطلبــت تعديــل 
بعــض التعاريــف الخاصــة بالســوق، والتركز االقتصــادي، ونوعية 

االتفاقيات والممارسات المحظورة.

تستضيف البحرين تحت رعاية رئيس الوزراء، 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
الشــرق  فعاليــات مؤتمــر ومعــرض  آل خليفــة، 
والغــاز  للنفــط  والعشــرون  الحــادي  األوســط 
)ميــوس 2019( خــالل الفتــرة 18 – 21 مــارس 
2019 بمركــز البحريــن الدولي للمعارض، والذي 
أجنــدة  علــى  األحــداث  أهــم  مــن  واحــًدا  يعــد 
المؤتمــرات والمعــارض النفطيــة العالمية بهدف 
تبادل المعلومات والخبرات والتقنيات الحديثة 
وينظــم  والمهــم.  الحيــوي  المجــال  هــذا  فــي 
هــذا الحــدث الكبيــر جمعيــة مهندســي البترول 
العالميــة وشــركة إدارة المعــارض العربيــة وآن 
أول ورد اكزبشــن ايفنتــس بالتعــاون مــع الهيئة 
الوطنية للنفط والغاز وبدعم عدد من الشركات 

النفطية اإلقليمية والعالمية. 
وأكــد وزيــر النفط، الشــيخ محمد بــن خليفة آل 
خليفــة، أن المؤتمــر ُيعــدُّ من أبــرز الفعاليات في 
مجال النفط واالستكشاف على مستوى منطقة 
الشــرق األوسط، حيث تحرص معظم الشركات 

المشــاركة  علــى  واإلقليميــة  العالميــة  النفطيــة 
فــي هــذا الحــدث المهم لالســتفادة مــن األوراق 
العلميــة التــي يتــم طرحهــا ومناقشــتها خــالل 
جلســات المؤتمــر مــن قبــل خبــراء ومتحدثيــن 
عالميين ومســئولين تنفيذيين في قطاع النفط 

والغاز من مختلف دول أنحاء العالم.
برامــج  علــى  المؤتمــر  فعاليــات  وســتتضمن 

عمــل  ورش  مــن  متنوعــة  وفعاليــات  متميــزة 
متخصصة في القطاع النفطي واليوم التعليمي 
الذي سيشــارك فيه أكثر من 100 طالب وطالبة 
للمرحلــة  والخاصــة  الحكوميــة  المــدارس  مــن 
لمعلمــي  التدريبيــة  الورشــة  وكذلــك  الثانويــة، 
ومعلمــات مــادة العلــوم والــذي سيشــارك فيهــا 
)50( مدرًســا ومدرســة من المــدارس الحكومية 
والخاصــة فــي البحرين، باإلضافة إلى عقد قمة 
مؤتمر الطاقة التي تعقد ألول مره في المملكة. 
مــن  عــدًدا  المؤتمــر  فعاليــات  ســتتضمن  كمــا 
الجلســات لمناقشــة أهــم القضايــا المهمــة منهــا: 
مرونة المســتقبل - كيف يمكننا تحقيق المرونة 
في السنوات القادمة، وأسعار النفط والتوقعات 
المســتقبلية، مــاذا تعلمنــا؟، وقيمــة التكنولوجيا 
الرابعــة،  الصناعيــة  والثــورة  األعمــال،  وتأثيــر 
ونمــو الجيل القادم من قادة الصناعة، والموارد 
غيــر التقليدية مــا وراء االبتــكار والتكنولوجيا: 
الشــراكات نحــو النجــاح وغيرها مــن المواضيع 

المهمة ذات العالقة.

 وزير النفط

ــات ــوب ــق ــع ــة وال ــمــشــكــل ــة ال ــن ــج ــل ــى ال ــل ــظ ع ــف ــح ت تحـــت رعايـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء
مالحظات على قانون المنافسة الخليجي انطالق “ميوس ٢٠١9” ١٨ مارس

11 فبراير 2019 االثنين
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المنامة -دي إتش ال إكسبرس

عينت شركة “دي إتش ال إكسبرس”، 
علــي آريــان فــي منصــب مديــر عــام 
الرئيــس  والمركــز  التوزيــع  منشــأة 
األوســط  الشــرق  منطقــة  لبوابــة 
وشــمال إفريقيــا بالبحريــن. ويعتبــر 
هــذا  يشــغل  بحرينــي  أول  آريــان 
المنصــب المهــم، حيــث يمتلــك خبرة 
القطــاع  بهــذا  المعرفــة  مــن  عريقــة 
ذات  األعمــال  فــي  غنيــة  وتجربــة 
الصلــة. ويأتي هــذا التعيين بالتزامن 
انضمامــه  علــى  عاًمــا   31 مــرور  مــع 

لشركة “دي إتش ال إكسبرس”.
 وقال علي آريان “ال يسعني أن أعبر 
عــن مــدى أهميــة هــذا الحــدث ضمن 
غايــة  فــي  إنــي  المهنيــة،  مســيرتي 
الفخر كوني أول بحريني يشغل هذا 

المنصــب. لقــد عملــت مع شــركة “دي 
إتــش ال” ألكثــر مــن 3 عقــود، وتأتي 
هــذه الخطــوة كدليــل دامــغ علــى أن 
المثابرة والــوالء والتفاني تؤدي إلى 

نتائج ممتازة”.
 وقــد انضــم آريــان إلــى شــركة “دي 
إتــش ال” عــام 1988 بصفتــه ســاعي 
بريــد. ومنذ ذلــك الحين، تقلد العديد 
مــن المناصــب فــي الشــركة، بمــا فــي 
والعمليــات  العمــالء  خدمــة  ذلــك 
الهاتفية في مكتب البحرين المحلي.

آريان مديرا لـ “دي إتش ال” بالبحرين

دبي - العربية

قــال وكيــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة للسياســات العمالية 
بالســعودية، أحمد الزهراني، في مقابلة مع قناة “العربية”، إن عدًدا 
المنشــآت التــي تســتفيد مــن مبــادرة الفاتــورة المجمعــة 380 ألــف 

منشأة.

المجمعــة  الفاتــورة  أن  وأضــاف 
هــي عبــارة عــن فروقــات المقابل 
المالــي لرخــص العمالــة المصــدرة 
قبــل بدايــة عــام 2018، الفًتا إلى 
العامــل مدتهــا ســنة،  أن رخصــة 
هــي  المالــي  المقابــل  وفروقــات 
ســريان  بــدء  عــن  الناتجــة  تلــك 
والتــي   2017 فــي  الرخصــة 
اســتمرت فــي 2018، وجــزء مــن 
الفاتــورة  أن  إلــى  وأشــار   .2019
المجمعــة شــملت الفروقــات فــي 
المقابــل المالــي بيــن الرســوم في 
2017 وفــي 2018، الفًتــا إلــى أن 
المبــادرة تخص عام 2018. وقال 
إن المبــادرة تعّزز نســب التوطين 

ومفاهيمهــا، وإنهــا جــاءت للربــط 
وبيــن  وأعبائهــا  التكاليــف  بيــن 
التوطيــن.  فــي  الشــركات  ســلوك 
وأوضــح “هناك مهلــة تصحيحية 
األحمــر  اللونيــن  فــي  للشــركات 
واألصفر، وبإمكانها عبر التوطين 
االســتفادة من المهلــة التي مدتها 
ســنة كاملــة”. وكان وزيــر العمــل 
الســعودي، أحمــد الراجحــي، قال 
الشــريفين،  الحرميــن  خــادم  إن 
“الفاتــورة  مبــادرة  علــى  وافــق 
المجمعة” لتحفيز القطاع الخاص 
والتــي ســتدعم منشــآت القطــاع 
الخــاص فــي دفــع رســوم العمالــة 

الوافدة في 2017 و2018.

“الفاتورة المجمعة” تدعم 3٨٠ ألف منشأة

ضاحية السيف - هيئة االتصاالت

نشــرت هيئــة تنظيم االتصــاالت قرارها النهائــي فيما يتعلق بمراجعتها للمنافســة 
فــي ســوق الجملــة لخدمات التوصيــل النهائي عبر شــبكات الهواتــف المتنقلة في 

البحرين.

إلــى  قرارهــا  فــي  الهيئــة  توصلــت  وقــد 
عبــر  الرســائل  توصيــل  إنهــاء  خدمــات  أن 
شــبكات مشــغلي خدمات الهواتــف المتنقلة 
فــي البحريــن ال تســتلزم إجــراءات التنظيم 
الجملــة  بســوق  يتعلــق  فيمــا  أمــا  المســبق. 
فــإن  المكالمــات،  توصيــل  إنهــاء  لخدمــات 
هذه السوق ال تزال تتطلب تطبيق التنظيم 

المسبق من قبل الهيئة.
وتأتــي هــذه القــرارات بناًء علــى التطورات 
والتغييــرات التــي شــهدها الســوق مؤخــًرا. 
فقد شــهد عدد الرسائل التي يرسلها األفراد 
انخفاًضــا كبيــًرا وذلك نتيجــة لوجود بدائل 

أخــرى مثــل تطبيقــات اإلنترنــت مــع وجــود 
نســبة انتشــار عالية لخدمــات اإلنترنت عبر 
مــن  األفــراد  تمكــن  التــي  المتنقــل  الهاتــف 

استخدام هذه التطبيقات. 
كمــا تجدر اإلشــارة هنــا إلى أن أســعار إنهاء 
مشــغلي  شــبكات  عبــر  الرســائل  توصيــل 
البحريــن  فــي  المتنقلــة  الهواتــف  خدمــات 
أقــل بكثيــر من األســعار المطبقــة في الدول 

المتقدمة.
وقال مدير إدارة الســوق والمنافسة بالهيئة 
وباســتمرار  الهيئــة  “تقــوم  البنعلــي  محمــد 
ودراســة  االتصــاالت  أســواق  بمراجعــة 

وتحــدد  عليهــا،  تطــرأ  التــي  التطــورات 
المســبق  التنظيــم  لوجــود  الحاجــة  مــدى 
واإلجراءات الالزمة للحفاظ على المنافسة 
ومصالــح المشــتركين. وفيمــا يتعلــق بإزالــة 
توصيــل  إنهــاء  خدمــات  عــن  التنظيــم 

الرســائل، فــإن هــذا القــرار من شــأنه إعطاء 
المرونة للمرخص لهم في البحرين لمنافسة 
خدمــات  بتقديــم  الخارجيــة  الشــركات 
الرســائل النصيــة وتحديًدا لقطــاع األعمال، 
وبالتالــي تركيــز هــذه الخدمــات وإيراداتهــا 
فــي إطــار االقتصــاد الوطنــي. كمــا أن هــذا 
القرار قد يســاهم في خفض حجم الرســائل 

النصية العشوائية والمجهولة المصدر”.
كثــب  عــن  ســتراقب  الهيئــة  “أن  وأضــاف 
التنظيــم  إلغــاء  بعــد  مــا  الســوق  تطــورات 
إلنهــاء  الجملــة  خدمــات  ألســعار  المســبق 
الجملــة  أســواق  علــى  الرســائل  توصيــل 
باتخــاذ  وســتقوم  العالقــة  ذات  والتجزئــة 
اســتمرار  لضمــان  الالزمــة  اإلجــراءات 
مصالــح  علــى  والحفــاظ  المنافســة 

المستخدمين النهائيين”.

ــت ــرن ــت ــات اإلن ــق ــي ــب ــط ــر ت ــب “االتـــــصـــــاالت”: لـــوجـــود بـــدائـــل ع

إلغاء التنظيم المسبق ألسعار “إنهاء الرسائل”

محمد البنعلي

المحرر االقتصادي

ABC المنامة - بنك

الصديق عمر الكبير

علي آريان

أول بحريني 
يشغل هذا 

المنصب 
المهم
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أصدر مصرف البحرين المركزي جدوالً جديًدا لرســوم خدمات الوســاطة التي تقدمها الشــركات والمؤسسات المالية بالبحرين 
لزبائنها، وذلك ضمن مساعي المصرف لمواكبة التطورات والتغييرات المستمرة في القطاع المالي.

وجــاء المقيــاس الجديــد للرســوم بعــد أن 
أجــرى المصــرف المركــزي في وقت ســابق 
مشــاورات مع المؤسســات الماليــة والبنوك 
المعنيــة، إذ اعتمــد المصــرف مبدأ التشــاور 
أو  رســوم جديــدة  أي  تنظيــم  قبــل طــرح 

تعليمات للقطاع.
وبحســب مصــادر مصرفيــة، فــإن المصرف 
المركــزي وّجــه البنوك والمؤسســات المالية 
لرســوم  الجديــدة  التســعيرة  باعتمــاد 
لتحــل  وذلــك  الماضــي،  الشــهر  السمســرة 
محــل جــدول الرســوم الصــادرة فــي العــام 

.2001
السمســرة  تســعيرات  الجــدول  وُيفّصــل 
الماليــة وفقُا للعمالت وأجــل تنفيذ العملية 
ســواء فــي الســوق الفوريــة أو بعــد أشــهر. 
ففــي العمليــات الفوريــة تبلــغ التحويــالت 

األجنبيــة لكل مليــون دوالر نحو 20 دوالًرا 
لعشــرين  يــوم  ومــن  الخليجيــة،  للعمــالت 
يوًمــا، دوالر واحــد عــن كل يــوم، ومــن 21 
يوًما إلى 6 أشــهر فالرســوم تبلغ 20 دوالًرا 
الجــدول  ينظــم  كمــا  دوالر،  مليــون  لــكل 
أســعار التحويــل بالعمــالت األجنبيــة )غيــر 

الخليجية(.
كمــا يحــدد الجــدول الجديد نســب الفائدة 
يخــص  فيمــا  المســتقبلية  العقــود  علــى 
المشــتقات  ومنتجــات  المــال،  بأســواق 
للعمــالت  النســب  تحديــد  مــع  الماليــة، 
األخــرى.  األجنبيــة  والعمــالت  الخليجيــة 
وفــي فئــة الرســوم األخــرى، حــدد الجدول 
10 دوالرات أدنى حد للرسوم لكل عملية.

فــي  التنظيميــة  التطــورات  هــذه  وتأتــي 
الوقــت الــذي يعمــل فيــه مصــرف المركــزي 

علــى عدد مــن الخطــوات التنظيمية خالل 
هذا العام، إذ سيطرح “المركزي” 10 قواعد 
عمل جديدة في العام 2019، حسب ما هو 
متوقع، تشــمل مراجعة الرســوم التنظيمية 
التــي يفرضهــا المصــرف علــى البنــوك، إلــى 
جانــب تلــك الرســوم التــي تفرضهــا البنــوك 
بعــض  لقــاء الحصــول علــى  الزبائــن  علــى 
الخدمــات المصرفيــة، حيــث ســيتم وضــع 
بيــن  ومــن  الرســوم.  لهــذه  محــدد  ســقف 
األوراق التي ســيطرحها المصرف المركزي 
لالستشــارات، قواعــد تتعلق بوحــدة إدارة 
حســب  ومراجعتهــا  االئتمــان،  مخاطــر 
المعيــار الدولــي للتقارير المالية 9 وبازل 3، 
إلى جانب ورقة استشــارية تتعلق بنموذج 
كفايــة رأس المــال ومخاطــر االئتمــان التي 

ترجع التفاقية بازل 2.

رسوم جديدة للسمسرة المالية
2001 ــام  ــ ــع ــ ال ــي  ــ ف الــــصــــادر  الـــقـــديـــمـــة  الـــتـــســـعـــيـــرة  جــــــدول  ــاء  ــ ــغ ــ إل

قــّررت المحكمــة البحرينيــة تعييــن الخبيــر المحامي علي جاســم البحار 
أميــن تفليســة مؤقًتــا لمباشــرة قضيــة شــركة الخليــج لدرفلــة األلمنيوم 
“جارمكــو”، التــي ســبق أن أعلنــت عــن تقديــم طلــب اختيــاري للحمايــة 
بموجــب القانــون رقــم 22 لعــام 2018 والمعــروف باســم “قانــون إعــادة 

التنظيم واإلفالس”.

فــي  أعلنــت  قــد  الشــركة  وكانــت 
بيــان رســمي عــن تأثــر أدائها خالل 
الســنوات األخيرة بعوامل خارجية 
معاكســة علــى الرغــم مــن ظــروف 

عقــد  تــم  وقــد  المواتيــة.  الســوق 
للجمعيــة  اعتيــادي  غيــر  اجتمــاع 
ينايــر   6 يــوم  للشــركة  العموميــة 
قبــل  مــن  الموافقــة  2019، وتمــت 

الدعــوى  رفــع  علــى  المســاهمين 
بموجــب  الحمايــة  طلــب  لتقديــم 
القانــون رقم 22 لعــام 2018 والذي 
يمّكن الشــركات التــي تواجه بعض 
المصاعــب الماليــة كمــا هــو الحــال 
علــى  الحصــول  جارمكــو،  لــدى 
 الحماية الالزمــة لمواصلة عملياتها 

وإعادة تنظيمها في الوقت ذاته .
يذكــر أن “جارمكــو” تأسســت فــي 
العام 1981 وتعتبر واحدة من أكبر 

فــي  التكميليــة  األلمنيــوم  مصانــع 
الشــرق األوســط وهــي متخصصــة 
األلمنيــوم  منتجــات  إنتــاج  فــي 
الجيــدة  النوعيــة  ذات  المدرفلــة 
المختلفــة،  والســبائك  وباألحجــام 
واأللــواح  الصفائــح  ذلــك  فــي  بمــا 
الملفوفــة  واأللــواح  المســطحة 
وتصّدر هذه المنتجات إلى أســواق 
مــن  تمتــد  العالــم  حــول  رئيســية 

أستراليا إلى الواليات المتحدة.

البحـــــار أميــــــن تفليســــة بقضيـــــة “جارمكـــو”

“تمكين”: تطوير األعمال والتدريب ودعم األجور
ــي ــع ــر رج ــ ــأث ــ ــة ب ــق ــح ــت ــس ــم ــم ســـيـــراعـــي االســــتــــفــــادة ال ــديـ ــقـ ــتـ ــاف الـ ــنـ ــئـ ــتـ اسـ

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين”، إبراهيم جناحي، أن عملية إعادة تصميم وتطوير كل من برنامجي 
ا على قدِم وســاق، وذلك بما يتوافق مع  تطويــر األعمــال والتدريــب ودعــم األجور التي يقدمها “تمكين” تجري حاليًّ

تحقيق فرص تعزيز األثر واستدامه االستفادة من برامج الدعم المقدمة في ظل المتطلبات المتنامية للسوق.

ودعــم  التدريــب  ببرنامــج  يتعلــق  وفيمــا 
اســتئناف  أن  جناحــي  أوضــح  األجــور، 
اســتقبال طلبات الدعم، ســيراعي مراجعة 
وتقييــم الطلبــات بمــا يشــمل فتــرة وقــف 
تقديــم طلبات الدعم للبرنامج، وذلك وفًقا 
للشــروط واألحكام الجديــدة للبرنامج بعد 
تطويــره، والتــي تهــدف إلــى تعزيــز فــرص 
الدعم المقدم ضمن فئة وشــريحة واســعة 

من األفراد والمؤسسات. 
اســتئناف  بعــد  الطلبــات  تقييــم  أن  وأكــد 
االســتفادة  تقديــم  ســيراعي  التقديــم 
للمؤسســات  رجعــي  بأثــر  المســتحقة 
واألفــراد الذين يتم توظيفهــم خالل فترة 

الطلبــات، فيمــا يضمــن اســتمرارية  وقــف 
اســتفادة البحرينييــن من برامــج التدريب 
ودعــم األجــور والذين تــم توظيفهم خالل 

فترة اإليقاف.
مــن جهته، أوضح الرئيــس التنفيذي لدعم 
أن  العريــض،  قصــي  والعمليــات،  العمــالء 
ودعــم  التدريــب  برنامــج  تصميــم  إعــادة 
األجــور سيســهم فــي التركيــز علــى دعــم 
توظيــف البحرينيين في ســوق العمل، من 
خالل توســيع االستفادة ألكبر شريحة من 
األفــراد، فيمــا يســهم ويحقــق مــن فــرص 
تعزيــز توظيفهــم وانخراطهــم فــي ســوق 

العمل.

 * دعم التدريب واألجور يشمل 
أربع فئات

ولفــت العريــض إلى أن فئــات دعم برنامج 
التدريب ودعم األجور ستشمل أربع فئات 
عوضــًا عــن فئتيــن، وذلــك بمــا ينســجم مع 
أفضــل التطبيقــات والممارســات العالميــة 
فــي هــذا الشــأن، وفيمــا يحقــق اســتدامة 

االستفادة من فرص الدعم.
وتضم الفئات األربع كل من فئة الموظفين 
الجدد، تحت ســن 30 ســنة، لألفــراد الذين 
ليــس لديهــم أي خبــرة عمــل ســابقة، وفئة 
الموظفيــن بخبــرة تمتــد إلى 24 شــهًرا من 

غيــر حملــة البكالوريــوس وممــن تتــراوح 
أعمارهــم مــا بيــن 18 إلــى 24 ســنة، وفئــة 
بخبــرة  الثالثيــن  ســن  تحــت  الموظفيــن 
تمتد إلى 24 شــهًرا، وأخيًرا فئة الموظفين 

بخبرة تمتد ما بين 24 شــهًرا إلى 60 شــهًرا 
وممن هم دون سن 35. 

ولفــت مديــر أول متابعــة أداء العمليــات، 
علــي حســن، إلى أن فئات الدعــم الجديدة 

لبرنامــج التدريــب ودعم األجور ستســمح 
بتوســيع نطــاق االســتفادة مــن الدعم فيما 
يلبــي حاجــات األفــراد والمؤسســات علــى 
المطــور  البرنامــج  أن  وبّيــن  ســواء.  حــد 
توظيــف  دعــم  فــرص  تعزيــز  ســيراعي 
الجــدد وحديثي التخرج، حيث يصل دعم 
“تمكين” لهذه الفئة إلى ما يصل نسبته 70 

% من قيمة األجور خالل السنة األولى.

المنامة - تمكين

قصي الُعريّضإبراهيم جناحي

المنامة - جارمكو

علي البحار

علي الفردان

البرنامج يسمح 
بتوسيع نطاق 
االستفادة من 

دعم “تمكين”

الشركة طلبت 
الحماية عقب 

مواجهتها 
مصاعب مالية

عقــدت غرفــة تجارة وصناعة البحرين أمس مجلســها الخامس األســبوعي والذي ناقشــت فيه المشــاكل التــي يواجهها قطاع 
الصحــة فــي المملكــة. وقــال رئيــس مجلــس إدارة الغرفــة ســمير نــاس إن مجلــس إدارة الغرفــة يســعى مــن خــالل المجالــس 
األســبوعية الســماع مــن قاعــدة القطاع وأصحاب الشــأن عن مشــاكلهم ورفــع القضايا ألصحــاب القرار لتذليل هذه المشــاكل 

وتعديلها، مبيًنا أن مجلس اإلدارة ال يملك العصا السحرية لحل المشكالت.

وقــال رئيــس لجنــة القطــاع الصحــي فــي 
الغرفــة عبدالمجيد العوضي إن من أهداف 
عقد الجلســة هو مناقشــة تطوير الســياحة 
العالجية فــي البحرين وكيفية الوصول له 
والقضــاء علــى العوائــق في تنميــة القطاع 
الصحــي، مبيًنــا نيــة العامليــن فــي تطويــر 
وتنميــة القطــاع الصحي وتحويلهــا لقطاع 
للعــالج  مناســب  وســياحي  أقــوى  صحــي 

للدول المجاورة.
كمــا تســعى اللجنــة لتلقــي المريــض العالج 
الســفر  عــن  عوضــا  الخــاص  القطــاع  فــي 
للعــالج فــي الخــارج، ويأتــي ذلــك بعــد أن 

يتم تنمية الســياحة العالجية في البحرين 
واقتنــاع البحريني بأن العــالج في المملكة 

هو األفضل.
ودعــا عاملون فــي القطاع إلى ضبط إيقاع 
عــدد  وتقنيــن  الطبيــة  للعيــادات  الســوق 
العيــادات حيــث أن المهنــة ليســت بتجارة، 
إذ مــن بينــن المســاوئ أن يتــم تشــخيص 
مريض بعــدة أمور فيما ينفيها طبيب آخر، 
وكل ذلك لكســب مبالغ إضافية، وخصوصا 
في جانب طب األســنان فهناك طبيب لكل 
900 مواطــن بينمــا فــي دول أخــرى عــدد 
ســكانها أكبر بها طبيب لكل 1600 شخص، 

وإن جودة العالج هي األهم.
وبينــت نائب رئيــس اللجنة ابتســام الدالل 
أن المهــن الصحيــة تقوم بواجبهــا ومهامها 
مراقبــة  تســتطيع  ال  ولكــن  القطــاع  تجــاه 
الجــودة في الخدمــة الطبية إذ أنه ال يمكن 
اكتشــاف الخطــأ فــي عالج األســنان بنفس 
الوقــت ويمكــن أن يمــر 10 ســنوات ثم يتم 
اكتشــافه حتــى أن المريــض ال يتذكــر مــن 

الدكتور المعالج.
وأوضحــت أن بعض المســتثمرين يســألون 
األطبــاء نهاية اليوم عن العمل الذي عملوه 
للمريــض ويقــول الطبيــب أنــه قــام بعمــل 

حشــوة للســن فيطلــب المســتثمر أن يكون 
العــالج جلســات عصــب وتركيــب جســر أو 

تاج.
وتطــرق النقاش إلــى انقطاع بعض األدوية 
حــاالت  ووجــود  الصيدليــات  بعــض  مــن 

تالعب في بعض منها.
وقالــت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنية 

لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة مريــم 
الجالهمــة أن الحضــور ناقــش موضوعــات 
فــي  العالجيــة  كالســياحة  متناقضــات؛ 
الخاصــة،  العيــادات  وتقنيــن  البحريــن 
وأكــدت أن البحريــن مشــهورة فــي العــالج 
خصوصا تبديل الركبة والتجميل وأمراض 
الســمنة، وأوضحت أنــه ال يوجد بحرينيين 

متخصصين الطب البديل.
ولفتت إلى أن دخول األدوية إلى البحرين 
جــودة  منهــا  متطلبــات   6 إلــى  تحتــاج 
حــول  والدراســات  والترخيــص  التســويق 
إمكانيــة تواجــد الــدواء فــي دول الخليــج، 
بدخــول  يســمح  ال  القانــون  أن  مؤكــدة 
الــدواء إلــى المملكة بدون تســجيل لتفادي 
األدويــة المقلدة والتي ال يتم اكتشــافها إال 

بالشهادات.
وأوضحــت أنه تم توحيــد األدوية مع دول 
الخليج وفرض هامش ربحي بنسبة 20 أو 
30 % والمجلس يصر على تطبيق الضمان 
التصريــح  بشــهادتين؛  واالكتفــاء  أوال 
بالتســويق والجــودة؛ للتمكــن مــن إدخالــه 

للسوق البحريني.
وعــن نقــص األدوية أكدت أنــه تم التحدث 
مــع الــوكالء وتــم إعالمهــم إذا لــم يتوفــر 
للمستشفيات سيتم السماح لهم باالستيراد 

من السعودية.

“الغرفة” تناقش سبل تطوير السياحة العالجية

جانب من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس

زينب العكري من السنابس



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

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

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

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

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

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل
)CR2019 -16421( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: فوءاد حسين ابراهيم عباس

االسم التجاري الحالي: دار السالم لأللمنيوم

االسم التجاري: دار السالم للحام والفبركة

قيد رقم: 7-55484

28/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -11505( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدمت إلينا السيدة رانية سعيد محمد الشيباني 
بتحويل المحل التجاري التالية: إلى السيد/ ايناس ناجي مسعد حميد

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

126354-1

االسم التجاري

شيباني للمقاوالت والعقارات

نوع النشاط 

تشييد المباني 
األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة او المؤجرة

القيد: 93411-1  -  تاريخ: 5/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

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

القيد: 35966  -  تاريخ: 7/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )1( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليها السيدة فوزية عبدهللا محمد علي عبدالرحمن بايمزد المالك ل�� برادات 
المرحومة )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 93411-1 يطلب 
تحويل المؤسس���ة الفردية المملوكة له إلى ش���ركة تضامن برأسمال وقدره 

100 دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. فوزية عبدهللا محمد علي عبدالرحمن بايمزد

A K M MAYANUDDIN BHUYAN MD ABDUL AHAD BHUIYAN .2

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليه���ا الس���يد ع���ادل محمد علي امي���ري المالك لمؤسس���ة الش���بكة بروبرتيز 
)مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 35966 طالبًا تحويل الفرع 
3 لمؤسسة فردية المذكورة اعاله تحت اسم )اكسس سباليز للتجارة( إلى 
ش���ركة ذات مسئولية محدودة برأس���مال وقدره 10٫000 عشرة آالف دينار 

بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. عادل محمد علي اميري )بحريني الحنسية(

2. علي عادل محمد علي اميري )بحريني الحنسية(
3. صفاء عادل محمد اميري )بحريني الحنسية(

القيد: 124308  -  تاريخ: 28/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة توب أكسبوز العالمية لخدمات 

المناسبات ش.ش.و لمالكها زياد بن عبدهللا عباس

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها   
صاحب الشركة المسجلة بموجب القيد رقم 124308، طالبا تغيير االسم التجاري 
من  ش���ركة توب أكس���بوز العالمية لخدمات المناس���بات ش.ش.و لمالكها زياد بن 
عبدهللا عباس الى المكتب الدولي للدراسات واالستثمارات والمؤتمرات التربوية 

ش.ش.و لمالكها زياد بن عبدهللا عباس
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 )9999( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة وودالند إلدارة العقارات ش.ش.و لصاحبها السيد/ ارجون كاندابا كاندي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )6516( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
بليسر دو شوكوال ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ أرجون كاندابا كاندي باعتباره المصفي القانوني لش���ركة وودالند إلدارة العقارات 
ش.ش.و لصاحبها الس���يد/ ارجون كاندابا كاندي، المس���جلة كش���ركة شخص واحد 
بموج���ب القي���د رقم 105348، طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التج���اري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
الس���يد / بدر نورالدين عبدهللا نورالدين باعتباره المصفي القانوني لش���ركة بليس���ر 
دو ش���وكوال ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة بموجب القيد رقم 
88625، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من 
الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة جعفر محمد عبدهللا يوسف للمقاوالت ش.ش.و 

ولمالكها جعفر محمد
سجل تجاري رقم 76696

بناء على قرار المالك لشركة جعفر محمد عبدهللا يوسف للمقاوالت ش.ش.و 
ولمالكه���ا جعفر محمد المس���جلة على قي���د رقم 76696، بتصفية الش���ركة اختياريا 

وتعيين السيد/ جعفر محمد عبدهللا يوسف مصفيًا 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: جعفر محمد عبدهللا يوسف

رقم الموبايل: 39868894 )973+(
jeooo87@gmail.com :البريد االلكتروني

2/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -96( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب االسم التجاري، فعلى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مكية علي مكي كاظم

االسم التجاري الحالي: مكية علي مكي كاظم
االسم التجاري المطلوب: النخيل لبيع البضائع المستعملة

النشاط: بيع البضائع المستعملة

قيد رقم
3-21189

شقة / محل
ب139

بناية
-

شارع / طريق / ممر
56

مجمع
758

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9299( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة رضوان الدارة المطاعم ذ.م.م

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

/ جعف���ر محمد عب���دهللا صالح العصفور باعتباره المصفي القانوني لش���ركة رضوان 

الدارة المطاعم ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 

98381، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من 

الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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القتال يشتد في “المعركة 
األخيرة” ضد داعش

قال قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، 
أمس األحد، إن القوات المدعومة أميركيا 

انتزعت السيطرة على أراض من تنظيم 
داعش اإلرهابي، في آخر جيب له بشرق 

سوريا.
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية 

المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده 
الواليات المتحدة الهجوم، السبت، بهدف 
القضاء على آخر فلول داعش في منطقة 

عمليات القوات، التي يشكل األكراد 
عمودها الفقري. وفي وقت سابق األحد، 

أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
بوقوع معارك ضارية بين الطرفين، في 
وقت كان يشن التحالف قصفا مدفعيا 

وجويا كثيفا على مواقع التنظيم اإلرهابي.

القبائل تطــرد الحوثيين من مناطق واســعة بحجــة والضالع

المالكي: لم نزود متطرفين بأسلحة أميركية

نفــى المتحــدث باســم تحالــف دعــم الشــرعية في اليمن، العقيــد ركن تركي المالكي، بشــدة المزاعم التــي تحدثت عن تزويــد التحالف ميليشــيات الحوثي المدعومة 
مــن إيــران وتنظيــم القاعــدة بأســلحة أميركية. وأكد المالكي التزام دول التحالف بمواجهة ميليشــيات الحوثي في اليمن، وإلحــاق الهزيمة بها ومواجهة غيرها من 

الجماعات اإلرهابية مثل “داعش” والقاعدة في شبه الجزيرة العربية الموجودة في اليمن، واصفًا فكرة تزويد تلك الجماعات باألسلحة بغير المنطقية.

أمــا حقيقــة الصور المتداولــة للمركبات 
العســكرية، فأشــار المالكــي إلــى أن مــا 
ظهــر فــي تلــك الصور مركبــات أعطبت 
مــن  نقلهــا  وجــرى  المواجهــات  أثنــاء 
مكانهــا، وأن 155 مركبــة عســكرية قــد 
نقلــت مــن مكانهــا، فيما يجــري اإلعداد 

لنقل 55 مركبة أخرى خارج اليمن.
أن  علــى  التحالــف  بيــان  شــدد  كذلــك، 
قواتــه تمكنــت بالتعــاون مــع الشــركاء 
والحلفاء من رصد واســتهداف أسلحة 
فتاكــة كانــت بحــوزة عناصــر القاعــدة 
فــي اليمــن، وأنه بفضــل تلــك العمليات 
“تنظيــم  يســمى  مــا  اختفــى  الناجحــة 

القاعدة” من األراضي اليمنية.
مــن جانــب آخــر، فرضت قبائــل حجور 
محافظــة  شــرقي  كشــر  مديريــة  فــي 
حجة ، شمال غرب اليمن، أمس األحد، 

ســيطرتها الكاملــة علــى مناطق وجبال 
ومنطقــة  والذنبــه  والحــوج  الشــاحي 
قريــات، إضافــة إلــى الســيطرة الناريــة 

على سلسلة جبال المندلة.
وأفــاد الموقع الرســمي للجيش اليمني، 
فــي  للمقاومــة  المتســارع  التقــدم  أن 
فــي  كبيــر  انهيــار  فــي  تســبب  حجــور 
التــي  الحوثــي  ميليشــيات  صفــوف 
تراجــع المئــات مــن مســلحيها ولجــأوا 

إلى قصف المنطقة باألسلحة الثقيلة.
إلــى ذلــك، ســيطرت المقاومة الشــعبية 
فــي محافظــة الضالــع )جنــوب اليمــن(، 
مواقــع  عــدة  علــى  األحــد،  أمــس 
جديــدة فــي مديريــة “الحشــاء” غربــي 
تكبــدت  مواجهــات  عقــب  المحافظــة، 
خاللهــا ميليشــيات الحوثــي االنقالبيــة 

12 قتيال وجريحا في صفوفها.

وذكر مصدر ميداني أن المقاومة شنت 
هجوما على مواقع تمركز الميليشيات، 
فــي مناطق “الزقماء”، و”حبيل يحيى”، 
مــن  خاللــه  تمكنــت  نعمــة”،  و”حبيــل 

السيطرة على تلك المناطق.

تأجيل زيارة غريفث إلى 

صنعاء

أعلنت األمم المتحدة عن تأجيل زيارة 
مارتــن  اليمــن،  إلــى  الدولــي  المبعــوث 
غريفيــث، إلــى العاصمــة صنعــاء، إلــى 

يوم االثنين المقبل.
أســباب  المتحــدة  األمــم  توضــح  ولــم 
تحمــل  الزيــارة  هــذه  أن  إال  التأجيــل، 
اتفــاق  بتنفيــذ  للدفــع  قصــوى  أهميــة 
الســويد، بعــد أن فشــلت لجنة األســرى 

تقــدم يذكــر  فــي تحقيــق  والمعتقليــن 
الحوثــي  ميليشــيات  تعنــت  بســبب 

الموالية إليران.

ومن المقرر أن يناقش المبعوث  «
الدولي مع قادة المتمردين قضايا 

ملف األسرى، إلى جانب قضية 
االنسحاب من مدينة الحديدة 

وموانئها، وهي من القضايا التي 
ال يزال المتمردون الحوثيون 

يماطلون في تنفيذها. ومن المقرر 
أن يلتحق رئيس لجنة المراقبيين 

الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل 
لوليسغارد، بالمبعوث الخاص في 

زيارته للعاصمة صنعاء، الستعراض 
المقترح المقدم بإعادة االنتشار 
وفتح ممرات آمنه بإدارة دولية.

عواصم ـ وكاالت

بيروت - أ ف ب

التحالف ال يتهاون مع أي مزاعم بشأن حصول أي جهة على السالح

دبي ـ العربية نتأديس أبابا ـ رويترزطهران ـ وكاالت

أعلــن أحمــد خاتمي، خطيــب الجمعة في طهران وعضو مجلــس خبراء القيادة 
اإليرانية والمقرب من المرشد األعلى للنظام علي خامنئي، أن طهران أصبحت 

لديها معادلة صنع قنبلة نووية.

وقــال خاتمــي إن “التآمــر األميركي أوقف 
قــوة إيــران النوويــة واالتفــاق قــد انتهــى 
أمــره ومــا يحافــظ علــى إيــران فــي هــذه 
الحالة هو قوة الصواريخ، فإذا سلبوا هذه 
القــوة منا، فســيقلبون نهــار األمة اإليرانية 

إلى ليلة سوداء”.
القيــادة  خبــراء  مجلــس  عضــو  وكشــف 
اســتطاعوا  األميركييــن  أن  االيرانيــة 
إلــى  اإليرانــي  النفــط  مبيعــات  تقليــص 
أدنــى مســتوياته، قائــال: لم تتجــرأ البلدان 
التــي كانــت تشــتري النفــط من إيــران في 

االســتمرار خوفــا مــن أميــركا، كذلــك 
الــدول التي تجرؤ على شــراء النفط، 

إليــران  األمــوال  دفــع  تســتطيع  ال 
بســبب العقوبــات المفروضة على 

البنوك”. ووفقا لوكالة “إرنا” 

فقــد أكد أحمد خاتمي خالل خطبة دينية 
له في مدينة مشــهد، أن “إيران لم تخطط 
أبــدًا لصنــع قنبلــة نوويــة، رغــم أنهــا لديهــا 
المعادلــة، لكنهــا ال تريد اســتخدام أســلحة 

الدمار الشامل”، حسب تعبيره.
ولــم يوضــح خاتمــي المزيد حــول امتالك 
إيــران معادلــة صنــع القنبلــة النوويــة رغم 
أن تقاريــر ســابقة للوكالــة الدوليــة للطاقة 
الذريــة أكــدت بــأن إيــران أجــرت تجــارب 

لصنع سالح نووي.

وفي نوفمبر الماضي، ذكرت مجلة  «
“فورين بوليسي” األميركية أن 

إيران إذا انسحبت من االتفاق 
النووي، ستكون قادرة على 

إنتاج سالح نووي في 
غضون أشهر.

رئاســة االتحــاد  أمــس األحــد  السيســي  المصــري عبدالفتــاح  الرئيــس  تســلم 
اإلفريقي في أول رئاسة دورية مصرية لالتحاد الذي تأسس عام 2002 بديال 

لمنظمة الوحدة اإلفريقية.

وتســلم السيسي رئاســة االتحاد اإلفريقي 
الثانيــة  اإلفريقيــة  القمــة  بدايــة  فــي 
حكومــات  ورؤســاء  لرؤســاء  والثالثيــن 
فــي  افتتحــت  والتــي  األعضــاء  الــدول 
أديــس أبابــا أمــس األحــد. وقــال السيســي 
فــي كلمــة بعــد تســلمه الرئاســة مــن بــول 
كاجامــي رئيــس رواندا إنه يتطلــع ”لتعزيز 
العمل اإلفريقي المشترك“. لكنه أضاف في 
الكلمــة التي نقلهــا التلفزيون المصري على 
الهواء مباشــرة مــن أديس أبابــا أنه يتولى 
رئاســة االتحــاد ”فــي ظــرف قــاري ودولــي 

دقيق“. وتعقد القمة التي بدأت بجلســة 
مغلقــة بعنــوان ”الالجئــون والعائــدون 

والنازحــون داخليا: نحو حلول 
دائمة للنزوح القســري في 
االتحــاد  وكان  إفريقيــا“. 

اإلفريقــي قــد علــق أنشــطة مصر فيــه بعد 
إعــالن السيســي عندمــا كان وزيــرا للدفاع 
وقائدا للجيش عزل الرئيس السابق محمد 
مرسي وتعطيل العمل بالدستور في يوليو 
عــام 2013. وأنهى االتحاد تجميد عضوية 
مصــر بعد إصدار دســتور جديــد وانتخاب 

السيسي رئيسا العام 2014.

وعلى هامش القمة عقد السيسي  «
والرئيس السوداني عمر البشير 

ورئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد 
قمة ثالثية قال المتحدث الرئاسي 

المصري بسام راضي إنهم ناقشوا 
خاللها سبل تعزيز التعاون بين 

دولهم. وهناك خالفات قائمة منذ 
سنوات بين مصر وإثيوبيا حول 

سد النهضة اإلثيوبي.

تداولــت وســائل التواصــل االجتماعي فــي إيران، بياًنا كتبه ولي عهد إيران الســابق، 
حول “العصيان المدني” كخطوة أولى على طريق التخلص من نظام طهران، عشية 

الذكرى األربعين للثورة اإليرانية، مؤكدا الحاجة إلى “إعادة إعمار شاملة” للبالد.

مــا  أن  بيانــه،  فــي  بهلــوي  رضــا  وأضــاف 
فعلــه نظــام واليــة الفقيه هو تدميــر الدولة 
اإليرانيــة. كمــا تنــاول ولــي العهــد اإليرانــي 
الســابق فــي جانــب كبيــر من بيانه الشــباب 
الجديــد”  “الخيــار  علــى  وشــدد  اإليرانــي، 
وإعــادة إعمــار البالد، موضًحــا: “في األزمة 
الحاليــة، هنــاك أيًضــا فرصــة إلعــادة بنــاء 
وهــو  الجديــد(.  )الخيــار  هــو  هــذا  البــالد، 

مسؤولية الجيل الجديد”.
وأشــار رضــا بهلــوي إلــى خطــورة األنظمــة 
الدينيــة المتشــددة علــى البــالد، داعًيــا إلــى 

ضــرورة مواجهــة نظــام الجمهوريــة 
قــال  كمــا  اإليرانيــة.  اإلســالمية 
نظــره  وجهــة  مــن  الصــواب  إن 
هــو التخلــص مــن النظــام الديني 

الحضــارة  إحيــاء  إلعــادة 

اإليرانية في عالم الغد.
وشــدد علــى أن “الخــروج مــن هــذه األزمــة 
يحتــاج خطاًبــا إيرانًيــا إلعــادة بنــاء إيــران، 

من أجل رفاهية الشعب اإليراني”.
ووفًقــا لمــا جــاء في بيــان رضا بهلــوي، فإن 
عقــب  ســتأتي  الحقيقيــة  التحــول  نقطــة 
إلغاء جمهورية إيران اإلســالمية، وستكون 
“إعــادة البنــاء الشــامل إليران، بمــا في ذلك 

الهوية الوطنية لإليرانيين”.

وبشأن رؤية ولي عهد إيران  «
السابق عن “العصيان المدني”، 

يقول البيان: “العصيان المدني 
هو الخطوة األولى في 

اتجاه إعادة بناء الحضارة 
اإليرانية على أنقاض 

النظام الحالي”.

نجل الشاه يدعو إلسقاط نظام طهرانمصر تتسلم رئاسة االتحاد اإلفريقيإيران تمتلك معادلة صنع القنبلة النووية
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دبي ـ وكاالت

عمان - أ ف ب

ســعد  اللبنانــي  الــوزراء  رئيــس  قــال 
الحريــري، أمــس األحــد، إنه يجــب عدم 
تحميل النازحين مســؤولية كل مشــاكل 
لبنــان. وأضاف خــالل مداخلة في القمة 
العالمية للحكومات في دبي، أن مشكلة 
النازحيــن،  فــي  وليــس  بقوانينــه  لبنــان 
إلــى  ســيعودون  النازحيــن  أن  مردفــا 

بلدهم في آخر المطاف.
إجماعــا  هنالــك  أن  الحريــري  وأكــد 

وأن  الحكومــة،  برنامــج  علــى  سياســيا 
الــوزاري شــمل كل اإلصالحــات  البيــان 
المطلوبــة، الفتــا إلــى أن لبنــان ال يملــك 
فرصة ثانية لإلصالح ومحاربة الفساد.

وكان الحريــري قد اســتهل لقاءاته على 
“القمــة  مؤتمــر  فــي  مشــاركته  هامــش 
العالميــة للحكومــات” في دبــي باجتماع 
الشــيخ  أبوظبــي  عهــد  ولــي  مــع  عقــده 

محمد بن زايد آل نهيان.

أعــادت محكمــة أمــن الدولــة األردنيــة، 
مــن  اثنيــن  محاكمــة  األحــد،  أمــس 
المدانيــن فــي قضية هجــوم الكرك الذي 
قتلــى  عشــرة   2016 عــام  نهايــة  أوقــع 
وتبناه تنظيم داعش المتشدد، وحكمت 
عليهما باإلعدام. وبحسب وكالة فرانس 
بــرس، حكم رئيــس محكمة أمــن الدولة 
فــي جلســة علنيــة علــى األخويــن خالــد 
بـ”اإلعــدام  المجالــي  وحمــزة  المجالــي 

محكمــة  وكانــت  المــوت”.  حتــى  شــنقا 
قضائيــة  هيئــة  أعلــى  وهــي  التمييــز، 
بــاألردن، نقضــت حكم المحكمة الســابق 
القاضــي   ،2018 نوفمبــر  فــي  الصــادر 
بالســجن المؤبــد بحــق األخويــن. وكان 
مصــدر قضائــي أردنــي أكــد للوكالــة أن 
إثــارة  فــي  ســاهمت  المتهميــن  “أفعــال 
أفــراد  بيــن  والرعــب  والفــزع  الفوضــى 

المجتمع األردني والسياح األجانب”.

الحريري يرفض تحميل النازحين مشاكل لبنان

األردن.. حكم بإعدام مدانين بـ “هجوم الكرك”

الخرطوم ـ وكاالت الجزائر ـ وكاالت

بعــد 50 يومــا مــن التظاهــرات االحتجاجيــة، أطلقــت شــخصيات سياســية وأكاديميــة وقوميــة فــي الســودان مبــادرة “اإلصــالح 
والسالم”، للمطالبة بحوار وطني يفضي لحكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البالد، لمدة 4 سنوات.

عرفــت  التــي  المجموعــة  تلــك  وكانــت 
عــام  فــي  تقدمــت  قــد    ،”52 بـ”مجموعــة 
2016، بمبــادرة لتحقيق “مخرج آمن” لألزمة 
السياســية فــي الســودان،  تــم طرحهــا علــى 
القــوى السياســية وعلــى رئاســة الجمهورية، 
اســتالم  آنــذاك  رفضــت  الرئاســة  أن  بيــد 

المبادرة.
ودعــا رئيــس المبــادرة،  الجزولــي دفــع هللا، 
الحكومــة الســودانية إلى االمتثــال “لمطالب 
الجماهيــر”، وتنفيذهــا عــن طريــق التوافــق 
علــى “فتــرة انتقاليــة ال تقــل عــن 4 ســنوات، 
إدارة  تتولــى  انتقاليــة،  حكومــة  وتكويــن 
شــؤون البــالد بالتوافــق بيــن قيــادة الحــراك 
الجماهيري والقوى السياسية الكبرى”. يأتي 
ذلــك، فيما تتواصل االحتجاجات في أنحاء 
البــالد التــي اندلعــت فــي ديســمبر الماضــي، 

فــي أعقاب قــرار الحكومة رفع أســعار الخبز 
3 أضعاف.

وأطلقــت الشــرطة الســودانية، أمــس األحد، 
مئــات  لتفريــق  للدمــوع،  المســيل  الغــاز 

المتظاهرين وهم في طريقهم لسجن النساء 
الخرطــوم،  العاصمــة  أم درمــان غربــي  فــي 
النســاء  مــن  بإطــالق ســراح عــدد  للمطالبــة 

الالتي اعتقلن خالل تظاهرات سابقة.

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس األحد، عن الترشــح لالنتخابات الرئاســية لوالية خامســة في 18 أبريل المقبل، 
وفق ما ذكرت وكالة األنباء الجزائرية الحكومية.

وقالــت الوكالــة: “أعلــن رئيــس الجمهوريــة 
الســيد عبــد العزيــز بوتفليقــة عــن ترشــحه 
لرئاســيات أبريــل 2019 فــي رســالة موجهة 
لألمة ستبثها األحد وكالة األنباء الجزائرية”. 
وأضافــت الوكالــة: “يعتــزم الســيد بوتفليقة 
فــي رســالته المبــادرة، بدءا من هذه الســنة، 
وفــي حالــة انتخابــه، بتنظيــم نــدوة وطنية 
شــاملة تهــدف إلــى إعــداد أرضيــة سياســية 
واقتصاديــة و اجتماعيــة وإمكانيــة اقتــراح 
إثــراء الدســتور”. وتعــززت فرضيــة ترشــح 
أربعــة  إعــالن  بعــد  أســبوع،  منــذ  بوتفليقــة 
أحزاب تشكل التحالف الرئاسي الحاكم في 
الثانــي مــن فبرايــر الجاري اختياره مرشــحا 

لالنتخابات الرئاسية.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن الرئيــس الجزائــري، 
البالــغ مــن العمــر 81 عامــا، يحكــم البالد منذ 

العام 1999.
األحــد،  أمــس  بوتفليقــة،  الرئيــس  وعيــن 
للمجلــس  رئيســا  عامــا(   70( بلعيــز  الطيــب 
الدســتوري خلفــا لمراد مدلســي، الذي توفي 

في يناير الماضي.

هيئــة  أعلــى  الدســتوري،  المجلــس  ويعــد 
المخولــة  الجهــة  الجزائــر،  فــي  قضائيــة 
لالنتخابــات  الترشــيحات  علــى  بالموافقــة 
الرئاســية، المقــررة فــي 18 أبريــل، وهــو من 

يعلن نتائجها النهائية.

يشهد السودان مظاهرات غاضبة على تردي أوضاع المعيشة بوتفليقة يدلي بصوته في االنتخابات البرلمانية في 2017

الشــرطة تفرق موكب “النســاء المعتقالت” فــي أم درمان الجزائــري الدســتوري  للمجلــس  جديــدا  رئيســا  عيــن 
السودان.. مبادرة لـ “حكومة انتقالية” بوتفليقة يترشح رسميا لوالية خامسة
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الصحافة األميركية 
تكذب... والسعودية 

تنتصر
هنــاك قاعــدة فــي الصحافــة تقــول “ألن الصحافة 
تؤثر في الرأي العام وتتأثر به، لذلك نرى الصحف 
فــي الــدول الكبرى تحاول دائما معرفة رأي القارئ 
فيمــا تقدمــه مــن أنباء مختلفة، وتحــاول أن تصل 
إلــى معرفــة مــدى إقبال القــراء على ألــوان األنباء 

المحلية والعالمية”.
قواعد الصحافة ثابتة ولكن ثمة تســاؤالت تفرض 
على واقع ومستوى الصحافة األميركية، “نيويورك 
تايمــز” علــى وجــه الخصــوص، باعتبــار الصحافــة 
مركز القوة الســافر في الحياة السياســية للمجتمع 
األميركــي، وهي لمــاذا تتعمد الصحافــة األميركية 
االبتعــاد عــن دقــة التصويــب ووضــع نفســها رفيقا 
ميدانيا لموقف المعادين للشــقيقة الكبرى المملكة 
العربيــة الســعودية كمــا فعلــت “نيويــورك تايمــز” 
خاشــقجي  جمــال  بشــأن  تقريــرا  نشــرت  حينمــا 

مســتندة على مصادر مجهولة كما بين ذلك الوزير 
عادل الجبير الذي أضاف... “ان القيادة الســعودية 
خــط أحمــر ومحاولــة الربط بين ولــي العهد األمير 
محمد بن ســلمان وقضية خاشــقجي ال أساس لها، 

وسنحاسب المتورطين بقتله”.
الصحافــة  أنشــطة  ومراقبــة  متابعــة  خــال  مــن 
األميركيــة يتضــح أنهــا تلتقــط الفبــركات مــن هنــا 
وهناك ولها تاريخ طويل من الفشل، وهناك معلومة 
مؤكدة ذكرها مؤلف كتاب “الحرب الخفية” سنش 
الصحافييــن  معظــم  أن  وهــي  جرامونــت،  دي 
األميركييــن فــي العواصــم العالميــة يعرفــون على 
وجــه التحديــد عماء وكالــة المخابــرات المركزية 
الملحقيــن بالســفارات األميركيــة، وهــذا يؤكــد أن 
الصحافة األميركية ال تســتند على قواعد وتقاليد 
ســامية هدفها تنويــر الرأي العــام والتعبير الهادف 

المتوافــق مــع الحقائــق، إنما منصات ســرية تتلقى 
األوامــر مــن الساســة وتخاطــب القــارئ ووجههــا 
بشــدة  وتندفــع  الكــذب،  وحفــر  بالثقــوب  ملــيء 
ناحية كل ما يســيء للعرب والســعودية على وجه 
التحديد وتهز رأسها بفرح أمام المصادر المجهولة 

التي تنقل لها الخبر. 

ال عليكم من وجود حياة ديمقراطية في  «
أميركا، فالصحافة هناك وأجهزة اإلعالم 

تمارس العنصرية والشوفينية، ولها طبيعة 
سلوك دعائي غريب ضد العرب وموقف 

مساند للمؤامرات والعناصر الحاقدة على 
العرب والمسلمين، إنها سلطة مكلفة 

بواجبات خطيرة لإلساءة إلى مجتمعاتنا، 
لكن السعودية قادرة على دفع العدو بعيدا 

واالنتصار.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

األحــداث  صنــع  علــى  الشــقيقة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  عودتنــا 
التاريخيــة وإبهــار العالم بقدرتها على اإلبداع والتأثير وصنع الســام والوئام 
في هذا العالم المضطرب. ففي هذا العالم الذي يقتل بعضه بعضا، ويستخدم 
فيه الدين وتســتخدم فيه الطوائف والمذاهب لتبرير القتل، نجح أبناء زايد 
الخيــر فــي جمــع أكبــر قطبيــن دينييــن فــي هــذا العالــم علــى أرض اإلمــارات 

الطيبة.
اإلمــام األكبــر شــيخ األزهــر الدكتــور أحمــد الطيــب والبابــا فرنســيس بابــا 
الفاتيكان التقيا على أرض اإلمارات التي ال تعرف سوى نشر الخير والسام 
فــي هــذا العالــم، فمن كان يصدق أن يعقد هذا اللقــاء التاريخي بين الرجلين 

برعاية عربية؟
لقــد وجهــت اإلمارات رســالة غاية في القــوة واألهمية لهــذا العالم الذي يعج 

باإلرهاب والدم.
فلقــاء الرجليــن وتوقيعهمــا علــى وثيقــة األخــوة التاريخيــة بمثابــة رفــض 
لإلرهــاب والقتــل ودعــوة إلــى التعايش والتســامح بين جميع شــعوب العالم، 
فالديــن يخــدم اإلنســانية ويــؤدي إلــى تقدمهــا وازدهارها وليس إلــى هدمها 

بنشر العنف والقتل والدمار فيها.
إن قيــام البابــا بعقــد قــداس يحضــره مئــة وأربعــون ألــف شــخص على أرض 
اإلمارات العربية، معناه أننا نحن العرب ندعوا العالم كله إلى التسامح ونمد 

أيدينا بالخير لكل الشعوب على اختاف أديانها وعقائدها.
هــذا الحــدث النادر الذي صنعتــه اإلمارات العربية المتحدة شــيء احتفى به 
اإلعــام العالمــي واإلعام العربي لما له من رمزية وتأثير على شــعوب العالم 

ودعاة السام والتسامح على األرض.

لكن اإلعالم القطري، دون غيره، كان له رأي آخر، حيث انطلقت األقالم  «
الموجهة لتنال من هذا الحدث وشخوصه وتنال من دولة اإلمارات 

بشكل يبين مدى الحقد والتورط في صنع الكراهية ونشر العنف في 
العالم! وهذا هو الطبيعي فاإلعالم القطري أداة الدولة القطرية التي 

يديرها تنظيم الحمدين المسؤول عن نشر الخراب والدمار في المنطقة 
التي نعيش فيها.

اإلمام األكبر وقداسة البابا واإلرهاب القطري

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

شرطة دبي... مثـاال
تلقيــت عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي خبرا مفــاده أن 
شــرطة دبــي، ومــن خــال تصريح قائدهــا العــام، أصدرت 
بيانــًا مفــاده أن كل من يلتزم من ســواق المركبات بقوانين 
المرور لمدة ثاثة أشــهر متواصلة، ســيتم إلغاء 25 % من 
قيمــة مخالفاتــه المروريــة، وأن كل مــن يلتــزم لمــدة ســتة 
أشــهر متواصلة ســيتم إســقاط 50 % من قيمة مخالفاته، 
ومن يلتزم لمدة تســعة أشــهر تســقط عنه 75 % من قيمة 
المخالفــة، فــي حيــن أن الســائق الملتــزم لمــدة عــام كامــل 

تسقط عنه المخالفات كاملة وبنسبة 100 %.
أثــار اهتمامــي كثيــرًا هــذا القــرار الشــجاع، والــذي يّنم عن 
فكر ســليم يحمــل رؤية تتجاوز منظور التشــّدد في تنفيذ 
العقوبــات بحذافيرهــا، فمثــل هــذه المرونــة فــي التطبيــق 
يمكنهــا أن ُتســهم فــي تحفيــز وتشــجيع قائــدي المركبــات 

على االلتزام بقواعد المرور.
أذكــر أننــي كتبــت ذات مــّرة مقــاالً بعنــوان “غيــاب الثقافة 
المروريــة واإلحســاس بالمســؤولية”، ســلطت مــن خالــه 
األضــواء علــى مســألة غيــاب الثقافــة المروريــة وافتقــاد 
اإلحســاس بالمســؤولّية، فــي ظــل عجــز كبيــر تعانــي منــه 

البــاد فيمــا يتعلــق بالبنية التحتيــة التي لم تعد تســتطيع 
تلبيــة واســتيعاب الزيــادات الهائلــة ألعــداد الســيارات في 

المملكة.
بــودي لــو تبــادر اإلدارة العامــة للمرور بدراســة تطبيق هذا 
النظام الذي طبقته بكل نجاح شرطة دبي، فهذا األسلوب 
المرن في تطبيق المخالفات من شــأنه أن ُيســهم في خلق 
ثقافــة مروريــة أفضــل، عوضًا عــن االكتفــاء بمجرد فرض 

رسوم للمخالفات.
مــن  االســتفادة  مــن  بــأس  “ال  كينــغ  لوثــر  مارتــن  يقــول 
تجــارب الغيــر، لكــن تقليد اآلخرين ال يعني أنك ســتحصل 
علــى مــا حصلــوا عليــه”، واإلنســان الناجح فــي الغالب هو 
ذلــك الشــخص الــذي يســتطيع رؤيــة ما هــو أبعد ممــا يراه 
اآلخــرون، وعــاوة علــى كل ذلــك، فــإن العمــل علــى غرس 
مثــل هــذه الثقافة يجــب أن يبدأ من األهل والمدرســة وال 
مانع من أن يساهم اإلعام المرئي والمسموع في الترويج 
لهذه الثقافة، ويمكن أيضًا االســتعانة بمؤسســات المجتمع 
المدني للعمل بصورة مشــتركة وعلى نحو متواصل لنشــر 

الوعي المروري.

شــخصيا، تلقيــت فيديــو عــن مخاطــر اســتخدام الهواتــف 
المحمولــة أثنــاء القيــادة، وتأثــرت كثيــرًا بعــد مشــاهدته، 
قيادتــي  خــال  الهاتــف  اســتخدام  عــن  التوقــف  وقــررت 
الســيارة، وينبغي على أصحاب الشــأن والمسؤولين، العمل 
نشــرها  بــل  التوعويــة  الحمــات اإلعاميــة  علــى تكثيــف 
بمختلــف اللغــات لتوعية الجاليات بحيث يتم التركيز على 
النشر في األندية والجمعيات األجنبية ومدارس الجاليات.

ُيدرك الجميع العواقب الوخيمة التي قد  «
نشاهدها على شوارع المملكة خالل األعوام 
القليلة القادمة، خصوصا ونحن نرى سهولة 

امتالك الوافدين رخص القيادة، وتوافر المركبات 
المستخدمة بأسعار منخفضة نسبيًا، وفي 

المقابل ال نرى حلوال طويلة المدى لهذه 
المشكلة األزلية، وما لم يتم التصدي على الفور 

لهذه المشكلة، والتعامل معها بجدية وفق 
خّطة مدروسة، فإننا سنجد أنفسنا قريبًا أمام 

أزمة يصعب حلها. حمانا الله وإياكم من شرور 
الحوادث وأخطارها. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

احترام الخصوم: من 
الرياضة إلى السياسة

ينصــح  رياضيــان،  فريقــان  يتقابــل  عندمــا 
الخصــم، ألن  “احتــرام”  بـــ  الاعبيــن  المدربــان 
االحتــرام أول خطــوة مــن خطــوات الفــوز، أما 
االســتهزاء بــه، أو تضخيمــه أكبــر مــن الازم ال 

يولد إال الخسران المبين.
هكذا شأننا مع عدّونا )الكيان اإلسرائيلي(، فلقد 
خسرنا كثيرًا بنشر تقارير بشأن الكيان الغاصب 
مفــكك،  مجتمعــه  وأن  اقتصاديــًا،  ينهــار  بأنــه 
والنــاس يعيشــون في رعب، وجنــوده ُيربطون 
بالساســل في دباباتهم ألنهم جبناء، ومع ذلك 
ظلــت أراضينا تنقــص قطعة قطعة، واحتالهم 
يقــوى كل يــوم ويترّســخ، وصرنــا نتخبــط فــي 
طريقــة معالجاتنــا لهــذا الوضــع، ســواء كانــت 
معالجات حقيقية أم مجرد استعراضات، حتى 

بتنــا نخــّوف بعضنــا مــن جبروتهــم، وأْن ال حّل 
للقضيــة الفلســطينية، وليــس مــن بــدٍّ مــن عقد 
السام مع الكيان الغاصب والتسليم والتطبيع.

مقولــة  فتكفــي  اإليرانــي،  للخصــم  وبالنســبة 
حســن عباســي، الموصــوف بـــ “منّظــر الحــرس 
الثــوري اإليرانــي”، فــي تصريحــات نشــرت لــه 
بتاريــخ 30 ينايــر 2019 يقــول فيها: “ســنحّول 
إلــى  وباكينجهــام  وفرســاي  األبيــض  البيــت 

حســينيات، وســنحتفل بمياد المهدي المنتظر 
بمقــر الحكومة البريطانية عام 2065”، متحدثًا 
عــن شــيء “قــد” يحــدث بعــد 46 عامــًا، وهــو 
بحساب األمم والشعوب ليس بالوقت الطويل، 
حتى إن بدا اليوم ضربًا من الخيال، وقد يبدو 
التصريح اليوم مثيرًا للضحك والسخرية، لكنه 
يعّبــر عــن رؤى بعيــدة المــدى، إن تحقق نصفها 

فهو ربح.

ال أشك للحظة بأن “الخصم” تعّلم من “العدو” أمرين: األول أن يعمل على بناء قدراته االقتصادية  «
والعسكرية والعلمية، والثاني: النََّفس الطويل، وهو من أهم أسلحة الدول التي تسعى وراء تحقيق 

حلم أو مشروع، وإن كان غير مشروع أو غير أخالقي، ولكن قصر األنفاس والهمم كفيل باإلطاحة بأهم 
المشاريع وأكثرها نباًل. وفي المقابل، فإن وسائل إعالم المنطقة – بشكل عام – توالي نشر التقارير ذاتها 

التي كانت تنشرها عن “العدو اإلسرائيلي” – عن انهيار االقتصاد، وتفّسخ المجتمع، وترنّح المؤسسات 
الرسمية... إلخ، والدرس هو نفسه الذي ال نريد تعلمه.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

يحمــل يــوم ميثاق العمل الوطني ذكريات كبيرة في واقعنا البحريني؛ 
الملــك  بقيــادة جالــة  والتنميــة  اإلصــاح  انطلقــت مســيرة  أن  فمنــذ 
المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد حفظه هللا ورعاه، بدت 
مامح جديدة ترســم مســتقبل البحرين، وغدت وتيرة الحياة مغايرة، 
طامحة إلى أبعد الحدود، عازمة على بلوغ أهدافها، وال نزال في مهام 

تحقيقها، بعد أن قطعنا شوطًا فيها.
غــدت البحريــن أمــام عهــد جديــد مــن االنفتــاح فــي المجــاالت كافــة؛ 
فالصحافــة علــى ســبيل المثــال ال الحصر - برأيي الشــخصي - عاشــت 
أفضــل وأبهــى مراحلهــا منــذ انطاق ميثــاق العمل الوطنــي في 2001، 
وبــدا ســقف الحريــات عاليــًا طموحــًا، كما أن تشــكيل البرلمــان في عام 
2002 فتح آفاقًا واســعة، بمشــاركة الشعب في سن القوانين ومختلف 
التشــريعات، رغــم بعــض الماحظــات التــي تســتهدف تطويــر العمــل 
واالســتثمارات  التجاريــة  الحركــة  وبــدت  تأثيــره،  ومــدى  البرلمانــي 
األجنبيــة جامحة في ســوق يتوق إلى تحقيــق وفورات ربحية، وبدت 
الحياة االجتماعية والسياســية من مجالس وجمعيات في نشــاط غير 

مسبوق.
يومــه،  وفــي  الجديــدة،  الحياتيــة  الطبيعــة  هــذه  شــكل  فالميثــاق 
وبالتحديد في 14 فبراير من كل عام، تنتابنا طموحات كبيرة، ال يمكن 
أن تتاشــى، بل تظل باقية بحماســها، حتى نحقق ما نتمناه للبحرين، 
وكل البحرينييــن، ويبقــى الوطن شــامخًا عزيزًا، وفي مقدمة الدول، ال 
بالشــعارات وحســب، بل باإلنجازات، والتقدم، وضمــان العيش الكريم، 

واالقتصاد القوي.

البحرين أمانة في أعناقنا، والحفاظ على الميثاق الوطني يؤكد التزامنا  «
تجاه هذه األمانة، نهنئ قيادتنا وأنفسنا بهذا اليوم العزيز على قلوبنا 
جميعًا، ونؤكد في كل عام العهد الذي قطعناه على أنفسنا، بأن نبقى 
يداً واحدة في سبيل خير البحرين، ُمتَِّحدين، وُمَتَحدين الصعاب كافة، 

لصالح هذا الوطن الغالي وأجياله المقبلة.

ذكرى الميثاق الوطني

علي الصايغ

Ali.alsayegh15 
@gmail.com
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يتجّدد لقاء “الديربي” 
بين المحرق والرفاع 

في إياب “أغلى الكؤوس”، وكل 
األمنيات أن تسود المباراة الروح 

واألخالق الرياضية بأرضية 
الملعب وفي مدرجات الجماهير، 

كونها مباراة والبد من فائز 
وخاسر وتنتهي الحكاية.

جماهير المحرق تشتكي 
من حكام ذهاب كأس الملك 

وتعتبرهم سبًبا في الخسارة أمام 
الرفاع وتطالب بحكام أجانب. هي 
“شماعة” تتكّرر في حال الخسارة 

إلبعاد وتشتيت جماهيرها عن 
المستوى السيئ الذي ظهر عليه 

في المباراة نفسها.

بعد 12 انتصارا متتاليا، مني المحرق بأول خسارة بدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة بعدما أطاح به داركليب مساء أمس األحد في المواجهة التي أقيمت بينهما 
على صالة االتحاد بثالثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استمرت ساعتين و20 دقيقة ضمن منافسات الجولة الـ 13 من المسابقة.

فــي  المحــرق  بقــي  الخســارة  ورغــم 
الصدارة بـ 35 نقطة فيما رفع داركليب 
إلــى  ليصعــد  نقطــة   30 إلــى  رصيــده 

المركز الثاني.
اتســم الشــوط األول بالتنافــس القــوي 
وتعــادل الفريقــان عــدة مــرات، حيــث 
لعــب المحــرق بتشــكيلة شــابة واجــرى 
المرباطــي تغييــرا بإشــراك علــي محمد 
ومجيــد كاظــم فــي مركــز 4 بــدال مــن 
البورتوريكــي جاكســون ريفيرا الغائب 
بســبب العقوبــة لـــ 6 مباريــات وفاضــل 

عباس.
مــن  الهجــوم  علــى  الفريقــان  واعتمــد 
األطــراف مع بعض الطلعات الهجومية 
من االرتكاز وكان محمد يعقوب وعلي 
إبراهيــم الخيــار األبــرز لداركليب وفي 
وحســن  محمــد  علــي  اآلخــر  الطــرف 
الحــداد، وتعادل الفريقان 23/23 حتى 
تمكــن صانــع العــاب المحــرق محمــود 
بإرســالين  الشــوط  ينهــي  أن  العافيــة 
متتالين كسب منهما نقطة أولى بخطأ 
اســتقبال ونقطة ثانية بارســال ســاقط 

مباشر لينتهي الشوط 25/23.
فــي الشــوط الثانــي اســتعاد داركليــب 
عافيتــه بالتوهــج الهجومــي ألطرافــه 
يعقــوب  ومحمــد  إبراهيــم  علــي 
والتغطية الدفاعية مع تحســن حوائط 
ثــم   14/10 الفريــق  ليتقــدم  الصــد، 
17/14 لكــن المحــرق نجح في تقليص 
األخطــاء  مســتغال   18/16 النتيجــة 
محمــد  وخصوصــا  للعنيــد  الهجوميــة 
يعقــوب الذي اســتبدله المدرب بمحمد 
محســن، ليستعيد الفريق قوته مجددا 
ويواصــل التفــوق 24/21 ومــن ضربــة 
ســاحقة لعلــي إبراهيــم فــاز داركليــب 

.25/22
فــي الشــوط الثالــث نجــح المحرق في 
فــرض ايقاعه وتمكن مــن الفوز بفضل 
صحــوة حوائــط الصــد وباألخــص مــن 
حســن الشــاخوري مع التألق الهجومي 
تراجــع  وســط  المراكــز  مختلــف  مــن 

واضح للعنيد على مســتوى االستقبال 
للمحــرق  الشــوط  ليذهــب  والهجــوم 

.25/23

وكاد المحــرق أن ينهــي الشــوط الرابــع 
إدراك  فــي  نجــح  بعدمــا  لصالحــه 
النتيجــة من 23/21 إلى 23/23 بالتألق 

الهجومــي لعلــي محمــد وصــد العافيــة 
علــى إبراهيــم واســتمر التعــادل حتــى 
النتيجــة 25/25 قبــل ان ينــف محمــد 
يعقوب ضربة ساحقة من مركز 4 ومن 
خطــأ فــي اإلعــداد وتعثــر لعلــي محمد 

فاز داركليب 27/25.
وشــهد الشــوط الخامس منافسة قوية 
حيــث اعتمــد الفريقــان علــى األطراف 
بينهمــا  التعــادل  ووصــل  الهجوميــة 
16/16 ليفــرض العنيد هيمنته بالخبرة 
حيث حســم الشوط بإســقاط ماكر من 
يعقــوب وصد ناجح على الحداد ليفوز 

داركليب 18/16.
الدولــي  الحــكام  طاقــم  المبــاراة  أدار 
المكون من األول جعفر المعلم والثاني 

سيد جعفر حسين.
مباريات اليوم

تختتم اليوم االثنين منافسات الدوري 
عندمــا يلتقــي عالــي )الخامــس( امــام 
النصر  )السادس( الساعة 6 مساء فيما 
يلعب بني جمرة )السابع( مع البسيتين 

)الثامن واألخير( الساعة 7:30 مساء.

فرحة علي ابراهيم بالفوز

الطائـــرة الكـــرة  دوري  وصافـــة  إلـــى  يقفـــز  داركليـــب 

العنيد يلقن المحرق أول خسارة 

11 فبراير 2019 االثنين
6 جمادى اآلخرة 1440
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اســتمرارًا لمبــادرة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة “ مالعب الفرجان “ قام فريق العمل بزيارة فريق الشروق 

وفريق النور بمحافظة المحرق وتحديدا بمنطقة ديار المحرق.

وقام فريق العمل المكون من ســعيد العرادي 
وحمد محمد ومحمد ســليمان الديب ورامي 
المرباطي ومحمــد الرميلي وعلي الحلواجي 
بالتواجد في فريقي النور والشــروق وقدموا 
نبــذة تعريفيــة عــن أهــداف مبــادرة “مالعــب 
الفرجــان” التــي ترمــي إلــى إحيــاء المالعــب 
الشعبية وربط األطفال بصورة أكبر بممارسة 
كــرة القــدم الكتشــاف المزيــد مــن المواهــب 
بدال من اإلنشــغال باأللعــاب اإللكترونية التي 

تسبب الخمول والكسل.
كمــا قام فريــق العمل بإجراء حصــة تدريبية 
قصيرة لألطفال اشــرف عليها سعيد العرادي 

والكابتــن حمــد محمــد وتــم فيمــا بعــد توزيع 
المشــاركين  الالعبيــن  جميــع  علــى  الكــرات 
اللجنــة  مــن  مقدمــة  تشــجيعية  كهدايــا 

األولمبية البحرينية.
ولقيــت المبــادرة اصــداء إيجابيــة مــن قبــل 
األطفــال مــن كال الجنســين وأوليــاء أمورهم 
وقدمــوا  بالمبــادرة  اعجابهــم  عــن  واعربــوا 
الشــكر الــى اللجنــة األولمبيــة وفريــق العمــل 
علــى المجهــود الكبيــر لتفعيــل هــذه المبادرة 
اإليجابية، واعتبروها حافزا لهم لالستمرارية 
وتحقيــق امنياتهــم المســتقبلية بتمثيــل احد 
الــى  الكبيــرة والوصــول  البحرينيــة  األنديــة 

ارتداء شعار الوطن.
هــذا وقــد عقد األميــن العام للجنــة األولمبية 
عبدالرحمن عســكر اجتماعا يوم أمس األحد 
مــع فريق العمــل بمقر اللجنــة األولمبية ابدى 
مــن خاللــه ارتياحــه لنتائــج زيــارات مالعــب 
الفرجان مشــيدا بالجهــود التي قام بها طاقم 

الوطنــي حمــد  المــدرب  قــدم  العمــل، حيــث 
محمــد شــرحا مفصــال عــن الزيــارات التي تم 
القيــام بها، عندما كشــف عــن توزيع 283 كرة 
قــدم علــى 283 العبا فــي 8 مالعب بمختلف 
الفرجــان، الفتــا النظــر إلى وجــود حوالي 17 
العبــا مــن اصحــاب المواهــب تــم حصرهــم 

والعــدد قابل للزيادة لعمل برنامج مســتقبلي 
لتطوير قدراتهم ومواهبهم.

وأوضــح بــأن زيــارة محافظــة المحــرق 
ظــل  فــي  الزيــارات  انجــح  مــن  كانــت 
كال  مــن  لألطفــال  الكبيــر  التواجــد 
الجنســين حيث تواجدت بعض الفتيات 

اللواتــي حرصــن علــى اقتناء كــرة القدم 
عــاش  كمــا  اللعــب  األطفــال  ومشــاركة 
طاقــم العمــل أجــواء الفريــج الحقيقيــة 
األمــور  أوليــاء  مــن  األهالــي  بوجــود 
وعفويــة األطفــال الذيــن فرحــوا كثيــرا 

بالكرات المهداة إليهم.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

“مالعــــب الفرجــــان” تزور الشــروق والنــــور

جانب من زيارة األولمبية لفريجي النور والشرق عسكر يترأس اجتماع فريق عمل مالعب الفرجان

عزز األهلي صدارته لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بعد أن حقق فوزا مهما وثمينا على حساب التضامن بهدفين مقابل واحد، 
في المباراة التي جمعت الطرفين مساء أمس على استاد األهلي، ضمن ختام الجولة التاسعة للمسابقة.

وتقــدم األهلــي بهــدف لالعــب ســيد إبراهيــم علــوي في 
الدقيقــة 27، قبــل أن يحصــل ذات الالعــب علــى بطاقــة 
حــارس  مــع  اشــتراكه  بعــد   43 الدقيقــة  عنــد  حمــراء 

التضامن جعفر جاسم.
وفــي الشــوط الثانــي ســجل األهلــي الهــدف الثانــي عبر 
مهدي حميدان في الدقيقة 49، في حين قلص التضامن 
النتيجــة عبــر ســيد حميــد مجيــد مــن ركلــة جــزاء فــي 

الدقيقة 73.
أدار المباراة الحكم أســامة إدريس، وعاونه ســيد فيصل 

علوي ومجدي النجار، والحكم الرابع إسماعيل حبيب.
وفــي لقــاء احتضنــه ملعب مدينــة حمد، فاز ســترة على 

االتفاق بهدف لالعب سيد قاسم علوي.
وبنــاء علــى نتائــج أمس صــار الترتيب مع ختــام مرحلة 
الذهــاب كاآلتــي: األهلي 22 نقطة، البســيتين 18، ســترة 
16، مدينة عيســى 15، االتحاد 10، البحرين 9، قاللي 6، 

التضامن 4، واالتفاق بنقطة واحدة في المركز األخير.
من لقاء األهلي والتضامن )تصوير: سيد علي شبر(

الثالـــث ســـترة يتخطـــى االتفـــاق ويتقـــدم للمركـــز 
األهلي يعزز صدارته لدوري الثانية

حققــت الراميــة البحرينيــة ســارة الدوســري إنجــازا الفتــا فــي 
والميداليــة  الثالــث  بالمركــز  فوزهــا  بعــد  الرياضيــة  مســيرتها 
البرونزيــة فــي مســابقة البندقيــة الهوائيــة 10 أمتار للســيدات 
)الفردي( ببطولة سمو أمير دولة الكويت الدولية الثامنة، التي 
تحتضنهــا دولة الكويت الشــقيقة خالل الفتــرة من 7 لغاية 15 

فبراير الجاري.

ويعتبــر فــوز الراميــة الدوســري إنجــازا رائًعــا بعــد حصولهــا على 
الميدالية البرونزية من بين 42 دولة مشــاركة من مختلف أنحاء 
العالــم، وهــو امتــداد لمــا حققتــه الرمايــة البحرينيــة مــن نتائــج 

مشرفة.
وأجريــت مراســم التتويــج مســاء أمــس األحــد بحضــور رئيــس 
االتحاد اآلســيوي للرماية الشــيخ علي بن عبدهللا آل خليفة الذي 
قــام بتتويــج البطــالت بحضــور رئيس االتحــاد الكويتــي للرماية 
دعيــج العتيبــي، فيمــا حضــر مــن جانب االتحــاد البحرينــي أمين 
سر االتحاد إبراهيم البنعلي واألمين المالي وائل المعراج وعضو 

مجلس اإلدارة أحمد األحمد.
وبهــذه المناســبة، أعــرب الشــيخ علــي بــن عبــدهللا آل خليفــة عن 
ســعادته البالغــة باإلنجــاز الرائــع الــذي حققتــه الرامية الدوســري، 

مشيدا بمستواها وعطائها المتميز الذي يعكس المكانة المرموقة 
لرياضــة الرمايــة البحرينيــة، مؤكــدا أن الفــوز بالمركــز الثالث من 
بيــن 42 دولــة مشــاركة أمــر يدعو للفخــر واالعتــزاز؛ خصوصا أن 

الرماة المشاركين يتمتعون بخبرة طويلة وإمكانات كبيرة.
من جانبه، أشاد وائل المعراج بما حققته الدوسري، والذي يعتبرة 
ثمــرة لدعــم االتحاد برئاســة الشــيخ ســلمان بــن خالــد آل خليفة، 
مقدرا ما قدمته الرامية من أداء مبهر استحقت من خالل صعود 

منصة التتويج بكل جدارة.

الدوسري مقلدة بالبرونزية

بطولـــة ســـمو أميـــر دولـــة الكويـــت الدوليـــة الثامنـــة
الدوسري تحقق برونزية الرماية

حسن علي

زيوريخ - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

يتــرأس رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
االتحــاد  لرئيــس  األول  النائــب  القــدم 
الدولــي لكــرة القــدم الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم ال خليفــة يــوم غــد )اإلثنيــن( 
اجتمــاع لجنــة التطويــر إحــدى اللجــان 
والــذي  الدولــي،  االتحــاد  فــي  الدائمــة 
ســيعقد بمقر )الفيفا( في مدينة زيوريخ 

السويسرية.
االجتمــاع  أعمــال  جــدول  ويتضمــن 
مناقشــة ســير العمل في برنامج )الفيفا( 
المتقــدم للتطويــر، والــذي يوفــر تمويــل 
لالتحــادات  التطويريــة  المشــاريع 
الوطنية والقارية، كما ســيتم استعراض 
المتنوعــة  التطويــر  برامــج  منجــزات 
خالل الشــهور الماضية ومناقشــة آليات 
تنفيــذ خطــط وبرامــج التطويــر المعــدة 
تراعــي  والتــي  الدولــي،  االتحــاد  مــن 
مختلــف جوانــب المنظومة الكروية في 
االتحادات الوطنية، إضافة إلى مساندة 
المشــاريع التطويرية لالتحادات القارية 

في شتى المجاالت.
التــي  الدوليــة  التطويــر  لجنــة  وتضــم 
إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  يترأســها 
آل خليفــة فــي عضويتهــا كال مــن نائــب 

)بورونــدي(،  نيســيكيرا  ليديــا  الرئيــس 
واألعضاء: إيريك البرادور)بورتوريكو(، 
جيــان  المتحــدة(،  )الواليــات  هــام  ميــا 
بورســالف  الشــعبية(،  )الصيــن  زهانــغ 
ســانغاري  ســيتا  )بلغاريــا(،  ميخايلــوف 
)بوركينا فاسو(، ارتورو صالح )تشيلي(، 
جريــغ كالرك )انجلتــرا(، جمــال مالينــزي 
)فانوتــاو(،  مالتــوك  المبــرت  )تنزانيــا(، 
اريســوا  )الكاميــرون(،  بيــاال  صوفــي 
ســميث  أنــدي  رازافيتريمو)مدغشــقر(، 
)بيــرو(،  )نيوزلنــدا(، تيوفيلــو كوبيــالس 
دوايــت يورك )ترينيــداد وتوباغو(، ليلى 

تيجمو- ريدي )تركيا(.

اجتماع لجنة التطوير في “الفيفا”

سلمان بن إبراهيم 

حسن علي أحمد مهدي



تشــهد مالعــب نــادي البحرين للتنــس اليوم 8 مباريــات في الدور 
الثاني من مســابقة فردي الناشــئين ســن 12 ســنة ضمن منافسات 
بطولــة BBK المفتوحــة لناشــئي التنــس، ومــن أهمهــا اللقــاء الذي 
يجمع زايد المناعي مع المرشــح األول روشــيش ســونواني ولقاء 
عاصم خالد مع المرشــح الثاني روهان مكراجي ولقاء األوزباكي 

مارات التير مع الهندي راج سنك.
وقــد أســفرت مباريــات الــدور األول عــن فــوز زايــد المناعــي على 
خالــد  عاصــم  وفــوز  و10-6،  و4-6   6-4 موســي  حمــزه  الالعــب 
علــي الالعــب بارنــار كار -6 صفر و-6 صفر وبنفــس النتيجة تأهل 
الالعــب الفرنســي تريســتان مانيــرز علــى حســاب الالعــب عزيــز 
احســان، وتأهل شــادي خليل على حســاب فارس التوبلي، وتأهل 

أحمد بدر على حساب الفلبيني أندريه سيفرا.

وينظــم نــادي البحريــن للتنــس النســخة الرابعــة والعشــرون مــن 
18 فبرايــر  إلــى   7 التنــس مــن  لناشــئي  BBK المفتوحــة  بطولــة 
الجــاري بمشــاركة أكثــر مــن180 العبــا ولالعبــة يتنافســون فــي 6 

مسابقات.

حقــق فريــق الترايثليــون العســكري لقــوة دفــاع البحريــن 
المركــز األول والثانــي فــي بطولــة الرجــل الحديــدي التــي 
المتحــدة  العربيــة  االمــارات  بدولــة  دبــي  بإمــارة  إقيمــت 
الشــقيقة يــوم الجمعــة الموافــق 1 فبرايــر 2019م، حيــث 
حقــق فريــق الترايثليــون العســكري المركــز األول بتوقيــت 
3 ســاعات و6 دقائــق، كمــا حقــق المركــز الثانــي بتوقيــت 3 
ســاعات و21 دقيقــة، وقــد شــاركت فــي هــذه البطولة فرق 
تمثــل مختلــف دول العالــم، كمــا وتأتــي هذه المشــاركة من 
ضمــن المشــاركات المعتمــدة مــن قبــل القيــادة العامــة لقوة 

دفاع البحرين للمنتخبات العسكرية لعام 2019م.
وتكون فريق الترايثليون العسكري لقوة دفاع البحرين من 

الالعبيــن الرقيــب/1 ســند جاســم، والعريــف يوســف ناصر، 
والجنــدي/1 عبداللطيــف آيــة حســين، وســيد أحمــد خليل، 

وبالل الزرعي، ومنصور جواد.

BBK نتائج متميزة لـ “الترايثلون العسكري”اليوم 8 مباريات في بطولة

تســتعد فــرق الملحــق المؤهل إلى الدور نصــف النهائي “المربع الذهبي” لــدوري زين الدرجة 
األولى لكرة السلة؛ لخوض الجولة الثانية من المرحلة التأهيلية، وذلك يوم الثالثاء المقبل.

وســيلتقي في المباراة األولــى الرفاع والنجمة، 
فيما ســيواجه المحرق في اللقاء الثاني نظيره 

البنفسج االتحادي.
وفــي لقــاءي الجولة األولى، تمكــن المحرق من 
الفــوز بصعوبــة علــى حســاب االتحــاد بنتيجــة 
قوامهــا 79/74، فيمــا حقــق الرفــاع فــوزا مئويا 

على حساب النجمة بنتيجة بلغت 109/80.
ويفصــل فريقا المحرق والرفــاع خطوة واحدة 
مــن التأهــل للمربــع الذهبــي، إذ يتبقــى عليهمــا 
الفــوز فــي المباراتين المقبلتين من أجل حســم 
االتحــاد  فريقــي  علــى  يتعّيــن  فيمــا  التأهــل، 
إلــى  والنجمــة تحقيــق الفــوز لتأجيــل الحســم 
مواجهة فاصلة إن أرادا اإلبقاء على حظوظهما 

في التأهل.

إمكان التأجيل

ويمتلــك فريــق االتحــاد الــذي اســتطاع تتويــج 
الــدور  ببلــوغ  الموســم  هــذا  المتطــور  أدائــه 

السداســي للمرة األولى فــي تاريخ النادي ومنذ 
اســتحداث النظام الجديد للدوري، القدرة على 
تعويــض خســارته الماضية فــي الجولة األولى، 

وتأجيل الحسم إلى المباراة الثالثة الفاصلة.
االتحــاد ســيخوض المواجهــة المقبلــة بأعصاب 
هادئــة، حيــث ال توجــد الضغــوط الكبيــرة التي 
أو  بعصبيــة  المبــاراة  يدخــل  الفريــق  تجعــل 
يخوضهــا تحــت تأثيــرات صعبــة، وهــو خــالف 
الحال بالنســبة لمنافسه المطالب بالفوز وحسم 
التأهــل مبكــًرا وتجنــب مواجهة ثالثة، ليكســب 
الفريــق وقتــا كافيــا للتحضير لمنافســات الدور 
حيــث  ســلمان،  بــن  خليفــة  لــكأس  التمهيــدي 
تنتظــر “الذيــب” مواجهة قوية أمام األهلي يوم 

الجمعة 22 فبراير الجاري.
وســيترتب علــى المحــرق اللعــب بجديــة منــذ 
جانــب  إلــى  الفــوز،  عــن  بحثــا  المبــاراة  بدايــة 
وعــدم  المنافــس  واحتــرام  التركيــز  ضــرورة 
الكــرة ال  المنامــة؛ ألن  كمــا فعــل  منــه  التقليــل 

تعرف سوى الُمجتهد.
وفي نظرة ســريعة إلحصاءات المباراة األولى، 
نجــد أن أكثر األرقام متقاربة بين الفريقين، بل 
اســتطاع االتحــاد من التفوق على منافســه في 

بعض النقاط.
المحــرق حقــق معــدل تهديفــي بلــغ %46 منهــا 
51 % للتصويــب الثنائــي و40 % للثالثيــات، 
فيمــا حقــق االتحــاد معــدل 42 % منهــا 50 % 

للتصويب الثنائي و29 % للثالثيات.
وتفــوق االتحــاد في المتابعات للكــرات المرتدة 
من الحلق محققا 42 متابعة مقابل 34 للمحرق، 
إضافــة إلــى ســرقة الكــرات بواقــع 5 محــاوالت 

مقابل واحدة.
التمريــر  فــي  الفريقيــن  أخطــاء  وجــاءت 
واالســتالم قليلــة، إذ حقــق المحــرق 7 أخطــاء 
“تيــرن أوفــر” مقابــل 6 لالتحــاد، مــا يــدل علــى 

التركيز الذهني الكبير لالعبين.

األقرب للحسم

وفــي المواجهــة الثانيــة، ســيكون الرفــاع هو 
األقــرب لتحقيــق الفــوز الثانــي علــى التوالــي 

وحســم التأهــل مبكــرا دون الحاجــة لخــوض 
مواجهة ثالثة فاصلة.

فــرض  األول،  اللقــاء  خــالل  ومــن  الرفــاع 
أفضليتــه المطلقــة طــوال وعرضــا علــى أرقام 
المبــاراة، انطالقــا مــن الفوز بجميع األشــواط 
األربعــة، وصــوال إلــى التفــوق فــي إحصاءات 

المواجهة.
بفــارق  منافســه  علــى  الســماوي  ويتفــوق 
اإلمكانــات الفنيــة والخبــرة، بخالف منافســه 
الذي ســيدخل المباراة من دون قائده ونجمه 
أيــام  قبــل  بانتقالــه  بوعــالي  محمــد  األول 

لتمثيل الفريق الرفاعي.
التمســك  أراد  إن  النجمــة  المقابــل،  فــي 
لــه  فينبغــي  الحســم،  وتأجيــل  بحظوظــه 
أوال تحســين صورتــه الــذي ظهــر عليهــا فــي 
األداء  علــى  والتعويــل  الســابقة،  المواجهــة 
الجماعــي والدفــاع الصلب للحــد من خطورة 
كويــد  ويونــس  محمــد  الشــقيقين  تحــركات 
الهجوميــة، إلى جانــب التقليل من التصويب 

الثالثي العشوائي وغير المركز.

ــم الـــــتـــــأهـــــل لــــــــ “مـــــــربـــــــع زيـــــــن” ــ ــس ــ ــح ــ الــــــــرفــــــــاع األقـــــــــــــرب ل

االتحاد قادر على المفاجأة والذهاب للفاصلة

من لقاء المحرق واالتحاد

الذوادي يكشف برنامج 2019 لمركز تطوير الطائرة
ــن ــي ــدرب ــم وال الـــحـــكـــام  ــدف  ــه ــت ــس ت ــة  ــوع ــن ــت م دورات  يــتــضــمــن 

كشــف عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني للكرة 
الطائــرة، رئيــس لجنــة التدريــب والتطويــر محمــد 
الذوادي عن برنامج مركز البحرين الدولي لتطوير 
الكــرة الطائــرة للعام الجــاري 2019، والذي يتضمن 
العمــل  وورش  والنــدوات  الــدورات  مــن  حزمــة 
التدريبية التي تستهدف الحكام والمدربين؛ وذلك 
اســتمرارا لــدوره المهــم والرائد في صقــل وتطوير 
وتخريج الكوادر الفنية والتحكيمية على مســتوى 

لعبة الكرة الطائرة محليا وإقليميا ودوليا.
وقــال الــذوادي لـــ “البــالد ســبورت” إن المركــز بــدأ 
باكــورة نشــاطه بإقامــة دورة الحكام المســتجدين 
التــي أقيمــت بشــهر ينايــر الماضــي تعزيــزا لقاعدة 
االتحــاد مــن الحــكام، فيمــا ســتقام دورة المدربين 
)المستوى األول( بشهر أبريل المقبل، ومن ثم ندوة 

اإلعداد البدني بشهر يونيو المقبل.
وأضــاف الــذوادي أن فتــرة الصيف ستشــهد اقامة 
دورة اإلحصاء vis بشهر يوليو المقبل، كما سيشهد 
الشــهر ذاتــه دورة التســجيل اإللكترونــي للحــكام، 

فيما ستقام دورة المدربين )المستوى الثاني( بشهر 
نوفمبــر، بينمــا لم يتحدد لغاية اآلن الموعد النهائي 
للتحكيــم  الشــواطئ  ودورة   data volle لــدورة 

والتدريب.
وأوضــح الــذوادي أن العــام الجاري 2019 سيشــهد 
إقامة 8 انشطة تستهدف الحكام والمدربين وذلك 

فــي إطــار حــرص المركــز علــى اســتقطاب مختلف 
الــدورات التدريبيــة التــي ترتقي بمســتوى الكوادر 
الوطنيــة مــن الحــكام والمدربين وتلبــي تطلعاتهم 
في النهل من مختلف المعارف والعلوم التي تطور 
قدراتهــم وخبراتهــم وتمنحهــم شــهادات التأهيــل 

الالزمة.

وأشــار بــأن المركــز ومنــذذ تأسيســه خــرج العديــد 
مــن المدربيــن والحكام، واســتطاع أن يقدم برامج 
متميــزة مــن خــالل اســتقطاب أفضــل المحاضرين 
تقديــم  فــي  مــاض  وأنــه  المعتمديــن،  الدولييــن 
خدماتــه خصوصــا وأنــه أول مركــز دولــي للتطوير 

في العالم.

جانب من إحدى فعاليات المركز محمد الذوادي
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تقــام اليــوم )اإلثنيــن( منافســات إياب نصف نهائي كأس جاللة الملك لكرة القدم، وذلك على اســتاد 
البحرين الوطني.

يلعــب الحــد مــع الحالــة عنــد 4.50 عصــًرا، والمحــرق مع 
الرفاع عند 7.45 مساء.

وكانــت مواجهــات الذهــاب أســفرت عــن فــوز الحد على 
الحالــة بنتيجــة )0-3(، فيمــا فــاز الرفــاع علــى المحــرق 

بنتيجة )3-1(.
وبالعــودة إلــى المبــاراة األولى، فــإن الحد يدخــل مباراة 
مواجهــة  خــالل  الكبيــر  التفــوق  مــن  مســتفيًدا  اإليــاب 
الذهــاب، وبأريحيــة عــن منافســه الحــاالوي الــذي يلزمه 
تســجيل 3 أهــداف علــى األقــل؛ لمد الحســم إلــى ركالت 
الترجيــح، أو الفــوز بفارق أربعة أهداف للتأهل المباشــر، 

وفيما عدا ذلك فإنه سيودع مسابقة “أغلى الكؤوس”.
ويشــرف على الطرفين مدربان وطنيان: ســلمان شريدة 
مــع الحــد وعارف العســمي مــع الحالة، وكالهمــا غابا عن 
مبــاراة الذهــاب، إذ غــاب األول بســبب المــرض، والثاني 

بداعي اإليقاف.
المباراة بالتأكيد ســتكون قوية بين فريق يســعى لتأكيد 
جدارتــه بالوصــول إلــى النهائي بعد فــوزه الالفت ذهابا، 
أمام فريق يسعى لكتابة التاريخ وصنع المعجزة بالعودة 

في نتيجة وكسب بطاقة التأهل، فمن يظفر بها؟
وفــي المبــاراة الثانية، تتجّدد قمــة الغريمين التقليديين 
وقطبي الكرة البحرينية، حينما يلتقي المحرق بالرفاع.

الرفــاع تفــوق ذهاًبــا بثالثة أهــداف مقابل واحــد مقترًبا 
بذلــك مــن الوصــول إلــى المبــاراة النهائيــة، أمــا المحــرق 
الذي لم يغب عن النهائي خالل السنوات الثالث األخيرة 
المبــاراة  نتيجــة  فــي  والعــودة  ذلــك،  لتواصــل  يهــدف 

والوصول إلى النهائي الكبير.
حظــوظ الرفاع تبدو أكثر وفرة في ظل المعطيات التي 
أفرزتهــا مبــاراة الذهــاب، ومــا أظهره الســماوي مــن أداء 
كبيــر ومميــز داخــل المســتطيل األخضــر، إال أن المحرق 

ســيدخل بكامــل حظوظــه فــي المنافســة، عبــر تســجيل 
هدفيــن نظيفيــن لمــد الحســم إلــى ركالت الترجيــح، أو 
الفــوز بفــارق ثالثــة أهــداف للتأهــل المباشــر، وفيما عدا 

ا. ذلك فإن التأهل سيكون رفاعيًّ

تحديد هوية المتأهلين إلى نهائي كأس الملك... اليوم 

من لقاء الرفاع والمحرق ذهاًبا من لقاء الحالة والحد ذهاًبا

الترايثلون العسكري على منصة التتويجحمزة موسى

اللجنة اإلعالميةاللجنة اإلعالمية

محمد الدرازي

يخــوض الفريــق األول لكــرة الســلة بالنــادي األهلــي مبــاراة وديــة مع 
شــقيقه فريق النصر اإلماراتي، في الســابعة مســاًء، على صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.

وســتكون هذه المواجهة أول اللقاءات 
الوديــة للفريــق اإلماراتــي الضيــف في 
البحريــن  فــي  يقيمــه  الــذي  معســكره 
المنافســات  لبقيــة  تحضيــًرا  ــا؛  حاليًّ
المحليــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، فيما يســتعد األهلي لخوض 
منافســات المربــع الذهبي لــدوري زين، 
بــن  إلــى بطولــة كأس خليفــة  إضافــة 
ســلمان، والبطولــة الخليجيــة لألنديــة 

األبطال.
كــرة  جماهيــر  وســتكون 

البحرينيــة  الســلة 
هــذه  لحضــور  مدعــوة 
ســتكون  إذ  المواجهــة، 

أبواب صالــة زين مفتوحة 

لحضــور الجماهيــر لمتابعة هــذا اللقاء 
التحضيــري المهــم للفريقيــن، وكذلــك 
ا لمتابعة اللقاء  سيكون الجمهور مدعوًّ
الثانــي للفريــق اإلماراتي عند الســابعة 
مــن مســاء يــوم األربعــاء المقبــل مــع 

فريق المنامة على صالة زين أيًضا.
النصــر  لفريــق  الثالثــة  المبــاراة  أمــا 
فبرايــر   15 الجمعــة  يــوم  فســتكون 
وهــي  المحــرق،  فريــق  أمــام  الحالــي 
مغلقة ولن يتم الســماح للجماهير 
وســتقام  فيهــا،  بالتواجــد 
الشــيخ  مركــز  صالــة  علــى 
محمــد  بــن  عبدالرحمــن 
بنــادي  الســلة  لكــرة 

المحرق.

ا اليوم “سلة األهلي” تواجه النصر وديًّ
البالد سبورت

حسن علي

أحمد مهدي

الحد يالقي الحالة... 
والمحرق أمام الرفاع
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تفتتح اليوم )اإلثنين( منافسات الجولة الثامنة من الدور التمهيدي لدوري 
أندية الدرجة األولى لكرة اليد بإقامة لقاء وحيد يجمع األهلي مع نظيره 

أم الحصم عند الساعة 5.30، وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

اليــوم  تقــام  أن  المفتــرض  مــن  وكان 
أيضــًا مبــاراة الديــر والشــباب، إال أن 
اتحــاد اللعبــة قــد نــوه بتأجيلهــا لتقام 
يــوم الخميــس المقبــل 14 فبرايــر في 

وتســتكمل  مســاًء.   7 الســاعة  تمــام 
النجمــة  بمواجهتــّي  غــدًا  المنافســات 
وتوبلــي وتعقبها لقاء االتفاق وباربار، 
يــوم األربعــاء يواجــه االتحــاد  وفــي 

والبحرين والتضامن وسماهيج.

األهلي وأم الحصم

صاحــب  األهلــي  بيــن  يجمــع  لقــاء 
المركــز الثالــث برصيــد 19 نقطــة وأم 
نقطــة،   15 برصيــد  الســابع  الحصــم 
وكالهما يسعى لمواصلة االنتصارات، 
فــي  يجعلــه  اليــوم  فــوزه  فاألصفــر 

الصــدارة مؤقتًا، وأم الحصم يأمل أن 
يحقــق انتصــاره الثانــي علــى التوالي 
الســابقة  بالجولــة  المثيــر  فــوزه  بعــد 
علــى الشــباب، والقفــز بمركــزه لألمــام 
فــي  منــه  القريبيــن  أن  وخصوًصــا 
النقــاط تنتظرهم مواجهــات قوية قد 

تكون نتائجها تصب لصالحه.
والعناصــر  األســماء  ورغــم  لقــاء 

الموجــودة في األهلــي أن مواجهتهما 
دائًما ما تحظى بالندية واإلثارة.

ترتيب الفرق

يتصــدر فريــق النجمــة ترتيــب الفــرق 
 19 ثانًيــا  باربــار  نقطــة،   21 برصيــد 
نقطــة، وبنفــس الرصيــد األهلــي ثالًثا، 
وتوبلي رابًعا 17 نقطة، والدير خامًسا 

الحصــم  وأم  نقطــة،   16
سادًســا 15 نقطــة، وبنفس 
ســابًعا،  الشــباب  الرصيــد 
واالتحــاد ثامًنــا 12 نقطــة، 

يأتــي  نقــاط   9 وبرصيــد 
والتضامــن  تاســًعا  االتفــاق 

عاشًرا وســماهيج الحادي عشر 
وأخيًرا البحرين برصيد 7 نقاط.

لقــاء وحيــد بالجولـــة الثامنـــة لتمهيــدي اليــد
ــس الــمــقــبــل ــي ــم ــخ ــاب حــتــى ال ــبـ ــشـ ــاء الـــديـــر والـ ــقـ تــأجــيــل لـ

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

اللجنة اإلعالمية

اختتــم فريــق جوالــة نــادي البحرين 
التــي  الجولــة  الناريــة  للدراجــات 
أقامهــا إلــى دولــة الكويــت الشــقيقة 
فبرايــر   9 إلــى   6 مــن  الفتــرة  فــي 
وبرامجــه  أنشــطته  ضمــن  الجــاري 
الموســم  فــي  المتنوعــة  الرياضيــة 
فــي  النــادي  أبنــاء  الحالــي، وســجل 
جولتهــم األخيرة التــي اعتادوا على 
القيــام بها في كل عام نجاحا متميزا 
علــى المســتويين التنظيمــي والفني 
التعــاون  مســتوى  علــى  وكذلــك 
والمشــاركة األخويــة وخصوصــا أنها 
تقــام متزامنــة مــع احتفــاالت العيــد 
الشــقيقة  الكويــت  لدولــة  الوطنــي 
كان  حيــث  التحريــر،  عيــد  وذكــرى 
متناســقا  برنامجــا  أعــد  قــد  الفريــق 
التــي  واألنشــطة  الفعاليــات  مــع 
أعدهــا األشــقاء الدراجون مــن كافة 
المجموعــات والنوادي والتي لها بالغ 
األثــر في إنجــاح البرنامــج المعد من 
خــالل منســق الرحلــة نائــب رئيــس 
الناريــة  للدراجــات  البحريــن  نــادي 

الكابتن جاسم حاجي. 
وعــاد وفــد جوالــة النــادي إلــى أرض 
أنهــى  أن  بعــد  يوميــن  قبــل  الوطــن 
مشــاركته وتمثيلــه لمملكــة البحرين 
فــي هــذا التجمــع الرياضــي األخوي، 
وخــالل الجولــة عبــر أعضــاء النــادي 
دراجاتهــم  متــن  علــى  المشــاركون 
الناريــة المملكــة العربيــة الســعودية 
ذهاًبا وإياًبا والبلغ عددهم 40 دراجا 
مملكــة  تمثيــل  فــي  ســعادتهم  عــن 
الرياضيــة،  المحافــل  فــي  البحريــن 
حيــث قطعــوا خاللهــا مســافة 1400 
كيلومتــر، وفــي الكويــت شــارك وفد 
النــادي إخوانهــم مــن دراجــي دولــة 
التعــاون  مجلــس  ودول  الكويــت 
فــي  العربــي  والوطــن  الخليجــي 
البرنامــج الــذي أعــد بهــذه المناســبة 
مــن جانــب “مجموعة كويــت رايدرز 
ومجموعــة كويــت دراغــون بايكرز”، 
الذي اشــتمل علــى مســيرات وطنية 
لعــدة  وزيــارات  الكويــت  حــب  فــي 

مواقع شعبية ومعالم سياحية.

نجاح متميز لنادي البحرين للدراجات

عــاد منتخبنــا الوطنــي للكاراتيــه مــن بطولــة غــرب آســيا التــي أقيمــت فــي الشــارقة 
االماراتيــة محمــاً بـــ 9 ميداليات 6 منها برونزية و3 فضيات في البطولة التي شــهدت 

مشاركة واسعة من الاعبين والاعبات.

وهنــأ رئيــس اتحــاد البحريــن للدفــاع عــن 
النفــس أحمــد عبدالعزيــز الخيــاط، ممثــل 
الخيريــة وشــئون  الملــك لألعمــال  جاللــة 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
المجلــس  لرئيــس  األول  والنائــب  خليفــة 
األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس االتحاد 
البحرينــي أللعــاب القوى الرئيــس الفخري 
لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، 
ســاهم  ســموهما  دعــم  أن  إلــى  مشــيًرا 
التتويــج  منصــة  إلــى  منتخبنــا  بوصــول 

والحصول على 9 ميداليات.
وأوضــح الخيــاط أن الالعبيــن والالعبــات 

علــى  الحصــول  مــن  قريبيــن  كانــوا 
الميداليــات الذهبيــة لكــن المنافســة كانت 
وأشــاد  المشــاركين،  بيــن  ومثيــرة  قويــة 
مجــدي  المالــي  األميــن  بجهــود  الخيــاط 
وبــذل  الوفــد  كان ضمــن  الــذي  الشــافعي 
جهود كبيرة طوال البطولة، مشيًدا بعطاء 
الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد العربي 
ومســاعده أحمد عبدالكريم وكافة أعضاء 
مجلــس اإلدارة الذيــن بذلــوا جهــود كبيرة 

لتحقيق النتائج اإليجابية.
وحقــق منتخبنــا 3 ميداليــات فضيــة عــن 
وســالم  الكاتــا  فــي  علــي  فاطمــة  طريــق 
عيــد فــي القتال وزن تحــت 75 كيلوغراًما 
لفئــة  القتــال  فــي  للعمــوم، وخالــد عيــادة 

الشباب.

 وجــاءت الميداليــات البرونزية عن طريق 
الكاتــا  فــي  الدوســري  محمــد  هللا  عطيــة 
للناشــئين، وعبدالرحمــن خلــف فــي القتال 
52 كيلوغراًمــا وفاطمــة  الناشــئين تحــت 

علــي فــي الكاتــا ناشــئات وبرونزيــة أخرى 
قتــال تحت 54 كيلوغراًمــا، وبندر محمود 
فــي الكاتــا وعلــي عبدالرحمــن فــي القتال 

تحت 60 كيلوغراًما.

جانب من التتويج

ــأداء الــاعــبــيــن ــ ــد بـ ــي ــش ــد وي ــم ــر وخـــالـــد بـــن ح ــاص ــاط يــهــنــئ ن ــي ــخ ال
9 ميداليات لمنتخب الكاراتيه في “غرب آسيا”

انطلقــت يــوم الجمعــة الماضــي الجولــة الخامســة من بطولــة الكارتنــج المحلية المتمثلة فــي بطولة الروتاكــس ماكس موجو 
للكارتنــج وبطولــة ســودي ســبرنت وذلــك علــى مضمار حلبــة البحرين الدولية للكارتنج والتي شــهدت مشــاركة كبيــرة وإقباالً 
واســًعا من المشــاركين، وتمكن محمد مطر المشــارك ضمن فئة ماكس من تحقيق رقم قياســي جديد وذلك ضمن محققا زمن 

وقدره 55.090 ثانية.

الخامســة  الجولــة  منافســات  وضمــن 
والســباق مــا قبــل الختامي تمكــن محمد 
مطــر أيضــا مــن الســيطرة علــى الســباق 
منهيا الســباق المكون من 11 لفة في 10 
ثانيــة، وثانيــا حســين  دقائــق و10.218 
حســن بفــارق0.256 ثانيــة، وفــي المركــز 
الثالــث رائد رفيعي وذلــك في 10 دقائق 
عبــدهللا  خالــد  رابعــا  ثانيــة،  وو12.896 
والماكــس  الماكــس  فئــة  ضمــن  وذلــك 

ماسترز تصدرها فريد كالرك.
الدريــان،  عمــر  الجونيــور تصدرهــا  فئــة 
ثانيــا لويــس ســميث وثالثــا فهــد المقلــة، 

فئــة المايكــرو جــاء أوال لــوكا كيــن، ثانيا 
غريســي روز، وثالثا لويس النابلسي، أما 
فئــة المينــي فجاء أوال ســانتوش كومار، 
ثانيــا ماتيــو كوينتاريلــي وثالثــا جاكوب 

توب.
السباق الختامي تمكن من تصدره حسين 
حسن بعد تقدمة من المركز الثاني وذلك 
فــي13 دقيقــة 54.422 ثانيــة، جــاء ثانيا 
رائد رفيعي وذلك بفارق0.071 ثانية عن 
المركــز األول، وفــي المركــز الثالــث خالد 
عبــدهللا وذلــك فــي13 دقيقــة و54.700 
ثانيــة، رابعــا محمد مطر، أمــا فئة ماكس 

ماسترز فجاء أوال عيسى الدوسري.
الســباق  فــي  أوال  جــاء  الجونيــور  فئــة 
الختامــي فهد المقلــة وثانيا عمر الدريان 
وثالثــا لويس ســميث، فئــة المايكرو جاء 
أوال لوكا كين وثانيا غريســي روز، وثالثا 
لويــس النابلســي، أمــا فئــة المينــي فجاء 
أوال جاكــوب تــوب وثانيا أكســاندا توب، 

وثالثا سانتوش كومار.
ويتصدر البطولة المحلية بعد منافســات 
الجولــة الخامســة رائــد رفيعــي برصيــد 
ب  حســن  حســين  وثانيــا  نقطــة،   123
 113 بـــ  مطــر  محمــد  ثالثــا  115نقطــة، 

برصيــد91  عبــدهللا  خالــد  رابعــا  نقطــة، 
يتصدرهــا  ماســترز  ماكــس  فئــة  نقطــة، 
نقطــة،   153 برصيــد  الدوســري  عيســى 
المقلــة  فهــد  يتصدرهــا  الجونيــورز  فئــة 
برصيد137 نقطــة، فئة الميني يتصدرها 
ســانتوش كومار برصيــد 165 نقطة، فئة 

المايكرو لوكا كين بـ175 نقطة.
أما بطولة ســودي ســبرنت فتصدرها في 
الســباق مــا قبــل الختامــي فــي جولتهــا 
الثالثــة علــي بســلر منهيا الســباق المكون 
و18.718  دقيقــة   13 فــي  لفــة   11 مــن 
وذلــك  بوهنــدي  عبــدهللا  وثانًيــا  ثانيــة، 

بفــارق 0.090 ثانيــة فقــط، وثالثــا راشــد 
المعمــاري، رابعا محمد أمين، أما الســباق 
الختامــي فتمكــن عبــدهللا بــو هنــدي من 
التقــدم للمركز األول منهيا ال ســباق في 
18 دقيقــة و03.033 ثانية، وثانيا محمد 
أميــن وذلــك بفــارق 0.125 ثانيــة وثالثــا 
علــي بســلر ورابعــا أحمــد عبــد الجليــل. 
بوهنــدي  عبــدهللا  البطولــة  ويتصــدر 
بســلر  علــي  وثانيــا  نقطــة   43 برصيــد 

برصيد 40 نقطة.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

مشاركـــة كبيــرة في “روتاكـس ماكس موجـــو”

جانب من التتويج

جانب من الزيارة

المؤيد يشيد بقدرات اإلمارات على استضافة الحدث العالمي
ــي 2019” ــة “أبوظبـ ــاب العالميـ ــاص لأللعـ ــاد الخـ ــة األولمبيـ ــر لجنـ زار مقـ

علــى هامــش مشــاركته في فعاليــات قمة الحكومــات العالمية بدولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، زار وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد مقــر اللجنــة المنظمــة 
لألولمبيــاد الخــاص لأللعاب العالمية 2019 والذي ستســتضيفها دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة خال الفترة من 14 إلى 21 مارس المقبل، حيث التقى خال الزيارة 

مع مدير عام األولمبياد الخاص األلعاب العالمية خلفان المزروعي. 

“الشــباب  وزيــر  اســتمع  اللقــاء،  وخــالل   
والرياضة” إلى شــرح مفصل من قبل مدير 
عــام األولمبيــاد الخــاص األلعــاب العالميــة 
عــن المزايــا التــي تتمتع بها دولــة اإلمارات 
ومكانتهــا العالميــة المرموقــة فــي تنظيــم 
واســتعداداتها  الدوليــة،  الفعاليــات  أهــم 
لأللعــاب  الخــاص  األولمبيــاد  الســتضافة 
العالميــة والتــي من المقرر أن يشــارك فيها 
عدد كبير من المنتخبات العالمية للمشاركة 
فــي منافســات 24 لعبــة أولمبيــة، كمــا قدم 
التضامنيــة  الفعاليــات  عــن  عامــة  لمحــة 
المصاحبــة للحــدث ومنهــا برنامــج المــدن 

المضيفــة، الذي يمثل مبادرة دولية خاصة 
باألولمبياد الخاص. 

أشــاد  المناســبة  بهــذه  لــه  تصريــح  وفــي 
الوزيــر بالجهود الطيبــة التي تذبلها اللجنة 
لأللعــاب  الخــاص  لألولمبيــاد  المنظمــة 
العالميــة مــن أجل إنجــاح الحــدث العالمي 
بقــدرة  العميــق  إيمانــه  عــن  معرًبــا  الكبيــر 
وإمكانيات دولة اإلمارات العربية المتحدة 
عوامــل  كافــة  اســتحضار  علــى  الشــقيقة 
النجاح لألولمبياد الخاص لأللعاب العالمية 
اســتثنائي  بمثابــة حــدث  والــذي ســيكون 

تستضيفه اإلمارات. 
العربيــة  المؤيــد أن دولــة اإلمــارات  وأكــد 
المتحدة قادرة على ترسيخ قيم األولمبياد 

الخاص بين جميع أفراد األولمبياد الخاص 
الذي سيشاركون في البطولة العالمية.

جانب من زيارة المؤيد لمقر اللجنة المنظمة

ضاحية السيف - شؤون الشباب والرياضة
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علي مجيد

اللجنة اإلعالمية

قام وفد من اللجنة المنظمة لبطولة الميثاق لكرة القدم للناشئين 2019 بزيارة 
لتدريبــات فريقــي كرزكان وصدد، وذلك في إطار متابعة اللجنة الســتعدادات 

كافة الفرق المشاركة في البطولة التي ستنطلق يوم 15 فبراير الجاري.

وتقــدم الوفــد رئيــس اللجنــة المنظمة 
عمــران النجــداوي والــذي اطمأن على 
كافة التحضيرات للفريقين للمشــاركة 
فــي هــذا الحــدث المهم والــذي يهدف 
إلى احتضان فئة الناشئين، وهي أهم 
فئة “القاعدة”، وتكوين روح المنافسة 
الشــريفة فيما بينهــم وصقل مواهبهم 
مــن  بينهــم  فيمــا  االحتــكاك  وزيــادة 

خالل خوض المباريات الرسمية.

ويقــود فريــق صــدد المــدرب حســين 
وبــدأ  رضــا حســن،  ويســاعده  ســعيد 
مــن اآلن  قبــل شــهر  اإلعــداد  الفريــق 
ويضــم 20 العًبــا أبرزهم حســن نعمة، 

هادي يوسف وعبدهللا عبدالسالم.
هــذه  وكــرزكان  صــدد  مركــزا  وثّمــن 
الزيــارة وشــكر اللجنــة المنظمــة علــى 
علــى  واالطمئنــان  للفريــق  زيارتهــا 

استعداداته.

لجنة بطولة الميثاق تزور كرزكان وصدد

محمد مطر 

يحقق رقما 

قياسيا جديدا



تحــت رعايــة عضــو المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة عضــو اللجنــة األولمبيــة 
البحرينيــة رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيز 
آل خليفــة، يســدل الســتار اليــوم اإلثنيــن علــى منافســات بطولــة البحريــن الدوليــة 
المفتوحة للناشــئين واألشــبال التي يستضيفها اتحاد الطاولة بالتعاون مع االتحاد 

الدولي خالل الفترة من 7 حتى 11 فبراير الجاري.

 وسيشهد الحفل الختام إقامة المباريات 
النهائيــة للفئــات التاليــة: فردي األشــبال، 
البراعــم  فــردي  لألشــبال،  البنــات  فــردي 
للبنــات، زوجــي  البراعــم  لــألوالد، فــردي 
األوالد، زوجــي البنــات، فــردي الناشــئين 

لألوالد، فردي الناشئات.
 وســتتوج الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز 
الذيــن  الحضــور  وكبــار  خليفــة  آل 
األبطــال،  الختامــي،  الحفــل  سيشــهدون 
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  أنهــى  حيــث 
والترتيبــات  التجهيــزات  كافــة  الطاولــة 

الخاصة بالحفل الختامي.

  نتائج العبي منتخبنا

الوطنــي  منتخبنــا  العبــو  وخــاض 
البحرينــي مواجهــات الفــردي يوم أمس، 
حيــث فــاز فاضــل عبــاس علــى العمانــي 
منذر الغســاني )3/ 0(، وفاز سلمان محمد 
علــى الســويدي تــوم )3/ 1(، وخســر علــي 
عبــاس مــن اإليراني نافيد شــمس )3/ 0(، 
والالعب مجيد ناجي خســر من المصري 
محمد ســميح )3/ 1(، وخســر سيدحسين 
أحمد من السويدي لوف )3/ 2(، والالعب 
محمــد خان خســر مــن الســويدي إلياس 
)3/ 0(، ومحمد نادر من البوسني بوريس 
)3/ 0(، وخســر جاســم علــي مــن المصــري 
ياســين وائــل )3/ 0(، وأحمــد الرقراق من 
الســويدي أســاك )3/ 0(، وبالنتيجة نفسها 
خســر حــازم بديــر مــن اإليرانــي محمــد 

أمين )3/ 0(.

البحرينــي  البنــات، خســرت  فئــة   وفــي 
 ،)0 /3( أناراجيــا  الهنــدي  مــن  أمريتــا 
الهنديــة  مــن  العالــي  فاطمــة  وخســرت 
ســوهانا )3/ 0(، وبالنتيجة نفسها خسرت 

رقية الياسي من السورية هند زازا.
منتخبنــا  العبــا  فــاز  الزوجــي،  وفــي   
محفــوظ  وسيدحســن  عبــاس  فاضــل 
ولــوف  تــوم  الســويدي  الزوجــي  علــى 
)3/ 1(، وفــاز الزوجي المختلط البحريني 
مشــعل  والعمانــي  أحمــد  سيدحســين 
الشــحي علــى الزوجــي المصــري مــروان 

عبدالوهاب ومحمد عزام )3/ 0(.
 وفــي نتائج أخرى للزوجي، فاز الزوجي 
المصــري مــروان جمــال ومحمــد ســميح 
علــى الزوجي األردنــي رائد وكريم )3/ 0(، 
وخســر الزوجي الســعودي خالد الشريف 

وســالم الســويلم مــن الزوجــي التشــيكي 
ســيمون وبوريــك )3/ 1(، وخســر الزوجي 
البحرينــي علــي عبــاس وســلمان محمــد 
مــن الزوجي الهنــدي بايار وديبيت )3/ 2(، 
وفــاز الزوجــي االيرانــي راديــن ومحمــد 
عبــدهللا  الســوري  الزوجــي  علــى  جــواد 

عجاج وعبدالرزاق هالك.
علــى  عجــاج  عبــدهللا  الســوري  وفــاز   
العمانــي أحمــد اليامي )3/ 1(، والتشــيكي 
بوريك على العماني مؤيد المطوع )3/ 0(، 
والســعودي خالــد الشــريف علــى األردني 

علــى  أليكســي  والروســي   ،)0 /3( كريــم 
)3/ 0(، واليمنــي  بــدر مصطفــى  المصــري 
عبدالحكيم إبراهيم على الهندي أكشــات 

.)1 /3(

   عبدالجليل عبداهلل: 12 طاولة 
تستضيف المواجهات

 أكــد رئيس لجنة المالعب عبدالجليل 
عبدهللا أن صالة اتحاد الطاولة تشــهد 
واحــد،  وقــت  فــي  مبــاراة   12 إقامــة 
مشــيًرا إلــى أن تنســيق المالعب القى 

استحســاًنا كبيــًرا من االتحــاد الدولي 
التــي  المميــزة  بالمكانــة  أشــاد  الــذي 
تمتلكها مملكة البحرين في المنشآت.

 وقــال عبدالجليــل عبــدهللا إن لجنــة 
كفــاءات  عــدة  مــن  تتكــون  المالعــب 
طــوال  كبيــرة  جهــود  بذلــت  وطنيــة 
الســرعة  أن  مبيًنــا  الماضيــة،  األيــام 
والتنفيــذ المميــز هــو العامل الرئيســي 
دائًمــا،  إليــه  اللجنــة  تســعى  الــذي 
وأضــاف “نســير وفــق آلية مميــزة في 
الطــاوالت  بتجهيــز  ونقــوم  العمــل، 

بحســب الحاجــة ودائًمــا ما تكــون 12 
طاولــة تقــام عليهــا المنافســات، وعند 
المباريــات النهائيــة يكــون هنــاك عمل 
لجنــة  مــن  ومتقــن  وســريع  دؤوب 
المالعــب مــن أجــل تجهيــز طــاوالت 
وقــت  فــي  النهائيــة  المواجهــات 

قياسي”.
أن  عبــدهللا  عبدالجليــل  وأوضــح 
الطاولــة رقــم 1 تكــون هــي الرئيســية 
والتي تشــهد غالبيتها نقل مباشر على 

قناة البحرين الرياضية.

حياة بنت عبدالعزيز ترعى ختام “البحرين الدولية للطاولة”
ــيـــة دولـ وإشـــــــــادة  الـــمـــواجـــهـــات  ــف  ــي ــض ــت ــس ت ــة  ــ ــاول ــ ط  12 ــداهلل:  ــ ــبـ ــ عـ

الرفاع - اتحاد الطاولة

اختتمــت بطولــة ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة رئيــس االتحاد الملكــي للفروســية وســباقات القدرة، نائــب رئيس 
المجلس األعلى للبيئة وبرعاية شــركة دلمونيا بميدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفه والتي شــهدت ندية وإثارة عاليتين 
في الميدان وبمشــاركة واســعة من الفرســان واإلســطبالت المحلية، حيث لم تخلو مســابقات البطولة من اإلثارة والتشــويق، 
وكان فارس فريق االتحاد الرياضي العســكري محمود عبدالقادر قد تمكن من تحقيق لقب المســابقة الكبرى بعد أن قدم أداء 
فنــي رائــع نــال مــن خالله على إعجاب الجميع بعد أن تمكن من انهاء مرحلتي المســابقة الكبرى دون إســقاط أي حاجز ليحلق 

بلقبه الثاني للمسابقة الكبرى هذا الموسم مؤكًدا بذلك جهوزيته العالية لمسابقات وبطوالت الموسم وتفوقه. 

سعيد باإلنجاز 

بطــل المســابقة الكبــرى الفــارس المتميز 
محمــود عبدالقــادر أعــرب عــن ســعادته 
بمعانقــة اللقــب في بطولة ســمو الشــيخ 
لقفــز  خليفــة  آل  راشــد  بــن  فيصــل 
تطبيــق  مــن  “تمكنــت  وقــال  الحواجــز، 
الخطــة التــي وضعت من أجــل الوصول 
للقمــة وتحقيــق اللقــب، المنافســة كانت 
أنــا ســعيد  الفرســان،  بيــن جميــع  قويــة 

بهــذا اللقــب الذي أعطانــي دفعة معنوية 
مضاعفــة مــن أجــل تحقيــق المزيــد مــن 
النتائــج المشــرفة فــي بقيــة البطــوالت، 
الفضل يعود لسبحانه وتعالى في المقام 
األول ثــم تدريب ومتابعة مدربنا القدير 
فــي  الفرســان  وجميــع  الخاطــري  خالــد 

فريق االتحاد الرياضي العسكري”. 

 إثارة وتشويق

 140 بلــغ حتــى  الــذي  الحواجــز  ارتفــاع 

ســم فــي المســابقة الكبــرى رفــع مــن إثــارة 
وتشــويق المســابقات وأربك الفرســان في 
الميــدان، حيــث أكــد مديــر البطولــة محمد 
داد هللا أن هــدف اللجنــة المنظمة للبطولة 
وبالتنســيق مــع لجنــة قفــز الحواجــز لهــذا 
الموســم كانــت الوصــول لهــذه االرتفاعات 
بالمملكــة  القفــز  رياضــة  لتطــور  نظــًرا 

ومستويات الفرسان أنفسهم. 
الموســم  هــذا  مــرة  “ألول  هللا  داد  وقــال 
نصــل إلى االرتفاع 140 ســم، وهي الخطة 

التــي وضعناهــا منــذ بدايــة الموســم لرفــع 
مستويات الفرسان، وال شك أن ما شهدناه 
ومــا قدمــه الفرســان كان رائعــًا علــى مرآى 
البحريــن  فرســان  يمتلــك  حيــث  الجميــع، 
اإلمكانيــات الفنيــة العاليــة، ومــازال أمامنا 
وقــت كــي نصــل إلــى االرتفــاع 150 ســم 

حتى نهاية الموسم من بطوالت القفز، وما 
ميز هذا الموســم هــو إقامة 4 بطوالت في 
4 أسابيع متتالية، قد يكون تسبب بضغط 
علــى الفرســان وعلــى جيادهــم ولكــن هــذا 
بحد ذاته يســاهم في تطوير مســتوياتهم، 
حيــث هــذا هــو نظــام المســابقات الدوليــة 

والعالمية”. 
وأكــد مديــر البطولــة أنهــم يســعون دائًمــا 
لتوفير أفضل األجواء التنافســية للفرسان 
وتهيئــة الميــدان بالشــكل المناســب، وفــي 
المقام األول ســالمة الجميع، وحث دادهللا 
الفرســان للتركيــز أكثــر خالل مــا تبقى من 
مسابقات وبطوالت للموسم الجاري، حيث 
يكون فيها التنافس أعلى والجميع يســعى 

للتعويض ولتحقيق ما فاته من نتائج”.

اللجنة اإلعالمية

ختام منافسات بطولة فيصل بن راشد لقفز الحواجز

محمود عبدالقادر بطل المسابقة الكبرى

19 sports@albiladpress.com

االثنين
11 فبراير 2019 
6 جمادى اآلخرة 1440

من المنافساتجانب من المنافسات

فاطمة العالي

حياة بنت عبدالعزيز ترعى حفل الختام اليومعبدالجليل عبدالله

24 ساعة على انطالق يوم البحرين الرياضي
ــة الــريــاضــيــة ــقــري ــال ــرات ب ــحــضــي ــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة تــتــفــقــد ال

قبــل 24 ســاعة علــى انطــالق يوم البحريــن الرياضي الذي ســيقام يوم غــد الثالثاء 12 
فبراير الجاري واصلت اللجنة التنفيذية عملها من أجل إتمام كافة الترتيبات الخاصة 
بالفعاليــة، حيــث قــام أعضــاء اللجنة بزيــارة مدينة عيســى الرياضية بالرفــاع )منطقة 
اســتاد البحريــن الوطنــي( لالطمئنــان علــى آخــر التحضيــرات للقريــة الرياضيــة التــي 

ستكون المنطقة الرئيسية لفعاليات اليوم الرياضي ابتداء من الساعة 3 ظهًرا.

وأطلعــت اللجنة علــى األماكن المخصصة لركن 
المطاعــم وباقــي المحــالت وســاحة الفعاليــات 
الرياضية والمسرح ومواقف السيارات وأماكن 
األخــرى  األماكــن  وباقــي  والخــروج  الدخــول 
المخصصــة للجمهــور مــع التأكيــد علــى أهميــة 
إتمــام كافــة التجهيــزات قبــل انطــالق الحــدث 

الرياضي.

األشراف: نفخر بالمشاركة  

والخدمــات  للمــوارد  المســاعد  الوكيــل  أعــرب 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة 
البحريــن  ليــوم  المنظمــة  العليــا  اللجنــة  عضــو 

الرياضي عبدالعزيز محمد األشــراف عــن فخــر 
اليــوم  بفعاليــات  بالمشــاركة  الــوزارة  واعتــزاز 
تنفيــًذا  تأتــي  المشــاركة  أن  مؤكــًدا  الرياضــي، 
لتوجيهــات وزير الصناعة والتجارة والســياحة 
زايد بن راشــد الزياني بالتفاعل مع قرار رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة  بتخصيــص نصــف يوم عمل 
للنشــاط الرياضي، والذي يؤكد جهود الحكومة 
الجاللــة  أصحــاب  قــرار  ترجمــة  فــي  الموقــرة 
بــدول  التعــاون  مجلــس  دول  قــادة  والســمو 
الخليــج العربيــة، فــي تخصيــص يــوم رياضــي 
فــي دول المنطقة، بهدف تعزيز أهمية الرياضة 

المجتمعــات  بنــاء  فــي  الحضــاري  ودورهــا 
الخليجية.

األكاديمية األولمبية تنظم 

محاضرات توعوية 

أكد المنســق التنفيذي للتدريب والتطوير 
باألكاديميــة األولمبيــة الرياضيــة محمــود 

يتيــم أن األكاديميــة تفاعلــت مــع فعاليــة 
يــوم البحريــن الرياضــي، التــي ســتنظمها 
غــد  يــوم  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
الجــاري،  فبرايــر   12 الموافــق  الثالثــاء 
وذلك من خالل إعداداها لبرنامج رياضي 
يتضمن تنظيم فعاليــات رياضية متنوعة 

بنادي المنامة.

أثناء زيارة اللجنة التنفيذية للقرية الرياضية

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

دّشــن خليفــة القعــود رئيــس لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي التابعــة للجنة 
األولمبية البحرينية، الشعار الخاص بمسابقة تحدي الموروث التي من المزمع 

إقامتها في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر مارس المقبل.

المــوروث  تحــدي  مســابقة  وتقــام 
األول  النائــب  مــن  كريمــة  بتوجيهــات 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  والرياضــة 
أللعاب القوى ســمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة وذلك بعد أن كلف سموه لجنة 
رياضــات الموروث الشــعبي بتنظيم هذه 

المسابقة.
ويحتــوي الشــعار على عدد مــن العناصر 
التقليــدي  اللبــاس  يرتــدي  رجــل  منهــا 
علــى  ويحمــل  البحرينــي  لإلنســان 
عاتقــه حبــل، فيمــا يظهــر في الشــعار فن 
العمــارة البحرينــي القديــم، إضافــة إلــى 
البحــري  الصيــد  فــي  تســتخدم  أدوات 
وأخــرى تســتخدم فــي الزراعــة، عــالوة 
علــى النخيــل التــي اشــتهرت بهــا مملكــة 
البحريــن. ويرمــز شــعار مســابقة تحــدي 

المــوروث إلى اإلنســان البحريني القديم 
الــذي يعرف بالكفــاح والعمل في الزراعة 
والبحــر، كمــا يعطــي هــذا الشــعار دالالت 
واضحة علــى القوة وقدرة التحمل التي 

يملكها اإلنسان البحريني القديم.
وتأتي مسابقة تحدي الموروث للتعريف 
بالمهــن الشــعبية القديمــة التي اشــتهرت 
بهــا البحريــن تاريخهــا، حيــث تعــد هــذه 
المسابقة هي األولى من نوعها التي تقام 
لنشــر ثقافــة مختلف الرياضــات التراثية 

ألكبر شريحة في المجتمع البحريني.
ســواحل  فــي  المســابقة  هــذه  وســتقام 
المحافظة الشــمالية، إذ تعتمد المســابقة 
الفرديــة علــى القــوة والســرعة والخفــة، 
مختلفــة  مرحلــة   11 علــى  تقــام  حيــث 
والســرعة  القــوة  مــن  الكثيــر  تتطلــب 

والمجهود البدني.

القعود يدّشن شعار “تحدي الموروث”

الفرسان أكدوا 
قوة المنافسات 

وصعوبة 
المسالك



سيتي مدمر
اكتســح مانشســتر ســيتي ضيفــه تشيلســي بسداســية نظيفــة أمس األحــد، على ملعب 

“االتحاد”، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري اإلنجليزي.

وأحــرز أهــداف مانشســتر ســيتي كل مــن 
رحيم سترلينج )4 و80( وسيرجيو أجويرو 

)13 و19 و56( وإلكاي جوندوجان )25(.
واســتعاد يستعيد مانشســتر سيتي صدارة 
ليفربــول،  بفــارق األهــداف عــن  المســابقة، 
بــأن  علمــا  منهمــا،  لــكل  نقطــة   65 برصيــد 
ســيتي لعب مباراة أكثــر، فيما تجمد رصيد 
تشيلسي عند 50 نقطة في المركز السادس، 

بفارق األهداف وراء الخامس آرسنال.
وأجــرى مدرب مانشســتر ســيتي جوســيب 
التشــكيلة  علــى  تعديــات   3 جوارديــوال 

األساسية التي هزمت إيفرتون في المباراة 
زينتشــينكو  أولكســندر  فلعــب  األخيــرة، 
كظهيــر أيســر، مقابــل جلــوس األرجنتينــي 
نيكــوالس أوتامينــدي على مقاعــد البدالء، 
وعاد رحيم ســترلينج على حساب األلماني 
ليروي ســاني، وغاب أيضا اإلســباني دافيد 

سيلفا لحساب البلجيكي كيفن دي بروين.
ســاري،  ماوريســيو  تشيلســي  مــدرب  أمــا 
تشــكيلته  علــى  وحيــدا  تغييــرا  فأجــرى 
األساســية التــي تغلبــت على هيديرســفيلد 
لعــب  حيــث  الماضيــة،  الجولــة  فــي  تــاون 

اإلســباني بيــدرو رودريجيــز بمركــز الجناح 
األيمن على حساب البرازيلي ويليان.

سانشــيز  دافينســون  ثاثيــة  وســاعدت 
وكريســتيان إريكســن وســون هيونج-مين 
علــى   3-1 الفــوز  فــي  هوتســبير  توتنهــام 

ضيفه ليستر سيتي في مباراة ممتعة.
مــن  وتقــدم صاحــب األرض بضربــة رأس 
النــادي  مــع  األول  هدفــه  وهــو  سانشــيز، 
اللندنــي، بعد تمريرة إريكســن العرضية في 
الدقيقــة 33 رغــم شــكوى العبي ليســتر من 

أنه كان متسلا.
وأهــدر ليســتر فرصــة إدراك التعــادل عنــد 
مرور ســاعة مــن اللعب عندما أهــدر البديل 
فــي  األولــى  لمســته  مــن  فــاردي،  جيمــي 
المبــاراة، ركلة جــزاء حولهــا هوجو لوريس 

إلــى ركلــة ركنية بعدما أســقط يــان فرتونن 
منافسه جيمس ماديسون.

وضاعــف توتنهــام الفــارق بعــد ذلــك بثاث 
دقائــق بتســديدة قويــة مــن إريكســن مــن 
خــارج منطقــة الجــزاء على يميــن الحارس 

كاسبر شمايكل.
وعــوض فــاردي ركلة الجــزاء التــي أهدرها 
بتقليــص الفــارق مــن مــدى قريــب قبــل 14 
دقيقــة مــن النهايــة عقــب تمريــرة ريــكاردو 

بيريرا العرضية.
وبعــد صمــوده فــي مواجهــة ضغــط ليســتر 
أراح ســون جماهير توتنهام بالهدف الثالث 
مــن منتصــف  انفــراد  بعــد  فــردي  بمجهــود 

الملعب.

وكاالت

sports@albiladpress.com
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انتفاضة ملكية

مــــــــــأزق باريـــــــــس

قبل شــهر واحد فقط، ســادت أجواء األزمة، ســانتياجو برنابيو، بعدما أفســدت النتائج الهزيلة 
لريــال مدريــد مطلــع العــام الحالي فرحة الفريــق بإحراز لقب بطولــة كأس العالــم لألندية، للعام 

الثالث على التوالي.

ولكن الفريق نجح في غضون شــهر أن يتخلص 
مــن هــذه األجواء وأن يســتعيد بعًضــا من بريقه 
الصعبــة”  “المطبــات  فــي مرحلــة  الدخــول  قبــل 

بالموسم الحالي.
وبعــد أيــام من عــودة الفريق من أبــو ظبي بلقب 
بالتغلــب علــى  الــذي أحــرزه  مونديــال األنديــة، 
العيــن اإلماراتــي فــي المبــاراة النهائيــة للبطولــة 
يوم 22 ديســمبر الماضي، اســتهل النادي الملكي 

مسيرته في 2019 بنتيجتين محبطتين.
الحالــي  العــام  فــي  مبارياتــه  الريــال  بــدأ  فقــد 
بالتعــادل مــع مضيفــه فياريــال 2-2، ثــم الهزيمة 
2-0، فــي الــدوري اإلســباني ليتســع الفــارق الذي 
يفصلــه عن منافســه التقليدي برشــلونة، متصدر 

جدول المسابقة إلى 10 نقاط.
وأفســدت النتيجتان احتفال الريال بإحراز لقب 
الفنــي  قيــادة مديــره  األنديــة، تحــت  مونديــال 

األرجنتيني سانتياجو سوالري.

ولكــن الفريــق وجــد اآلن مــا قــد يمنحــه فرصــة 
لاحتفــال فــي نهايــة الموســم حيث تعــادل قبل 
أيــام مــع برشــلونة 1-1 فــي عقــر داره، بذهــاب 
الدور قبل النهائي في كأس ملك إسبانيا، ليقطع 

الفريق خطوة كبيرة نحو التأهل للنهائي.
كما جاء فوز الفريق على مضيفه وجاره أتلتيكو 
مدريد 1-3، مساء السبت، ليتوج شهر االنتفاضة 
في مسيرة الفريق بالموسم الحالي، حيث انتزع 

مركز الوصيف في جدول المسابقة.
وخال هذا الشــهر، وبالتحديد منذ الهزيمة أمام 
سوســييداد، حقــق الريــال 8 انتصــارات وتعــادل 
فــي مباراة واحدة كانت أمام برشــلونة بالكأس، 
وخســر مباراة واحدة كانت أمام ليجانيس 0-1، 

في إياب دور الستة عشر بالكأس.
وكشــفت صحيفــة “مــاركا” اإلســبانية، األســباب 
وراء انتفاضة الريال وتألقه خال الشهر األخير 

ليتحول من األزمة إلى التألق.

وأوضحــت “مــاركا” فــي تقريرهــا أنــه مقارنة بما 
كان عليــه تشــكيل الفريــق قبل شــهر واحد، فإن 
التغييــر الوحيــد هــو مشــاركة الاعب اإلســباني 
الشــاب ســيرجيو ريجيلــون بــدالً مــن البرازيلــي 
مارســيلو، فــي التشــكيلة األساســية، حيــث أدى 
ا بشــكل  ريجيلــون بشــكل جيــد منذ صار أساســيًّ

منتظم.
كمــا تزامنت مشــاركة ريجيلون مع تحســن أداء 
فــاران  رافاييــل  والفرنســي  رامــوس  ســيرجيو 

والبرازيلي كاسيميرو.
تونــي  األلمانــي  الاعبيــن  مســتوى  تقــدم  كمــا 

كــروس والكرواتــي لــوكا مودريتــش والمهاجــم 
الفرنسي كريم بنزيما، عما كان عليه قبل شهر.

واســتعاد الريــال ثقتــه بنفســه، وهو مــا ظهر في 
تحســن األداء وانعكس على نتائج الفريق تحت 

قيادة سوالري.
قائمــة  تقلــص  االنتفاضــة،  هــذه  فــي  وســاهم 
المصابيــن بالفريــق، مــا يســمح للريــال بدخــول 
األبطــال  دوري  فــي  اإلقصائيــة  األدوار  مرحلــة 
خال األسابيع المقبلة بكثير من األمل والطموح 
فــي الدفــاع عــن لقبه الذي احتكره في المواســم 

الـ 3 األخيرة.

أقــر األلمانــي توماس توخل مدرب فريق باريس ســان جرمان الفرنســي، بأن مشــاركة 
مهاجمه األوروغواياني إدينسون كافاني في المباراة ضد المضيف مانشستر يونايتد 

ا”. اإلنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثالثاء، ستكون “صعبة جدًّ

وخــرج كافانــي مصاًبــا خال المبــاراة ضد 
الرابعــة  المرحلــة  فــي  صفــر(   -  1( بــوردو 
والعشــرين مــن الــدوري الفرنســي الســبت، 
في نكســة إضافيــة للفريق الفرنســي الذي 
يســتعد للحلــول ضيفــا على مانشســتر في 
ذهــاب الــدور ثمــن النهائــي، بغيــاب نجمــه 
بســبب  أيًضــا  المبتعــد  نيمــار  البرازيلــي 

اإلصابة.
وفي تصريحات األحد لبرنامج “تيليفوت” 
قــال  القــدم،  بكــرة  المتخصــص  الفرنســي 
توخــل “ال توجــد أنبــاء جيــدة بشــأن إيدي 
هــذا الصبــاح. ثمــة فحــوص أيًضــا في مقر 
التدريــب التابــع لنا. الفريق ســيتحدث عن 
الموضــوع فــي وقــت الحــق، لكــن بالنســبة 

إلي األنباء ليست جيدة”.
دائًمــا  يوجــد  ضئيــل...  أمــل  “ثمــة  وتابــع 
أمــل، لكن الفحوص األولية ليســت جيدة”، 

التاريخــي  الهــداف  مشــاركة  أن  مضيًفــا 
للفريق الفرنسي، في المباراة المقررة على 
ملعــب أولــد ترافــورد فــي شــمال إنجلتــرا، 

ا”. ستكون “صعبة جدًّ
وبدا أن كافاني عانى من إصابة في الفخذ 
األيمــن بعــد تســديده ركلــة الجــزاء التــي 
جاء منها هدف الفريق، قبل نهاية الشــوط 

األول بثاث دقائق.
يســعى  الــذي  توخــل  أبــدى  المقابــل،  فــي 
للعبــور بفريقه إلــى الدور ربع النهائي للمرة 
األولــى بعد موســمين خــرج فيهما من ثمن 
تفاؤلــه  األم،  األوروبيــة  المســابقة  نهائــي 
بشــأن العب خــط الوســط اإليطالي ماركو 
الفريــق  الــى صفــوف  عــاد  الــذي  فيراتــي 
ضــد بــوردو بعد غياب إلصابــة في الكاحل 

األيسر.
وقال “فيراتي قادر على اللعب، وســيلعب” 

ضد مانشستر يونايتد.
وأبــدى توخــل قلقــه مــن خــوض المبــاراة 
بصفــوف غير مكتملة، الســيما وأن الفريق 
الفتــرة  فــي  الفتــا  أداء  يقــدم  اإلنجليــزي 
الماضيــة، وحقق عشــرة انتصارات في 11 
مبــاراة خاضهــا بإشــراف مدربــه النروجــي 
أولــي غونــار سولســكاير، الــذي عّيــن فــي 

ديسمبر الماضي بدال من البرتغالي جوزيه 
علــى خلفيــة ســوء  إقالتــه  بعــد  مورينيــو 

النتائج.
وقــال توخــل “أنــا قلــق )...( فــي المباريــات 
مــن  أوروبــا،  أبطــال  دوري  فــي  الفاصلــة 
الاعبيــن  كل  مــع  نلعــب  أن  الضــروري 

المفاتيح ذوي الخبرة”.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

ودع نانت مهاجمه الســابق ايميليانو ســاال خالل الخســارة 2-4 أمام نيم في دوري الدرجة 
األولــى الفرنســي لكــرة القــدم أمــس األحــد عقــب ثالثــة أيــام مــن تأكيــد نبــأ وفــاة الالعــب 

األرجنتيني في حادث تحطم طائرة.

وكان ساال )28 عاما( يستقل طائرة من نانت 
فــي غــرب فرنســا إلــى ويلــز يــوم 21 ينايــر 
الماضــي ليخوض أول مبــاراة له مع كارديف 
ســيتي في الدوري اإلنجليــزي الممتاز عندما 
تحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يســتقلها 

فــوق البحــر. وجــرى الوقــوف دقيقــة صمــت 
اللقــاء  انطــاق  قبــل  الاعــب  علــى  حــدادا 
إلــى  ســيتي  كارديــف  لنــادي  ممثــل  وحضــر 
الفرنســي  النــادي  ليمنــح  بوجــوار  ال  اســتاد 

قميصا من نظيره الويلزي.

سقوط نانت

االثنين 11 فبراير

الدوري اإلنجليزي
الجولة 26 

نيوكاسلولفرهامبتون  23.00

الدوري اإلسباني
الجولة 23

ليفانتياالفيس 23.00

من مواجهة اتلتيكو وريال 

إدينسون كافاني

وكاالت

يواجه ناديا مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، خطر االستبعاد 
من دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل.

“ســبورت”  صحيفــة  وذكــرت 
اإلســبانية، أن المحكمة الرياضية 
فــي  النهائــي  حكمهــا  ســتصدر 
وســان  الســيتي  مخالفــة  قضيــة 
اللعــب  قانــون  للوائــح  جيرمــان، 
المالــي النظيــف، فــي نهايــة شــهر 

فبراير الجاري.
وأوضحــت الصحيفة أن الناديين 
قــد يضطــران إلــى بيــع نجومهمــا، 
مــن أجــل صنــع تــوازن مالــي فــي 

الميزانية، وتقليل الخسائر.
المحكمــة  أن  إلــى  وأشــارت 
الرياضيــة ســتوضح فــي حكمهــا، 
نفي أو تأكيد إدانة ســان جيرمان 
بالخــداع للحصــول علــى خدمات 
ســيلفا،  دا  نيمــار  البرازيلــي 
فــي  مبابــي،  كيليــان  والفرنســي 

صيف 2017.
حــاول  جيرمــان  ســان  أن  يذكــر 
التهــرب مــن قيــود قانــون اللعــب 
المالي النظيــف، عن طريق ادعاء 
أن نيمــار مــن ســّدد قيمــة فســخ 
عقــده مــع برشــلونة )222 مليــون 

يورو(.
كمــا أن صفقــة مبابــي، تمــت فــي 
صيــف 2017 على ســبيل اإلعارة، 
قبل أن تتحول إلى بيع نهائي في 

.2018

خطر االستبعاد

وكاالت

لم يســلم فريقا بوروســيا دورتموند، المتصدر، أو بايرن ميونخ، 
الوصيــف، مــن التعثــر فــي آخــر 3 مواجهــات لهمــا فــي غضــون 
ثمانيــة أيــام، ولكــن ربما يشــعر بايــرن بحالة أكبر مــن الثقة قبل 

التحديات المقبلة.

وضيــق بايــرن الفــارق الــذي يفصلــه عــن دورتمونــد فــي صــدارة الــدوري 
األلماني من 7 نقاط إلى 5.

وتراجعــت نتائــج دورتمونــد بشــكل ملحــوظ مؤخــرا، حيــث تعــادل مــع 
ألمانيــا  كأس  ودع  ثــم  البوندســليجا  فــي   ،1-1 فرانكفــورت  آينتراخــت 
بخســارته أمــام فيــردر بريمن بركات الجــزاء الترجيحية، قبــل أن يفرط 

في تقدمه بثاثة أهداف السبت، ويكتفي بالتعادل 3-3، مع هوفنهايم.
وعلــى الجانــب اآلخــر، ســقط بايــرن أمــام مضيفــه بايــر ليفركــوزن بثاثة 
أهــداف مقابــل هدف، قبل أن يحــول تأخره أمام مضيفه هيرتا برلين إلى 
الفوز 2-3، في مسابقة الكأس، وأتبع ذلك بالفوز على شالكه 1-3، السبت، 

في الدوري المحلي.
وأعــرب ســيرجي جنابــري، النجــم الصاعد فــي بايرن ميونخ، الذي ســجل 
هدفين في شــباك هيرتا ثم نجح في هز شــباك شــالكه أمس، عن ســعادته 

البالغة بسبب تطور مستواه وتحسن نتائج فريقه.

وقــال جنابــري: “كان تقدًمــا حاســًما فــي الــكأس وحصدنــا النقــاط الثاث 
باألمس أمام شالكه، هذا األمر يعزز من ثقتنا بأنفسنا”.

وأضــاف: “كنــا نــدرك أنــه ال بديل أمامنا ســوى الفــوز في جميــع المباريات 
بصرف النظر عن نتائج دورتموند، أن نبقي على فرصتنا قائمة، وأن نبذل 

كل ما في وسعنا ونحاول مجاراتهم”.

تعهــد نــادي ســاوثمبتون منــع مشــجَعين لــه مــن دخــول ملعبه الســتهزائهما 
بمقتــل العــب كرة القدم األرجنتيني إيميليانو ســاال بتحطم طائرة صغيرة 
كان علــى متنهــا الشــهر الماضــي، خــالل مباراة ضــد فريقه كارديف ســيتي 

ضمن الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقضى ســاال في سن الثامنة والعشرين، 
علــى  كان  صغيــرة  طائــرة  تحطــم  فــي 
متنهــا، فــي بحــر المانــش فــي 21 ينايــر، 
حيــث  فرنســا  مــن  طريقهــا  فــي  وهــي 
يدافــع عــن ألــوان فريــق نانت، إلــى ويلز 
حيــث كان من المقــرر أن ينضم لصفوف 
كارديــف ســيتي المشــارك في منافســات 

الدوري اإلنجليزي.
وخــاض كارديــف الســبت مباراته األولى 
جثــة  علــى  العثــور  منــذ  الــدوري  فــي 
الاعــب ليــل األربعــاء الخميــس، بحلوله 
ملعــب  علــى  ســاوثمبتون  علــى  ضيفــا 
المرحلــة  فــي  مــاري ســتاديوم”  “ســانت 

السادسة والعشرين.
وأظهر شــريط مصور انتشــر على مواقع 
المبــاراة،  بعــد  االجتماعــي  التواصــل 
قيــام اثنيــن علــى األقــل مــن مشــجعي 
الحــادث  مــن  باالســتهزاء  ســاوثمبتون، 
الــذي أثــار حــداًدا واســًعا وتضامًنــا مــع 
عائلة الاعب، عبر القيام بحركات تماثل 
تحليــق طائــرة وتحطمهــا، وتوجيه ذلك 

نحو مشجعي كارديف سيتي.
أن  بيــان  فــي  اإلنجليــزي  النــادي  وأكــد 
المشــجَعين خضعــا الســتجواب من قبل 
الشــرطة، وأنــه ســيتخذ “موقًفــا صارًمــا 

ا” بشأن ما جرى. جدًّ

نــادي  “يؤكــد  بيــان  فــي  وأضــاف 
ســاوثمبتون لكــرة القــدم أن المشــجعين 
“ســيواصل  أنــه  متابعــا  حجزهمــا”،  تــم 
التعــاون مــع شــرطة هامبشــاير لتحديــد 
األفــراد الذيــن قاموا بحــركات غير الئقة 

حيال مشجعي كارديف”.
وشــّدد علــى أن “ال مــكان لتصرف مماثل 
في لعبتنا، ولن يتم التسامح مع ذلك في 
ملعــب ســانت مــاري )...( النادي ســيتخذ 
موقفا شديد الصرامة ضد كل من يثبت 
تورطــه، ويعتــزم منع المشــجعين اللذين 

تم تحديدهما”.
األمــس،  مبــاراة  بدايــة  صافــرة  وســبق 
علــى  حــدادا  صمــت  دقيقــة  الوقــوف 
الاعــب. وانتهــت المباراة بفــوز كارديف 
1-2، بفضــل هــدف فــي الدقيقــة الثالثــة 
من الوقت بدل الضائع لاعبه الدنماركي 

كينيث زوهور.

ساوثمبتون يتوّعد جماهيره
وكاالت

بايرن قلص الفارق مع المتصدر إلى 5 نقاط

بايرن يتنفس الصعداء

سيرجيو اغويرو



multaqa
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إعداد: هبة محسن أقــام البنــك األهلــي المتحــد حفــل التكريــم 
السنوي لموظفيه من ذوي الخدمة الطويلة، 
والــذي أقيــم هــذا العــام فــي فنــدق الريتــز 
 255 نحــو  شــرف  علــى  البحريــن  كارلتــون 
موظًفــا وموظفــة ممــن أتّمــوا ســنوات عمل 
تراوحت بين 5 أعوام و 35 عاًما كما بنهاية 
عــام 2018، وســط حضــور كبيــر مــن أفــراد 
أســرة البنــك األهلــي المتحــد علــى اختالف 
الرئيــس  قــام  وقــد  الوظيفيــة.  مواقعهــم 
التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة عادل 
اللّبان بتقديم الشهادات والدروع التقديرية 
ومكافــآت الخدمــة الطويلــة إلــى الموظفين 
المحتفــى بهــم، حيث ألقــى كلمة أعرب فيها 
عن بالغ السعادة واالعتزاز لفرصة المشاركة 

فــي تكريــم هــذه الكوكبــة مــن زمــالء العمل 
ممــن كرســوا ســنوات جهــد وعطــاء مديــدة 
في سلك البنك وخدمة عمالئه، وكانوا دائًما 
عند حسن الظن بهم في العمل بكل إخالص 
والتــزام وفي اإلســهام الجــاد وبروح الفريق 
البنــك  الواحــد فــي تطــور وتوســع  المهنــي 
ودعــم مســيرة نجاحاتــه وإنجازاتــه ليصبح 
المصرفيــة  األوســاط  أنظــار  محــط  اليــوم 
مــن  كواحــد  والدوليــة  اإلقليميــة  والماليــة 
أهــم المصــارف العربيــة وأكثرهــا نجاحهــا.  
التكريــم موظفيــن علــى  وقــد شــمل حفــل 
اختــالف مناصبهــم الوظيفيــة مــن مختلــف 
دوائر وأقســام البنك األهلي المتحد وشبكة 

فروعه الواسعة في البحرين.

ــن أفـــــــــــراد أســـــــــرة الـــبـــنـــك ــ ــ ــور كـــبـــيـــر م ــ ــضـ ــ حـ

“األهلي المتحد” يكّرم موظفيه القدامى

شــاركت حديثــا جامعة العلــوم التطبيقية 
الدولــي  البحريــن  أســبوع  معــرض  فــي 
للتصميــم الذي أقيم تحت رعاية محافظ 
العاصمــة الشــيخ هشــام بــن عبدالرحمــن 
التســويق  إدارة  خــالل  مــن  خليفــة  آل 
والعالقــات العامــة ومجموعــة مــن أعمال 
طلبــة قســم التصميــم والفنــون فــي كليــة 
اآلداب والعلوم، حيث اطلع الجمهور الذي 
حضــر المعــرض علــى أعمــال الطلبــة فــي 
تخصصــي التصميــم الداخلــي والتصميــم 
الجرافيكــي، مشــيدين بالمســتوى العالــي 

واالحترافية في تصميم هذه المشاريع.
وعبــر رئيــس الجامعــة غســان عــواد عــن 
سعادته بالمستوى العلمي المتميز للطلبة، 
مشــيرا إلــى أن الطلبــة أظهــروا مســتوى 
عاليل من اإلبداع والمهارة في مشاريعهم 
التعليميــة  المخرجــات  جــودة  يؤكــد  مــا 

للجامعة.
التســويق  مديــرة  نوهــت  جانبهــا،  مــن 
بــأن  محســن  رقيــة  العامــة  والعالقــات 

المعرض يعد فرصة لتســليط الضوء على 
إلــى  مشــيرة  الطلبــة،  ومواهــب  مهــارات 
أن الفكــر التربــوي الُمعاصــر يقيــس معيار 
نجــاح المؤسســات التعليميــة بقــدرة هذه 
المؤسســات علــى التغييــر فــي شــخصية 
خــالل  مــن  والعلميــة،  الحياتيــة  الطالــب 
تنميــة مهاراتهــم فــي مختلــف المجــاالت، 
فكريــا  مبدعــة  َأجيــال  بنــاء  وبالتالــي 

وأكاديميا.

الجامعــة  مشــاركة  أن  إلــى  أشــارت  كمــا 
فــي فعاليــات المعــرض جــاءت لتشــجيع 
الطلبة ودعم مواهبهم وتقديم االستفادة 
تجــارب  علــى  اطالعهــم  خــالل  مــن  لهــم 
الخبــرات  وتبــادل  المشــاركة  الجهــات 
والمهــارات واالبتــكارات ما بيــن الجامعة، 
وهــذه الجهــات لخلــق فــرص عمــل للطلبة 
فــي مجــال التصميــم والمجــاالت األخرى 

المتعلقة باإلبداع واالبتكار.

تحت رعاية وزير الداخلية الفريق أول ركن 
الشــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، شاركت 
شــركة غــاز البحريــن الوطنيــة )بناغــاز( فــي 
فعاليات مؤتمر ومعرض الجمعية األميركية 
الثالــث عشــر لمحترفي الســالمة الــذي أقيم 

في الفترة من 28 إلى 31 يناير 2019.
إلــى جنــاح  الداخليــة  وزيــر  زيــارة  وخــالل 
فــي  كان  النفــط،  وزيــر  يرافقــه  الشــركة 
اســتقباله مديــر الهندســة والخدمــات الفنية 
عــن  للوزيــر شــرحا  قــدم  الــذي  نــور  خالــد  
مشــاريع الشــركة واإلنجــازات التــي حققتها 
المهنيــة  والصحــة  الســالمة  مجــاالت  فــي 

والبيئة. 
اعتــزازه  عــن  الداخليــة  وزيــر  وأعــرب 
المكانــة  تعكــس  التــي  الشــركة  بإنجــازات 
بهــا  التــي تتمتــع  الطيبــة  البــارزة والســمعة 
علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي والدولي، 
مشيدا في الوقت ذاته بجهود العاملين في 
الشــركة، متمنيــا للشــركة مزيــدا مــن التطور 

واالزدهار.

وقــد تنــاول المؤتمــر تحديات عديــدة، منها 
إدارة الطوارئ وأنظمة الحماية من الحريق، 
16 ورشــة عمــل شــملت  وذلــك مــن خــالل 
مجــاالت عــدة فــي حقــل الســالمة المهنيــة 
و35 متحدثا من مسؤولي القطاع والخبراء 

حول العالم، وبحضور 1500 مشارك.

مــن جهــة أخــرى، تــم تكريــم الشــركة ضمــن 
الشــركات الراعية للمؤتمر، حيث تسلم درع 
التكريــم نيابــة عــن الشــركة مديــر الهندســة 
والخدمات الفنية  خالد محمد نور من وزير 
الداخلية؛ تقديرا لمســاهمة الشركة في دعم 

هذا الحدث.

ــات مــتــواصــة ــ ــداع ــ ــوع الــتــصــمــيــم يــشــهــد إب ــبـ أسـ ــدة  ــ عـ ــجـــــــاالت  مـــــ ــت  ــ ــل ــ ــم ــ ش ورشـــــــــــة   16
طلبة “التطبيقية” يتفننون بمهاراتهم “بناغاز” في مؤتمر محترفي السالمة

11 فبراير 2019 االثنين
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احتفلت مجموعة رامز العالمية يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019 بتنظيم ســحبها الكبير على 47 جائزة قيمة في هايبر رامز الجفير، وســط حضور العشــرات 
من زبائن رامز وممثل إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وعدد من ممثلي إدارة المجموعة وموظفيها. 

وقــد وزعــت إدارة مجموعــة رامــز العالميــة الجوائــز 
القّيمــة علــى الفائزين أصحــاب الحظ الســعيد، حيث 

كانت الجائزة الكبرى سيارة “تويوتا فورشينر” إضافة 
الــى توزيــع 6 جوائــز عبــارة عن هواتف ذكيــة “آيفون 

إكــس إس ماكــس”، و 5 جوائــز “البتوب إتــش بي”، و 
5 جوائز “بليستيشــن 4”، و 10 ثالجات “إل جي 539 

لتر”، و 5 غســاالت “سامســونج”، و 15 تلفزيون إل إي 
دي 49 بوصــة”.  كمــا شــهد حفــل الســحب الكبير يوم 
الخميــس توزيــع هدايــا علــى جميــع زوار هايبــر رامز 
الجفيــر؛ تقديــرا لهــم علــى اختيارهــم رامــز وجهتهــم 
األولــى للتســوق فــي المملكــة.  وصّرح نائــب الرئيس 

التنفيــذي لمجموعــة رامــز العالميــة ســعود العواضــي 
: “يســرنا أن نجــري ســحبنا الكبيــر في فرعنــا الجديد 
هايبر رامز الجفير؛ ليكون بمثابة رسالة شكر وامتنان 
لزبائننــا الكــرام علــى اختيارهــم رامز الخيــار المفضل 

لقضاء حاجياتهم اليومية ومشترياتهم األساسية”.
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ــف ذكــيــة ــواتـ ــر” وهـ ــن ــي ــورش عـــشـــرات الــجــوائــز مــنــهــا “تــويــوتــا ف

“رامز العالمية” تجري سحبها الكبير
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ال تتسرع في الحكم اليوم على األصدقاء.

مارس رياضة المشي خصوصا المغرب.

التزم بكلمتك امام مديرك في العمل.

هناك من يخطط لإلساءة لك في الخفاء.

ادرس المشروع قبل اتخاذ القرار.

ال يمكن السير بالطريقة التي تتبعها.

لكل شي نهاية.. ال تغضب وال تيأس.

من المهم االتصال بأصدقاء الدراسة.

ابتعد قدر المستطاع عن الدهون والسكريات.

لماذا ال تترك كل عاداتك السيئة؟

ابحث عن االمور بداخلك وكن صادقا.

االجواء مناسبة للخروج في نزهة.
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الجوزاء
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العذراء
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المعــرض يهــدف إلــى تعزيــز مكانــة البحريــن مركــزا إقليميــا للفنــون

“فن البحرين عبر الحدود” يعود في مارس

تحــت رعايــة قرينــة عاهــل البالد رئيســة المجلس األعلــى للمرأة صاحبة الســمو 
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة، تســتضيف مملكــة البحريــن 
مجــددًا النســخة الرابعــة من معرض فن البحرين عبر الحــدود “آرت باب 2019”، 
وذلــك خــالل الفتــرة مــن 6 إلــى 10 مــارس 2019، فــي مركــز البحريــن للمعارض 

والمؤتمرات.

الرابعــة  فــي نســخته  المعــرض  ويقــام 
بالشــرق األوســط، ويركــز علــى اإلرث 
الفنــي الغنــي لمملكــة البحريــن ويقــدم 
للزائريــن تجربــة فريــدة مــن نوعها من 
خــالل “ركــن الواقــع االفتراضــي” الــذي 
المتاحــف  بعــض  باستكشــاف  يســمح 
كمــا  العالــم،  فــي  الرائــدة  الخاصــة 
متنوعــًا  برنامجــًا  المعــرض  يتضمــن 
بمشــاركة متحدثيــن مــن خلفيات فنية 
واقتصادية متنوعــة وثرية، في فضاء 
والثقافيــة  الفنيــة  المؤسســات  يجمــع 
والمتاحــف مــع متخصصيــن في مجال 
التكنولوجيــا الماليــة “فينتــك”، و”بلــوك 

تشين”، والعلوم الحديثة.
وقالــت مديــرة مكتــب صاحبــة الســمو 
مــرام  لشــيخة  العاهــل  قرينــة  الملكــي 
فــي تصريــح  بنــت عيســى آل خليفــة 
لهــا بهذه المناســبة: “نحــن فخورون بما 
حققه معرض فن البحرين عبر الحدود 
حتى اآلن في جميع أنحاء العالم، ففي 
العام 2018 وحده تمّكن هذا المشــروع 
مــن اســتقطاب وإبــراز أعمــال 25 فناًنا 

بحرينًيــا فــي كل مــن باريس وموســكو 
وسنغافورة والمملكة المتحدة”.

وأضافــت الشــيخة مــرام بنت عيســى: 
المعــرض،  مــن   2019 النســخة  “فــي 
التــراث  فقــط  ليــس  سنستكشــف 
والموروثــات التي تلهــم الفن البحريني 
االتجاهــات  أيضــًا  ولكــن  المعاصــر، 
الجديــدة للفــن علــى الســاحة العالميــة، 
بشــكل  مصمــم  ركــن  لدينــا  وســيكون 
بتجهيــزات  ومــزود  ومتميــز  جميــل 
خاصة لعــرض الروائع الفنية المتجذرة 

في التراث الحرفي البحريني”.
شــكرها  مــرام  الشــيخة  وقدمــت 
الرئيســي  الداعــم  لتمكيــن  وتقديرهــا 
الحــدود  عبــر  البحريــن  فــن  لمبــادرة 
وذلــك مــن خــالل إطــار برنامــج عمــل 
محــدد لمــدة ثــالث ســنوات، يأتــي مــن 
فــي  ســنوي  معــرض  تنظيــم  ضمنــه 
كل  مــن  مــارس  شــهر  خــالل  المملكــة 
عــام، إضافة إلــى تنظيم ثالث فعاليات 
فنيــة دوليــة بدوريــة ســنوية للترويــج 
ألعمال الفنانين والفنانات التشكيليين، 

كمــا توجهــت بالشــكر لــكل مــن الســيد 
خالــد ســعد الرئيــس التنفيــذي لفنتيــك 
البحرين، والدكتــور حاتم الطاهر مدير 
مركز “ديلوت الشــرق األوسط للتمويل 
والمســاندة  الدعــم  علــى  اإلســالمي” 

ألعمال المعرض في نسخته الرابعة.
معــرض  مديــرة  أشــارت  جانبهــا  مــن 
كانيــكا  الحــدود،  عبــر  البحريــن  فــن 
مــن   2019 دورة  أن  إلــى  ســابروال، 
مــن  فريــدًا  مزيجــًا  ســتقدم  المعــرض 
الفــن البحرينــي من جهــة، واالتجاهات 
المتطــورة للفــن حــول العالــم مــن جهة 
أخــرى، وســيأخذ الفنانــون البحرينيون 
زوار  أعمالهــم  خــالل  مــن  الموهوبــون 
المعرض إلى فضاءات متنوعة تتجاوز 

حدود الزمان والمكان”.
وأضافــت ســابروال: “ســتكون خطــوة 
أخــرى مؤثــرة وكبيــرة مــن معــرض فن 
البحريــن عبر الحــدود 2019 عبر إعادة 
تعريــف التــراث الحرفــي فــي البحريــن 
المعاصــر،  التصميــم  نهــج  خــالل  مــن 
ويمكن للزوار مشاهدة تصاميم حديثة 
منظــور  مــن  البحرينيــة  الحــرف  مــن 
جديــد، واستكشــاف الحــرف اليدويــة 
البحرينيــة المعاصرة التي ســوف تقدم 
للعالــم صــورة جديــدة للبحريــن كدولة 
حضاريــة منفتحة علــى الفكر المعاصر، 
الخالــدة  القديمــة  التقاليــد  أن  وكيــف 
تتكيــف مــع الفكر الجديد دون أن تفقد 

جوهرها”.

ضمــن فعاليــات وأنشــطة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار، أقيمــت مســاء 
الســبت الماضي أمســية للفنون الشــعبية فــي دار المحــرق بمدينة المحرق 
قدمتها فرقة دار قاللي، حيث استحضرت الفرقة فن الفجري عبر فقرات 
مميــزة عرفــت الحضــور علــى هذا العنصــر المميز من إرث مملكــة البحرين 

غير المادي. 

الثقافــة  هيئــة  برنامــج  أن  ُيذكــر 
دار  فــي  دوريــة  أمســيات  لتقديــم 
فــي  الــدار  جهــود  يعــزز  المحــرق، 
إثــراء التــراث غيــر المــادي للمدينة. 
فباإلضافة إلى استضافتها لفعاليات 
الفنون الشعبية البحرينية، توفر دار 
مســاحًة خاصــة الحتــواء  المحــرق 

برامــج التدريــب وورش العمل ذات 
دار  مــن  كل  تتنــاوب  كمــا  العالقــة. 
تقديــم  الرفــاع علــى  المحــرق ودار 
بشــكل  اســتثنائية  فنيــة  مشــاهد 
دوري للجمهور بمشــاركة أهم الفرق 
فــن  أداء  فــي  الرائــدة  البحرينيــة 

الصوت والفنون الشعبية األخرى.

أمسية للفنون الشعبية في دار المحرق
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 االتحاد السوفيتي يقرر قطع عالقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

1968
اشتعال القتال على الحدود األردنية  اإلسرائيلية.

 1970
مصادمات بين قوات األمن األردنية والمجموعات الفلسطينية في شوارع عّمان.

1979
 انهيار الدولة البهلوية وإعالن انتصار الثورة اإلسالمية في إيران.

2003
 الموسيقار ياني يطلق ألبومه الرابع عشر.
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بدأت الفنانة القديرة ســعاد عبدالله تصوير أولى مشاهد عملها 
الدرامــي الرمضانــي الجديد “أنا عندي نــص”، من تأليف حمد 
شــمالن الرومي وإخراج منير الزعبي، والمسلسل يجمع إلى 
جانب الفنانــة المخضرمة نخبة من نجوم الســاحة الفنية، 
منهم ســليمان الياسين وشــجون وفاطمة الصفي وهدى 

الخطيــب وبدرية طلبة ومرام ومحمــد العجيمي وريم ارحمة 
وغرور وليلى عبدالله وحســين المهــدي والفنانة القديرة العائدة 

من االعتزال استقالل أحمد، التي يتوقع ان تطل كضيف شرف.

عــادت الممثلة ليليا األطرش إلى مقر إقامتها في بيروت بعد 
انتهائها من تصوير جميع مشاهدها في مسلسل “حركات 
بنات” بدمشــق، وهــو من تأليف ســعيد حنــاوي، وإخراج 
محمد معروف. وفي حديــث صحافي، قالت األطرش: “أنا 
مغيبة ولسُت غائبة، وأي شــركة إنتاج تحتاجني تستطيع 

أن تتصــل بي إن كنُت في لبنــان أو في أي بلد آخر، وإقامتي 
فــي بيروت ليســت حجــة لتغييبــي” وأضافت: “أنــا موجودة، 

وعندما أتلقى عرضًا ما وأجده مناسبًا لي فإنني جاهزة لتقديمه”.

طرحــت الفنانة أمل العنبري قبل أيام ســنغل جديدا بعنوان 
“قهوة مزاجي”، من كلمات الشاعر فهد الرويضان، وألحان 
خالــد الجاســم، وتوزيــع ومكــس وليــد ســلطان، وإيقاع 

عبدالحميد الصقر، وكورال بنات الكويت.
وفي تصريــح أعربت أمل عن ســعادتها بمولودها الغنائي 

الجديــد، والــذي حقق انتشــارا كبيــرا خالل األيــام الماضية، 
وقالــت إن العمــل تم تســجيله في اســتديو نهمــة بالكويت، 

متوجهة بالشكر إلى فريق العمل الذي ساندها.

قهوة مزاجيجاهزةأنا عندي نص



“الشارقة” يستضيف أعمال المنظمة الدولية للفن الشعبي

يبدو أن الممثلة التركية، مريم أوزرلي، ال تشبع من عمليات التجميل  «
بحسب ما نقل اإلعالم التركي مؤخرا.  وقال موقع “sozcu” التركي 
إن النجمة أجرت مؤخرا عملية تجميل في وجهها للحصول على 

خدود تشبه خدود نجمات هوليود الشهيرة. وأوضح الموقع التركي 
أن الخدود التي حصلت عليها أوزرلي أبرزت عظام الوجه مثل باقي 

نجمات هوليود.

وقعــت فــي المنامة صباح أمــس مذكرة تفاهم دولية بين معهد الشــارقة للتراث بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة والمكتب الرئاسي للمنظمة الدولية للفن الشعبي IOV بمملكة 
البحريــن، وقعهــا كل مــن رئيــس المنظمــة علــي عبــدهللا خليفــة ورئيس معهد الشــارقة 
للتراث عبدالعزيز المسلم بحضور كل من رئيس الهيئة العلمية للمنظمة محمد النويري 
ورئيس مجلس الحكماء بالمنظمة أحمد علي مرسي ومدير االتصال المؤسسي بمعهد 

الشارقة للتراث صقر محمد إلى جانب عدد من ممثلي الطرفين.

معهــد  قبــول  علــى  المذكــرة  نصــت  وقــد 
الشارقة للتراث استضافة وتنظيم اجتماع 
ومؤتمرهــا  للمنظمــة  العموميــة  الجمعيــة 
الشــعبية  الفنــون  ومهرجــان  العلمــي 
المرافقين خالل شــهر أبريل 2019 وتقديم 
كافــة التســهيالت اللوجســتية واإلعالميــة 
وتغطية مصاريف طباعة الكتب التوثيقية 
والكتيبات الالزمة التي ستنشــرها المنظمة 
يســتضيفه  الــذي  الحــدث  هــذا  بمناســبة 
اســتضافته  أن  بعــد  مــن  بلــد عربــي  ثانــي 
الجمهوريــة التونســية علــم 1987. ويرعــى 
الشــارقة  حاكــم  األعلــى  المجلــس  عضــو 
صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن 
محمد القاسمي اجتماع الجمعية العمومية 
للمنظمــة الــذي تشــارك بــه وفــود 163 بلــدا 
مــن بلدان العالــم، كما يرعى ســموه افتتاح 
أعمــال المؤتمــر العلمــي ومهرجــان الفنــون 

الشعبية. وتخطط المنظمة خالل جمعيتها 
العموميــة لتكريم خمس شــخصيات دولية 
ممن أســهموا بجهود مميــزة لخدمة التراث 

الشعبي العالمي.
وكانــت الهيئــة العلمية للمنظمــة قد حكمت 
مــن  ومختصيــن  لعلمــاء  بحــث  ســتمائة 
مختلــف دول العالــم وفــرزت منها عشــرين 
بحثــا للمشــاركة فــي المؤتمــر العلمــي الذي 
موضــوع  والتحليــل  بالبحــث  ســيتناول 
المســتقبل(  ومســارات  الشــعبية  )الثقافــة 
كمــا ستشــارك في هذه االحتفاليــة التراثية 
الشــعبية الكبــرى بالشــارقة عشــرين فرقــة 
شــعبية مختــارة بعنايــة لتقديــم عروضهــا 
الجمعيــة  انعقــاد  فتــرة  خــالل  الفنيــة 
معهــد  رئيــس  وكان  للمنظمــة.  العموميــة 
قــد  المســلم  عبدالعزيــز  للتــراث  الشــارقة 
وصل البحرين في زيارة ليومين رفق وفد 

رفيــع المســتوى من معهــد الشــارقة للتراث 
لوضع اللمسات النهائية واالتفاق على كافة 
الترتيبــات والتفاصيــل التنفيذية مع قيادة 
المنظمــة فــي البحريــن. وقــال علــي خليفة 
الشــعبي:  للفــن  الدوليــة  المنظمــة  رئيــس 

“نأمــل أن يحقــق مؤتمــر المنظمــة العلمــي 
بالشارقة تقدما على صعيد العناية بالتراث 
الثقافي غير المادي في مســارات مســتقبل 
المنطقة وأن تكون الشــارقة مرتكزا للعديد 
من األنشطة الثقافية التراثية ذات القيمة”.

االثنين
11 فبراير 2019 
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من توقيع مذكرة التفاهم

tariq_albahhar

حصــدت المســرحية االيطاليــة “ماكينــة بينوكيــو” والمســرحية الروســية “الحب 
والكراهيــة” جائــزة مهرجــان أوال المســرحي الدولي الثاني عشــر الكبرى “جائزة 
المرحــوم طــارق المؤيــد” بالمناصفــة وذلــك فــي حفــل توزيــع الجوائــز وإعــان 
الفائزيــن الــذي أقيــم يــوم أمــس األول برعايــة مديــرة الثقافة الشــيخة ها بنت 

محمد آل خليفة، وفيما يلي نتائج المهرجان:

وقيمتهــا  عــواد  محمــد  الفنــان  جائــزة 
الفنانــة  عليهــا  حصلــت  دوالر   1000
االيطاليــة انجيــال الراتكانــو عــن دورها 

في مسرحية” ماكينة بينوكيو”، 
جائــزة علــي الشــيراوي وقيمتهــا 1000 
دوالر ذهبــت للفنانــة العراقية آالء نجم 
عن دورها في مسرحية “ فالنة”، جائزة 
الفنــان عبــدهللا يوســف وقيمتهــا 1000 
دوالر حصل عليها الموسيقار البحريني 
محمــد حــداد عــن موســيقى مســرحية 

“لحن التماثيل” لمسرح أوال.
جائــزة الفنــان المرحوم جاســم شــريدة 
وقيمتهــا 1000 دوالر ذهبــت إلى الفنان 
السعودي عبدالرحمن المالكي عن دوره 

في مسرحية “تنصيص”
. جائزة الفنان المرحوم محمد البهدهي 
وقيمتهــا 1000 دوالر ذهبــت الى الفنان 
العراقــي باســل شــبيب عــن دوره فــي 

مسرحية “فالنة”، 
جائزة الشــاعر علي الشــرقاوي وقيمتها 
العمانــي  الفنــان  حققهــا  دوالر   1000
رامــي المشــيخي وذلــك عــن دوره فــي 

مسرحية “ مفقود”.
وســبق توزيع الجوائز وإعــالن الفائزين 
تكريــم الرعــاة والداعميــن ومــن بينهــم 
تميزهــا  نظيــر  وذلــك  “البــالد”  جريــدة 
األخــرى  الصحــف  دون  وانفرادهــا 
بتغطية يومية للمهرجان ونقلها الحدث 
إلــى المهتميــن أوال بأول، كمــا تم تكريم 
أعضاء مســرح أوال وهم يعقوب القوز 
ســلطان  ويوســف  العبيدلــي  ومحمــد 
تكريــم  إلــى  إضافــة  الشــرقاوي،  وفــوز 
أعضاء الشرف لهذه الدورة وهم الفنان 
عبدالرحمــن المال والفنــان علي العرادي 
والفنــان عبدالعزيــز عبدالحميد والفنان 

هاني الدالل.

طاقات فنية متفاوتة 

كاظــم  التحكيــم  لجنــة  رئيــس  ألقــى 
مؤنس كلمة في حفل الختام نذكر ابرز 

ما فيها: 
لقــد وجــدت اللجنــة ان ثمة تفــاوت في 
المســتوى  علــى  المســرحية  العــروض 
الفكري والفني واالحترافي وان بعضها 
اعتمــد علــى فضــاء تأويلــي يتباين بين 
الرمزية والتعبيرية والواقعية، ومع أنها 
اهتمت بانشغاالت اإلنسان إال أن أغلبها 
انشــغلت بممارســات نقدية متغافال عن 
المنهــج المعرفي الذي ينبغي أن يتحلى 

به الباحث المسرحي.
الشــخصيات  أن  اللجنــة  رصــدت  لقــد 
المســرحية ال تتحــدث بلغــة بيئتهــا وأن 
الحــوار فــي أغلــب العروض المســرحية 
يفيــض بالــكالم ويــدور في مــدار واحد 
ال يتعــداه، كمــا تحول إلــى فكرة حاكمة 
العــرض  فضــاء  مجمــل  علــى  مهيمنــة 
واالحترافيــة.  للبراعــة  افتقــاره  رغــم 
لقــد أشــارت اللجنــة ان بعــض عــروض 
المهرجان يتقدم شــكلها على مضمونها، 
مســتندة على االنفتاح التعبيري لحركة 
والمتصــل  المنتظــم  واإليقــاع  الجســد 
الكتــل  حــركات  مــع  الخارجــي  بشــكله 
علــى خشــبة المســرح، غيــر ان عروضــا 
أخــرى لــم توفــق فــي العبــور مــن بوابــة 
انفصــال  التعبيريــة بســبب  التجريديــة 
التشكيل الحركي عن منظومة العناصر 

العضوية لبنية نص العرض.
ثمــة طاقــات  ان  اللجنــة  كمــا وجــدت   
فنية متفاوتــة لدى العديد من الممثلين 
وتقــدر  والتقديــر  االهتمــام  تســتحق 
جهــود كل الفنانيــن الذيــن وقفــوا علــى 
خشــبة المســرح وتتمنــى لهــا المزيد من 

العطاء.

توصيات اللجنة

ضرورة أن تكون على هامش المهرجان 

حلقــات نقــاش ومداخــالت نقديــة تتبع 
العروض المسرحية، إضافة إلى دورات 
هامــش  علــى  عمليــة  وورش  تدريبيــة 

الممثــل  إعــداد  مجــال  فــي  المهرجــان 
واإلخــراج،  والتأليــف  والســينوغرافيا 
عــدد  بزيــادة  اللجنــة  توصــي  وأخيــرا 

عروض المشــاركة في المهرجان ســواء 
الــدورات  فــي  الخارجيــة  او  المحليــة 

القادمة.

تكريم هاني الدالل

تكريم “البالد”

تكريم الفنان السعودي عبدالرحمن المالكي

الشيخة هال تدشن كتاب الفنان المرحوم سالم سلطان

الجائزة الكبرى للعرض الروسي “الحب والكراهية”

الجائزة الكبرى للعرض اإليطالي “ماكينة بينوكيو” بالمناصفة

تكريم فوز الشرقاوي

تكريم أالء نجم

تكريم الموسيقار البحريني محمد حداد عن مسرحية لحن التماثيل

تكريم الفنان العماني رامي المشيخي

تكريم عبدالرحمن المال

الفنان اإليطالية انجيال

روسيا وإيطاليا تتقاسمان جائزة “أوال المسرحي” الكبرى
الحــدث ونقــل  للمهرجــان  يوميــة  بتغطيــة  لتفردهــا   ”^ “مســافات  تكريــم 
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قصة الطفل الذئب في الهند
فــي ظاهــرة غريبــة مــن نوعهــا، ولد التلميــذ الهندي الليت باتيدار بمــرض غريب يدعى “متالزمة الذئب” وهو عبارة عن شــعر 
كثيف يغطي معظم المناطق في جسده. وبالرغم من أن الغرباء يرمونه بالحجارة أحيانا، ويطلقون عليه لقب “قرد”، إال أنه 

ناجح ومشهور وكذلك محبوب وسط زمالئه داخل المدرسة الواقعة في مدينة راتالم بوالية ماديا براديش وسط الهند.

البريطانيــة يقــول الليــت  وبحســب صحيفــة “ديلــي ميــل” 
“ولــدت بشــعر كثيــر على وجهــي، وهذا يجعلنــي مختلفا عن 

اآلخريــن، أحيانــا أتمنــى لــو أننــي مثــل بقيــة 
األطفال، لكن ال يمكنني فعل شيء حيال 

ذلك، لقد اعتدت على حالتي، وعادة ما 
أشعر باالرتياح تجاه نفسي”.

باتيــل  حالــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
المســتعصية، فإنــه يحلــم بــأن يصبــح 

ذات يــوم ضابط شــرطة وأن “يضع 
فــي  والمجرميــن  اللصــوص  كل 

السجن”.
وتقــول والــدة الليت “بعد ســاعة 
من والدته دهشــت لرؤية جســده 
مــن  عاديــة  غيــر  بكميــة  مغطــى 

الشــعر، طلبنــا علــى الفــور مــن طبيــب 
األطفال المحلــي أن يفحصه، فقص 

شــعره الزائــد وقال إنه 
ال يوجــد عــاج لهــذا، 

إنــه مختلــف ولكن ما زال مميزا للغاية بالنســبة لي؛ ألنه ولد 
بعد العديد من الصلوات الخاصة”.

ومتازمــة الذئــب عبــارة عــن إفــراط فــي نمو الشــعر، 
وهــي حالــة مرضيــة تشــهد فيهــا بعــض األماكن 
في الجسم - مثل الوجه - نمًوا مفرًطا للشعر.

متازمــة  اســم  المــرض  هــذا  علــى  ويطلــق 
الذئــب، أو متازمة أمبراس. وعندما يصاب 
شــخص مــا بهــذا المــرض، فإنــه يعانــي مــن 
ظهور طبقات كثيفة من الشعر تجعل شكله 
أقرب إلى شكل شــخصيات “المستذئبين” 

الخيالية التي نراها في األفام.

وال توجد أسباب محددة تبين لماذا  «
يصاب الناس بهذا المرض، ولكن يعتقد 
الباحثون أنه ربما ناجم عن حدوث بعض 

االضطرابات الهرمونية والوراثية في جسم 
اإلنسان، وقد يحدث أحياًنا بعد اإلصابة 

بمرض السرطان.

تخلــى األميــر فيليــب زوج إليزابيــث 
عــن  طوعــا  تخلــى  بريطانيــا  ملكــة 
رخصة قيادة السيارة بعد ضلوعه في 

حادث تصادم الشهر الماضي.
 97( العمــر  مــن  البالــغ  األميــر  وكان 
دون  الحــادث  مــن  نجــا  قــد  عامــا( 
إصابات عندما انقلبت سيارة من نوع 
جانبهــا  علــى  يقودهــا  كان  الندروفــر 
بعــد اصطدامها بســيارة أخرى في 17 
يناير قرب ضيعة ســاندرينغهام شــرق 
إنجلتــرا. وجــاء فــي بيان القصــر “بعد 
تفكيــر عميق قــرر دوق إدنبرة التخلي 
طوعا عن رخصة القيادة الخاصة به”.

وفي السيارة األخرى، أصيبت  «
السائقة )28 عاما( بجروح في 

الركبة كما أصيبت مرافقتها )45 
عاما( بكسر في الرسغ. وكان 

معهما رضيع يبلغ من العمر 9 
أشهر. ووقع الحادث عندما كان 

األمير فيليب يخرج من طريق 
فرعي إلى الطريق الرئيس.

زوج ملكة بريطانيا 
يتخلى عن رخصة 

القيادة
حققت شرطة مدينة فريبورت في والية تكساس بالواليات المتحدة أمنية طفلة 
تبلغ من العمر 6 سنوات تعاني من مرض سرطان الرئة، في محاولة للتخفيف من 

ألمها وبث روح األمل فيها.

فــي  فريبــورت  مدينــة  شــرطة  ونشــرت 
واليــة تكســاس فيديــو علــى حســابها في 
تويتــر يظهــر الطفلة أبيغيــل أرياس وهي 
بدلــة  مرتديــة  القانونيــة  اليميــن  تــؤدي 
رســمية، لتتحقق بذلك أمنيتها بأن تصبح 
ضابطة في الشــرطة. وبدأت القصة حين 
تنامــى إلى مســامع المســؤولين في قســم 

شــرطة مدينة فريبورت أن أرياس تطمح 
ألن تكــون ضابطــة، فقــرروا أن يلبــوا لهــا 
طموحهــا فــي لمســة ال تخلو من المشــاعر 
اإلنســانية. وأعربــت الطفلــة أريــاس عــن 
ســعادتها بتحقيــق الشــرطة ألمنيتهــا فــي 
أن تصبــح أصغــر ضابطة في الباد، إن لم 

يكن في العالم.

قامــت شــرطة واليــة البحــر األحمر بإتــالف كمية ضخمة مــن الهيرويــن والحبوب 
المخدرة، التي تقدر بـ 2225 كيلوغراما وفًقا للضوابط القانونية ومعايير السالمة 

الالزمة إلتالف المخدرات، بحسب الشرطة.

البحــر  واليــة  فــي  أمنــي  مصــدر  وأكــد 
األحمــر في تصريحــات صحافية أن هذه 
الضبطيــة تعتبــر أكبر كمية مــن الهيروين 
الســودان  التــزام  مؤكــًدا  إتافهــا،  يتــم 
وتعاونــه التــام مــع المجتمــع الدولــي فــي 
مكافحــة المخــدرات فــي ظــل االتفاقــات 

الدولية في هذا المجال. كما أكد مسؤول 
فــي إدارة مكافحة المخدرات الســودانية 
أن هــذه الكميــة تــم ضبطهــا في الســاحل 
األمــن  جهــاز  بواســطة  للواليــة  الشــمالي 
دولــة  الســودان  أن  مبيًنــا  والمخابــرات، 

عبور لهذه المخدرات المقبلة من آسيا.

أصغر ضابطة شرطة بالعالم تبلغ 6 أعوام

إتالف كمية هائلة من المخدرات في السودان

منطاد الهواء الساخن يشق طريقه فوق المنطقة 
الجبلية “زيامسي” في النمسا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

هيفاء األسطورة

حــاز خبر دخول الفنانة اللبنانية 
هيفــا وهبــي عالم األزيــاء، التي 
حملــت مجموعتهــا األولى اســم 
معــدل  أعلــى   ،”Beau Voyou“
“البــاد”  حســاب  فــي  تفاعــل 
اليوميــن  فــي  “تويتــر”  علــى 
المســتخدم  وقــال  الماضييــن. 
“هيفــاء   @adanino_Wehbe
عالــم  فــي  األســطورة  وبــس 
الجمــال والرقي والذكاء وحتى 

الفاشن”.

مــع معانــاة نجمــة تلفزيون الواقــع، كيم 
كاردشــيان، مــع مرضها الجلــدي المزمن 
متابعيهــا  بمفاجــأة  قامــت  “الصدفيــة”، 
علــى تطبيــق إنســتغرام، بعــرض خلطــة 

جديدة “للقضاء عليه”.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية 
منــذ  كانــت  عامــا(   38( كاردشــيان  أن 
مــع  معاناتهــا  بشــأن  منفتحــة  البدايــة 
الصدفية، إال أنها لجأت لـ “خلطة مقززة” 

تسعى من خالها للتغلب على المرض.
جــدا  يائســة  “أنــا  كاردشــيان:  وقالــت 
إلــى  لجــات  لذلــك  الصدفيــة..  بســبب 
أظهــرت صحنــا  ثــم  الصينــي”،  العشــب 
يبدو أنه يحتوي على سائل داكن اللون.

وتابعت: “حصلت على خلطة  «
خاصة.. سأجربها للقضاء على 

هذا المرض”، فيما لم تكشف عن 
مكونات الخلطة. وذكرت أنه طلب 
منها أن تشرب هذا السائل مرتين 

في اليوم، مضيفة أن “مذاقه مر 
ومقزز للغاية”.

أعلنــت منطقــة روســية، تقع فــي الدائرة 
تعرضهــا  بعــد  الطــوارئ  حالــة  القطبيــة، 
للغــزو مــن قبل الدببة القطبية، فأشــاعت 
أجواء من الرعب وسط السكان، وفقا لما 

ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وكان 52 دبــا قطبيا قــد هاجمت أرخبيل 
والحقــت  الروســية  زمليــا  نوفايــا  جــزر 
آالف   3 قرابــة  عددهــم  البالــغ  ســكانها 
نســمة واقتحمــت منــازل بعضهــم، بينمــا 
بــات باقي الســكان يخشــون الخروج من 
بيوتهــم. وجــاء فــي تحذيــر المســؤولين 
الــروس أن المنطقــة تتعــرض لما وصفته 
“هجومــا واســع النطــاق” من قبــل الدببة، 
بالفعــل  اجتاحــت  أنهــا  إلــى  مشــيرة 
مســتوطنة “بيلوشيا غوبا” الكبيرة، وكان 

سلوكها “عدائيا للغاية”.

وقال نائب رئيس اإلدارة المحلية  «
في المنطقة ألكساندر ميناييف إن 
السكان خائفون ويخشون الخروج 

من منازلهم؛ بسبب غزو الدببة 
القطبية، وأصبحت الحياة اليومية 

في المنطقة مضطربة ومربكة.

كيم كاردشيان تلجأ 
لـ “الخلطة المقززة”

غزو الدب القطبي 
يرعب الروس دخلــت الكويــت، أمس األحد، موســوعة “غينيــس” لألرقام القياســية، وذلك عبر أطول 

علم في العالم رفع آالف الطلبة والمعلمين، وفق ما قال مســؤولون كويتيون، بحســب 
وكالة األنباء الرسمية الكويتية “كونا”.

وقــال وزیــر التربیــة ووزیر التعلیــم العالي 
دخــول  “إن  العازمــي،  حامــد  الكویتــي 
لألرقــام  )غینیــس(  موســوعة  الكویــت 
اإلصــرار  یؤكــد  علــم  بأطــول  القیاســیة 
والعزیمــة علــى تخلیــد اســم وطننــا الغالي 

فــي ھــذا الســجل العالمي”. وجــاء تصريح 
العازمي للصحافیین على ھامش االحتفال 
شــارك فيــه 4 آالف طالــب ومعلــم بدخــول 
البــاد إلــى الموســوعة العالميــة تزامنــا مع 

احتفاالت الكویت بأعیادھا الوطنیة.

الكويت تدخل “غينيس” بأطول علم

نشرت هيئة الترفيه السعودية مقطع فيديو ترويجي لعودة الفنانة المصرية شريهان 
للمسرح، بعد توقف دام أكثر من 30 عاما. وقالت الهيئة في تغريدة لها على صفحتها 

الرسمية في موقع التواصل االجتماعي “تويتر” إن شريهان ستقدم في السعودية 6 
عروض مسرحية مخصصة للعائات. وروجت الهيئة للعروض الفنية والمسرحية التي 

تستضيفها المملكة في الفترة المقبلة بعد توقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عددا من مذكرات التفاهم مع عدد كبير من الفنانين 

وشركات اإلنتاج المصرية التي من شأنها تدعيم القطاع الترفيهي في المملكة. تتزامن ھذه االحتفالیة مع احتفاالت الكویت بعید االستقالل الـ58 وعید التحریر الـ28 والذكرى الـ13 
لتولي أمیر الكويت مقالید الحكم. يذكر أن طول علم الكویت الجديد يبلغ 2019 مترا.

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  كنت قد وضعت هذا العنوان لمقالة سابقة نشرت قبل فترة وتراني اآلن أعود إليه ثانية
ووراء ذلــك ســببان، األول هــو أنه يخدم وبشــكل يــكاد يكون كبيًرا مــادة المقال الحالية، 

وثانًيا هو أن هذا العنوان في حّد ذاته يمكن أن يكون مقالة لوحده أو هكذا أتصّور.
Û  فــي ســياق ذاك العنــوان أذكــر وأنــا طالــب فــي المرحلــة اإلعداديــة أن طلــب منــا مــدرس

اللغــة العربيــة فــي حصــة التعبيــر، والتــي كانــت تســمى حينــذاك حصــة اإلنشــاء، طلــب 
منــا وصــف مبــاراة فــي كــرة القدم. أحــد الطلبــة المعروفين بعــدم الجدية فــي التحصيل 
الدراســي، والــذي كان كثيــر اللجــوء إلــى األعــذار لحجــب الســبب الحقيقي وهو الكســل 
والخمول، كتب سطًرا واحًدا فقط بما معناه: نزل المطر بغزارة فتأجلت المباراة! تصرف 
ذلــك الطالــب بتلــك الصــورة الســلبية وإن كان قريًبا مــن الفكاهة إال أنــه عكس وبوضوح 
سلوكياته وتوجهه الذهني )his attitude(، ولكن يتوّجب علّي هنا أن أذكر وللحقيقة أنه، 
أي الطالــب، كان محترًفــا فــي إيجــاد األعــذار، وإن لم يجدها الخترعهــا. ال أدري إن َحَمل 
زميلنــا الطالــب تلك الخصلة غير المحمودة معه في حياته العملية، أتمنى أن يكون نفًيا؛ 
ألن اللجوء إلى األعذار يعني التهرب من اإلنجاز وهذا أحد مكونات الفشــل، فشــل الفرد 

وبالتالي فشل المؤسسة.
Û  البعــض منــا فاشــل فــي اإلنجــاز ولكنه مبــدع في اختــراع األعــذار، ففي إحــدى محطات

عملــي حــدث وأن عشــت تجربــة من هذا النوع مــع أحدهم، فقد كان ذاك المســؤول فعًا 
مبدًعا في خلق األعذار وكان يطلق عليها “الظروف” ومثااًل على ذلك:

Û .لم أنجز الموضوع لظروف خارجة عن إرادتي
Û  لــم أنّفــذ المشــروع بعــد لظروف تتعلــق بمناخ العمل غيــر العادي. لم أحقق الهدف بســبب

الظروف المستجدة على السطح! وهكذا.
Û  كان صاحبنا كثير التخفي وراء ســتار اســمه الظروف، وتعاملت معه بذات األداة، ففي

نهاية العام ســلمته اســتمارة تقييم أدائه الوظيفي وبعد تفحص النتيجة طالعني وهو 
يقول باستياء واضح: ما هذا؟ أجبته بهدوء غير عادي: يبدو أن الظروف لم تساعدني 
في تجاوز الواقع والحقيقة أليس كذلك؟ هناك مقولة جميلة لبيرنارد شو عن الظروف 
يقــول فيهــا: يلــوم النــاس ظروفهم على مــا هم فيه من حال ولكنــي ال أؤمن بالظروف، 
فالناجحــون فــي هــذه الدنيا أناس بحثــوا عن الظروف التي يريدونهــا فإذا لم يجدوها 

وضعوها بأنفسهم.

أريــد إنجــاًزا 
ال أعذاًرا...!
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االثنين
11 فبراير 2019 
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