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المنامة - بنا

أطلــق رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة البرنامــج 
الوطنــي للتوظيــف بنــاء علــى توصيــة اللجنــة 
التنســيقية برئاســة صاحب الســمو الملكي ولي 
العهــد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس 

مجلــس الــوزراء. ويهدف البرنامــج إلى إعطاء 
فرصــه  وتعــزز  البحرينــي  للمواطــن  األفضليــة 
ليكــون الخيــار األول فــي التوظيــف في ســوق 
العمــل مــع الحفــاظ علــى مرونــة ســوق العمــل 

الستقطاب الكفاءات.

بادر اآلن .. بالتسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف 
في مقر وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمدينة عيسى

mlsdbahrain@للتواصل واالستفسار 

عزيزي الباحث عن عمل

العاهل وخــادم الحرمين يبحثان مجريــات األحداث بالمنطقة

دور ريادي للسعودية بنصرة قضايا األمة

المنامة - بنا

أعــرب عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عــن واعتــزازه 
المملكــة  بــه  الــذي تضطلــع  الريــادي  بالــدور 
العربيــة الســعودية الشــقيقة بقيــادة عاهــل 
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة خــادم 
بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن 
القضايــا  نصــرة  فــي  ســعود  آل  عبدالعزيــز 

العادلة لالمــة العربية والدفاع عن مصالحها 
العليــا، والحــرص الدائم على توحيد الجهود 
التحديــات  لمواجهــة  العربيــة؛  والمواقــف 
كافــة. والتقــى جاللته أمس خــادم الحرمين 
الشريفين، بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة 
شــرم الشيخ في إطار مشاركة العاهلين في 
أعمــال القمة العربية األوروبيــة األولى التي 

تستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وجــرى فــي اللقــاء بحث مجريــات األحداث 
اإلقليميــة  والتطــورات  المنطقــة،  فــي 
النظــر حيالهــا،  وتبــادل وجهــات  والدوليــة، 
القضايــا  أهــم  اســتعراض  إلــى  إضافــة 
أعمــال  جــدول  علــى  المدرجــة  والمواضيــع 

القمة.

المنامة - النيابة العامة

صــرح رئيس النيابة عبد الهادي العصفور بأن نيابة 
المرور باشــرت التحقيق في حادث سير وقع أمس 
فــي منطقة المالكية، ونتج عنه وفاة طفل يبلغ من 
العمــر 4 ســنوات وإصابــة كل مــن شــقيقه البالغ من 
العمر 6 ســنوات ووالدتهمــا. وأضاف العصفور: كان 
المتهــم يقــود الشــاحنة دون حيطــة وحذر منشــغالً 
بالهاتف أثناء القيادة، وتم استجواب قائد الشاحنة 

ا على ذمة القضية. وأمرت بحبسه احتياطيًّ

حبس المتهم بدهس 
“طفل المالكية”
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سجل اآلن لتجعل من مشروع أحالمك حقيقة

)04(

أعلنت شــركة “بنفت” عن خدمة “اعرف عميلك إلكترونيا E-KYC”، المشــروع 
الوطنــي الجديــد الــذي يعتبــر األول مــن نوعــه على مســتوى الوطــن العربي ، 

حيث سيتم تطبيقه بالربع الثاني من العام الجاري.

“بنفت”: “اعرف عميلك إلكترونًيا”

)02(

)11(

المنامة- وزارة الخارجية

بيــان  فــي  الخارجيــة  وزارة  رحبــت 
أمــس بقــرار المملكــة المتحــدة الصديقــة 
بتصنيف ميلشــيات ما يســمى بحزب هللا 
السياســي  بجناحيهــا  إرهابيــة  كمنظمــة 
القــرار  هــذا  أن  مؤكــدة  والعســكري، 
يعــد خطــوة مهمــة فــي جهــود مكافحــة 
اإلقليمــي  الصعيديــن  علــى  اإلرهــاب 
مــن  الحــزب  هــذا  يمثلــه  لمــا  والدولــي، 
مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على 

الدوليين.وأعربــت وزارة  األمــن والســلم 
الخارجيــة عــن تقديرهــا للجهــود الكبيرة 
والقــرارات االســتراتيجية التــي تتخذهــا 
المملكــة المتحــدة والتي تعكــس حرصها 
بــكل  اإلرهــاب  محاربــة  علــى  الشــديد 
أشــكاله والتصــدي للجماعــات اإلرهابيــة 
واأليديولوجيات المتطرفة، مشددة على 
ضــرورة تحــرك المجتمــع الدولــي باتخــاذ 
مثــل هــذه الخطــوات الحاســمة وتكثيف 

التنســيق  وتعزيــز  المتبــادل  التعــاون 
المشــترك بمــا يكفــل القضــاء علــى العنف 

والتطرف واإلرهاب.
وجــددت وزارة الخارجيــة موقــف مملكة 
البحريــن الثابــت الرافــض لإلرهــاب مهما 
يؤكــد  والــذي  ومبرراتــه  دوافعــه  كانــت 
ضــرورة العمل المشــترك وتضافر الجهود 
الظاهــرة  هــذه  علــى  للقضــاء  الهادفــة 

الخطيرة التي تزعزع األمن والسلم.

ترحيب بقرار بريطانيا تصنيف “حزب اهلل” منظمة إرهابية

خطة وطنية لزيادة فرص عمل 
البحرينيين تتضمن 4 مبادرات

جاللة الملك في لقاء مع خادم الحرمين الشريفين

زينب العكري من خليج البحرين | تصوير: خليل إبراهيم

8.4 مليون دينار أرباح “بي أم أم آي”2.6 مليون دينار أرباح “سوليدرتي” 2018
حققت سوليدرتي البحرين  «

أرباحا صافية في محفظة 
المساهمين بلغت 2.3 

مليون دينار للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 

2018 مقابل صافي أرباح بلغت 96 ألف دينار عن الفترة 
المماثلة السابقة، ما يمثل زيادة بنسبة 2302 %.

حققت مجموعة بي  «
أم أم آي صافي أرباح 

سنوية قدرها 8.4 
مليون دينار )مقارنة 

بـ 8.6 مليون دينار 
للعام 2017( للسنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2018.
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جاللــة الملــك يســتعرض مــع خــادم الحرميــن آخــر التطــورات

مساٍع لتطوير آليات التعاون والتنسيق

التقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس، أخاه عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ في إطار مشاركة العاهلين في أعمال القمة العربية األوروبية األولى التي تستضيفها جمهورية 

مصر العربية الشقيقة.

واســتعرض جاللة الملــك وأخوه خادم 
الحرميــن الشــريفين أواصــر العالقــات 
األخويــة التاريخية الوثيقة التي تجمع 
العربيــة  والمملكــة  البحريــن  مملكــة 
السعودية الشقيقة، والتي تشهد تطورا 
مســتمرا في مختلف الميادين، معربين 
عــن اعتزازهما بالمســتوى المتميز الذي 
وصلــت إليــه هــذه العالقات الراســخة، 
آليــات  لتطويــر  المســتمر  والســعي 
التعاون والتنسيق على مختلف الصعد 
في ظل حــرص القيادتين على تحقيق 
علــى  والمنفعــة  بالخيــر  يعــود  مــا  كل 
البلديــن والشــعبين الشــقيقين ويخــدم 

مصالحهما المشتركة.
وثمــن جاللة الملــك المواقف المشــرفة 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  ألخيــه 
والداعمــة على الــدوام لمملكة البحرين 
وشــعبها فــي كل المواقــف والظــروف، 
وجهوده في توطيد وترسيخ العالقات 

البحرينية السعودية.
كمــا جرى خــالل اللقاء بحــث مجريات 
والتطــورات  المنطقــة،  فــي  األحــداث 
اإلقليميــة والدوليــة، وتبــادل وجهــات 

النظــر حيالهــا، إضافــة إلــى اســتعراض 
أهم القضايــا والمواضيع المدرجة على 
جدول أعمــال القمة العربية األوروبية، 
تطلعهمــا  عــن  العاهــالن  أعــرب  حيــث 
فــي أن تســهم القمــة التاريخيــة المهمة 
فــي تقوية الشــراكة العربيــة األوروبية 

وتعزيــز أطــر التعاون على المســتويات 
والتطلعــات  األهــداف  لتحقيــق  كافــة 

المشتركة للجانبين.
وأعــرب صاحــب الجاللــة عــن تقديــره 
واعتــزازه بالدور الريــادي الذي تضطلع 
به المملكة العربية الســعودية الشــقيقة 

بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين في 
نصــرة القضايــا العادلــة لالمــة العربيــة 
والدفــاع عن مصالحها العليا، والحرص 
الدائــم علــى توحيد الجهــود والمواقف 
كافــة.  التحديــات  لمواجهــة  العربيــة؛ 

حضر اللقاء الوفدان المرافقان.

المنامة - بنا

جاللة الملك في لقاء مع خادم الحرمين الشريفين
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بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى 
أخيه صاحب الســمو الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصبح أمير دولة الكويت الشقيقة؛ 
بمناســبة الذكــرى الســنوية للعيــد الوطنــي 

لدولة الكويت.
تهانيــه  أطيــب  عــن  جاللتــه  وأعــرب   
والســعادة  الصحــة  موفــور  لــه  وتمنياتــه 
ولشــعب دولة الكويت الشــقيق المزيد من 
التقــدم واالزدهــار فــي ظــل قيــادة ســموه 

الحكيمة.
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  وبعــث 
الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
الســمو  أخيــه صاحــب  إلــى  تهنئــة  برقيــة 
الشــيخ صباح األحمد الجابــر الصباح أمير 
دولــة الكويــت بمناســبة الذكــرى الســنوية 
ضمنهــا  الشــقيقة،  للدولــة  الوطنــي  للعيــد 
أمنياتــه  وأطيــب  تهانيــه  خالــص  ســموه 
لســمو أمير دولــة الكويت بموفــور الصحة 
الشــقيق  الكويتــي  وللشــعب  والســعادة 
دوام التقــدم والرقــي، مؤكدا ســموه متانة 
الوطيــدة  التاريخيــة  األخويــة  العالقــات 
القائمــة بين البلدين والشــعبين الشــقيقين 
ومــا وصلت إليــه هذه العالقــات من تطور 

وازدهار في المجاالت كافة.
 كمــا بعــث صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 

الــوزراء برقيتــي تهنئــة مماثلتيــن إلــى كل 
من أخيه سمو الشيخ نواف األحمد الجابر 
الصبــاح ولــي عهــد دولــة الكويــت وأخيــه 
ســمو الشــيخ جابــر المبارك الحمــد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء، مهنئا ســموه فيهما 

بهذه المناسبة الوطنية.
إلــى ذلــك، بعــث ولــي العهــد نائــب القائــد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة إلى 
أخيه صاحب الســمو الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، 
عبر سموه فيها عن صادق تهانيه بمناسبة 
للدولــة  الوطنــي  للعيــد  الســنوية  الذكــرى 
الشقيقة، متمنيا سموه ألمير دولة الكويت 
دوام الصحة والســعادة وللشــعب الكويتي 
الشــقيق كل التقدم والتطور، منوها سموه 
بما تشــهده العالقــات البحرينيــة الكويتية 

من تقدم وازدهار على المستويات كافة.
كما بعث صاحب الســمو الملكي ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء برقيتيــن مماثلتيــن إلــى 
أخيــه ســمو الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر 
الصبــاح ولــي العهــد وأخيــه ســمو الشــيخ 
جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس 
الوزراء، مهنئا ســموه فيهما بهذه المناسبة 

الوطنية.

البحرين تهنئ الكويت بالعيد الوطني

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة دولــة أمــس، رئيــس وزراء الجمهورية اللبنانية الشــقيقة ســعد 
الحريري، بقاعة المؤتمرات الدولية في مدينة شرم الشيخ، على هامش اجتماعات القمة العربية األوروبية األولى، حيث نقل الى جاللته 

تحيات وتقدير أخيه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون  وتمنياته الطيبة لشعب مملكة البحرين بدوام التقدم والرخاء.

ورحــب صاحــب الجاللــة برئيــس الــوزراء 
وتمنياتــه  تحياتــه  بنقــل  وكلفــه  اللبنانــي، 
للرئيــس اللبنانــي، ولشــعب لبنــان الشــقيق 

بمزيد من التطور واالزدهار.
 وأشــاد جاللته بالعالقات الثنائية األخوية 
البلديــن  تربــط  التــي  الوطيــدة  الطيبــة 
القائــم  التعــاون  وبمســتوى  الشــقيقين 
مؤكــدًا  المجــاالت،  مختلــف  فــي  بينهمــا 
وقــوف مملكــة البحريــن إلــى جانــب لبنــان 
فــي جهــوده للحفاظ علــى وحدته الوطنية 

وسيادته وأمنه واستقراره.
 كمــا جــرى خــالل اللقــاء بحــث األوضــاع 

الراهنــة في المنطقة، وآخر التطورات على 
الصعيديــن اإلقليمي والعالمــي، إضافة إلى 
معربــًا  المشــترك،  االهتمــام  ذات  القضايــا 
جاللــة الملــك عــن تمنياتــه لســعد الحريري 
بالتوفيــق والســداد فــي جهــوده لتحقيــق 
تطلعات الشعب اللبناني في األمن والسالم 

واالستقرار.
الــوزراء  رئيــس  دولــة  أعــرب  مــن جانبــه   
اللبناني عن سعادته بلقاء صاحب الجاللة، 
وعبر عن شكره لجاللته على اهتمام مملكة 
البحرين وحرصها على دعم لبنان من أجل 

تعزيز وحدته وضمان أمنه واستقراره.

ــاع  ــام لـــقـــوة دفـ ــعـ اســتــقــبــل الـــقـــائـــد الـ
خليفة  الشيخ  الركن  المشير  البحرين 
بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة 
الملحق العسكري  العامة صباح أمس، 
بسفارة االتحاد السويسري المقيم في 
Gi�  أبوظبي العقيد جيروالمو ماتيزي
بمناسبة  وذلــك  rolamo Matteazzi؛ 
معتمد  جديدا  عسكريا  ملحقا  تعيينه 

لدى المملكة.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
متمنيا  السويسري،  العسكري  بالملحق 
التوفيق والنجاح في منصبه  له دوام 
استعراض  اللقاء  خالل  وتم  الجديد، 
القائمة  الــصــداقــة والــتــعــاون  عــالقــات 
بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

جاللة الملك مستقبال رئيس الوزراء اللبناني

الرفاع - قوة الدفاع

ــة فـــي الــمــنــطــقــة ــنـ ــراهـ ــري األوضـــــــاع الـ ــريـ ــحـ ــث مـــع الـ ــح ــب ــة الــمــلــك ي ــاللـ جـ

البحرين تقف مع لبنان في جهوده للحفاظ على وحدته

استعراض العالقات 

02بين المنامة وسويسرا

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة 
أمس وزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية الصديقة جان إيف لودريان 
بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شــرم الشــيخ، وذلك في إطار مشــاركة 
جاللتــه فــي القمــة العربيــة األوروبيــة األولــى المنعقــدة بجمهورية مصر 

العربية الشقيقة.

وجــرى خــالل اللقاء اســتعراض مســار 
عالقــات الصداقة والتعــاون التاريخية 
البلديــن  بيــن  تجمــع  التــي  الوثيقــة 
الصديقيــن فــي ظل الحرص المشــترك 

على تعزيزها في مختلف المجاالت.
بالمســتوى  الجاللــة  صاحــب  وأشــاد 
المتقــدم الــذي وصلــت إليــه العالقــات 
يشــهده  ومــا  الفرنســية،   - البحرينيــة 
التعاون الثنائي من نمو وتطور مستمر 
بمــا يخــدم مصالح وتطلعات الشــعبين 

الصديقين.

لرئيــس  تقديــره  عــن  وأعــرب جاللتــه 
الصديقــة  الفرنســية  الجمهوريــة 
إيمانويــل ماكرون لما يوليه من حرص 
واهتمــام علــى تطوير روابــط الصداقة 
بالــدور  منوهــا  البحريــن،  مملكــة  مــع 
علــى  الفرنســية  للجمهوريــة  الفاعــل 
الصعيــد اإلقليمــي والعالمــي وجهودها 
والســلم  األمــن  تعزيــز  فــي  الدءوبــة 

الدولي. 
وزيــر  مــع  جاللتــه  اســتعرض  كمــا 
الخارجية الفرنسي عددا من المواضيع 

التي تناقشــها القمة العربية األوروبية، 
والتــي تخدم مجــاالت التعاون وتعزيز 

الحوار العربي -األوروبي.

الخارجيــة  وزيــر  أعــرب  جانبــه،  ومــن 
علــى  وتقديــره  شــكره  عــن  الفرنســي 
الدعــم والتشــجيع الــذي يوليــه جاللته 

لتطويــر  تهــدف  التــي  الجهــود  لــكل 
العالقــات الثنائيــة وفتح آفــاق جديدة 
للتعاون والتنسيق، مشيدا بدور مملكة 

البحريــن المحــوري كشــريك مهــم فــي 
إرســاء دعائــم األمــن واالســتقرار فــي 

المنطقة.

المنامة - بنا

جاللة الملك: جهود ملحوظة لفرنسا في تعزيز السلم الدولي

جاللة الملك مستقبال وزير الخارجية الفرنسي
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الحريري: نشكر جاللته على موقفه 
الداعم لوحدة وأمن لبنان
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة أمــس أخاه عضو 
المجلس األعلى بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، حاكم الفجيرة صاحب السمو 
الشــيخ حمد بن محمد الشــرقي رئيس وفد دولة اإلمارات العربية المتحدة للقمة العربية 
األوروبية األولى، على هامش مشاركة جاللته في القمة العربية األوروبية األولى، وذلك 

بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ.

وفــي بداية اللقاء، نقل ســمو حاكم الفجيرة 
الملــك أطيــب تحيــات إخوانــه  إلــى جاللــة 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ 
رئيــس  نائــب  آل مكتــوم  راشــد  بــن  محمــد 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد آل 
نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المســلحة، وأصــدق تمنياتهم لمملكة 
البحرين وشــعبها بتحقيق المزيد من الرفعة 
واالزدهــار في ظــل القيــادة الحكيمة لجاللة 
الملك، فيما كلف جاللته ســموه بنقل خالص 
تحياتــه وتمنياتــه إلخوانــه صاحــب الســمو 
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  رئيــس 
وصاحــب الســمو نائــب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب الســمو 
األعلــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي  عهــد  ولــي 
للقــوات المســلحة، ولشــعب دولــة اإلمــارات 
ورحــب  والنمــاء.  التقــدم  بــدوام  الشــقيق 
صاحب الجاللة الملك بأخيه صاحب الســمو 
الشــيخ حمد بــن محمد الشــرقي، وأكد عمق 
العالقــات األخوية التاريخية الراســخة التي 
اإلمــارات  ودولــة  البحريــن  مملكــة  تجمــع  

ترتكــز  والتــي  الشــقيقة،  المتحــدة  العربيــة 
علــى أســس قويــة مــن التعــاون والتنســيق 
الوثيــق فــي جميع المجاالت. وأشــاد جاللته 
بالمكانة الرفيعة التي تتبوأها دولة اإلمارات 
العربية المتحدة على المســتوى الدولي، وما 
متميــزة  ونجاحــات  إنجــازات  مــن  حققتــه 
علــى مختلــف األصعــدة بفضل نهــج قيادتها 
الحكيمــة، وبدورهــا الفاعــل فــي الدفــاع عن 
ومســاندة  الخليجيــة  والمصالــح  القضايــا 
القضايــا العربيــة واإلســالمية وخدمة األمن 
اســتعرض  كمــا  المنطقــة.  فــي  واالســتقرار 
جاللتــه مــع ســمو حاكــم الفجيــرة عــددا مــن 
القضايــا موضــع اهتمــام البلدين الشــقيقين، 
وكذلــك الموضوعــات المدرجــة علــى جدول 
أعمــال القمــة العربيــة األوروبيــة. وقد أشــاد 
محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
حاكــم  األعلــى  المجلــس  عضــو  الشــرقي 
الفجيــرة بالجهــود الكبيــرة لصاحــب الجاللة 
فــي توطيــد الروابــط األخويــة الوثيقــة بين 
مؤكــدا  اإلمــارات،  ودولــة  البحريــن  مملكــة 
أن العالقــات البحرينيــة- اإلماراتيــة تحظى 
علــى الــدوام بدعــم ورعاية قيادتــي البلدين 

الشقيقين.

جاللة الملك مستقبال عضو المجلس األعلى بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم الفجيرة

المنامة - بنا

مكانة رفيعة لإلمارات على المستوى الدولي
ــمــشــتــركــة ــم الــفــجــيــرة الــقــضــايــا ال ــاكـ ــرض مـــع حـ ــع ــت ــس ــة الــمــلــك ي ــالـ جـ

العهــد  ولــي  الملــك  جاللــة  نائــب  التقــى 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفة وذلك صباح أمس بقصر القضيبية.

وخــالل اللقاء أكد ســموهما أهميــة الكلمة 
الســامية التي وجهها عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة 
إلــى القمــة العربية األوروبيــة التي عقدت 
في شــرم الشــيخ، والتي حــددت توجهات 
مملكــة البحرين نحــو مواجهــة التحديات 

وعلــى  بالــدول  تحيــق  التــي  والمخاطــر 
الشــؤون  فــي  والتدخــل  اإلرهــاب  رأســها 
الســالم  تحقيــق  جهــود  ودعــم  الداخليــة 
خيــر  يحقــق  الــذي  العالمــي  واالســتقرار 

البشرية ودوام االزدهار.
 وشــدد ســموهما على أهمية الموضوعات 

التــي تناولتها القمة، والتي وفرت المنصة 
الحوارية بين الجانبين العربي واألوروبي، 
نحــو مزيــد مــن التنســيق والتعــاون الــذي 

يخدم الجانبين.
الموضوعــات  إلــى  ســموهما  وتطــرق 
أكــد  حيــث  المحلــي،  بالشــأن  المتصلــة 

صاحــب الســمو الملكي نائــب جاللة الملك 
ولــي العهد وصاحب الســمو الملكي رئيس 
تبنــي  فــي  الحكومــة  اســتمرار  الــوزراء 
المبــادرات التــي تكفــل دمــج المواطنيــن 
العمــل  ســوق  فــي  عمــل  عــن  الباحثيــن 

وجعلهم الخيار األفضل.

المنامة - بنا

خريطة طريق لوقف التدخالت و مواجهة التحرشات واإلرهاب

سمو نائب جاللة الملك في لقاء مع سمو رئيس الوزراء

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة رســالة 
لرئيــس مجلــس  األول  النائــب  مــن  شــكر 

النواب عبدالنبي أحمد هذا نصها:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر 

حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 بداية اســمحوا لي أن أتقّدم إلى ســموكم 
الكريــم بخالــص الشــكر والتقديــر علــى ما 
وســرعة  وتعــاون  حــرص  مــن  أبديتمــوه 
استجابة الستقبالنا يوم الخميس الموافق 
2019م فــي مجلــس ســموكم  21 فبرايــر 
العامــر مــع مجموعــة من زمالئــي أصحاب 

السعادة أعضاء مجلس النواب. 
صاحــب الســمو الملكــي، لقــد ســعدنا بلقاء 

بأثــواب الصحــة  ســموكم وأنتــم ترفلــون 
والعافيــة بعــون من هللا وتوفيقــه، كما أننا 
ســعدنا كثيًرا بما لمســناه من لدن ســموكم 
مــن تفاعــل خــالق مــع ما طــرح مــن أفكار 
ومقترحــات محــل البحــث واالهتمــام في 
اللقــاء المذكــور، وإننــا علــى ثقــة تامــة من 
أن حــرص وتوجيهــات ســموكم الســديدة 
للــوزراء المعنييــن ســتثمر بــإذن هللا خيــًرا 

لمصلحة الوطن والمواطنين.
آملين أن تســتمر لقاءاتنا مع ســموكم على 
الخيــر دائًما؛ خدمة لمصالح شــعبنا وتقدم 

ونماء هذا الوطن الغالي. 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،، 

عبدالنبي سلمان أحمد
النائب األول لرئيس مجلس النواب

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر النائب األول لرئيس النواب

جاللـة العاهل يغـادر شرم الشيـخ بعـد ختـام القمـة العربيـة األوروبيـة
الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  غــادر 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة أمــس جمهوريــة 
مصــر العربيــة الشــقيقة، بعد أن تــرأس جاللته 
وفــد مملكــة البحرين إلى أعمــال القمة العربية 
األوروبيــة األولــى التي اختتمت جلســاتها في 

مدينة شرم الشيخ.
وقــد بعــث جاللــة العاهــل برقيــة شــكر وتقدير 
العربيــة  مصــر  جمهوريــة  رئيــس  أخيــه  إلــى 

الشقيقة عبدالفتاح السيسي فيما يلي نصها:

السيســي  عبدالفتــاح  الرئيــس  األخ  فخامــة 
حفظه هللا

رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

مصــر  جمهوريــة  نغــادر  ونحــن  ليســرنا  فإنــه 
القمــة  أعمــال  انتهــاء  بعــد  الشــقيقة  العربيــة 
العربيــة األوروبيــة األولــى، أن نعبــر لفخامتكم 
حفــاوة  علــى  وتقديرنــا  شــكرنا  خالــص  عــن 
الوفــادة  وحســن  الضيافــة  وكــرم  االســتقبال 
الــذي أحطتمونــا بــه، مؤكديــن عميــق اعتزازنــا 
بالعالقــات األخويــة الوطيــدة التــي تربــط بين 
المســتويات  الشــقيقين علــى  بلدينــا وشــعبينا 
كافــة، كما نتقدم إلى فخامتكم بخالص الشــكر 

المقــدرة  ومســاعيكم  البنــاءة  جهودكــم  علــى 
فــي تعزيــز ســبل التعــاون المثمــر بيــن الــدول 
العربيــة والــدول األوروبيــة بمــا يدعــم القضايا 
والمصالــح العربيــة، ومــا طرحتمــوه مــن رؤى 
متطــورة وأفــكار خالقــة كان لهــا أطيــب األثــر 
التاريخيــة والتوصــل  القمــة  فــي نجــاح هــذه 
لنتائــج هامــة تلبــي تطلعاتنــا لمزيد مــن التقدم 
والرخاء واالستقرار للدول العربية واألوروبية 
علــى الســواء وتمكينهــا مــن المواجهــة الفاعلة 

لمختلف التحديات التي تمر بها.
وإننــا إذ نؤكــد مجــددا أنــا ســنظل لمصــر ســندا 
جانبهــا  إلــى  بالوقــوف  الثابــت  نهجنــا  وعلــى 
أن  تعالــى  هللا  لندعــو  الظــروف،  كافــة  فــي 
يمتعكــم بموفور الصحــة والعافية، وأن يحفظ 
جمهوريــة مصر العربية الشــقيقة ويديم عليها 
األمن واالســتقرار، ويوفقنــا جميعا لكل ما فيه 
خيــر وصــالح شــعوبنا وأمتنــا العربيــة والعالــم 

أجمع.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

أخوكم 
حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين

مستمرون بتبني 
المبادرات الرامية لدمج 
العاطلين بسوق العمل

ســمو نائــب جاللــة الملــك وســمو رئيــس الــوزراء يشــيدان بالكلمــة الســامية بقمــة “شــرم”

عاد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أرض الوطن أمس 
قادمــا مــن جمهوريــة مصــر العربية. وقد تــرأس جاللته وفــد مملكة البحريــن إلى أعمال 

القمة العربية األوربية األولى التي اختتمت جلساتها في مدينة شرم الشيخ أمس.

جاللة الملك يعود إلى الوطن
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ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة االعتيادية األسبوعية 
لمجلــس الــوزراء وذلــك بقصــر القضيبية صباح أمس. وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياســر الناصر عقب 

الجلسة بالتصريح التالي:

أشــاد مجلــس الــوزراء بمــا جــاء فــي 
الخطــاب الســامي الــذي وجهــه عاهل 
البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة فــي القمــة العربيــة 
مدينــة  فــي  عقــدت  التــي  األوروبيــة 
شــرم الشــيخ، ونــوه المجلــس بأهمية 
زيــادة  فــي  ونتائجهــا  القمــة  هــذه 
وتعزيــز  األوروبــي  العربــي  التعــاون 
الفهــم المشــترك بيــن الجانبيــن حيــال 
التــي  والقضايــا  التحديــات  مختلــف 
تواجههــا الــدول العربيــة واألوروبيــة 
مثنًيــا  اإلرهــاب،  مقدمتهــا  وفــي 
المجلــس علــى جهــود جمهورية مصر 
الرئيــس عبدالفتــاح  برئاســة  العربيــة 
التــي  األجــواء  تهيئــة  فــي  السيســي 

كفلت نجاح هذه القمة.
مــن جانب آخر، أشــاد مجلس الوزراء 
وحضــوره  البــالد  عاهــل  برعايــة 
للفعاليــات الرياضيــة لمــا تجســده من 
تشجيع ودعم معنوي كبير من جاللته 
لهــذا القطــاع الشــبابي المهــم، ومنهــا 
تشريف جاللته في المباراة الختامية 

لكرة القدم على كأس جاللته.
بعدهــا، نــوه مجلــس الــوزراء بأهميــة 
الحــراك  رفــد  فــي  الفنيــة  الفعاليــات 
دور  علــى  المجلــس  وأثنــى  الثقافــي 
المعارض الفنية والتشــكيلية وحرص 
إقامتهــا  اســتمرارية  علــى  الحكومــة 

ومنها معرض الفنون التشــكيلية الذي 
أقيــم تحت الرعايــة الكريمة لصاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء وأناب 
ســموه الفتتاحه نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء ســمو الشــيخ علي بــن خليفة 

آل خليفة.

ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء الوزارات والجهات الحكومية 
المواطنيــن  علــى  باالنفتــاح  كافــة 
أمامهــم،  األبــواب  وفتــح  والصحافــة 
والجهــات  الــوزارات  تكــون  وأن 
لمشــاكل  صاغيــة  آذانــا  الحكوميــة 

لحلهــا،  مشــمرة  وســواعد  المواطــن 
فتحسين الخدمات واألداء الحكومي 
غايــة للحصــول على رضــى المواطن، 
وأن التعــاون مــع الصحافــة ضرورًيــا؛ 
ألنهــا مــرآة المجتمع ولهــا دور تنويري 

مشكور.

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة الوزراء أمس

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يطلق البرنامج الوطني للتوظيف
األوروبيــة العربيــة  القمــة  فــي  الســامي  الملكــي  بالخطــاب  يشــيد  الــوزراء  مجلــس 

قرارات المجلس

إحالة الميزانية العامة للدولة 2019 - 
2020 إلى “النواب”

بلوغ التوازن بين اإليرادات والمصروفات 
في إطار برنامج التوازن المالي

الميزانية تهدف لتوفير 84 مليونا وخفض 
العجز إلى 613 مليون دينار بـ 2020

خطة وطنية لزيادة 
فرص التوظيف 

للمواطنين تتضمن 
4 مبادرات

ضرورة التعاون 
مع الصحافة ألنها 

مرآة المجتمع 
وتلعب دورا تنويريا 

زيادة إعانة 
التعطل من 150 

إلى 200 دينار 
للجامعيين 

زيادة مدة اإلعانة 
والتعويض 

إلى 9 بدًل مـن 
6 أشهر

رفع رسوم 
العمالة المرنة 
من 200 إلى 

500 دينار 

سموه يوجه الجهات 
الحكومية بالنفتاح 

على المواطنين 
والصحافة

تحسين الخدمات 
واألداء الحكومي 

غاية للحصول على 
رضى المواطن

زيادة إعانة 
التعطل من 120 

إلى 150 دينارا 
لغير الجامعيين

رفع رسوم 
النظام الموازي 

من 300 إلى 
500 دينار

تعويض المفصولين 
والمسرحين بحد 

أقصى 1000 بدًل 
من 500 دينار

الثالثاء
26 فبراير 2019 

21 جمادى اآلخرة 1440

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

أواًل: أطلق صاحب السمو الملكي رئيس 
للتوظيــف  الوطنــي  البرنامــج  الــوزراء 
التنســيقية  اللجنــة  توصيــة  علــى  بنــاء 
ولــي  الملكــي  الســمو  صاحــب  برئاســة 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء، والــذي 
يهــدف إلــى إعطــاء األفضليــة للمواطــن 
البحرينــي وتعــزز فرصــه ليكــون الخيار 
األول فــي التوظيــف فــي ســوق العمــل 
مــع الحفــاظ علــى مرونــة ســوق العمــل 
الســتقطاب الكفاءات، ويشكل البرنامج 
الوطنــي للتوظيف خطــة وطنية لزيادة 
فــرص التوظيــف للمواطنيــن في ســوق 
العمــل بنــاء علــى توجيهــات كريمــة من 
صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء، 
العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو  وصاحــب 
نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
البرنامــج  ويقــوم  الــوزراء،  مجلــس 
مبــادرات   4 علــى  للتوظيــف  الوطنــي 
رئيسة األولى هي إطالق حملة توعوية 
شــاملة لتســجيل المواطنيــن الباحثيــن 
عــن فرص العمل وفق آليات وإجراءات 
تســجيل تكــون مكملــة ومعــززة للجهود 
التــي تقــوم بهــا وزارة العمــل والتنميــة 
زيــادة  هــي  والثانيــة  االجتماعيــة، 
إعانــة التعطــل مــن 150 إلــى 200 دينار 
للجامعييــن ومــن 120 إلــى 150 دينــارا 
لغيــر الجامعييــن وزيــادة مــدة اإلعانــة 
والتعويض إلى 9 أشــهر بداًل من 6 أشهر 

كمــا هــو معمــول بــه حالًيــا، إلــى جانــب 
زيادة تعويض المفصولين والمســرحين 
بــداًل  1000 دينــار  ليكــون بحــد أقصــى 
مــن 500 دينــار كما هو معمــول به حالًيا 
ورفــع الحــد األدنــى إلى 200 دينــار بداًل 
من 150 دينارا، والثالثة هي رفع رســوم 
االختيــاري  المــوازي  النظــام  تصاريــح 
لــم تحقــق نســب  علــى المنشــآت التــي 
البحرنــة المفروضة عليها من 300 دينار 
إلــى  إضافــة  دينــار،   500 إلــى  إضافيــة 
رفــع الرســوم المفروضــة علــى تصاريح 
العمالــة المرنــة لألجانــب مــن 200 إلــى 
500 دينار باإلضافة إلى رسم شهري 30 
دينــارا، والرابعــة إعــادة تصميــم برنامج 
فــي صنــدوق  التدريــب ودعــم األجــور 
العمــل “تمكيــن” لجعله أكثــر مواءمة مع 
متطلبات ســوق العمــل، وفي ضوء ذلك 
فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع 
قانــون بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم 
بشــأن   2006 لســنة   )78( رقــم  بقانــون 
التأميــن ضــد التعطــل وقــرر إحالته إلى 

مجلس النواب.
علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  ثانًيــا: 
للســنتين  للدولــة  العامــة  الميزانيــة 
وأحــال   2020  -  2019 الماليتيــن 
قانــون  مشــروع  النــواب  مجلــس  إلــى 
األطــر  وفــق  الميزانيــة  هــذه  باعتمــاد 
فــي  وروعــي  والدســتورية،  القانونيــة 
إعــداد مشــروع الميزانية العامــة للدولة 

للســنتين الماليتين 2019 - 2020 إعادة 
هيكلــة الميزانيــة العامــة وبلــوغ نقطــة 
التــوازن بيــن اإليــرادات والمصروفــات 
الحكوميــة فــي إطــار مبــادرات برنامــج 
التــوازن المالــي حتــى العــام 2022 دون 
التــي  األســاس  بالخدمــات  المســاس 
والصحــة  كالتعليــم  المواطنيــن  تمــس 

والخدمات االجتماعية واإلسكان. 
ويتضمــن مشــروع الميزانيــة تقديــرات 
الماليتيــن  للســنتين  العامــة  اإليــرادات 
2019 - 2020 وتبلغ 2745 مليون دينار 
مليــون  و2874   2019 الماليــة  للســنة 
دينــار للســنة الماليــة 2020، فيمــا تقــدر 
المتكــررة  المصروفــات  إجمالــي  فيهــا 
بمبلــغ 3252 مليــون دينار للســنة المالية 
2019 ومبلــغ 3287 مليــون دينار للســنة 
الماليــة 2020، بينمــا تقــدر االعتمــادات 
مليــون   670 للمشــاريع  المرصــودة 
دينــار عــن كل ســنة ماليــة من الســنتين 

الماليتين المذكورتين أعاله شــاماًل ذلك 
برنامج التمويل الخليجي. 

وتهــدف الميزانيــة إلى الوصــول بالعجز 
المالــي األولــي )مــن دون فوائــد خدمــة 
الدين العام( إلى حوالي 68 مليون دينار 
فــي العــام 2019 وتحقيــق وفــر حوالــي 
84 مليــون دينــار في العــام 2020، بينما 
تسعى إلى أن يكون العجز الكلي حوالي 
708 مالييــن دينار ســنة 2019 وخفضه 

إلى 613 مليون دينار سنة 2020.

علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  ثالًثــا: 
والبروتوكــوالت  االتفاقيــات  مــن  عــدد 
العربيــة ومنها االتفاقية العربية لتنظيم 
واألنســجة  األعضــاء  وزراعــة  ونقــل 
البشــرية ومنــع ومكافحة االتجــار فيها، 
ومكافحــة  لمنــع  العربيــة  واالتفاقيــة 
االستنساخ البشــري، كما وافق المجلس 
ومكمليــن  ملحقيــن  بروتوكوليــن  علــى 
الجريمــة  لمكافحــة  العربيــة  لالتفاقيــة 
وهمــا  الوطنيــة  الحــدود  عبــر  المنظمــة 
ومكافحــة  لمنــع  العربــي  البروتوكــول 
المســلح  والســطو  البحريــة  القرصنــة 
ومكافحــة  لمنــع  العربــي  والبروتوكــول 
النســاء  خصوصــا  بالبشــر  االتجــار 
وزيــري  المجلــس  وفــوض  واألطفــال، 
الداخليــة والعدل والشــؤون اإلســالمية 
عــن  نيابــة  عليهــا  بالتوقيــع  واألوقــاف 

حكومة مملكة البحرين.

رابًعــا: أحال مجلس الــوزراء إلى اللجنة 
الوزارية للشــؤون القانونية والتشريعية 

مشــروعي قــرار تضمنتهــا مذكــرة وزيــر 
رقــم  القــرار  لتعديــل  األول  الداخليــة 
التــي  الــدول  بشــأن   2014 لســنة   )197(
يمكــن لرعاياها الحصول على تأشــيرات 
البحريــن  مملكــة  لدخــول  إلكترونيــة 
)4( لســنة  القــرار رقــم  والثانــي لتعديــل 
2010 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات 
التــي  الــدول  لرعايــا  تأشــيرات  إصــدار 
تمنــح تأشــيرات بمنافذ مملكــة البحرين 

والمقيمين بدول مجلس التعاون.

خامًســا: بحــث مجلــس الــوزراء إعــادة 
لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  تشــكيل 
الســارية(،  )غيــر  المزمنــة  األمــراض 
وأحــال إلــى اللجنــة الوزاريــة للشــؤون 
القانونية والتشريعية مشروع قرار بهذا 
الخصــوص تضمنتــه المذكــرة المرفوعة 

من وزيرة الصحة.

سادًســا: بحــث مجلــس الــوزراء تنظيــم 
لألنديــة  االســتثنائية  اإلعانــات  طلــب 
الخارجيــة  البطــوالت  فــي  المشــاركة 
بحيث تكون وفق آلية موحدة بناء على 
شــروط موضوعيــة محــددة عــن طريــق 
لجنــة تشــكل لدراســة طلبــات اإلعانــات 
فــي  المشــاركة  لألنديــة  االســتثنائية 
البطــوالت الخارجيــة، وأحــال المجلــس 
مشروع قرار بهذا الخصوص إلى اللجنة 
الوزارية للشــؤون القانونية والتشريعية 
وذلــك بعــد دراســته للمذكــرة المرفوعــة 
لهــذا الغــرض مــن وزيــر شــؤون الشــباب 

والرياضة.

ياسر الناصر
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قال وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في المؤتمر الصحافي إلطالق البرنامج الوطني للتوظيف 
أمــس إن الخطــة الزمنيــة لتنفيــذ مبــادرات البرنامج الوطني للتوظيف تبــدأ من يوم إطالقه، حيث يتضمن مبادرات تشــريعية، إلى 
جانــب البرامــج التوعويــة للتســجيل، والتــي ســتبدأ مــع نهاية األســبوع الجــاري، وإعــادة هيكلة البرامج فــي تمكين، والتي ســترفع 

توصياتها للجنة التنسيقية العليا برئاسة سمو ولي العهد لدراستها الشهر المقبل.

وأضاف بشأن أفضلية البحريني في سوق 
العمل أن البنية التحتية لبيئة سوق العمل 
وتشــريعات  مبــادرات  مــن  تتضمنــه  ومــا 
ترجيــح  إلــى  تهــدف جميعهــا  وتحســينها 
كفة تكلفة  البحريني مقارنة باألجنبي، بما 
يخــدم جميــع القطاعــات والمجــاالت التي 

يعمل فيها األجانب.
وواصــل أن برنامــج التــوازن المالــي يركــز 
اإليــرادات  وزيــادة  اإلنفــاق  ترشــيد  علــى 
ومواكبــة النمــو االقتصــادي اإليجابــي مــع 

تحســين الوضــع المالــي للميزانيــة العامــة 
للدولة.

ولفــت إلــى أن برنامــج التقاعــد االختياري 
ســيمنح  وأنــه  جيــدا،  إقبــاال  القــى 
الفرصــة  البرنامــج  مــن هــذا  المســتفيدين 
للمشــاركة فــي النمو اإليجابي فــي القطاع 
الخــاص، عبــر توليــد وظائــف لمن ســيتجه 
نحــو ريــادة األعمال أو من خــال توجههم 

للعمل بالقطاع الخاص.
المواطنيــن  مــن   %  66 نحــو  أن  وذكــر 

هــم مــن موظفــي القطــاع الخــاص، وهــو 
فاعليــة  علــى  إيجابيــا  مؤشــرا  يعــد  مــا 
القطــاع الخــاص ومــدى تأثيرها فــي النمو 
فــي البحريــن، حيــث إن القطــاع الخــاص 
البحرينــي واألجنبــي يعد المحــرك الرئيس 

في االقتصاد البحريني.
اليــوم  التوظيــف  برنامــج  أن  إلــى  وأشــار 
يهــدف لتحفيــز القطــاع الخــاص لتوظيف 
البحرينييــن، وأن األهــم في هــذا البرنامج 

يتمثل في مرحلة التسجيل لدى الوزارة.

وزير المالية متحدثا في المؤتمر الصحافي عن تفاصيل البرنامج الوطني للتوظيف بحضور عدد من الوزراء

البدء بتنفيذ برنامج التوظيف من يوم إطالقه
66 % من البحرينيين يعملون في “الخاص”

1500 وظيفة مخزون بنك الشواغر
العمل صــاحــب  ــن  م ــا  طــوعــيًّ لقبوله  البحريني  تــأهــيــل  حــمــيــدان: 

قــال وزيــر العمــل والتنمية االجتماعية جميل حميدان إن األمــر المهم لدى الوزارة في 
الوقــت الحاضــر يتمّثــل فــي توفير قاعــدة معلومات دقيقــة للخريجيــن وتخصصاتهم، 
ومــدى قــدرة ســوق العمــل علــى احتوائهــم وتقديــم الدعــم لمــن يجــدون صعوبــة فــي 

االندماج بسوق العمل.

 وأشــار فــي المؤتمــر الصحافــي إلطــاق 
البرنامــج الوطنــي للتوظيــف إلــى أن لدى 
توفرهــا  التــي  اإلمكانيــات  كل  الــوزارة 
لــدى  ومقبــوالً  مؤهــاً  ليكــون  للمواطــن 
ا وبقناعة واستمرار.  صاحب العمل طوعيًّ
وأكد أن عملية تحسين المبادرات القائمة 
ســتبقى مســتمرة حتــى يتــم التأكــد مــن 
علــى  الحصــول  علــى  البحرينــي  قــدرة 

فرصة العمل التي يحتاجها.
علــى  الــوزارة  تعويــل  أن  إلــى  وأشــار 
والتعليــم  والتدريــب  الدعــم  سياســات 
أن  صالــح  فــي  تصــب  جميعهــا  وغيرهــا 

يكون البحريني الخيار األفضل في سوق 
العمل.

وواصل حميدان أن الهدف األساســي هو 
خفــض معدالت البطالة، وعليه فإن نجاح 
هــذه المبــادرات سيســاهم بشــكل أفضــل 
علــى  المواطنيــن  حصــول  تســهيل  فــي 
الوظائف وســيعزز من أفضليــة البحريني 

لدى القطاع الخاص.
 وأضــاف أن نحــو 7 إلــى 8 آالف جامعــي 
ا، حيــث بلــغ  يدخلــون ســوق العمــل ســنويًّ
عــدد مــن دخلــوا ســوق العمــل ألول مــرة 
فــي 2018 بلــغ نحــو 7800 شــخص، وهذا 

مؤشــر مهــم لمتابعــة كيــف يتــم توظيــف 
مخرجات المبادرات في سوق العمل.

وأشــار إلــى أن حركــة دوران ســوق العمل 
تبلــغ نحــو ألفيــن فرصــة عمــل متاحة في 
الســوق بينهــا 500 إلــى 600 فرصــة عمــل 

ا لداخلين جدد. شهريًّ
وبيــن أن الدعم الممنوح للباحث عن عمل 
ال يهــدف إلى خلق بطالة مقنعة، حيث إن 
الشروط التي تضعها الوزارة للمستفيدين 
مــن هــذا الدعم تمنــح الباحثيــن عن عمل 
4 مزايــا تثبــت جديتهــم فــي البحــث عــن 
تعــد  الشــروط  هــذه  فــإن  وعليــه  العمــل، 

أفضل طريقة لحساب العاطلين.
الوظائــف  تكــون  أن  بــد  ال  أنــه  وأضــاف 
الباحثيــن  لمؤهــات  مناســبة  المطروحــة 
عــن عمل، حيث يضم بنك الشــواغر حاليا 
1500 وظيفــة، والطمــوح بــأن يتم تطوير 

هذا البنك ليوفر شواغر تخصصية.
وتابــع أن البحرينــي أصبــح توجهــه اليوم 
نحــو القطــاع الخــاص نظــًرا ألن القطــاع 

العام محدود الشواغر.
وبيــن أن عــدد العامليــن فــي قطــاع البيــع 
بالتجزئــة مــن البحرينييــن ارتفــع مــن 12 
ألًفا إلى 24 ألف عامل وعاملة، إلى جانب 
أصبحــت  التــي  الصغيــرة  المؤسســات 
تســتقطب اليــوم نحــو 15 ألــف بحرينــي، 
إضافــة إلى وجود 4800 بحريني يعملون 
فــي مهن محترمــة بقطاع الفنــادق، فضا 
عــن ارتفاع عــدد المــدراء البحرينيين في 
القطــاع الخــاص إلــى 1800 مديــر بعد أن 

كانوا 1200 شخص.
وذكــر أن البحرينييــن جديــرون باالهتمام 
علــى  تركيزهــم  عــاد  مــا  وأنــه  والفــرص، 

القطاع الحكومي كما السابق.

علي الصالح  فوزية زينل

أشاد رئيسا مجلس النواب فوزية زينل 
ومجلس الشــورى علي الصالح بمبادرة 
رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
للتوظيــف  الوطنــي  البرنامــج  بإطــاق 
بنــاء علــى توصيــة اللجنــة التنســيقية 
برئاســة صاحــب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهد 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 

لرئيــس مجلــس الــوزراء والــذي يهدف 
للمواطــن  األفضليــة  إعطــاء  إلــى 
البحرينــي وتعــزز فرصه ليكــون الخيار 
األول فــي التوظيــف في ســوق العمل، 
مــع الحفــاظ علــى مرونــة ســوق العمــل 
إلــى  مشــيرين  الكفــاءات،  الســتقطاب 
المعهــود  التعــاون  يؤكــد  البرنامــج  أن 
التشــريعية  والســلطة  بيــن  والمثمــر 

السلطة التنفيذية.

تعاون مثمر بين السلطتين

سيدعلي المحافظة

قال وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد إن أكثر فئة مستفيدة من هذا البرنامج هي فئة الشباب، وإن مدى نجاح  «
هذا البرنامج يعتمد على التعاون وتضافر جهود الجميع من حكومة ومن هذه الفئة إلى جانب وسائل اإلعالم.

الشباب المستفيد األكبر من البرنامج

أشــاد النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب عبدالنبي ســلمان بالتجاوب الســريع الذي أبدتــه الحكومة مع الجهــود والمبادرات 
التي اضطلع بها مجلس النواب خالل الفترة القليلة الماضية من عمره إيجاد حلول عاجلة ومدروسة لقضايا أساسية ترتبط 
بحيــاة ومعيشــة أبنــاء الوطــن، والتــي تأتي فــي مقدمتها قضيــة البطالة والظــروف المعيشــية للعاطلين عن العمل وأســرهم 

ومستقبلهم.

وفــي هــذا الصــدد، أكــد النائــب األول لرئيس 
التــي  التوجيهــات  أهميــة  النــواب  مجلــس 
أطلقها صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات  لجميــع 
باالنفتــاح على المواطنيــن والصحافة وفتح 
تلــك  تســتمر  أن  متمنيــا  أمامهــم،  األبــواب 
األبواب مفتوحة على الحلول والقضايا التي 
تهــم المواطنيــن دون اســتثناء وعلــى قاعدة 

العدالة للجميع.
وأكــد النائــب األول لمجلــس النــواب ضرورة 
إحالــة المشــروع بقانــون بصفــة االســتعجال 
القصــوى  ألهميتــه  نظــرا  النــواب؛  لمجلــس 

وضــرورة تفعيل تلك الخطــوات المهمة على 
أرض الواقــع وتوجيــه وزارة العمــل والتنمية 
االجتماعية وديوان الخدمة المدنية بضرورة 
وضــع تلك التوجيهــات موضع التنفيذ خدمة 

للصالح العام للوطن والمواطن.
مــن جهتــه، أشــاد النائــب علــي زايــد النائــب 
بإطــاق  النــواب  مجلــس  لرئيــس  الثانــي 
الحكومــة للبرنامــج الوطنــي للتوظيــف بنــاء 
على توصية اللجنة التنســيقية التي يترأسها 
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
الفتــا إلــى أن مجلــس النــواب وبالتعاون بين 

المرســوم  تعديــل  ســيدرس  أعضائــه  جميــع 
بقانــون رقم )78( لســنة 2006 بشــأن التأمين 
ضــد التعطــل المحــال مــن الحكومــة بصفــة 
االستعجال، إذ سيضع المجلس ماحظاته ما 
يعزز االســتفادة مــن الدعم المقــدم للباحثين 

عن عمل من أبناء البحرين.
وأوضــح أن تأهيــل الخريجيــن بمــا يتناســب 
رســوم  ورفــع  العمــل،  ســوق  ومتطلبــات 
علــى  االختيــاري  المــوازي  النظــام  تصاريــح 
البحرنــة  نســب  تحقــق  لــم  التــي  المنشــآت 
إضافيــة  دينــار   300 مــن  عليهــا  المفروضــة 
الرســوم  رفــع  إلــى  دينــار، إضافــة   500 إلــى 

المرنــة  العمالــة  تصاريــح  علــى  المفروضــة 
لألجانــب مــن 200 إلــى 500 دينــار باإلضافة 
إلــى رســم شــهري 30 دينــارا هــي إجــراءات 
ضامنــة لتوظيف المواطن البحريني، وزيادة 
تنافسيته في سوق العمل، آمًا من الحكومة 
أن تحيل مشــروع القانون بصفة االستعجال 
اســتناًدا إلى المادة )87( من الدســتور لضمان 

سرعة إقراره.
مــن جانبهــا، أشــادت النائــب فاطمــة عبــاس 
للمــرأة  الدائمــة  النوعيــة  اللجنــة  رئيــس 
والطفــل بمجلــس النــواب بما أطلقــه صاحب 
الســمو الملكــي رئيس الوزراء وهــو البرنامج 
الوطنــي للتوظيــف الــذي يهــدف إلــى إعطاء 

األفضليــة للمواطــن البحرينــي وتعــزز فرصه 
ليكون الخيار األول في التوظيف في ســوق 
العمــل مــع الحفــاظ علــى مرونة ســوق العمل 

الستقطاب الكفاءات.
بإطــاق  العســومي  عــادل  النائــب  ونــوه 
الحكومة للبرنامج الوطني للتوظيف، والذي 
جــاء بنــاء علــى توصيــة اللجنــة التنســيقية 
برئاســة صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
الكريمــة  والتوجيهــات  الــوزراء،  مجلــس 
لرئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأكــد العســومي أن مبــادرات البرنامج األربع 

البطالــة، وتأهيــل  نســبة  تقليــل  إلــى  تهــدف 
الكــوادر البحرينية لما يتناســب مع متطلبات 
سوق العمل، وزيادة الدعم المقدم للمواطنين 
الباحثين عن عمل إلى جانب زيادة تنافسية 
الموظــف البحريني في ســوق العمــل وجعله 

الخيار األول في التوظيف.
بينمــا أشــاد النائب عيســى الكوهجي بجهود 
اللجنــة التنســيقية برئاســة ولــي العهــد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 
مبــادرات  بلــورة  فــي  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
البرنامج الوطني للتوظيف، وصياغة أهدافه 
الرامية إلى توظيف المواطنين الباحثين عن 
عمــل فــي وظائــف نوعيــة مناســبة لهــم، إلــى 
جانــب تأهيلهــم بمــا يتناســب مــع احتياجات 

سوق العمل.

برنامج التوظيف الجديد يدعم المواطن
نواب: ضرورة وضع التوجيهات موضع المنامة - بنا

التنفيذ خدمة للوطن والمواطنين

قــال الرئيس التنفيــذي لصندوق العمل 
تمكيــن  إن  جناحــي  إبراهيــم  تمكيــن 
تدعم التدريب في جميع التخصصات، 
بعــض  تأهيــل  إعــادة  جانــب  إلــى 
التخصصــات التي يوجد بها تشــبع في 
ســوق العمــل، وذلــك عبــر توجيــه هــذه 

التخصصات لاحتياجات المطلوبة.
وأضــاف أن تمكيــن فــي العــام الماضي 
دعمــت أجــور أكثر من 12 ألف موظف، 

ودعمــت زيــادة رواتب أكثر من 6 آالف 
موظــف، إضافــة إلــى تدريــب أكثــر من 
18 ألــف مواطن، بتكلفة بلغت أكثر من 
45 مليــون دينــار، فــي الوقــت الذي بلغ 
فيــه دعــم تمكيــن للمؤسســات الناشــئة 
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وأضــاف أن البرامــج المحفــزة للقطــاع 
الخاص لجعل البحريني الخيار األفضل 
لهــم  محفــزة  ســتكون  التوظيــف  فــي 

بشــكل فعلي على مستوى دعم األجور 
أو زيــادة األجــور أو دعــم المؤسســات 
االحترافيــة.  والشــهادات  التدريبيــة 
ولفــت إلــى أن تمكيــن تعقــد اجتماًعــا 
ا مــع القطــاع الخــاص،  ا ســنويًّ تشــاوريًّ
إلــى جانــب وجــود 8 لجــان استشــارية 
فــي تمكين مــن مختلف القطاعات يتم 
االجتماع معهم كل 3 أشــهر في ســبيل 

تحسين برامج صندوق العمل.

فــي 2018 ألــف موظــف  أجــور 12  دعــم  جناحــي: 

زة لـ “الخاص” برامج “تمكين” محفِّ

أوضــح وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة 
زايــد الزيانــي أنه من الخطأ القول بأن هناك 
قطاعــا لــن يبحــرن، إذ إن الســوق ينبغي أن 
تكــون مفتوحــة ويتــم تأهيــل البحرينييــن 
للعمــل بجميــع التخصصــات، والتركيــز على 
تدريبهــم ليكونــوا علــى مســتوى عــال مــن 
القطاعــات  مختلــف  فــي  للعمــل  التأهيــل 
المســتويات وفــي أي مــكان فــي  وبجميــع 

العالم.

وأضــاف خــال المؤتمــر الصحفــي إلطــاق 
البرنامــج الوطنــي للتوظيــف أن أكبر نجاح 
يمكن تحقيقه مع القطاع الخاص من خال 
إشــراكه في مرحلــة التدريب، وذلك بعملهم 
كشــريك فعال في وضــع المناهج التدريبية 
حســب متطلبــات ســوق العمــل ممــا ينتــج 

تدريبا حديثا يخدم سوق العمل اليوم.
وقــال إنــه ســيتم التنســيق مــع وزارة العمل 
ســبيل  فــي  والصناعــة  التجــارة  وغرفــة 

التركيــز علــى أن تكــون مخرجــات التدريب 
ســوق  فــي  االســتيعاب  وممكنــة  مائمــة 

العمل.
البحريــن  فــي  التجــاري  الســجل  أن  وتابــع 
مــن أرخــص الســجات عالميــا، وذلــك يعــد 
حافزا النخراط المواطنين في مجال ريادة 
الوظائــف،  عــن  البحــث  مــن  بــدال  األعمــال 
الــذي  اإلفــاس  قانــون  إقــرار  إلــى  إضافــة 

يمنح رائد األعمال فرصة إلعادة الهيكلة.

الزياني: الســجل التجاري في البحريــن األرخص عالمًيا

تحفيز المواطنين لريادة األعمال
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العامة السالمة  مجال  في  طويال  شوطا  قطعت  البحرين  الداخلية:  وزير 

تحــت رعايــة وزيــر الداخليــة  الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، 
افتتح مساء أمس، المؤتمر الدولي الثاني لعمليات اإلطفاء، بحضور عدد من السفراء 
وكبار المســؤولين في القطاعين العام والخاص، حيث ينظم المؤتمر، وزارة الداخلية 
بالشــراكة مع شــركة أرامكو الســعودية والرابطة الدولية لرؤســاء اإلطفاء، بمشــاركة 
قيــادات الدفــاع المدنــي واإلطفــاء فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والواليــات 
المتحــدة األمريكيــة وعــدد مــن الــدول الشــقيقة والصديقــة، ويتــم بحــث عــدد مــن 
الموضوعــات واألوراق العلميــة ذات الصلــة بتطويــر عمل الدفاع المدني واســتعراض 

التجارب الناجحة على المستوى الدولي.

وأكــد وزير الداخلية، فــي تصريح له بهذه 
المناســبة، أن عقــد المؤتمر الدولي، يعكس 
خريطــة  علــى  البحريــن  مملكــة  مكانــة 
المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، 
خصوصا مع مشاركة هذه النخبة الواسعة 

من خبراء اإلطفاء.
قطعــت  البحريــن،  مملكــة  أن  وأوضــح 
شــوطا طويــا فــي مجــال تأمين الســامة 
العامــة لكافة المواطنين والمقيمين ، وهي 
مســئولية مشــتركة بيــن األفــراد والجهات 
الرســمية والمؤسســات األهلية، مضيفا أن 
التوعيــة جزء أساســي في منظومة العمل 
األمنــي، األمــر الــذي يتطلــب العمــل علــى 
تبادل الخبرات والتجارب ومواكبة أحدث 

التقنيات بهذا المجال.
مــن جهتــه، ألقــى غســان غالــب أبــو الفــرج 
رئيــس المؤتمــر، كلمة أكد فيها أن المؤتمر، 
شــهادة على حــرص الجميع علــى التطوير 
أحــدث  علــى  واإلطــاع  والتحديــث 
األســاليب والتقنيــات فــي ســبيل االرتقــاء 
بهذه المهنة النبيلة ، منوها إلى اســتعراض 
التحديات المشــتركة والمشــاركة بالحلول 

التــي تزيــد مــن رفعــة هــذه المهنــة وتفتح 
آفــاق جديــدة لتطويرها . كمــا أعلن رئيس 
المؤتمــر ، فــي كلمته عن تشــكيل منظومة 
جديــدة معنية برقي المهنة وهي المجلس 
العالميــة  للرابطــة  اإلقليمــي  االستشــاري 

لرؤساء اإلطفاء.
مــن جهتــه ، أكــد رئيــس الرابطــة الدوليــة 
دان  المؤتمــر  أن  اإلطفــاء  لرؤســاء 
إيغليستون حدث تاريخي ويشهد تشكيل 
عاقــات جديــدة عابــرة للحــدود، موضحا 
مــع  والشــراكة  التعــاون  نتــاج  النجــاح  أن 
شــركة أرامكو الســعودية والدفــاع المدني 

بمملكة البحرين.
فــي ســياق متصــل، ألقــى نائــب مديــر عام 
اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي العقيد علي 
بدعــم وزيــر  أشــاد فيهــا  كلمــة  الحوطــي، 
الداخليــة للمؤتمــرات التــي تثــري جوانــب 
الصحة والســامة والبيئة وكذلك عمليات 
علــى  بحرصــه  منوهــا  واإلنقــاذ،  اإلطفــاء 
الدفــاع  لفــرق  الفنــي  بالمســتوى  االرتقــاء 
مؤهلــة  كــوادر  وإعــداد  وتكويــن  المدنــي 

ومدربة علميا وعمليا.

والتنســيق  اإلعــداد  تــم  أنــه  إلــى  وأشــار 
شــراكة  خــال  مــن  المؤتمــر  لفعاليــات 
العامــة  بيــن كل مــن اإلدارة  إســتراتيجية 
للدفــاع المدنــي وشــركة أرامكو الســعودية 
الدوليــة لرؤســاء اإلطفــاء وكل  والرابطــة 
مــن أجهزة الدفاع المدني بالمملكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
وســلطنة عمان والكويت وعــدد من الدول 

الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.
كمــا ألقى المدير التنفيذي للســامة واألمن 
الســعودية  أرامكــو  شــركة  فــي  الصناعــي 
فيهــا  أكــد  كلمــة  الزهرانــي،  محمــد  عالــي 
أعلــى  إلــى  بالوصــول  الشــركة  اهتمــام 
المجاليــن  فــي  خاصــة  العالميــة  المعاييــر 
جهــود  إلــى  مشــيرا  والعملياتــي،  التقنــي 
أرامكــو فــي مواجهــة الحــوادث والحرائــق 
باســتخدام التصاميــم والخطط الهندســية 
وتطويــر اســتخدام التقنيــات ذات العاقة 

وخطط الطوارئ.

وكرم وزير الداخلية القائمين على المؤتمر 
وشــركاء  الشــرف  وضيــوف  والمعــرض 
مشــيدا  الراعيــة،  والشــركات  النجــاح 
بحرصهــم علــى عقــد المؤتمــر فــي مملكــة 
البحريــن ، والتــي تعمــل وبشــكل مســتمر 
على تشــجيع هذه النوعيــة من المؤتمرات 
باعتبارهــا   ، العامــة  بالســامة  المتعلقــة 
أمــرا رئيســيا في كافة البرامج والمشــاريع 

التنموية.
ويشمل المؤتمر، شقين: نظري وعملي، يتضمن 
لموضوعــات  نقــاش  جلســة   15 عقــد  األول 
فــي  الحرائــق  مكافحــة  طــرق  منهــا  مختلفــة 
أثنــاء  الجمهــور  وســلوك  المرتفعــة  المبانــي 
الحريــق، إضافة إلى موضوعــات عديدة تتعلق 
بتصميــم أجهــزة الحريــق فــي المبانــي وأهميــة 
القيــادة والســيطرة أثناء الحريــق، أما التدريب 
فــي  القيــادة  أساســيات  فيتضمــن  العملــي 
الحــوادث الكبرى والتدرب على عمليات اإلنقاذ 

الصعبة. 

جانب من التكريم

وزير الداخلية يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر
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Û  ال ينتظــر المواطــن المزدحــم حزنا على بابه وهــو يتلقى طعنة إخطار
إنــذار بانقطاع التيار الكهربائــي الذي أصبحت إحدى مواهب معلقات 
“امرئ قيس” هيئة الكهرباء والماء، وهي تعلقها كمعلقات على أبواب 
المواطنيــن، أن ينتظــر هــذا المواطــن اســتعراض عضات “الشــو” في 
البرلمــان بخصــام مفتعــل يعكــس نرجســية متفجرة مــن صدمة نائب 

للمعان مقعد نيابي مغٍر كواجهة إعامية! 
Û  أم علــى قلــب  كتــآكل  التوظيــف  فــي  أملهــا  تــآكل  تنتظــر عاطلــة  ال 

وحيدهــا الــذي يفتك به المرض، أن يكون النائب المترافع عنها يخرج 
طاووســيته بالتقــاط صــورة فوتغرافيــة فــي ســفارة، وكأنمــا انتهــت 
قضايانا، فلم يبق إال صناعة صور االبتســامات الممســرحة ســعاال في 

رئة واقع مثقوب بالهموم.
Û  ،إن النــوم علــى مخــدة الســفارات ال تقــود إال إلــى أحام رعــب للوطن

وإنها أســوأ موقع إلرســال الرســائل المبطنة لعاقل يبحث عن سياســة 
معقمــة مــن جراثيــم البرغماتيــة الضيقــة، وهي أشــبه بالنــوم مع ذئب 
يضع شــفاه حمامة عذراء. من كان قبلكم أشــطر، فا تعاودوا الرقص 

في المصيدة، ولو على خيط حريري مشدود.
Û  ال نريــد نوابــا خارقيــن، بــل نــواب يمتلكــون القــدرة علــى اســتخدام

األدوات الدســتورية لتحويلهــا إلــى أرغفــة حريــة تبــاع فــي عربــات 
متجولــة فــي شــوارع الديمقراطيــة، ال منصــات إعــدام للثقــة. ال نريد 
انتفــاخ أحــام عســلية تباع على الناس كما تبــاع هدايا بابا نويل على 
األطفــال. نريــد واقعيــة مقاتلــة تفتح عشــا لمواطن انحشــرت فلذات 

كبده في غرفة ضيقة لغرفة توارثها األحفاد عن األجداد.
Û  نريــد نوابــا يحلون أرقام البطالة الملغزة، والتي أصبحت أكثر غموضا

من “شفرة دافينشي”! فالوزارة تستحق الحصول على نجمة ميشان 
العالمــي فــي طبخ األرقام! كم هو كبير ذاك النائب الذي يحمل صفات 
القديســين، يفكــر فــي إنجــاح ملــف معيشــي هنــا أو وظيفــي هنــاك 
دون تحويــل المجلــس إلــى حلبــة مصارعــة تكــون فيــه أحــام الناس 
كيــس الماكمــة الــذي تتكســر عليــه أحــام المعدميــن، والنائمين على 
أرصفــة القروض التي تبيعها أســماك قرش البنــوك على الفقراء، وهي 
تصطادهم في شــباك مصائدها البائســة والمعدمة من اإلنســانية، في 

ظل تعملق صنم الرأسمالية المتوحشة.
Û  النــاس ال تريــد نائبــا يمتلــك غريــزة الصــراخ ككتكــوت للتــو خــرج من

البيضة السياسية لبرلمان لم يأت إال لتاريخ طويل من الحزن والوجع. 
فبعــض نوابنــا بحاجــة إلــى مكبــرات للصمت، فالصــراخ ســيكولوجيا، 
يمثــل تحايا نفســيا، ووســيلة دفاعية تدعو للشــفقة، الصراخ يعكس 

نقص الحجة ال قوتها، فصاحب البرهان يتبرأ من ساح الهوشات.
Û  يبحث المواطن البحريني عن عضات اقتصادية، وعنتريات الوثائق

و”ســكس بــاك” لبطن الحقيقة ال شــحوم مترهلة، وبطــن متدٍل للوهم، 
فذلــك ال يزيــد الواقــع إال زيــادة فــي كوليســترول األلــم، وانتفــاخ حاد 
لحــزن مــن األطنــان، وكي ال يتحول الواقع إلى جحيــم كما هي رواية 

دان براون في رواية الجحيم.
Û  نريــد نائبــا يعمــل علــى إنقــاذ الطبقة الوســطى كما يســعى إلنقاذ طفل

غريــق فــي محيــط، نائبــا يكســب ثقــة القيــادة بترميــم الذاكــرة، وثقة 
الجمهــور بجلــد الفقــر، أن يكون قلبه على الوطن ال قلبه مرتهنا لحزب 
أو سوســة ســفارات نخــرت بشــجرة الوطــن، أو ثقافــة “أنــا” و”أنتــم” 
في وضع ســيكولوجي مختلط بين النرجســية المتوحشــة، والســادية 
المتوحمة، أو الشوزفرينيا المتلونة أو االضطراب الوجداني السلوكي 
في ثنائية قطبية متأرجحة بين مع أو ضد فرحا وحزنا. فهل يحتاج 
المواطــن المكــوث يومين فــي الجحيم وأربعة أيام فــي المطهر ويوم 
فــي الجنــة فــي مولينكــس الغربلــة؛ كــي تفهموا مــا يريد كمــا جاء في 
ملحمــة دانتيــن اإليطاليــة فــي الكوميديــا اإللهية؟ هل نحتاج حاســة 
دوستويفســكي فــي تفكيــك نفســية المواطــن مــع األلــم لنعــرف مــا 
يريــد؟ ارحمونا من هذا الصــراخ الممجوج واأللفاظ النابية، فالكلمات 

مسدسات محشوة.

الكلمات 
مسدسات 

محشوة سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

مي بنت محمد: نعتز بالعالقات مع السعودية
الحضاري المشهد  ــراء  إثـ فــي  “الــثــقــافــة”  بـــدور  يشيد  شيخ  آل 

اســتقبلت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة 
واآلثار الشــيخة مّي بنــت محمد آل خليفة 
خــادم  ســفير  أمــس،  صبــاح  مكتبهــا  فــي 
الحرميــن الشــريفين لــدى مملكــة البحريــن 
عبــدهللا بــن عبدالملــك آل الشــيخ. وذلــك 
ضمن مســاعي تعزيز الروابط الثقافّية بين 

المملكتين الشقيقتين.
آل  مــي  الشــيخة  رحبــت  اللقــاء،  وخــال 
خليفــة بالســفير، معربــًة عــن اعتزازهــا بمــا 
يجمع البلدين من عاقاٍت تاريخيٍة وثيقة، 
كمــا اســتعرضت مجموعــة مــن المشــاريع 
ضمنهــا  مــن  والقادمــة،  الحاليــة  الثقافيــة 
معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية 

الخامســة واألربعيــن والتــي  فــي نســخته 
لفنانيــن  مميــزة  أعمــااًل  المــرة  هــذه  تقــدم 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة. 
الثقافــات  “لقــاء  معــرض  إلــى  باإلضافــة 
فــي تصاميــم مجوهــرات المملكــة العربيــة 
الســعودية” الذي يســتمر حتى مايو القادم 

في متحف البحرين الوطنّي.
مــن جهته، أشــاد آل الشــيخ بعمــق التعاون 
والمملكــة  البحريــن  مملكــة  بيــن  القائــم 
العربيــة الســعودية فــي مختلــف المجاالت 
ال ســّيما الثقافيــة، الفًتــا إلــى الــدور البــارز 
الذي تلعبه هيئة الثقافة في إثراء المشــهد 

رئيسة هيئة الثقافة واآلثار مستقبلة السفير السعوديالحضاري لكا البلدين.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

صرف رواتب التقاعد االختياري 26 فبراير
ــر ــب األك ــة  ــع ــدف ال وتــعــتــبــر  ــا  ــف ــوظ م  ٣٩٣٢ تــشــمــل  الـــزايـــد: 

المدنيــة  الخدمــة  ديــوان  رئيــس  أعلــن 
رواتــب  صــرف  ســيتم  أنــه  الزايــد  أحمــد 
الدفعــة الثانيــة )دفعة شــهر فبرايــر 2019( 
التقاعــد  لبرنامــج  الخاضعيــن  للموظفيــن 
االختيــاري بانســيابية تامــة وفقا للمخطط 
لــه والبالــغ عددهــم 3,932 موظفــا بتاريــخ 
26 فبرايــر 2019 ضمــن رواتــب الحكومــة، 
يذكــر أن هــذه الدفعة تعتبــر أكبر دفعة من 
حيــث العــدد للموظفيــن الخاضعيــن لهــذا 

البرنامج حسب الخطة المعتمدة.

وأوضــح الزايــد أن الصــرف يتضمــن جميع 
مبالــغ  تشــمل  والتــي  الموظــف،  حقــوق 
الحوافــز والمكافــآت المســتحقة للموظــف 
إلــى  إضافــة  وجــد،  إن   - المنصــرم  للعــام 
مبلــغ فروقــات ترقية نهايــة الخدمة ومبلغ 
فروقــات تعديــل تاريــخ الترقية الســابقة - 
إن وجــد- ومبلغ رصيد اإلجــازات ومكافأة 

الخدمة الحكومية ومستحقات الموظف.
صــرف  مــن  االنتهــاء  تــم  أنــه  أفــاد  كمــا 
رواتــب الدفعــة األولــى لجميــع الموظفيــن 

الخاضعيــن للبرنامــج والبالــغ عددهــم 773 
موظفا، كما أكد حرص الديوان الدائم على 
المتقاعديــن  ومســتحقات  رواتــب  تمريــر 
ضمــن برنامــج التقاعــد االختيــاري لجميــع 
الدفعــات القادمة حســب الخطة المعتمدة، 
وأشــاد بتعــاون جميــع الجهــات الحكوميــة 
ســامة  لضمــان  المعنيــة؛  والجهــات 
اإلجــراءات في نظــام المعلومــات اإلدارية 
وضمــان  )الهورايــزون(  البشــرية  للمــوارد 

أحمد الزايدعملية الصرف للمستحقين.

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

قال مدير إدارة منع الخسائر بأرامكو، ورئيس المؤتمر 
غسان أبوالفرج في مؤتمر صحافي عقده بحضور جمع 
من اإلعالميين والصحافيين الخليجيين: “إن اجتماعنا 

اليوم هو لمناقشة مستجدات عمليات اإلطفاء، والنظر 
في أفضل األساليب والممارسات في هذا المجال الحيوي، 
بالشكل الذي ينعكس إيجابًا على األمن االقتصادي وأرواح 

الناس معًا”. وذكر أن هناك أكثر من 30 منظومة من 
جميع الدول، باإلضافة للرابطة العالمية لمكافحة اإلطفاء 

تشارك بجدية تامة بهذا المؤتمر، لمواجهة التحديات 
التي يواجهها رجال اإلطفاء عبر التقنيات الحديثة. وأوضح 

أبو الفرج رداً على سؤال لــ “البالد” عن أهم االحتياجات 
األساسية لرجل اإلطفاء في المرحلة الراهنة “نحتاج 

لشراكة دائمة ومستدامة واستراتيجية تنقلنا من الوضع 
الراهن إلى وضع أفضل، عبر االستخدام األمثل للتقنيات 

الحديثة والتي تعتبر حاجة ملحة لهذا العلم المهم للدول 
والقتصادياتها”. بدوره، أكد ممثل إدارة الدفاع المدني 

بوزارة الداخلية البحرينية النقيب محمد سوار في المؤتمر، 
العمل على خلق شراكات استراتيجية مع جهات دولية، 

لالرتقاء بمستوى العمل، والوصول لدرجات احترافية 
عالية، تنعكس إيجابًا على الدفاع المدني، وعلى فرق 

اإلطفاء بالمنطقة. وقال سوار “هناك خبرة واسعة لدى 
السعودية في هذا الجانب، ونحن نحرص بدول مجلس 

التعاون على االستفادة عبر تعزيز التعاون المشترك، 

وإقامة الدورات التدريبية المستمرة، وتبادل الخبرات”.
بالسياق ذاته، ثمن ضابط الشؤون الدولية باإلدارة 

العامة لإلطفاء بدولة الكويت الرائد عبدالله السيلم 
جهود البحرين، ووزارة الداخلية تحديداً باالهتمام في 

تنظيم وإنجاح المؤتمر بدورته الثانية.
وأكد السليم أن مشاركة الثالثة األضلع الرئيسة وهي 
القطاعات الحكومية، والقطاعات الخاصة، باإلضافة 
للجمعيات والمنظمات الدولية، يضفي أريحية أكثر 

في تبادل المعلومات، ومناقشة األفكار، بوقت أصبح 
فيه العالم كالقرية الصغيرة، لذا فإنه ومن خالل تطور 

تكنولوجيا المعلومات، وأدوات التواصل المختلفة، 
الشراكة الدولية واإلقليمية، سنستطيع أن نحدث نقلة 

في تطوير عملية اإلطفاء.

أبوالفرج لـــ “^”: نحتاج لشراكة دائمة واستراتيجية جديدة

إبراهيم النهام



تنفيًذا لتوجيهات ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة لزيــادة انســيابية الحركة المرورية على شــبكة الطرق الرئيســة فــي المملكة، افتتحت وزارة األشــغال 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي المرحلــة األولى من مشــروع توفير مســارات حــرة لجميع الطــرق المؤدية لدوار 
شــارع البديع، والذي يتضمن مســارا لالنعطاف باتجاه اليمين من شــارع البديع إلى شــارع الشيخ خليفة بن سلمان للمرور 

القادم من الغرب إلى الجنوب.

وقــال وزيــر األشــغال عصــام خلــف إن 
الــوزارة تســعى إلــى مواصلــة توســعة 
شــبكة طــرق المملكــة بمــا يرفــد البنيــة 
التحتيــة ذات المعاييــر العالميــة التــي 
يتــم الســعي لتحقيقهــا في إطــار تنفيذ 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
األولــى  المرحلــة  افتتــاح  أن  وأكــد 
سيساهم بشكل كبير في التخفيف من 
االزدحــام المــروري علــى هــذا التقاطــع 
المروريــة  الحيــوي، حيــث إن الحركــة 
المنعطفــة إلــى اليمين عنــد دوار البديع 
الطاقــة  انخفــاض  بســبب  تتعطــل 
فــإن  وبالتالــي  للــدوار،  االســتيعابية 
إنشــاء هــذه المنعطفات باتجــاه اليمين 
ســتخلق حركة حرة بعيدة عن اإلشارة 
الضوئية مما يسهل عملية االنتقال بين 
الطرق الرئيسة المتصلة بهذا التقاطع.

وبيــن خلــف أن العمل مــازال جاريا في 
مراحلــه  تنفيــذ  الســتكمال  المشــروع 
التطويــر  هــذا  بــأن  مؤكــدا  المتبقيــة، 
ومرتــادي  المنطقــة  قاطنــي  ســيخدم 

ســيقلل  حيــث  التجاريــة،  المحــات 
مــن زمــن الرحلــة ويخفــف مــن حــاالت 
التعطــل ويعالج االزدحامــات المرورية 

على هــذا التقاطع المهم الذي تبلغ عدد 
المركبــات المســتخدمة له 3700 مركبة 

في ساعات الذروة.

 يقــود الشــوري خميــس الرميحــي و4 
آخريــن مــن زمائــه مبــادرة تشــريعية 
بتحديد عدد أيام الترشــح لانتخابات 
البلديــة والنيابيــة بأال تزيــد عن 3 أيام، 
تشــريعي  تعديــل  إجــراء  عبــر  وذلــك 
السياســية  الحقــوق  مباشــرة  بقانــون 
أعضــاء  انتخــاب  نظــام  وقانــون 

المجالس البلدية.
أيــام  تحديــد  عــن  القانونــان  وصمــت 
لعضويــة  الترشــيح  طلبــات  إيــداع 
البلديــة،  والمجالــس  النــواب  مجلــس 
لجنــة  بإصــدار  العــرف  جــرى  ولكــن 
االنتخابــات بيانا يحــدد 5 أيام متتالية 
التعديــل  ويهــدف  الطلبــات،  لتقديــم 
التشــريعي المقتــرح، وفــق مســتندات 
أيــام  “البــاد”، لخفــض  حصلــت عليهــا 
ينــص عليهــا  أيــام ال   5 مــن  الترشــيح 

القانون إلى 3 أيام أو أقل.

ا طويلة نسبيًّ

وينص التعديل المقترح بالفقرة الثالثة 
مــن المــادة 15 بالقانــون علــى إضافــة 
عبارة “على أال تزيد عن 3 أيام متتالية” 
بعــد عبــارة “يجــب أن يتضمــن األمر أو 

القرار تاريخ فتح باب الترشيح”.
المــادة  إن  “البــاد”  لـــ  الرميحــي  وقــال 
إدراج  مــدد  تناولــت  التعديــل  موضــع 
األســماء بجــداول الناخبيــن، وحــددت 
إلصــدار  أيــام  بثاثــة  محــددة  مــدد 

اللجنــة قرارها على طلب إدراج االســم 
قــرار  علــى  الطعــن  وحــق  بالجــداول، 
اللجنــة أمام محكمــة االســتئناف العليا 
المدنية بموعد أقصاه 3 أيام من تاريخ 

صدوره.
فائــدة  لــه  المــدد  توحيــد  وأضــاف: 
الناخبيــن  معرفــة  معهــا  يســهل  كبيــرة 
والمترشــحين بهــذه المدد وهــي 7 أيام 
لعــرض الجــداول وفصــل المحكمة في 
الطعــون، و3 أيام لقــرار اللجنة والطعن 

عليه.
تقديــم  لمــدة  بالنســبة  أمــا  وتابــع: 
الترشــيحات وهــي موضــوع التعديــل 
المقترح فإن مدة 5 أيام طويلة نسبيا، 
وتصدر بأمر أو قرار، ولم يرد لتحديدها 
نص بالقانون، ومن المناســب أن تكون 

المدة مذكورة بنصوص القانون.

الموقعون

يشــار إلــى أن لجنــة الشــؤون القانونيــة 
بحثــت  قــد  الشــورية  والتشــريعية 
التعديليــن  األخيــر  باجتماعهــا 
التشريعيين، واستمعت لرأي المستشار 
القانوني بشأنهما، وقررت دعوة الجهات 
بشــأنها.  لمرئياتهــا  لاســتماع  المعنيــة 
ووقــع علــى التعديل التشــريعي بقانون 
مــن:  كل  السياســية  الحقــوق  مباشــرة 
خميس الرميحي، ودالل الزايد، وعادل 
ومحمــد  الفضالــة،  وســبيكة  المعــاودة، 
الخزاعــي. أمــا بالنســبة للموقعيــن على 
تعديــل قانون نظــام انتخــاب المجالس 
البلدية فهم: خميس الرميحي، ومحمد 
علــي حســن، وجهــاد الفاضــل، وعبدهللا 

الدوسري، وأحمد الحداد.

خميس الرميحي متحدًثا بالجلسة األخيرة

الرميحي لـ “^”: 5 أيام “طويلة نسبيًّا” وغير مذكورة بالقانونضمــن توجيهات ســمو ولي العهــد لتخفيــف االزدحامات

أيام الترشح النيابي والبلدي ستنكمش إلى 3تدشين المسارات الحرة لدوار شارع البديع

راشد الغائب
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ــرة ــ ــاه ــ ــظ ــ ــى ال ــ ــل ــ ــرة ع ــطـ ــيـ ــسـ ــلـ إلشــــــــــراك “الـــــــخـــــــاص” لـ
رفــع المجلــس البلــدي للمنطقــة الشــمالية خطاب للجهــاز التنفيذي بشــأن اإلجراءات 
المتخــذة بشــأن تندني مســتوى النظافــة بمنطقة ســلماباد واألراضــي الخاصة فيها، 

جاء ذلك خالل االجتماع االعتيادي الخامس للمجلس أمس اإلثنين.

أحمــد  المجلــس  رئيــس  علــق  جهتــه،  مــن   
فيهــا  تكثــر  ســلماباد  منطقــة  أن  الكوهجــي 
مــن  وغيرهــا  الكيماويــة  المــواد  المخلفــات 
المــواد المضرة بالبيئة لوقوعها ضمن منطقة 
صناعيــة الفًتــا إلــى أن المنطقــة تفتقــر إلــى 

أبسط أمور للمحافظة على البيئة. 
ودعا إلى مخالفة أصحاب األراضي الخاصة 
والعقــارات التــي تســتخدم كمكــب للنفيــات 
والمخلفــات على أنواعها، منّوها إلى ضرورة 

تشديد الرقابة على المنطقة.
الظاعــن  محمــد  البلــدي  أوضــح  ذلــك،  إلــى 
ومخلفــات  الصناعيــة  النفايــات  المخالفــات 
البنــاء وغيرهــا واضحــة وصريحــة تمارســها 
المصانــع والــورش فــي المنطقــة علــى مــرأى 
ومســمع شــركة النظافــة دون أن يتــم اتخــاذ 

إشــراف  “رغــم  وتابــع  ضدهــا  إجــراءات  أي 
شــركة النظافــة علــى هــذه المنطقــة إال أنهــم 
هــذه  وإزالــة  تجــاه  بواجبهــم  يقومــون  ال 

المخلفات”.
تراكــم  أن  الوداعــي  شــبر  البلــدي  واعتبــر 
تعــدي  المفتوحــة  المناطــق  فــي  النفايــات 
علــى القوانيــن والمواطنين وتشــويه للمنظر 
دراســة  بإعــداد  وطالــب  للدولــة،  الحضــاري 
وتدنــي  النفايــات  تراكــم  ظاهــرة  لألســباب 
مســتوى النظافــة وإشــراك القطــاع الخــاص 

والمجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة. 
من جهته، لفت البلدي عبدهللا القبيســي الى 
القصــور في مســتوى النظافــة وقلة دوريات 
التفتيش في المناطق المعروفة بالتجاوزات 
فيهــا، مقترًحا اســتمرار التفتيــش في الفترة 

المســائية التــي يتحينهــا المتجــاوزون لكــب 
النفايات في األراضي الخاصة والمفتوحة.

وذكــرت ممثــل الدائــرة الســابعة زينة جاســم 
إلــى ضرورة إشــراك الشــركات الخاصــة التي 
تستفيد من بقايا المخلفات والنفايات لفرزها 
إيجــاد  إلــى  مقترحــة  اســتخدامها  وإعــادة 

شرطة للبيئة للحد من المخالفات البيئة. 
شــبيب  فيصــل  البلــدي  طالــب  جانبــه،  مــن 
برفــع مســتوى النظافة في دوائــر المحافظة 
الشــمالية منّوهــا إلــى القصــور عــدد حاويات 
الحاويــات  توزيــع  القمامــة وتنظيــم عمليــة 

تافًيا للخافات بين األهالي.

أحمد الكوهجي

الفضالة: العقارات ليست مسؤولية شركة النظافة
شـــهـــرًيـــا بـــالـــشـــمـــالـــيـــة  مـــخـــلـــفـــات  طــــن   5000 إزالــــــــة 

قالــت مديــر عــام بلديــة المنطقة الشــمالية لمياء الفضالــة االلتزام بنظافــة األراضي 
المفتوحة والخاصة في المنطقة الشــمالية تحتاج تكاتف جهود؛ بوصفها مســؤولية 
مجتمعية، فضال عن دور الشركات الخاصة لتقليص هذه المخلفات والتخلص منها.

وأكــدت الفضالــة خــال اجتمــاع مجلــس 
بلــدي الشــمالية أمــس اإلثنيــن أن العقــد 
النظافــة ال يتضمــن تنظيــف  مــن شــركة 
العقــارات واألراضي الخاصــة، بل يقتصر 

على تنظيف الشوارع.
وبينــت الفضالة أنه حســب العقــد الموقع 
مع شــركة النظافة “أورباســير”، فإن كمية 
النفايــات التي تلتزم بإزالتها الشــركة هي 
1500 طــن شــهريا، إال أن كمية المخلفات 

والنفايات تصل إلى 5000 طن شهريا.
واســتكملت مــن الصعب اتخــاذ إجراءات 
ضــد المخالفــات والمتســببين فــي تراكــم 
النفايــات فــي األراضــي الخاصــة، منوهــة 
إلى طول اإلجراءات للوصول إلى الماك 

واألراضــي،  العقــارات  هــذه  وأصحــاب 
المعلومــات وصعوبــة  ســرية  عــن  فضــا 

الوصول إليها أحيانا.
لــدى  التبليــغ  األســهل  مــن  أن  وأكــدت   
ومــن  للقانــون،  المخالفيــن  عــن  البلديــة 
يتســببون بتراكــم النفايــات ويتخلصــون 
منهــا فــي غيــر مكانهــا، والمــواد الضــارة 
التــي  المفتوحــة  األراضــي  هــذه  فــي 
الســيطرة عليهــا خصوصــا، وأن  يصعــب 
مثــل هــذه األراضــي تكثر فــي المحافظة 
والنفايــات  المخلفــات  وتــزداد  الشــمالية، 

عن المحافظات األخرى دوما.
تكاتــف  األمــر  يحتــاج  الفضالــة  وذكــرت 
مثــل  تســتغل  التــي  الخاصــة  الشــركات 

هذه المخلفات كمخلفات البناء؛ لتســهيل 
التخلــص منهــا، مقترحــة تركيــب الفتات 
واألراضــي  المناطــق  فــي  تحذيريــة 

التــي  القانونيــة  باإلجــراءات  المفتوحــة 
ســيتعرض لهــا كل من يســتخدمها كمكب 

للنفيات والمواد الضارة.

لمياء الفضالة

26 فبراير 2019 الثالثاء
21 جمادى اآلخرة 1440

 تغطية: ليلى مال اهلل
تصوير: رسول الحجيري

تدشين المرحلة األولى من المسارات الحرة لدوار شارع البديع

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات



قضــت محكمــة التمييــز بحــق مــدان “25 عامــا” 
بقتل شرطيين إثر تعرضهما إلصابات قاتلة، بعد 
تفجيــر متهــم آخر “26 عاما - هرب من الســجن 
في وقت سابق” بمساعدة الطاعن لقنبلة محلية 
الصنــع بالقرب مــن إحدى المــدارس في منطقة 
ســترة، فضال عن تعرض 6 أفراد شــرطة آخرين 
إلصابات متفرقة بعدما استهدفوا الحافلة التي 
كانــت تقلهــم مــن مركــز شــرطة ســترة؛ لغــرض 
إرهابــي، وذلــك بتأييــد إيقــاع عقوبــة باإلعــدام 
عليه عما أسند إليه، كما أيدت المحكمة معاقبة 
13 طاعنــا آخريــن بالعقوبــات الصاردة بحق كل 
منهــم. وعقب صدور الحكم صــرح رئيس نيابة 
الجرائــم اإلرهابيــة المحامــي العــام المستشــار 
أحمــد الحمــادي بأن تفاصيل الواقعــة تعود إلى 
أن النيابــة العامــة تلقت بالغــا بتاريخ 28 يوليو 
2015 مــن مديريــة شــرطة محافظــة العاصمــة، 
مفــاده وقــوع انفجــار بصبــاح ذلــك اليــوم فــي 
منطقــة ســترة أســفر عنــه مقتــل رجلــي شــرطة 

وإصابة 6 آخرين. وبإجراء التحريات من جانب 
إدارة المباحــث الجنائيــة توصلت إلى المتهمين 
مرتكبي الواقعة، حيث أسســوا جماعة إرهابية 
بنــاء  وذلــك  المتهميــن،  مــن  عــدد  لهــا  وضمــوا 
علــى توجيهــات مــن متهميــن متواجديــن فــي 
جمهوريــة إيران؛ بغرض القيــام بأعمال إرهابية 
واســتهداف رجــال الشــرطة، وكلــف عــدد مــن 
المتهميــن – أحدهم عضو في إحدى الجمعيات 
السياســية – بتمويــل تلــك الجماعــة اإلرهابيــة 
باألمــوال الالزمــة لتنفيــذ عملياتهــا، وعلــم أحــد 

ولــم  ومرتكبيهــا  الجريمــة  بمخطــط  المتهميــن 
ضبــط  كمــا  بذلــك.  المختصــة  الجهــات  يبلــغ 
بحــوزة بعضهم مــواد متفجرة وأســلحة محلية 
الصنــع، فيمــا أخفــى 4 مــن المتهميــن مجموعــة 
مــن أعضــاء الجماعــة اإلرهابيــة الذيــن صدرت 
بحقهم أحكام جنائية وأوامر ضبط، فيما ساعد 
5 متهميــن أحد أعضــاء الجماعة اإلرهابية على 
الخــروج والدخــول إلــى البحريــن بطريقــة غير 
مشــروعة، والــذي توجــه إلــى جمهوريــة إيــران 
آنــذاك وتلقــى تدريبــات علــى كيفيــة اســتعمال 
المتفجــرات واألســلحة بعد أن تم اســتقباله من 
جانب جهات رســمية. وأوضــح الحمادي أنه تم 
إحالــة المتهميــن إلى المحكمة الكبــرى الجنائية 
الدائــرة الرابعــة، حيــث تداولــت القضيــة أمــام 
تلــك المحكمة والتــي اســتمعت لمرافعة ودفاع 
المتهميــن والنيابــة العامــة، والتــي صممت على 
وقــد  المتهميــن،  علــى  عقوبــة  أقصــى  توقيــع 
ســالف  حكمهــا  المذكــورة  المحكمــة  أصــدرت 
الذكــر، والــذي تــم تأييــده وإقــراره مــن محكمة 

االستئناف العليا األولى.

رفضــت محكمــة التمييــز طعــون 3 مدانين من أصل 5 متهمين، هم ســيدة وابنها وابن شــقيقها 
ومتهمان آخران، كانوا قد وضعوا قنبلة وهمية بمنطقة عالي، وأيدت معاقبتهم بالسجن لمدة 
3 ســنوات لــكل منهــم، وبحبــس أحدهم أيضا لمدة شــهر وتغريمــه 100 دينار لحيازتــه “خنجر”، 
فيما سجنت محكمة أول درجة متهما رابعا لذات المدة وقضت بحبس آخر لمدة سنتين فقط.

وتشــير التفاصيل وفــق ما ورد باعترافات 
والدتــه  أن  عامــا”   18“ األول  الطاعــن 
التــي  هــي  عامــا،   48 العمــر  مــن  البالغــة 
خاصــة  أدوات  الســتالم  بالتوجــه  أمرتــه 
لتصنيع عبوة متفجرة “وهمية” من المتهم 
األخيــر صناعــة  منــه  إذ طلــب  الخامــس، 
هيكل محاٍك ألشكال المتفجرات، مبينا أن 
والدتــه -الطاعنــة الثانية- هي من أوصلته 
وبقيــة  الثالــث-  -الطاعــن  شــقيقها  وابــن 
المشــاركين، للموقع الذي تمــت فيه زراعة 
القنبلة الوهمية، بالقرب من إحدى المزارع 
بمنطقة عالي؛ وذلك حتى ال يشــتبه أفراد 

الشرطة في كامل المجموعة.
وبعــد زراعــة القنبلــة الوهميــة تــم رصدها 

من جانب أفراد الشرطة، فتم اإلبالغ عنها 
وبالتعامــل معها من جانــب قوات التدخل 
الســريع اتضــح أنهــا ليســت ســوى جســم 

وهمي محاك ألشكال العبوات المتفجرة.
وبإجراء الشــرطة لتحرياتها حول الواقعة 
أســفرت النتائج إلى التوصل البن الســيدة 
والدتــه  أن  قــرر  والــذي  األول”،  “الطاعــن 
هــي التــي أمرتــه بالتوجه الســتالم أدوات 
العبــوة المتفجــرة، والتي كانــت عبارة عن 
علبة معدنية وأسالك كهربائية وبطاريات.

وأوضح ابن السيدة أنه بعد عودته للمنزل 
تواصــل مــع المتهــم الخامس عبــر برنامج 
المتهــم  بإبــالغ  أمــره  والــذي  “تيليغــرام”، 

الرابع أنه استلم األدوات المذكورة.

وأضــاف أنــه بعــد أن عرض علــى ابن خاله 
-الطاعــن الثالــث- الحضــور لتوصيلــه مــع 
المتهمين الرابع والخامس لزرع العبوة في 
مكانهــا، اقترحت عليهم والدته مرافقتهم؛ 
وذلك حتى ال يشتبه فيهم أفراد الشرطة.

وأشــار إلــى أنــه بالفعــل رافقتهــم والدتــه، 
وتمكنــوا مــن زرع العبــوة الوهميــة بجــوار 
إحــدى المــزارع، فيمــا مكثــت األم مع ابنها 
بانتظارهــم  الــدوارات  أحــد  مــن  بالقــرب 

ومراقبة الوضع األمني لهم.
فأحالتهــم النيابــة العامة جميعــا للمحاكمة 
علــى اعتبــار أنهم بتاريــخ 28 يناير 2017، 
وضعــوا وآخرون مجهولون هيكال محاكيا 
ألشــكال المتفجــرات علــى شــارع بالقــرب 

من مزرعة تنفيذا لغرض إرهابي.
كمــا وجهــت للمــدان الثالــث -ابــن شــقيق 
ســالح  وإحــراز  حيــازة  تهمــة  الســيدة- 
“خنجــر” بغير ترخيص من وزير الداخلية، 
والــذي ضبــط بحوزتــه فــي مســكنه أثنــاء 

القبض عليه.

أحمد الحمادي 

اســتهدفوا حافلة الشــرطة بقنبلة فجرهــا متهم هارب األم ســاعدتهم بالتمويه ليزرعوا قنبلــة وهمية في عالي

رفض طعن محكوم باإلعدام لقتله وآخر شرطيين بسترة “التمييز” تؤيد السجن 3 سنوات لسيدة وابنها وابن شقيقها

المنامة - وزارة اإلسكان

شــرعت وزارة اإلســكان فــي تنفيــذ إجراءات 
إلغــاء عقــدي انتفــاع بمشــروع النبيــه صالــح 
اإلســكانية، بعــد صــدور حكــم قضائي يقضي 
بســحب الوحدات الســكنية؛ بسبب مخالفات 
تعديــل  فــي  المنتفعــون  بهــا  قــام  جســيمة 
الوحدات السكنية بالمخالفة للعقد المبرم بين 
المنتفعيــن ووزارة اإلســكان. وقالــت الــوزارة 
وتوثيقهــا،  المخالفــات  برصــد  قامــت  إنهــا 
وتوجيــه  المســتفيدين  مــع  التواصــل  وتــم 
اإلنــذارات لهــم لتعديــل الوحــدات الســكنية، 
بعشــوائية،  تمــت  التعديــالت  أن  خصوصــا 

ودون الحصــول علــى رخصــة بناء مــن بلدية 
حيــاة  يعــرض  قــد  ممــا  المعنيــة،  المنطقــة 
القاطنيــن بهــا للخطــر، مفيــدة بــأن المنتفعين 
لــم يســتجيبوا لإلنــذارات التــي وجهتهــا لهــم 
الــوزارة، واســتمروا فــي المخالفــة، مما ترتب 
القضــاء. وتهيــب  إلــى  الــوزارة  لجــوء  عليــه 
وزارة اإلســكان بالمواطنين المســتفيدين من 
إجــراء  فــي  والراغبيــن  الســكنية،  الوحــدات 
تعديــالت علــى وحداتهــم الســكنية، بضرورة 
الحصول على التراخيص الالزمة من البلدية 
التنظيميــة  باشــتراطات  وااللتــزام  المعنيــة، 

والتعميرية للمناطق اإلسكانية.

إلغاء عقود انتفاع وحدتين بـ “النبيه صالح”

08local@albiladpress.comاإلعدام لقاتل شرطيين بالدراز
آخــريــن  3 بــمــســاعــدة  الــشــرطــة  مـــرور  حـــال  وفــجــرهــا  قنبلة  زرع 

أيــدت محكمــة التمييــز إنــزال عقوبــة اإلعــدام بحــق مــدان مــن أصــل 4 متهميــن -محكوميــن جميعــا باإلعــدام- بقتل شــرطي 
والشــروع فــي قتــل اثنين آخرين بمنطقة الدراز بواســطة عبــوة متفجرة محلية الصنع زرعت بمكان مــرور الدوريات األمنية 

بعد دراسة الموقع من قبل منفذي العملية.

درجــة  أول  محكمــة  أيضــا  وعاقبــت 
-غيــر  اآلخريــن  الثالثــة  المتهميــن 
الطاعن- بالســجن المؤبــد إضافة لحكم 
اإلعــدام، وبتغريــم كل منهم مبلغ 1000 
دينــار عمــا أســند إليهــم بتهمــة حيــازة 

سالح “الكالشينكوف” وذخائره.
كما ألزمــت المتهمين جميعا متضامنين 
الداخليــة  وزارة  لصالــح  يدفعــوا  بــأن 
و100  دينــارا   2031 وقــدره  مبلغــا 
تعرضــت  التــي  التلفيــات  قيمــة  فلــس 
لهــا المركبــة األمنيــة، وأمــرت بإســقاط 
جميعــا  عنهــم  البحرينيــة  الجنســية 

وبمصادرة جميع المضبوطات.

واقعة القتل

القضيــة  واقعــة  أن  المحكمــة  وذكــرت 
تتحصــل في أن المتهميــن جميعا كانوا 
علــى  النيــة  وبيتــوا  العــزم  عقــدوا  قــد 
قتــل أي مــن رجــال الشــرطة لإلخــالل 
باألمــن العــام داخــل المملكــة؛ بالتعــدي 
علــى رجال الشــرطة وترويعهم وقتلهم 
ونفــوس  نفوســهم  فــي  الرعــب  وبــث 
وتعريــض  والمقيميــن  المواطنيــن 
حياتهــم والممتلــكات العامــة والخاصــة 
للخطــر، بــأن قــام المتهــم الرابــع الهارب 
األول  المتهــم  مــع  بالتواصــل  بالخــارج 
لنشــاطه  أمنيــا  المطلــوب  -الطاعــن- 
التخريبــي، وحثــه علــى القيــام بعمليــة 
تفجيــر ضد رجــال الشــرطة بقصد قتل 
أي منهــم حــال فــض االعتصــام القائــم 
أمــام منــزل عيســى قاســم، حيــث كان 
قد ســبق لــه التواصل معه مــن قبل في 
منتصــف العــام 2016 وأرســل لــه ذاكرة 
عســكرية  دروســا  تحــوي  إلكترونيــة 
مصورة على كيفية صناعة المتفجرات 

واستخدامها.
وأضافــت أن المتهــم األول تــدرب على 
تلــك الــدروس، وقبــل فــض االعتصــام 
بـــ 20 يومــا تواصــل معه المتهــم الثالث 
الهــارب بالخــارج بالتنســيق مــع المتهــم 

عبــوة  لــه  أرســل  أنــه  وأبلغــه  الرابــع، 
الميــت؛  البريــد  طريــق  عــن  متفجــرة 
التفجيــر  عمليــة  فــي  الســتخدامها 
المطلوبة منه ضد رجال األمن وأرشــده 
عــن مكانهــا مخبأة في ســيارة محترقة 
الــدراز،  أحيــاء منطقــة  بأحــد  متوقفــة 
وطالبه باالحتفاظ بها الستهداف رجال 
الشــرطة بهــا وقتــل أي منهــم حال فض 

ذلك االعتصام.
ومن ثــم تواصل معه المتهم الرابع قبل 
الواقعــة بـــ 3 أيــام بعــد فــض االعتصــام 
قــد رصــد  أنــه  الثانــي  المتهــم  وأخبــره 
وحــدد مجموعــة مــن األهــداف لتنفيــذ 
عملية التفجير واستهداف رجال األمن 
بمنطقــة الــدراز، وطلــب منــه التواصــل 
معه للتنسيق واالشتراك معه في تنفيذ 

الجريمة.

تخطيط واختبار

المتهمــان  اجتمــع  فقــد  لذلــك،  ونفــاذا 
ارتكابهمــا  قبــل  األول  المتهــم  بمنــزل 
للجريمة بيومين للتخطيط لها واختيار 
مكانهــا وزمانهــا وتحــدد دور كل منهمــا 
في التنفيذ، واستقرا على اختيار مكان 
الواقعــة فــي اليــوم الســابق الرتكابهمــا 
لهــا لســبق رصد المتهــم األول لــه وقاما 
المتفجــرة  العبــوة  واختبــار  بمعاينتــه 
بمــكان الواقعــة، والتــي يتــم تفجيرهــا 
عن بعد وتأكدا من صالحيتها ومناسبة 
لعلمهــا  التفجيــر  لمــدى جهــاز  المســافة 
أن  مســبقا  واســتيقنا  المــكان  بطبيعــة 
بــه  تمــر  الشــرطة  دوريــات  مركبــات 
وتبطــئ عنــده لوجــود مرتفــع تخفيــف 
ســرعة به، قاصدين إزهاق أرواح رجال 
تلــك  وتدميــر  بهــا  المتواجديــن  األمــن 

المركبات.

المراقبة والتفجير

علــى  مطلــة  بنايــة  المتهمــان  واختــار 
ذلــك المرتفــع كمكان للمراقبــة العتالئها 

المجنــي  مركبــة  لمــرور  بهــا  والتربــص 
عليهــم، وبتاريــخ الواقعــة الموافــق 18 
األول  بســيارة  توجهــا   2017 يونيــو 
حيــث  المتفجــرة،  العبــوة  مصطحبيــن 
قــام المتهــم الثاني بوضعها فــي المكان 
اتجــاه  قبالــة  وتوجهــا  عليــه  المتفــق 
يســتقلها  التــي  الشــرطة  مركبــة  مــرور 
المجني عليهم إلحداث أكبر خسائر بها، 
قاصديــن إزهــاق أرواحهــم وتدميرهــا، 
ثــم اعتلى البناية المذكورة حال انتظار 
المتهــم األول لــه بســيارته أســفلها لنقله 
عقــب تمــام الجريمــة مترصديــن مــرور 
زرع  بمــكان  عليهــم  المجنــي  مركبــة 

العبوة المتفجرة.
ومــا إن ظفــرا بهم ضغــط المتهم الثاني 
بيــده  الموجــود  التفجيــر  جهــاز  علــى 
محدثــا االنفجــار المتفــق عليــه، والــذي 
أتلــف مركبة الدورية األمنية وســيارات 
ومنــازل المجنــي عليهم مــن المواطنين 
للموجــة  نتيجــة  المحيطــة  بالمنطقــة 
مــن  عنــه  أســفرت  ومــا  االنفجاريــة 
شــظايا وكــرات معدنيــة؛ وذلــك بقصــد 
قتــل مســتقلي تلــك المركبــة مــن رجال 

الشرطة.
وأســفر ذلــك عــن مقتــل المجنــي عليــه 
األول وإصابــة المجنــي عليهمــا الثانــي 
والثالــث، وُأوِقــَف أثر الجريمة بالنســبة 
للثانــي والثالــث لســبب ال دخــل إلرادة 
المتهميــن فيــه، وهو مواالتهمــا بالعالج 

الالزم.

تحريات االنتقام

وبينــت المحكمــة أن تحريــات الشــاهد 
ارتــكاب  صحــة  علــى  دلــت  األول 
المتهميــن للواقعــة بــأن اتفــق المتهمون 
الثالــث والرابــع الهاربــون بالخــارج مــع 
تنفيــذ  علــى  والثانــي  األول  المتهميــن 
وعقــب  البــالد  فــي  إرهابيــة  عمليــات 
فــض االعتصــام مــن أمام منزل عيســى 
قاســم عقد المتهميــن جميعا العزم على 

االنتقــام مــن رجــال الشــرطة بقتــل أي 
لذلــك  ونفــاذا  التفجيــر،  بطريــق  منهــم 
قــام المتهمــان األول والثانــي بتكليــف 
مــن المتهميــن الثالــث والرابــع بمراقبــة 
ورصد المركبات الشرطة بتلك المنطقة 
واختيــار ومعاينــة المــكان لــزرع العبوة 
المتفجــرة التــي أمدهمــا بهــا المتهمــان 
الثالــث والرابــع بقصد إزهــاق أرواح أي 

من رجال األمن.
وبتاريــخ الواقعة توجه المتهمان األول 
والثانــي لمــكان الجريمــة المتفــق عليها 
بالطريــق  العبــوة  زرع  الثانــي  وتولــى 
وترصــدا مــرور مركبــة المجنــي عليهــم 
بهــا  العبــوة ومــا إن ظفــرا  بمــكان زرع 
قــام المتهــم الثاني بالضغــط على جهاز 
التفجيــر وتفجيرها، ما أســفر عن مقتل 
المجنــي عليــه األول وإصابــة المجنــي 
عليهمــا الثانــي والثالــث بإصابــات بالغة 
ومنــازل  وســيارات  المركبــة  وتدميــر 

المجني عليهم المحيطة بالمكان.
ونفــاذا لألمر الصــادر منه وقــرار النيابة 
العامــة بتفتيش المنزل الــذي يقيم فيه 
المتهــم األول تمكــن الشــاهد الثاني من 
بحوزتــه  األول وضبــط  المتهــم  ضبــط 
متكــرر  أوتوماتيكــي  نــاري  ســالح 
الطلقات )الكالشينكوف( عيار 7.62*39 
ملــم ممــا ال يجــوز الترخيص بــه، وعدد 
25 طلقــة مــن ذات العيــار مما تســتعمل 

على السالح ذاته.
وثبت معمليا صالحية السالح والذخيرة 
المضبوطيــن لالســتعمال، وكــذا هواتــف 
نقالــة وذاكرة إلكترونية وعدد 7 “فالش 
ميمــوري” وعــدد مــن ذاكــرات الكاميــرا 
و15 قرصــا صلبــا للحاســب اآللــي، وتــم 

ضبط سيارته آنفة البيان.

اعتراف وتمثيل

“الطاعــن”  األول  المتهــم  واعتــرف 
تفصيليــا بالتحقيقــات بارتكابه الواقعة 
وقــام  إليــه،  المســندة  التهــم  وكافــة 
بعمــل رســم توضيحــي ألجــزاء العبــوة 
الواقعــة،  فــي  المســتخدمة  المتفجــرة 
وتمثيــل  تصويــر  داللــة  بعمــل  وقــام 

لكيفية ارتكابه الواقعة.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

الثالثاء
26 فبراير 2019 
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Û  أصّنــف االستفســارات واألســئلة الصحافية التــي يطرحها رئيس الفريق السياســي
بالصحيفة الزميل راشد الغائب عبر عموده )تيارات( للوزارات والجهات الحكومية 

وشبه الحكومية، بالمشروعة والمنطقية والمطلوبة.
Û  فعــالوة علــى إغالق الكثير مــن وزارات الدولة ومؤسســاتها ألبوابها أمام الصحافة

والــرأي العــام، ُيلــزم الصحافــي - بالمقابــل - ألن يكــون مبــادًرا، ومثابــًرا، للمحافظة 
علــى هوية مهنته، كأداة ووســيلة ضغط وتقويم ومكاشــفة ونصــح، لمواقع الخلل، 

والفشل، واالرتباك.
Û  ويعكــس تجاهــل بعــض المســؤولين لمــا ُيكتــب بالصحافــة المحليــة، مــدى ُبعدهــم

عــن الواقــع المغلــوط والمتصاعــد، فاألصلــح هنا هو اإلنصــات النتقــادات اآلخرين، 
واحتــرام اختــالف وجهــات النظــر، والنظــر لمواطــن الخلــل والقصــور، والمبــادرة 
لحلحلتهــا، لكنــه أمــر بنطاق “الال ممكــن” في ظل غياب الرقابــة الصارمة عليهم هم 

“كمسؤولين”.
Û  فــكان لذلك، األثر الســيئ على أداء عدد من األجهــزة الحكومية، بتقويم مخرجات

عملها، وتطوير جودة أدائها؛ ألن ما يحتضنه صندوق الشكاوى، وما تحمل الصحف 
وأثير اإلذاعة وغيرها، من مالحظات ونقد ومناشدات، تمثل قنوات خصبة للتغيير 

اإليجابي، ساسها األول وجود اإلذن المصغية.
Û  إن الدولــة لمدعــوة بــأن تضع في حســبانها، تجــاوب الوزارات والجهــات الحكومية

مع ما ينشر بالصحافة والمنصات اإلعالمية المختلفة، كأداة قياس لجودة ونجاح 
عملها، وللمســئولين القائمين عليها على حد ســواء، أسوة بتجارب الدولة الناهضة، 

كاإلمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، وماليزيا، وغيرها.
Û  فالحاصل اليوم، أن هنالك محاوالت إلفشال دور الصحافي في تصويب مخرجات

عمــل أجهــزة الدولــة، بحــال ال يختلــف عــن المراجع نفســه، والذي يصــف - بالغالب 
- أبــواب المســؤولين بالموصــدة، بخالف سياســة األبواب المفتوحة لرمــوز القيادة 

السياسية، والتي تثمر دائًما بخدمة الصالح العام، وإن الشواهد بذلك لكثيرة.

استفسارات 
صحافية 
مشروعة

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

رفض دعوى بإلزام “البلديات” دفع 946 ألف دينار الستمالك عقار
ــاد” ــ ــاب ــ ــم ــ ــل ــ س “إســـــــكـــــــان  لــــبــــنــــاء  األرض  اشــــــتــــــرت  الـــــــــــــــوزارة 

قضــت محكمــة الكبــرى اإلداريــة برفــض الدعــوى المرفوعــة ضد وزارة األشــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني _ إدارة االستمالك والتعويض بخصوص 
رفــع قيمــة التعويــض عــن اســتمالك الــوزارة ألرض بمنطقة ســلماباد، كمــا ألزمت 

المدعي بالمصاريف.

وتتمثــل الدعــوى بإصدار وزارة األشــغال 
وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 
قــرارًا باســتمالك العقار موضــوع الدعوى 
فــي العــام 2012 لصالــح إنشــاء مشــروع 
وزارة  طلــب  حســب  اإلســكاني  ســلماباد 
إجــراءات  كافــة  اتخــاذ  وبعــد  اإلســكان، 
قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  الالزمــة 
فــي  قــرار االســتمالك  االســتمالك، ونشــر 
الجريدة الرســمية، وفي الصحف اليومية 
العالقــة،  ذات  المعنيــة  الجهــات  وإشــعار 

حيــث قــدرت لجنــة التثميــن ســعر العقــار 
بواقــع 72.118 دينار للمتر المربع لألرض، 
بمســاحة عقــار 58618 متــر مربــع، لكــون 
وغيــر  مخططــة  وغيــر  فضــاء  األرض 

متصلة بشبكة الطرق.
إال ان المدعــي أبــدى رفضــه لســعر لجنــة 
التثمين، وتقــدم بطعن على قرار التثمين 
بدورهــا  والتــي  التظلمــات،  لجنــة  أمــام 
تداولــت بالبحث والتمحيص في األوراق 
المدعــي،  مــن  المقدمــة  والمســتندات 

وكمــا انتقلــت اللجنــة لمعاينــة العقار على 
الطبيعــة وقــدرت قيمــة العقار المســتملك 
االنصــاف،  العدالــة  معاييــر  بمراعــاة 
وانتهــت إلــى قبــول التظلــم شــكالً وفــي 
التثميــن  لجنــة  ســعر  تعديــل  الموضــوع 
مــن 72.118 دينــار للمتــر المربــع لــألرض 
إلــى 80.730 دينــار للمتــر المربــع لــألرض 
ليكــون المجمــوع الكلــي لمبلــغ التعويــض 

,732,231.1404 دينار.
وعليه تقدم المدعي بالطعن أمام محكمة 
الكبــرى اإلدارية مطالبــًا أوالً وقبل الفصل 
خبيــر  بانتــداب  الدعــوى  موضــوع  فــي 
القيمــة  لبيــان  التداعــي  أرض  لمعاينــة 
السوقية لها وصوالً لبيان قيمة التعويض 
بتاريــخ االســتمالك، وثانيــًا إلغــاء القــرار 
الصــادر مــن لجنــة التظلمــات بشــأن قــرار 

مجــددًا  والقضــاء  والتثميــن  االســتمالك 
بما يســفر عنه تقرير الخبير بشــأن القيمة 
وبجلســة  لــألرض،  الحقيقيــة  الســوقية 
المرافعــة األخيرة قدم مذكرة طالب فيها 
التداعــي  بــأرض  المربــع  المتــر  احتســاب 
بقيمــة 96.876 دينــار بــدالً عــن 80.730 
دينــار للمتــر المربــع لــألرض، أي بإضافــة 
مبلــغ 946 ألف دينار على قيمة التعويض 

المقدر من لجنة التظلمات.
وحيث تداولت فصول الدعوى القضائية 
إلــى صــدور قــرار مــن المحكمــة بانتــداب 
خبيــر عقــاري لتحديــد قيمة المتــر المربع 
ســعر  بمراعــاة  المســتملكة  األرض  مــن 
عقــارات المثل فــي ذات المنطقــة بتاريخ 
االســتمالك، وانتهــى الخبيــر المنتدب في 
تقريــره إلــى تأييــد ســعر العقــار موضــوع 

الدعــوى المقدر بواســطة لجنــة التظلمات 
يتناســب مــع أســعار عقــارات المثــل فــي 
المنطقــة بتاريــخ االســتمالك هــو 80.730 
دينــار للمتــر المربــع لــألرض، وذلــك بنــاًء 
دراســة شــاملة قدمها إلى عدالة المحكمة 
حســب مأمورية التكليــف كنتيجة نهائية 

للتقرير.
بمــا  فــي حكمهــا  المحكمــة  أشــارت  وقــد 
تطمئــن لــه مــن النتيجــة التــي توصــل لها 
محمــوالً  تقريــره  فــي  المنتــدب  الخبيــر 
على أســبابه أن سعر المتر الواحد لألرض 
ذات  فــي  التداعــي  محــل  المســتملك 
المنطقة هو 80.730 دينار، وبمبلغ إجمالي 
مبلــغ التعويــض بقيمــة ,732,231.1404 
 ، الدعــوى  برفــض  قضــت  وعليــه  دينــار، 

وألزمت المدعي بالمصاريف.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

أنــه  للقضــاء  األعلــى  المجلــس  أكــد 
العــدل  وزارة  مــع  المشــترك  وبالتعــاون 
والشــؤون اإلســالمية واألوقاف ماٍض في 
فــي ضــوء  التطويريــة  المبــادرات  تنفيــذ 
اســتراتيجيته الراميــة إلــى تطويــر كفاءة 
المنظومــة القضائيــة والعدلية، وبما يدعم 
تعزيــز ســرعة التقاضــي وضمــان وصــول 

الحقوق ألصحابها دون تأخير غير مبرر.
وقال المجلس إن سرعة البت في القضايا 
ورفع معدل الحسم جاء بعد إعادة هيكلة 
وتشــكيل المحاكــم، وتنظيــم ســير عملهــا، 
المحاكــم  جميــع  علــى  القضايــا  وتوزيــع 
بمــا يســهم فــي زيــادة ســرعة الحســم مــع 
مراعــاة تحقــق متطلبــات العدالــة، ويأتــي 
ذلك وفقًا للمرسوم بقانون رقم )12( لسنة 
1971 بإصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة وااللتــزام بالمواعيــد واآلجــال 

القانونية المنصوص عليها.

سرعة البت في القضايا 
بعد إعادة هيكلة المحاكم
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أتمتة عمليات تســليم تقارير البنوك والتراخيص المصرفية

أول شركة “أصول مشفرة” بالبحرين

البحريــن  مصــرف  فــي  مســؤول  قــال 
المركــزي إن البحريــن ستشــهد إطــاق 
خــال  المشــفرة  لألصــول  شــركة  أول 
تجعــل  خطــوة  فــي  المقبلــة،  األشــهر 
المملكــة في طليعة الدول التي تواكب 
التشــريعات والتكنولوجيا الحديثة في 
مجال الخدمات المالية. وســتقوم هذه 
المنصــات التــي يتوقــع أن يرخــص لهــا 
فــي البحريــن قريًبــا، كمنصــات لحفــظ 
المشــفرة  الرقميــة  العمــات  وتــداول 
مثــل )البيتكويــن( وغيرهــا، إال أن ذلــك 
ا  رســميًّ تعتــرف  البحريــن  أن  يعنــي  ال 
بالعمات المشــفرة، رغــم انفتاحها على 

دراسة تأسيس عملة رقمية محلية.
وأبلــغ المديــر التنفيــذي للرقابــة المصرفيــة 
فــي مصــرف البحرين المركــزي، خالد حمد، 
عقــد  مؤتمــر  هامــش  علــى  الصحافييــن، 
فــي المنامــة ناقــش دور التشــريع فــي دعم 
التكنولوجيــا الماليــة، أن المصــرف المركزي 
أطلــق قبــل أيــام تشــريعات خاصــة تتناول 
ســيتم  عليهــا  وبنــاء  المشــفرة،  األصــول 
الترخيص ألي شــركة راغبة بالعمل في هذا 

القطاع على أن تجتاز الشروط المطلوبة.
Reg�  وعقد في المنامة صباح أمس مؤتمر

Fact والذي استعرض الجوانب التشريعية 
والرقابيــة التــي تســاعد فــي تطــور قطــاع 
تقنيــة الخدمات المالية وذلك ضمن سلســة 
مــن الفعاليــات التــي تعقدهــا المنامــة فــي 
إطــار جهودهــا لتعزيــز بيئــة االســتثمار فــي 

التقنيات المالية والمصرفية.
وأشــار المديــر التنفيــذي للرقابــة المصرفية 
إلــى أن إحــدى الشــركات التــي تعمــل فــي 
مجــال األصــول المشــفرة، ســتجتاز البيئــة 
الشــركة  وأن  قريًبــا،  التجريبيــة  الرقابيــة 
فــي  للعمــل  رخصــة  بطلــب  التقــدم  تريــد 
البحريــن، متوقًعــا أن تقدم طلًبــا للعمل في 
البحريــن قريًبــا. وبيــن حمــد أن هنــاك عدًدا 

األصــول  فــي  المتخصصــة  الشــركات  مــن 
البيئــة  فــي  ــا  حاليًّ موجــودة  المشــفرة، 
الرقابية، الختبــار منتجاتها، وتوقع أن هذه 
الشركات ستقوم بذات الخطوة والعمل في 
المملكــة. وأوضــح المدير التنفيــذي للرقابة 
المصرفيــة أن تراخيــص األصول المشــفرة، 
البحريــن  مصــرف  جهــود  مــن  جــزء  هــي 
الضروريــة  التشــريعات  لتطويــر  المركــزي 
لتهيئة البيئة الازمة لنمو قطاع تكنولوجيا 
الخدمات الماليــة والمصرفية في البحرين، 
من أجل اســتقطاب وتشــجيع االستثمارات 
الخارجيــة والداخلية. ومضــى بالقول “هذا 
الفــرص  مــن  الكثيــر  وفيــه  واعــد  القطــاع 

والبحرين سباقة في توفير البيئة المناسبة 
لهــذه االســتثمارات، وال نريــد أن نكــون في 
الصــف األخيــر”. وعّبــر حمــد عــن أملــه بــأن 
ا في  تقوم جميع الشــركات التي توجد حاليًّ
البيئة الرقابية التشغيلية سواء فيما يتعلق 
األخــرى  األعمــال  أو  المشــفرة  باألصــول 
بطلباتهــا  تتقــدم  أن  الماليــة،  التقنيــة  فــي 
جانــب  مــن  بالبحريــن.  للعمــل  للترخيــص 
آخــر، أشــار حمــد إلــى أن الشــبكة العالميــة 
للتكنولوجيــا المالية والتي تم إطاقها قبل 
وتتيــح  الخبــرات  تبــادل  ســتتيح  أســابيع، 
للشــركات إجــراء االختبــارات عبــر الحــدود 
بعــد الحصــول علــى الموافقــات الرســمية، 
ا للشركات  األمر الذي يعطي بعًدا وأفًقا دوليًّ
داخــل الشــبكة الختبار حلولهــا في أكثر من 
دولــة. وفيمــا يتعلــق بوضــع ســقف لرســوم 
الخدمات المصرفية، أشــار إلى أن المصرف 
يعــد للمرحلة الثانية وتوقع أن يتم االنتهاء 
منهــا خــال العــام الجــاري. من جانــب آخر، 
تحــدث حمــد عــن جهود يقــوم بهــا مصرف 
البحريــن المركزي لمواصلــة أتتمة العمليات 
التي تتعلق باســتقبال تقارير البنوك المالية 
الرخــص  تجديــد  إلــى جانــب  ومراجعتهــا، 

للمؤسسات المالية.

حمد متحدثا في المؤتمر 

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلــن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت 
تغطيــة اإلصــدار رقــم 1744 مــن أذونــات 
وتبلــغ  األســبوعية.  الحكوميــة  الخزانــة 
قيمــة هذا اإلصدار 70 مليون دينار لفترة 
اســتحقاق 91 يوًمــا تبــدأ فـــي 27 فبرايــر 
2019 وتنتهــي فــي 29 مايــو 2019، كمــا 
بلــغ معــدل ســعر الفائــدة 4.15 % مقارنة 
بســعر الفائــدة 4.19 % لإلصــدار الســابق 

بتاريخ 13 فبراير 2019.
وبلغ معدل ســعر الخصم 98.962 % وتم 
قبول أقل ســعر للمشــاركة بواقع 98.959 
% علًمــا بأنه تمت تغطية اإلصدار بنســبة 

.% 163
وبلــغ الرصيــد القائم ألذونــات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

إصدار التوجيهات النهائية لألصول المشفرة ومنصاتها
ــة ــل ــام ــة ش ــ ــي ــ ــاب ــ ــت مـــظـــلـــة رق ــحـ ــة تـ ــ ــط ــ ــش ــ ــان ربــــــط األن ــ ــم ــ ــدف إلــــــى ض ــ ــه ــ ت

أصدر مصرف البحرين المركزي أمس التوجيهات النهائية الخاصة بعدة أنشــطة ذات الصلة باألصول المشــفرة. وأصبحت األصول المشــفرة التي تعمل في 
ظــل أنظمــة سلســلة الكتــل المعروفة بـ”بلوكشــين” اهتماًما متزايًدا من قبل الســلطات الرقابيــة في العديد من دول العالم، وتهــدف التوجيهات التي أصدرها 

المصرف المركزي إلى ضمان ربط تلك األنشطة تحت مظلة رقابية وإشرافية شاملة.

للرقابــة  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
“ســنواصل  حمــد  خالــد  المصرفيــة، 
أجــل  مــن  الرقابــي  إطارنــا  تعزيــز 
فــي  الجاريــة  االبتــكارات  مواكبــة 
المراكــز الماليــة الرئيســية فــي جميع 
أنحاء العالم، وقيام مصرف البحرين 
المركزي بإدخال التوجيهات المتعلقة 
باألصــول المشــفرة بمــا يتماشــى مــع 
هدفــه المتمثــل في وضــع توجيهات 
الماليــة  التكنولوجيــا  لنظــام  شــاملة 
والنظــام اإليكولوجــي )البيئــي( الذي 
يدعــم وضــع البحريــن كمركــز مالــي 

رائد في منطقة الشرق األوسط”.

الخاصــة  التوجيهــات  وتتضمــن 
متطلبــات  علــى  المشــفرة  باألصــول 
الترخيــص، الحوكمــة، الحــد األدنــى 
إدارة  الرقابــة،  بيئــة  المــال،  لــرأس 
األمــوال  غســل  مكافحــة  المخاطــر، 
وتمويل اإلرهاب، مبادئ وأخاقيات 
المصالــح،  تضــارب  تجنــب  العمــل، 
كمــا  اإللكترونــي.  واألمــن  اإلبــاغ، 
أنهــا تغطي مبادئ اإلشــراف واإلنفاذ 
القانونــي بمــا في ذلــك المعايير التي 
كمديــر،  المنصــات  مشــغلو  يقدمهــا 
وكيــل، مدير المحفظة االســتثمارية، 
مــن  األميــن  والحافــظ  ومستشــار 

البحرين.
باإلضافــة إلــى ذلــك، يحتــوي اإلطــار 
كمشــغلي  لهــم  للمرخــص  التنظيمــي 
علــى  المشــفرة  األصــول  منصــات 
توجيهات متعلقــة بمطابقة الطلبات، 
تدابيــر  المعامــات،  فــي  الشــفافية 
الســوق  فــي  التاعــب  لتجنــب 
وإساءة اســتخدام السوق، وتضارب 
المصالــح. وإدراًكا للطبيعــة الناشــئة 
التــي  والمخاطــر  األنشــطة  لهــذه 
توجيهــات  تحــدد  عليهــا،  تنطــوي 
بيــن  مــن  أيًضــا،  المركــزي  المصــرف 

تدابير أخرى، ما يلي:

 تعزيز العناية الواجبة عند انضمام  «
عمالء جدد.

المتطلبات التي تضمن عدم  «
االحتفاظ بأي حسابات آمنة مشفرة 

أو “محافظ” ال يمكن استرجاعها.

التعليمات الخاصة لضمان  «
إدارة المخاطر المتعلقة بالمدير 

األساسي بشكل كافي بما في 
ذلك عن طريق التغطية التأمينية 

الالزمة.

توعية العمالء وإعطاؤهم تعليمات  «
واضحة الستخدام المحافظ اآلمنة 

.)safe custody wallets(

المنامة - المصرف المركزي

ا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي،  أطلقت وقفي؛ وهي إحدى مقدمي خدمات التقنية المالية “الفنتك” األســرع نموًّ
جيلهــا الجديــد مــن المنصة المصرفية “أيون ديجيتال”، والتي تعتبر بمثابة منصة عبر الجوال يمكن من خاللها الحصول على 

الخدمات المصرفية بشكل آمن.

ويتزامــن هــذا اإلطــاق مــع اتســاع حيز 
أعمــال “أيــون” الــذي وصــل إلــى الســوق 
اإلماراتيــة، وكذلــك العمــل علــى توقيــع 
عقد رئيسي لسنوات عديدة مع مؤسسة 
مالية مهمة. وفي البحرين أيًضا، بدأ كل 
الكويتــي ومصــرف  التمويــل  بيــت  مــن 
أيــون  منصــة  بتطبيــق  آخــر  إســامي 

ديجيتال.
للمجموعــة،  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
فــي  أيــون  رســالة  “تتمثــل  نظيــم  آشــر 

تمكين المؤسسات المصرفية الموجودة 
ــا في منطقــة دول مجلــس التعاون  حاليًّ
واثقــة  بخطــى  التحــول  مــن  الخليجــي 
أيــون  تعمــل  إذ  الرقميــة.  التقنيــة  نحــو 
بطريقــة سلســة مــع األنظمــة المصرفيــة 
تمكــن  بحيــث  األساســية  التقليديــة 
الوصــول  مــن  المصرفيــة  المؤسســات 
ســريع  بشــكل  الرقمــي  التحــول  إلــى 
منصــة  بمثابــة  إنهــا  مناســبة.  وبتكلفــة 
صممــت خصيصا لتناســب بيئــة األعمال 

والقوانيــن واللوائح المنظمة في منطقة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث 
كانــت النتائــج األوليــة مشــجعة للغايــة. 
وأصبحــت المصــارف لديهــا القــدرة على 
تخطي حدود قاعدة عمائها التقليديين 
مع تقليل تكلفة االســتحواذ بنسبة تصل 

إلى 80 %”.
وأضاف نظيم “إن الطريق الوحيد المتاح 
أمام المصارف لتحقيق االستدامة يكمن 
منســجمة  عــروض  تقديــم  خــال  مــن 

انســجاما تامــا مــع نمــط الحيــاة الرقمية 
للعمــاء، بحيــث تصبــح المصــارف أكثــر 
توجهــا نحو تقديم الخدمــات المصرفية 

عــن بعد. وبإمــكان المصارف التي تطبق 
من خال منصة أيون الدمج بين التهيئة 
الرقمية digital onboarding، والتعرف 
 digital علــى العماء بالتقنيــات الرقمية
KYC، وتقديم المنتجات ذات السياقات 
للعمــاء،  الجاذبــة  والبرامــج  المختلفــة، 
مــن  البيانــات  علــى  القائمــة  والحمــات 

أجل توفير تجربة متميزة لعمائها”.

 أيون تطلق سمات جديدة

كمــا تطلــق أيــون ســمات جديــدة تعتــزم 
تجربتهــا أوالً مــن خال صنــدوق برامج 
الصيرفــة  مجــاالت  وتأتــي  “المركــزي”. 
المفتوحــة، والصيرفــة الرقميــة القائمــة 
والــذكاء  لآللــة  الذاتــي  التعلــم  علــى 

االصطناعي في مقدمة جدول األعمال. 
وتابــع نظيــم “إن البحريــن توفــر فرصــة 
ممتــازة لمقدمي خدمــات التقنية المالية 
حيــث يمكن تجربــة منتجاتهم وتحقيق 
إما الفوز الســريع أو الخســارة الســريعة، 
وذلــك بــدوره يعطــي مســتثمرينا المزيد 

من الثقة في اتجاهنا”.
المنصــة  نمــوذج  أيًضــا  أيــون  وأطلقــت 
أحــدث  إليصــال  خدمــة   - هيئــة  فــي   -
دول  منطقــة  إلــى  العالميــة  الحلــول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، إذ إنــه مــن 
شــأن ذلــك أن يجعــل االبتــكارات أقــرب 
المصــارف  متنــاول  إلــى  كبيــرة  بدرجــة 
التي بإمكانها أن تطبق الحلول الجديدة 

بتكلفة ضئيلة.

المنامة - مجلس التنمية

“وقفي” تطلق الجيل الجديد من منصتها المصرفية

علي الفردان من المنامة
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قــال الرئيــس التنفيذي لـ”خليــج البحرين 
إن  ســعد،  خالــد  الماليــة”،  للتكنولوجيــا 
مــا بيــن 8 إلــى 9 شــركات تقريًبــا تعمــل 
ــا علــى تطويــر حلولها فــي “األصول  حاليًّ
المشــفرة” مــن خــال الحاضنــة بالمنامة، 
قــد تســعى للحصــول علــى تراخيص من 
المصــرف المركــزي لمزاولــة نشــاطها فــي 

المملكــة، وذلــك بعد أيام مــن إطاق أول 
ينظــم  المنطقــة  فــي  نوعــه  مــن  تشــريع 
إطــاق منصــات تبــادل وتــداول األصول 

المشرفة ومنها الرقمية.
reg� مؤتمــر هامــش  علــى  ســعد   وقــال 
fact الــذي عقــد فــي المنامــة، أمــس، إن 
المشــفرة  األصــول  فــي  الشــركات  هــذه 
ــا فــي مظلــة البيئــة الرقابيــة  تعمــل حاليًّ
التشــريعية، ولديهــا مقــار ضمــن حاضنــة 

“خليج البحرين للتكنولوجيا المالية”. 
وتوقــع أن تنطلــق أولــى الشــركات للعمل 
في الســوق البحرينية بعــد الترخيص لها 
من قبل “المركزي” وذلك في الربع الثاني 

.2019
وأشــار إلى أن شــركات األصول المشــفرة 
والواليــات  وماليزيــا  اإلمــارات  مــن 
إلــى  والكســمبروغ  والصيــن،  المتحــدة، 
جانب شركة محلية،مضيفا أن 28 شركة 

ا في البيئة الرقابية التجريبية، كثير  حاليًّ
منهــا في مجــال األصول المشــفرة، إذ أن 
نصــف الشــركات تقريًبــا بالبيئــة الرقابيــة 

موجودة لدى الحاضنة.
وتحدث ســعد عــن إطاق منصــة لتبادل 
المعلومات والخبرات ســيتم إطاقها في 
عدد من الدول من بينها وادي السلكيون 
فــي الواليــات المتحــدة، ســتدعم مقــدرة 

الشركات الناشئة للوصول إلى العالمية.

تختبــر منتجاتها في “خليــج الفينتيــك” وإحداها محلية
8 شركات أصول مشفرة تطلب تراخيص

 التجــارة تقــوم علــى األمانــة والنزاهــة وهــذه مــن األعــراف التجاريــة الســائدة، وتتضمــن 
القوانيــن الحاكمــة للتجارة عــدة أحكام خاصة لوضع التجارة في المســار القانوني، ومنها 
منع المزاحمة غير المشروعة. لذلك ال يجوز للتاجر اللجوء للتدليس والغش في تصريف 

بضاعته، وال يجوز نشر بيانات كاذبة تضر بمصلحة تاجر آخر مزاحم ومنافس.
 تضــع قوانيــن التجــارة عدة محرمات للتاجــر منها، أال يعلن أموًرا مغايــرة للحقيقة تتعلق 
بمنشــأ بضاعتــه أو أوصافهــا أو تتعلــق بأهميــة تجارتــه، وال أنــه حائــز لمرتبة أو شــهادة أو 
مكافأة. وأال يلجأ ألية طريقة أخرى تنطوي على التضليل بقصد انتزاع عماء تاجر آخر، 
وإال كان مسؤوالً عن التعويض.  ومن المزاحمة غير المشروعة، استخدام عمال تاجر آخر 
“أو مستخدميه” لمساعدته في إغراء عماء ذاك التاجر للعمل معه واطاعه على األسرار 
التجاريــة. وكذلك قيام تاجر، عن ســوء قصد، باســتخراج شــهادة “حســن العمــل” ليقدمها 
الموظــف لتاجــر آخر مســبًبا له األضرار والخســارة. وهنــا، يجوز للتاجر المتضــرر المطالبة 

بالتعويض من التاجر الذي قام بالعمل. 
عــاوة علــى ذلــك، فــإن التاجر المتخصــص في تزويــد البيــوت التجاريــة بالمعلومات عن 
أحــوال التجــارة وأعطــى بيانات مغايرة للحقيقة عن ســلوك أحد التجــار أو وضعه المالي، 
وكان ذلــك بســوء نيــة، يكــون مســؤوالً عــن ذلــك. كذلك، عنــد اســتعمال العنــوان التجاري 
“أو العامــات والبيانــات التجاريــة” مــن غيــر صاحبــه أو إذا اســتعمله صاحبــه بمــا يخالف 
القانون، يجوز للجهات المختصة منع استعمال العنوان التجاري وشطبه، ويجوز للمتضرر 

المطالبة بالتعويض.
العمــل التجــاري المشــروع لــه آداب وأخاقيــات مهنــة وأعراف تليــدة، لذا أشــرنا لألحكام 
المنصــوص عليهــا فــي قوانين التجارة لوضع أســس لمنع المزاحمة غير المشــروعة، حتى 
تســتقر التجارة في مســار المزاحمة المشــروعة و”اللعب النظيف” وعبر هذا تأتي األرباح 

المشروعة وتستقر الممارسات واألعراف التجارية السليمة لمصلحة المستهلك والتاجر.

المزاحمة غير 
د. عبد القادر ورسمه المشروعة

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

علي الفردان من المنامة

ــي ــاع ــن ــط الــمــعــروفــة بـــاســـم “أيـــــون ديـــجـــيـــتـــال”.. ومـــدعـــومـــة بـــالـــذكـــاء االص

 آشر نظيم
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حققــت مجموعــة بــي أم أم آي إيــرادات ســنوية قدرهــا 103.8 مليون دينار )مقارنة بـــ 101.8 مليون دينار العام 2017( وصافي أرباح ســنوية 
قدرهــا 8.4 مليــون دينــار )مقارنــة بـــ 8.6 مليون دينار للعام 2017( للســنة المنتهية في 31 ديســمبر2018، فيما ســجلت المجموعة صافي أرباح 
قــدره 3.3 مليــون دينــار فــي الربع الرابــع لوحده 2018 )مقارنة بـ 2.9 مليون دينار للعام 2017(. وبناًء علــى هذا األداء القوي للمجموعة، وافق 

مجلس إدارتها على توزيع أرباح األسهم على مساهميها. 

ــيــس مــجــلــس إدارة  ــبــه، وقــــال رئ مـــن جــان
المجموعة عبدهللا بوهندي “إنه لمن دواعي 
آي،  أم  أم  بي  أن  نعلن  أن  والفخر  االعتزاز 
قادرة مرة أخرى، على تحقيق نتائج مالية 
 ،2018 سنة  فــي  واصــلــنــا  حيث  إيــجــابــيــة، 
فرق  وتطوير  التشغيلية،  عملياتنا  تعزيز 
ومكانتنا  سمعتنا  عــلــى  والــحــفــاظ  عملنا، 
ماليا  أداء  محققين  السوق،  في  الراسخة 
ُمطمئنة،  مالية  احتياطات  تدعمه  مستقرا 
مما مّكن بي أم أم آي من تحقيق أهدافها 

واإليفاء بتوقعات مستثمريها األعزاء رغم 
شهدته  الــتــي  الصعب  االقــتــصــادي  الــمــنــاخ 
الحثيثة  جــهــودنــا  وســنــواصــل  الــمــنــطــقــة. 
لتحقيق المزيد من النمو، والتوسع وتنويع 

أعمالنا”. 
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة 
آي  أم  أم  بي  تركيز  أهمية  مــاِرك شيريدان 
أعمالها  لــنــمــاذج  الــمــســتــمــر  الــتــطــويــر  عــلــى 
التجارية وإجراء الفحص العميق والُمحكم 
حّس  “أسفر  وأضــاف  التشغيلية.  لعملياتها 

المبادرة  بروح  والتحلّي  اإليجابي  الفضول 
واالستباقية في إدارتنا لمجموعة بي أم أم 
آي عن فهم أعمق وأدق الحتياجات شركاء 
عملنا ومتطلبات زبائننا الذين نخدمهم. هذا 
توفير حلول مناسبة وفريدة  ما مكننا من 
ومختلف  التشغيلية  عملياتنا  كــافــة  فــي 
يساعدنا  لم  الذي  األمر  التجارية،  عالماتنا 
على خلق إيرادات وتدفقات أرباح جديدة 
مع  عالقاتنا  مــن  أيــضــا  وّطـــد  بــل  فحسب، 

عمالئنا ورّسخ والءهم لنا”.

وشــهــدت أســـواق األســـرة الــعــام 2018 نموا 
قويا من ناحية األرباح ومدى إقبال العمالء 
أســواق  محالت  شهدت  كما  محالتها،  على 

األسرة التي افتتحت حديثا في السعودية 
السنة.  الربع األخيرة من  حركية كبيرة في 
ــي، فــقــد واصــلــت  ــدولـ ــا عــلــى الــصــعــيــد الـ أمـ
مع  التعامل  في  نجاحها  تعزيز  المجموعة 

الحكومات السيما في قطاع الدفاع. 
وأثــبــت الــتــأســيــس الــنــاجــح لقسم خــدمــات 
الشحن بمجموعة بي أم أم آي )BSS( العام 
مستدام،  نمو  ذو  ُمربح  مشروع  أنــه   2018
نطاقه  توسيع  حاليا  يــجــري  ذلــك  ونتيجة 
قسم  أن  يذكر  السعودية.  العربية  للمملكة 
خدمات الشحن بمجموعة بي أم أم آي أثبت 
مكانته بعد أن أصبح شريك شبكة الشحن 
العالمية واسعة النطاق، واكو )WACO(، في 

البحرين.
وخالل العام 2018، تابعت بي أم أم آي أيضا 
التي  المحلية  المجتمعات  فــي  استثمارها 

المستمرة  الشراكة  ذلــك  شمل  فيها.  تعمل 
حفظ  جمعية  مع  المجموعة  أبرمتها  التي 
النعمة عبر أسواق األسرة وشركة جي أس 
أس، حيث تقوم المجموعة بموجبها بإعادة 
يحتاجونها.  الذين  للناس  األطعمة  توجيه 
ونتيجة لهذه الشراكة، وحتى تاريخ اليوم، 
يكفي  مــا  تــقــديــم  مــن  الــمــجــمــوعــة  تمكنت 

إلنشاء ما يفوق الـ 28,000 وجبة طعام. 
الذي  اإلدارة في اجتماعه  وأوصــى مجلس 
العامة  الجمعية   2019 فبراير   25 في  ُعقد 
نقدية  أربـــاح  بتوزيع  للمساهمين  السنوية 
بنسبة 50 % من رأس المال المدفوع )بواقع 
تم  فلسا  عشرين  فيها  بما  للسهم  فلسا   50
توزيعها كأرباح مرحلية خالل العام 2018(، 

وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

المنامة - بي أم أم آي 

صافي أرباح “بي أم أم آي” في العام  2018
إيـــــــرادات كـــإجـــمـــالـــي  ــار  ــ ــن ــ دي مـــلـــيـــون   103.8 ــت  ــق ــق ح الــمــجــمــوعــة 

عبدالله بوهندي

عّززت شــركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، تطورها تجاه مســتقبل أكثر اســتدامة، وذلك من 
خالل انضمامها لمبادرة استدامة األلمنيوم في فبراير 2019. 

وأصــبــحــت ألــبــا عــضــًوا فــي فــئــة اإلنــتــاج 
األلمنيوم،  استدامة  بمبادرة  والتحويل 
ــدث نسخة  لــتــمــاشــي ســيــاســاتــهــا مـــع أحــ
متطلبات  وتطبيقها  اآليـــزو،  شــهــادة  مــن 
ولتحقيقها  الــدولــيــة،  المالية  المؤسسة 
الــصــحــة  صـــعـــيـــد  ــلـــى  عـ ــيـــد  الـــجـ األداء 
والسالمة، باإلضافة إلى مبادراتها الجيدة 
في مجال حماية البيئة. وتمثل العضوية 

خطوة هامة نحو تحقيق مستويات أكثر 
في  الدولية  المعايير  مع  تماشًيا  صرامة 

جميع مراحل إنتاج األلمنيوم.
وقال الرئيس التنفيذي، تيم موري “يمثل 
األلمنيوم  اســتــدامــة  لــمــبــادرة  انضمامنا 
ا بالنسبة للشركة، إال أننا بصدد  إنجاًزا مهمًّ
يجب  والــتــي  الــدقــة  بالغة  تدقيق  عملية 
فاليوم  لها،  االستعداد  أتم  نكون على  أن 

ولتحقيق  فــقــط.  بـــاألمـــس  كـــان  الــســهــل 
عملياتنا  توجيه  علينا  يجب  االستدامة، 

لتتوافق ومتطلبات المبادرة ”.

رحبــت طيــران الخليــج مؤخــرا بعــودة راشــد عبــد الرحمــن القعود إلــى المقر الرئيســي 
للناقلة الوطنية بالبحرين كمدير أول للمبيعات لمنطقة أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

 وعمل القعود في الشركة لمدة 16 عاًما، 
لندن  6 أعوام مديًرا لمحطة  أمضى منها 
نجاًحا  األكثر  المحطة  المتحدة،  بالمملكة 

في شبكة خطوط طيران الخليج.
وقال القعود “لقد بدأت العمل في طيران 
في  ــُت  ــ ُأدرجـ حــيــث   2003 مــنــذ  الخليج 
تم  والــــذي   ، اإلداري  ــتــدريــب  ال بــرنــامــج 
ألدوار  الــبــحــريــنــيــيــن  لــتــطــويــر  تصميمه 

اإلدارة، و تم توجيهي باستمرار من قبل 
المجال  هــذا  فــي  عملي  لتطوير  الناقلة 
ــنـــدن”. وأضـــاف  أُلصـــبـــح مــديــر مــحــطــة لـ
الخليج  طــيــران  تــواصــل  أن  “يــســعــدنــي 
هـــذا الــعــطــاء، لــيــس فــقــط فــي الــتــدريــب 
وإنما  للبحرينيين،  تقدمه  الذي  واإلرشــاد 
المهارات  هــذه  لوضع  الفرصة  إعطائهم 
موضع التنفيذ. أتطلع للعودة إلى البحرين 

ــعــمــل مـــن أجــل  ومــواصــلــة مــســيــرتــي وال
الديناميكي  عصرها  في  الوطنية  الناقلة 

الجديد، والمساهمة في خطط النمو ”.

القعود يعود للمقر الرئيس بـ”طيران الخليج”“ألبا” تنضم لعضوية “استدامة األلمنيوم”
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المحرق - طيران الخليجعسكر - ألبا

 راشد القعود تيم موري

أعلنت سوليدرتي البحرين )رمز التداول: SOLID(، إحدى كبريات شركات التأمين في البحرين وإحدى الشركات التابعة لمجموعة سوليدرتي 
القابضــة، عــن تحقيــق أربــاح صافية في محفظة المســاهمين بلغت 2.3 مليون دينار للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018 مقابل صافي أرباح 

بلغت 96 ألف دينار عن الفترة المماثلة السابقة، ما يمثل زيادة بنسبة 2302 %. 

المشاركين،  تكافل  صــنــدوق  يخص  وفيما 
ألف   270 بلغ  فائض  سوليدرتي  حققت  فقد 
ديــنــار عن  ألــف   65 بلغ  فــائــض  مقابل  ديــنــار 
 الفترة المماثلة السابقة، ما يمثل زيادة بنسبة

 .% 315 
في  االرتــفــاع  بــأن  الشركة  إدارة  وأوضــحــت 
صافي الربح يعود بشكل رئيس إلى التحسن 
ــرادات  وإيـ والمطالبات  الخسارة  معدل  فــي 
بالفترة  مقارنة   2018 الــعــام  فــي  االستثمار 

السابقة. 
ــربــح للسنة  يــذكــر أن الـــزيـــادة فــي صــافــي ال
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مقارنًة 
المنتهية  المالية  السنة  من  المماثلة  بالفترة 
في 31 ديسمبر 2017 )فترة شهر واحد فقط( 
ناتجة من عملية الدمج بين شركة سوليدرتي 

التكافل العام وشركة التأمين األهلية.

 129 ٪ زيادة بمحفظة المساهمين

 كــمــا حــقــقــت مــحــفــظــة الــمــســاهــمــيــن صــافــي 
اشهر  الثالثة  لفترة  دينار  ألــف   762 بلغ  ربــح 
مــقــارنــة   ،2018 ديــســمــبــر   31 فــي  المنتهية 
الفترة  عن  دينار  ألــف   333 بلغ  ربــح  بصافي 
 129 بنسبة  زيادة  يمثل  ما  السابقة،  المماثلة 
المشاركين،  تكافل  صندوق  يخص  فيما   .%
لفترة  ديــنــار  ألــف   124 بلغ  فائض  حقق  فقد 
ديسمبر   31 فــي  المنتهية  الــثــالثــة  األشــهــر 
2018.  وأما على صعيد اشتراكات التكافل، 
فقد حققت سوليدرتي أقساط تأمين إجمالية 
بلغت 30.07 مليون دينار للسنة المنتهية في 
مليون  ـــ15.87  ــ ب مــقــارنــة   2018 ديسمبر   31
بــزيــادة  أي  الــســابــقــة،  المماثلة  للفترة  ديــنــار 
قدرها 89 %. وللفترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 ديسمبر 2018، فقد حققت سوليدرتي 
مليون   8.18 بلغت  إجمالية  تأمين  أقــســاط 
دينار مقارنة بـ 5.47 مليون دينار دينار للفترة 

المماثلة السابقة، أي بزيادة قدرها 50 %.

فائض في صندوق التأمين

كما  أعلنت سوليدرتي عن فائض في صندوق 
للسنة  دينار  ألف   445 بلغ  التقليدي  التأمين 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بـ 408 
آالف دينار فائض عن الفترة المماثلة السابقة، 
الثالثة  وللفترة   .% 9 بنسبة  زيــادة  يمثل  ما 
فقد   ،2018 ديسمبر   31 في  المنتهية  أشهر 
بلغ  فائض  التقليدي  التأمين  صندوق  حقق 
370 ألف دينار مقارنة بـ 204 ألف دينار للفترة 
المماثلة السابقة، أي بزيادة قدرها 81 %. كما 
ارتفع العائد األساس للسهم ليصل إلى 19.22 

 2018 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  فلس 
السابقة.  المماثلة  للفترة  فلس   1.45 مقابل 
في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة  بالنسبة  أما 
31 ديسمبر 2018 بلغ العائد األساسي للسهم 
للفترة  فلس   5.04 بـ  مقارنة  فلس   6.33 إلى 

المماثلة السابقة.

 10 % زيادة حقوق المساهمين

ديسمبر   31 فــي  المساهمين  حقوق  وبلغت 

 23.51 بـ  مقارنة  دينار  مليون   25.91  2018
مليون دينار في 31 ديسمبر 2017، ما يمثل 
زيادة بنسبة 10 %. كما بلغ إجمالي األصول 
 2018 ديسمبر   31 في  دينار  مليون   68.62
ديسمبر   31 في  دينار  مليون   65.70 مقارنة 

2017، ما يمثل زيادة بنسبة 4 %.
إدارة  مجلس  رئيس  صرح  المناسبة،  وبهذه 
“شهدت  شهاب  توفيق  البحرين  سوليدرتي 
فــي  إيـــجـــابـــيـــة  ــول  ــحـ تـ ــقــطــة  ن  2018 ســـنـــة 

االنــدمــاج  حقق  حيث  البحرين،  سوليدرتي 
بين شركة سوليدرتي التكافل العام ش.م.ب 
ش.م.ب  للتأمين  األهلية  والشركة  )مقفلة( 
الشركة في طليعة  بــارزا يوثق مكانة  إنجازا 

الشركات التأمينية في البحرين”.

توزيع أرباح بواقع 12.5 %

أربــاح  بــتــوزيــع  اإلدارة  مجلس  أوصـــى  وقــد 
 2018 31 ديسمبر  المنتهية في  للسنة  نقدية 
يعادل  بما  المساهمين،  على   %  12.5 بواقع 

12.5 فلس للسهم الواحد.
التنفيذي  الــرئــيــس  ــال  قـ الــمــنــاســبــة،  وبــهــذه 
لــســولــيــدرتــي الــبــحــريــن جــــواد مــحــمــد “لــقــد 
نجحنا وبكل فخر في التغلب على التحديات 
ــإنــدمــاج الــشــركــتــيــن، والــتــي تم  الــمــرتــبــطــة ب
وتــعــاون  بكفاءة  العمل  خــالل  مــن  تحقيقها 
لزبائننا”.  الــخــدمــات  افــضــل  تقديم  ظــل  فــي 
وأضـــاف: “نــحــن فــخــورون بــأدائــنــا اإليجابي 
تقديم  على  وســنــواصــل  بنتائجنا،  وســعــدنــا 
ذوي  ــراف  واألطــ لمساهمينا  الــعــوائــد  أفــضــل 

العالقة”.

المنامة - سوليدرتي البحرين

أرباح “سوليدرتي البحرين” 2018
زيـــادة بنســـبة 2302 % ناتجـــة مـــن “الدمـــج” بيـــن “التكافـــل العـــام” و”التأميـــن األهليـــة”

جواد محمدتوفيق شهاب
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المنامة - بيتك

أعلــن بيــت التمويــل الكويتــي – البحرين” بيتك”، عن أســماء الفائزين لشــهر يناير في 
الحملــة الترويجيــة لجميــع حاملــي بطاقــات بيتــك االئتمانيــة ومســبقة الدفــع، حيث 
تــم إجــراء الســحب بالمقــر الرئيســي للبنك في مركــز البحرين التجــاري العالمي تحت 
إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحضور عدد من أعضاء الفريق اإلداري 

للبنك.

باالسترجاع  الفائزين  أسماء  وضمت 
ــالً مـــن نـــورة  ــقــدي لــهــذا الــشــهــر كــ ــن ال
ــدوســري، عــادل الــمــعــاودة،  نبراس  ال
طالب، مشعل ناس، ولولوة الجالهمة 
 ،600  ،800  ،1000 وقـــدرهـــا  بــمــبــالــغ 

400، و 200 دينار على التوالي.
وقال مدير إدارة البطاقات والقنوات 
عبدالرحمن   بيتك،  لــدى  اإللكترونية 
الخان  “أود أن ُأهنئ الفائزين بأحدث 
في  تأتي  الــتــي   الترويجية  حمالتنا 
ســيــاق حــرصــنــا عــلــى تــقــديــم أفــضــل 

ــتــســويــقــيــة والــحــمــالت  ــروض ال ــعــ ــ ال
ــام، كما  ــعـ الــتــرويــجــيــة عــلــى مــــدار الـ
نتطلع إلى تهنئة الفائزين في حمالتنا 

القادمة”.
حاملي  لجميع  الحملة  هــذه  وتمنح 
)الكالسيكية،  االئتمانية  الــبــطــاقــات 
الذكي(  الــدفــع  السيغنتشر،  الذهبية، 
وبطاقة الدفع المسبق فرصة الدخول 
كل  مقابل  وذلـــك  شــهــري  فــي سحب 
سواء  إنفاقها  يتم  بحريني  دينار   20
نقاط  عبر  البحرين،  خــارج  أو  داخــل 

عن  أو  التجارية،  المحالت  في  البيع 
طريق المواقع اإللكترونية على مدى 

شهري ديسمبر 2018 و يناير 2019.

عبدالرحمن الخان

حــامــلــو الــبــطــاقــات االئــتــمــانــيــة والــمــســبــقــة الــدفــع

“بيتك” يعلن أسماء الفائزين  بـ “تسوق واربح”

لندن - رويترز

انــخــفــضــت أســـعـــار الــنــفــط يـــوم االثــنــيــن 
دعا  أن  بعد  مبكرة  مكاسب  عــن  مــرتــدة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب منتجي 
أوبك إلى ”االسترخاء“ باعتبار أن األسعار 

مرتفعة أكثر مما ينبغي.
بتوقيت جرينتش،   1246 الساعة  وفي 
ــخــام الــقــيــاس  ــعــقــود اآلجـــلـــة ل كــانــت ال
العالمي برنت عند 66.21 دوالر للبرميل، 
في  ارتفع  أن  بعد  سنتا،   91 بانخفاض 
أعــلــى مستوياته في  إلــى  وقــت ســابــق 

2019 عند 67.47 دوالر.
غرب  األميركي  الــخــام  عقود  وسجلت 
تكساس الوسيط 56.52 دوالر للبرميل 

منخفضة 74 سنتا.
النفط  وقال ترامب في تغريدة ”أسعار 
رجــاء  أوبـــك،  ينبغي.  مما  أكــثــر  ترتفع 
استرخوا وخذوا األمور ببساطة. العالم 

ال يستطيع تحمل طفرة سعرية - الوضع 
هش!“

المصدرة  الدول  بمنظمة  أعضاء  واتفق 
المنظمة  خارج  من  أعضاء  مع  للبترول 

بواقع  اإلنتاج  خفض  على  روسيا  مثل 
ــذا الــعــام  1.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا هـ
للسوق  ــتــوازن  ال ــادة  إعـ فــي  للمساعدة 

ودعم األسعار.

ينبغي ــا  ــم م أكــثــر  مــرتــفــعــة  األســـعـــار  تـــرامـــب: 

“النفط” يستجيب لدعوة “االسترخاء”
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أعلنــت شــركة “بنفــت” عــن خدمــة “اعرف عميلك إلكترونيا E-KYC”، المشــروع الوطني الجديد الذي يعتبــر األول من نوعه على 
مســتوى الوطــن العربــي، والــذي يســتهدف مصــارف قطــاع التجزئــة والمؤسســات الماليــة المــزودة للخدمــات المالية وشــبكات 

الصرافة، حيث سيتم تطبيقه بالربع الثاني من العام الجاري.

وســتنفذ “بنفت” المشــروع بالتعــاون مع هيئة 
وتحــت  اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات 
إشــراف مصــرف البحريــن المركــزي، ويهــدف 
المشــروع إلى توفيــر آليــة إلكترونية متقدمة 
وقاعــدة بيانــات للمؤسســات الماليــة للتحقــق 
مــن هويــة عمالئهــم وصحــة المعلومــات قبــل 
منح الخدمات المالية، وللدخول على الشــبكة 

سيكون بموافقة العميل.
ومــن المؤمــل أن يســاعد المشــروع شــركات 
التكنولوجيــا الماليــة “الفينتيــك”، والتي تقوم 
بطــرح منتجــات ماليــة ومصرفيــة مــن خــالل 
إطــالق  فــي  اإلنترنــت  تســتخدم  تطبيقــات 
منتجاتهــا وخدماتهــا بطريقــة أســهل، وهو ما 
المركــزي  المصــرف  توجيهــات  مــع  يتواكــب 

اســتخدام  نحــو  بالتوجــه  المالــي  للقطــاع 
تكنولوجيــا الخدمــات الماليــة وانســجاما مــع 
فــي  االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  توجهــات 
كأحــد  الماليــة  التكنولوجيــا  قطــاع  تحفيــز 

القطاعات الواعدة.
“بنفــت”  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
مــن  المشــروع  إن  الجناحــي  عبدالواحــد 
و100  األفــراد  علــى  تركــز  األولــى  مرحلتيــن 
المصــرف  مــن  مرخصــة  بنكيــة  مؤسســة 
المركزي، فيما ســيتم تدشــين المرحلة الثانية 
الخاصــة  المؤسســات  لتشــمل   2019 أواخــر 

والتجارية.
وأضاف أن المشروع يستهدف البنوك العاملة 
فــي قطــاع التجزئــة كمرحلــة أوليــة؛ لتســهيل 

عمليــة فتح حســابات األفراد بحيــث تتواكب 
أن  موضحــا  التكنولوجيــا،  فــي  التطــور  مــع 
النظام ســيتيح للعمالء التســجيل ذاتيا، األمر 
الــذي يمكنهم من إجراء معامالتهم بكل يســر 
وســهولة. ولفت إلــى أن E-KYC يقدم ميزات 
فريــدة مــن نوعهــا لعمــالء الشــركة تتمثل في 
تشــجيع التحــول الرقمــي، كمــا تعتبــر مريحــة 
للعمــالء بحيــث تتيــح لهم التعامل مــع النظام 
بــكل يســر وســهولة، ناهيــك عن أن المشــروع 
الكلفــة والوقــت والجهــد فــي جمــع  يخفــض 
البيانــات لتكــون تحــت منصة واحــدة، إضافة 
إلــى أنــه يوفــر البيانــات مــن مصــادر حكومية 

موثوقة، ويقلل من عمليات االحتيال.
للرقابــة  التنفيــذي  المديــر  قــال  جهتــه،  مــن 

المركــزي  البحريــن  مصــرف  فــي  المصرفيــة 
خالــد حمد إن المشــروع يتيــح للعميل توثيق 
والتحقــق   KYC معلومــات  وعــرض  هويتــه 
منهــا، كمــا سيســهل عمليــة التســجيل الذاتــي 
للعميــل لتحميــل معلومــات إضافيــة والتقــدم 
بطلــب للحصــول علــى الخدمــات الماليــة مــن 
خــالل القنــوات اإللكترونيــة، كمــا أن الخدمــة 
ســتجمع بيــن الحصــول علــى المعلومــات مــن 
المصادر المعتمدة الرســمية إلى جانب تطبيق 
تكنولوجيا “البلوك شين” بالنسبة للبيانات غير 

المتاحــة ممــا يوفر نموذجــا متكامــال للبيانات 
كافة التي تحتاجها المؤسسات المصرفية.

لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  ذلــك،  إلــى 
محمــد  اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات 
تقديــم  فــي  شــرعت  قــد  الهيئــة  إن  القائــد 
خدمات التحقق من الهوية للقطاع الحكومي، 
ويأتــي هذا المشــروع مكمال للبــدء في تقديم 
الخدمــات للقطاعــات الخاصــة المهمة الســيما 
أهــم  مــن  يعــد  والــذي  المصرفــي،  القطــاع 
إســتراتيجية  عليهــا  ركــزت  التــي  القطاعــات 

2030، وهــذه الخدمــة ســتتيح للقطــاع البدء 
فــي توفيــر خدمــات نوعيــة مبتكرة ممــا يعزز 
النشــاطات  وتوزيــع  االقتصــادي  النمــو  مــن 

التجارية بالمملكة.
بنفــت  شــركة  اختيــار  تــم  قــد  أنــه  وأضــاف 
لتكــون شــريكا تقنيــا للمنصــة، حيــث ســتدير 
مــن  المتاحــة  البيانــات  بيــن  وســيطة  بوابــة 
جانــب الهيئــة وكافــة المؤسســات المصرفيــة 
إجــراء  مــن  بــدال  الخدمــة  مــن  المســتفيدة 

عمليات ربط موسعة مع كل جهة على حدة.

“بنفت” تطلق “اعرف عميلك إلكترونًيا” بالربع الثاني
اإللكترونيـــة والحكومـــة  المركـــزي  المصـــرف  مـــع  بالتعـــاون  وطنيـــة  منصـــة  أول 

”E-KYC أثناء اإلعالن عن خدمة “اعرف عميلك إلكترونًيا

تحذير من مشروع بقانون يحظر “البنوك التقليدية”
الوطنية مسؤوليته  تحمل  ــى  إل “الــنــواب”  ــت  دع الــمــصــارف  جمعية 

حــّذرت جمعيــة مصــارف البحريــن مــن اآلثــار الوخيمــة لمواصلــة مجلــس النــواب فــي كل دورة إعــادة طــرح المشــروع 
بقانــون المثيــر للجــدل والــذي يحظر عمــل البنوك والمؤسســات المالية التقليديــة، ودعت الجمعية مجلــس النواب الذي 
ا إلى تحمل مسؤوليته الوطنية في هذا اإلطار، معربة عن تأييدها لموقف النواب الرافضين لهذا  يناقش المشروع حاليًّ

المشروع. 

وأشــارت الجمعيــة فــي بيــان لهــا إلــى 
أن مغــادرة البنــوك التقليديــة للبحريــن 
االقتصاديــة  التحديــات  مــن  ســيفاقم 
الراهنــة، خاصــة مــع وجــود أكثــر مــن 
 24 وماليــة،  مصرفيــة  مؤسســة   400
الشــريعة  بنظــام  تعمــل  فقــط  منهــا 
اإلســالمية، وما قد ينجــم عن ذلك من 
عمليــات تســريح كبيــرة ســيتعرض لها 
المواطنــون تحديــًدا فــي حــال خــروج 
مــن  التقليديــة  الماليــة  المؤسســات 
البحريــن، خاصــة وأن القطــاع المالــي 
ألــف موظــف تصــل نســبة   14 يشــّغل 

البحرنة فيه إلى أكثر من 60 %.

للجمعيــة،  التنفيــذي  الرئيــس  وأبــدى 
وحيد القاسم، استغرابه من طرح مثل 
هــذه المواضيــع فــي هــذا الوقــت الذي 
تخطــو فيــه البحريــن خطــوات مميــزة 
منبثقــة مــن قيادة حكيمــة مصرة على 
كل  علــى  التقــدم  عواقــب  كل  تذليــل 
واالقتصاديــة  السياســية  المســتويات 
حيــاة  تضمــن  والتــي  واالجتماعيــة 

كريمة لكل المواطنين والمقيمين.
وجــّدد القاســم دعــم جمعيــة مصــارف 
البحريــن المطلق لوجهة نظر الحكومة 
حــول  المركــزي  البحريــن  ومصــرف 
علــى  بقانــون  المقتــرح  هــذا  خطــورة 

البحرينــي،  المصرفــي  القطــاع  ســمعة 
ومــا ذهبــت إليــه الحكومــة فــي رّدهــا 
ســابًقا علــى مشــروع هــذا القانــون في 
المنظومــة  فــي  خلــل  “ســيحدث  أنــه 
إلــى  ويــؤدي  المصرفيــة،  التشــريعية 
شــأن  فــي  الدولــة  سياســات  تراجــع 
كثيــرة  ومشــاكل  المصرفــي  التنظيــم 
وتداعيات اقتصادية خطرة، وصعوبة 
التعامل مع البنوك األجنبية، وانسحاب 
العديد من المصارف التقليدية العاملة 
فــي البحريــن مــع انخفــاض التصنيــف 
كلفــة  وارتفــاع  للبحريــن،  االئتمانــي 
مــن  والحــد  والتمويــل،  االقتــراض 

الشــخصية،  العمــالء وحريتهــم  قــدرة 
وتعريــض المملكة للكثير من المشــاكل 
الســيولة  وانخفــاض  القانونيــة، 
المصرفية وتداعيات اجتماعية خطرة 

على المجتمع”.

 وحيد القاسم

المنامة - جمعية المصارف

المنامة - الصناعة والتجارة

 تقدمــت شــركة “مســك القابضة” بطلــب لمركز البحرين للمســتثمرين التابع إلــى وزارة الصناعة والتجارة والســياحة، 
لتخفيض رأس مالها المصرح به ورأس المال الصادر بنسبة 50 %.

رســمية  بيانــات  أحــدث   وأظهــرت 
الشــركة  أصحــاب  أن  أمــس  نشــرت 
المســاهمة البحرينية المقفلة “مســك 
القابضة” طلبــوا تخفيض رأس مالها 
المصرح به من 2.5 مليون دينار إلى 
1.25 مليــون  دينــار  وكذلك تخفيض 
رأس المــال الصــادر مــن 2.5 مليــون 

دينار إلى 1.25 مليون  دينار.
 وتأسســت الشــركة فــي 29 ســبتمبر 
 2.5 الصــادر  المــال  بــرأس   2005
مليــون دينار،  موزع ما بين اســتثمار 
محلــي بنحــو 1.08 مليــون دينــار مــا 
نســبته 43.2 %  واســتثمار خليجــي 
 1.42 بنحــو  وســعودي(  )كويتــي 
 ،%  56.8 نســبته  مــا  دينــار  مليــون 

وفًقــا للبيانــات المنشــورة على موقع 
البحريــن  لمركــز  التابــع  “ســجالت” 

للمستثمرين.
 فــي الممتلــكات أو المؤجرة، وكذلك 
تعمل في  بيع وشراء األوراق المالية 
“ســندات وأســهم” لحســاب الشــركة 

فقط، والتجارة العامة.
أظهــرت  صلــة،  ذي  صعيــد   وعلــى 

شــركة   24 أن  الرســمية  البيانــات 
بالســوق  وتعمــل  األنشــطة  متنوعــة 
لمركــز  المحليــة  تقدمــت  بطلبــات 
لتغييــر  للمســتثمرين  البحريــن 
شــكلها القانونــي وتحويــل أنشــطتها 
تابعــة  فــروع  نشــاط  تحويــل  أو 
بلغــت  أمــوال  رؤوس  بإجمالــي  لهــا 

625.45 ألف دينار.

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والســياحة ممثلة في إدارة الموارد البشــرية والمالية بالتعاون مع صندق العمل “تمكين” ورشــة عمل 
بعنــوان “تمكيــن شــريكك بعــد التقاعــد”، في مبــادرة هي األولى من نوعهــا للمتقدمين لبرنامــج التقاعد االختياري، وشــارك بها موظفو 

الوزارة ممن تم قبولهم في برنامج التقاعد االختياري.

وتأتــي هــذه الورشــة انطالقــا مــن حــرص وزارة 
الصناعــة والتجــارة والســياحة لدعــم و تشــجيع 
التقاعــد؛  برنامــج  مــن  المســتفيدين  موظفيهــا 
بجانــب  المعرفــي  لتوعيتهــم وزيــادة رصيدهــم 
األعمــال  ريــادة  فــي  للولــوج  الســابقة  خبراتهــم 
إضافــة  االقتصاديــة،  التنميــة  فــي  والمســاهمة 
المتاحــة  والبرامــج  الخيــارات  اســتعراض  إلــى 

للمتقاعدين.
وتناولــت الورشــة التــي تعــد األولــى مــن نوعهــا 
االختيــاري  التقاعــد  علــى  المقبليــن  للموظفيــن 
والحلــول  تمكيــن  أهــداف  أهمهــا  عــدة،  محــاور 
األعمــال،  وتطويــر  التمويــل  وبرامــج  المقدمــة، 
تمكيــن  وخدمــات  األفــراد،  تدريــب  وبرامــج 
فــي  البحرينييــن  دعــم  وجهــود  االستشــارية، 
مجــال ريادة األعمال والتدريب وتطوير مهارات 

األفــراد، ممــا يــؤدي إلــى خلــق فــرص لتوظيــف 
البحرينييــن، والمســاهمة في االقتصــاد الوطني، 

إضافة إلى التمكين االقتصادي للمرأة. 
كمــا تناولت الورشــة اســتعراض برامــج “تمكين” 
لدعم وتطوير األعمال التي تشمل مجاالت عدة: 

منهــا تحســين الجــودة، الخدمــات االستشــارية، 
المشــاركة فــي المعــارض، تمويــل شــراء اآلالت 
والمعــدات، تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت، 
والمحاســبة  التجاريــة،  والهويــة  التســويق 

والتدقيق.

توزيع الشهادات للمشاركين في ورشة العمل

مبادرة هي األولى من نوعها للمتقدمين للبرنامج االختياري“مسك القابضة” تعمل في أنشــطة المكاتب الرئيسة أو اإلدارية

“تمكين” شريك بعد التقاعدشركة قابضة تطلب تخفيض رأس مالها 50 %

يعقــد فــي تمــام الســاعة 10:00 مــن صبــاح يوم الخميــس 28 فبراير الجــاري، بقاعة المجلــس بالطابق األرضي ببيــت التجار لقاء 
تشاورّي لقطاع التدريب تنظمه لجنة قطاع التعليم بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس اإلدارة وهيب الخاجة. 

وذكــرت الغرفــة أن اللقاء التشــاوري سيســتعرض الفرص 
ســيتيح  كمــا  البحريــن،  فــي  التدريــب  لقطــاع  المتاحــة 
االطــالع عن كثب حول أبــرز التحديات والصعوبات التي 
تواجــه القطــاع، وذلــك مــن أجــل المشــاركة فــي اقتــراح 
الحلول الناجعة لتجاوزها في سبيل تشكيل بيئة مناسبة 
ومساهمة في الدفع بعجلة االقتصاد الوطني إلى األمام. 
بقطــاع  المعنييــن  كافــة  إلــى  دعوتهــا  الغرفــة  ووّجهــت   
التدريــب لحضــور هذا اللقــاء المهم، مبينــًة أن تنظيم هذا 

اللقــاء يأتــي انطالًقــا مــن أهميــة دور قطــاع التدريب في 
تنمية الموارد البشــرية، وتقديًرا لدورهم في هذا الجانب 
ومــا يمثلــه مــن أهميــة فــي تعزيــز دورهــم المأمــول فــي 
االقتصــاد الوطنــي، معربــًة عــن ترحيبهــا بجميع منتســبي 
المعاهــد التدريبيــة والجامعــات والجهــات ذات العالقــة، 
وذلك بهدف المشــاركة بوضع التصورات والرؤى المتعلقة 
لتطويــر  إيجابيــة  بنتائــج  والخــروج  بالقطــاع  بالنهــوض 

وتنمية القطاع.

أعلنــت شــركة بتلكــو، عــن حصــول مركــز البيانات التابعــة لها على شــهادة الدرجــة الثالثــة “Tier III” الخاصة بتصميــم وبناء مراكز 
البيانات، حيث يأتي هذا اإلنجاز تقديرًا لبتلكو كونها صاحبة أول مركز بيانات تجارية بالمملكة يحصد شــهادتي التصميم والبناء 

من معهد Uptime Institute، المتخصص في دراسة وتقييم مراكز البيانات العالمية.

وهــو تقييــم يعتمــد علــى األداء ليقيس مــدى التقدم الــذي ُيحرزه 
مركــز البيانات.وُتعــد هــذه الشــهادة بمثابــة امتــداد لجهــود اإلدارة 
الحثيثــة الراميــة الى توفير أفضل الخدمات بأعلى درجات التميز 
واألمــان وذلــك تحقيقــًا لرؤيــة الشــركة االســتراتيجية والتزامهــا 
المستمر بتطبيق أحدث األنظمة لرفع الكفاءة والجودة في األداء. 
و تضمن الشركات التي تستضيف معداتها مع بتلكو حصولها على 
أفضــل الخدمــات اآلمنــة والقابلــة للتوســع بالمملكــة. وســيحظى 

زبائــن بتلكــو بخدمــات مضمونة هــي األكثر أمنًا وقابليــة للتطوير، 
الــى جانــب الدعم المتواصل من مركز عمليات الشــبكات بالشــركة 
الذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.  وتعكف بتلكو 
علــى تطويــر مرافــق مركز البيانــات ذات مواصفــات عالمية بهدف 
تلبيــة المطالب المتزايدة من المؤسســات المصرفيــة والمالية، الى 
جانــب القطــاع العــام، وشــركات التكنولوجيــا، والشــركات العالمية 

متعددة الجنسيات التي تتطلب خدمات متطورة وحديثة.

“بيانات بتلكو” يحصل على “Tier III”“الغرفة”: لقاء تشاوري لقطاع التدريب
الهملة - بتلكوالسنابس - الغرفة

زينب العكري من خليج البحرين  | تصوير: خليل إبراهيم

 المحرر االقتصادي

الثالثاء 26 فبراير 2019 
21 جمادى اآلخرة 1440

المنامة - البحرين للمقاصة

أعلنت شركة البحرين للمقاصة )شركة تابعة لبورصة البحرين( لكافة الجهات 
المتعاملــة برهــن األوراق الماليــة، المبادرة إلى تســجيل جميــع عمليات الرهن 

على األوراق المالية التي بحوزتها لدى شركة البحرين للمقاصة.

 وذلك استناًدا للقرار رقم )59/2011( 
محافــظ  عــن  الصــادرة  وتعديالتــه 
بشــأن  المركــزي  البحريــن  مصــرف 
إصدار الئحة إجــراءات رهن األوراق 
وانقضــاء  عليهــا  والحجــز  الماليــة 
الرهن ورفع الحجز عنها المنشــور في 
الجريدة الرســمية عدد 3032 بتاريخ 

29 ديسمبر 2011.
جميــع  علــى  فإنــه  القــرار،  وبموجــب 
تقــدم  التــي  والمؤسســات  الشــركات 
المــال  رأس  قطــاع  فــي  خدماتهــا 
التــي تحتفــظ  البنــوك  بمــا فــي ذلــك 
عــن  الصــادرة  الماليــة  بــاألوراق 
الشــركات المساهمة المدرجة كضمان 
المصرفيــة أو  لقروضهــا وتســهيالتها 
أي جهــة أخــرى ذات العالقــة بعقــود 

الرهــن التنســيق مــع شــركة البحريــن 
للمقاصة لتسجيل وقيد عقود الرهن، 

أو فك أو التنفيذ على عقود الرهن.
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  وقــال 
البحريــن  لشــركة  المنتــدب  والعضــو 
للمقاصــة، الشــيخ خليفة بــن إبراهيم 
آل خليفــة “إن تنفيــذ هــذا القــرار مــن 
شــأنه توفير آلية ذات كفاءة، وحزمة 
المتكاملــة  اإلجــراءات  مــن  متكاملــة 
جميــع  والتزامــات  حقــوق  لحمايــة 
األطــراف ذات العالقــة بعمليات رهن 
بســجل  واحتفــاظ  الماليــة،  األوراق 
إضافــة  للرهونــات،  موحــد  مركــزي 
إلــى الضمان االســتفادة من تطبيقات 
تقنيــات نظــم المعلومــات ذات الصلة 

بتسجيل الرهن”.

تسجيل رهونات األوراق المالية

 وكانت أبرز الشركات التي تقدمت  لتحويل نشاطها، هي:  «
“الوطنية للطاقة القابضة” لتحويل نشاطها من  شركة 

مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة الشخص الواحد برأس 
مال 250 ألف دينار، و” اإلبداع العالمية لإلعالنات”  تغير شكلها 

القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 
برأس مال 250 ألف دينار.
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عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )15816( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ميركوري للنجارة والتجارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )8299( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شادية الشرقاوي للتسويق ش.ش.و لمالكها شادية الشرقاوي

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

/فاطمة عبدهللا محمد جاس���م باعتباره المصفي القانوني لشركة ميركوري للتجارة 

والتج���ارة ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية مح���دودة بموج���ب القي���د رق���م 

36178-1، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 

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

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
الس���يد /محمد عادل علي حس���ن المدني باعتباره المصفي القانوني لش���ركة شادية 
الش���رقاوي للتسويق ش.ش.و لمالكها شادية الشرقاوي، المسجلة كشركة الشخص 
الواح���د بموج���ب القي���د رق���م 122268، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة 
تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

10/2/2019
)CR2019-14760( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه: عبدالقادر احمد محمد عبدالرحيم بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد/ سلمان حسن علي بابا 

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

رقم القيد
56787-1

االسم التجاري
كراج السيف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

مجموعة خالد عبدالرحيم دبليو سي تي ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-50489

بناء على قرار الش���ركاء في مجموعة خالد عبدالرحيم دبليو س���ي تي ذ.م.م المس���جلة 
على قيد رقم 50489-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ جاسم حسن يوسف 

عبدالعال مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين ق���د انتهت وفقا لن���ص الم���ادة 325 من قانون 
الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الصادر بالمرس���وم بقان���ون رقم )21( لع���ام 2001، وعمال 
بن���ص المادة 335 من قانون الش���ركات يدع���و المصفي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم 
مطالباته���م إلي���ه، مدعوم���ة بالمس���تندات الالزم���ة، خ���الل 15 ي���وم م���ن تاريخ نش���ر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

)+973(39605262
jassim.abdulaal@bh.gt.com

القيد: 124423  -  تاريخ: 25/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بحرين قوانجزو كولير لمعدات التبريد ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أوفس بلس ش.ش.و

لمالكها السيد عبدهللا محمد شكرهللا علي

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

الس���ادة اصحاب ش���ركة بحرين قوانجزو كولير لمعدات التبريد ذ.م.م ، المس���جلة 

بموج���ب القي���د رق���م 124423 ، طالبي���ن تغيير االس���م التجاري من ش���ركة بحرين 

قوانجزو كولير لمعدات التبريد ذ.م.م إلى شركة بي،جي كولير أر & أي ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها  
الس���ادة مالك ش���ركة أوف���س بلس ش.ش.و لمالكها الس���يد عبدهللا محمد ش���كرهللا 

علي، المسجلة بموجب القيد رقم 98693-1 ، طالبا تغيير االسم التجاري 
من شركة أوفس بلس ش.ش.و لمالكها السيد عبدهللا محمد شكرهللا علي

OFFICE PLUS S.P.C
إلى مركز بلس للتدريب الصحي ش.ش.و 

Pulsi Health Training Center S.P.C
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن
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الحوثيون يمنعون األدوية 
عن المستشفيات

احتجزت ميليشيا الحوثي االنقالبية، شحنة 
أدوية تابعة للمستشفى الجمهوري في العاصمة 

اليمنية صنعاء، بالتزامن مع استمرارها في 
احتجاز 28 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية 

وأدوية قادمة من محافظة عدن ومتجهة 
إلى محافظة صعدة وحجة وريمة والحديدة 
وتعز والمحويت. وأكدت مصادر طبية أمس 
أن شحنة األدوية المقدمة من الهيئة الطبية 

الدولية، احتجزتها ميليشيات الحوثي في 
مدينة إب وسط اليمن، وترفض اإلفراج عنها. 
وحذرت، من تلف األدوية المحتجزة، وطالبت 
المجتمع الدولي بوضع حد لتكرار الميليشيات 

الحوثية احتجاز ونهب المساعدات اإلغاثية 
والطبية وتعريضها للتلف، في حين أن ماليين 

اليمنيين في أمس الحاجة إليها.

القمة العربيــة األوروبية المقبلة تعقد ببروكســل في 2022

“إعالن شرم الشيخ” يشدد على مواجهة التحديات

العربيــة  للقمــة  الختامــي  البيــان  أكــد 
بمصــر،  الشــيخ  شــرم  فــي  األوروبيــة 
أمــس االثنيــن، علــى أن تعزيــز التعاون 
مــع  التعاطــي  مفتــاح  يعــد  اإلقليمــي 
تواجههــا  التــي  المشــتركة  التحديــات 
دول االتحاد األوروبي والدول العربية.
جــاء ذلــك فــي “إعــالن شــرم الشــيخ” 
الصــادر عــن القمــة العربيــة األوروبيــة، 
وعقــدت  يوميــن،  اســتمرت  التــي 
برئاســة مشــتركة بين الرئيس المصري 
عبدالفتــاح السيســي، ورئيس المجلس 

األوروبي، دونالد توسك.
وقــال البيــان إن القمــة عقــد لمناقشــة 
فــي  والمشــتركة  الراهنــة  التحديــات 
بالمئــة   12 تمثــالن  اللتيــن  المنطقتيــن 
من سكان العالم، وبدء عصر جديد من 

التعاون والتنسيق.
وعبــر البيــان عن ثقــة القــادة والزعماء 
فــي تعزيز التعاون بين الدول األعضاء 
فــي جامعــة الــدول العربيــة واالتحــاد 
تعزيــز  شــأنه  مــن  والــذي  األوروبــي 

االستقرار والرفاه في المنطقتين.
الغنــي  التاريــخ  علــى  البيــان  وشــدد 
بالتفاعــالت الثقافيــة والشــراكة القوية 

واألوربيــة،  العربيــة  المنطقتيــن  بيــن 
علــى  والزعمــاء  القــادة  عــزم  مؤكــدا 
التشارك في الخبرات وتعميق الشراكة 

العربية األوروبية.
وأشــار البيان إلى أهمية تحقيق اآلمال 
واالســتقرار  الســالم  ودعــم  المشــتركة 
وتعزيــز  األمــن  وضمــان  واإلزهــار 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة 
والتكنولوجيــة وخلــق فــرص مشــتركة 

من خالل نهج تعاوني.
علــى  للقمــة  الختامــي  البيــان  وأكــد 
المواقــف المشــتركة من عملية الســالم 
ذلــك  فــي  بمــا  األوســط،  الشــرق  فــي 
شــرعية  وعــدم  القــدس  وضــع  بشــأن 
المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وتطــرق البيــان للحديث عن مناقشــات 
بناءة وجادة ومتعمقة بشأن التطورات 
واليمــن  وليبيــا  ســوريا  فــي  األخيــرة 
وحول سبل إحراز تقدم بشأن التوصل 

لتسويات سياسية مستدامة.
تناولــت  القمــة  أن  البيــان  وأوضــح 
للســلم  التهديــدات  بشــأن  المشــاغل 
فــي  بمــا  واإلقليمــي،  الدولــي  واألمــن 

ذلــك اإلرهاب والتطرف واألعمال التي 
تقــوض االســتقرار واالنتشــار واالتجار 

في األسلحة غير المشروعة.
بيانهــم  فــي  والقــادة  الزعمــاء  واتفــق 
األخيــر للقمــة العربيــة األوروبيــة علــى 
عقــد مؤتمــرات قمة منتظمــة بالتناوب 
بيــن الــدول العربيــة واألوروبية، وعلى 
أن تعقد القمة المقبلة في بروكسل عام 

.2022

السيسي: توافق “فاق 

التوقعات” 

الفتــاح  عبــد  المصــري،  الرئيــس  قــال 
القمــة  إن  االثنيــن،  أمــس  السيســي، 
العربيــة األوروبيــة شــهدت علــى مــدار 
مثمــرة،  نقاشــات  الماضييــن  اليوميــن 
وتواصــال بناًء على مســتوى مؤسســي 
رفيــع هــو األول مــن نوعــه، مشــيرا إلى 
توافــق فــاق التوقعــات بشــأن الملفــات 

المختلفة التي بحثتها القمة.
خــالل  ثقتــه،  عــن  السيســي  وأعــرب  
هــذا  بــأن  للقمــة،  الختاميــة  الجلســة 

وصفهــا  التــي  القمــة  خــالل  التواصــل 
كبيــر  وبشــكل  ســاهم  بـ”التاريخيــة” 
“فــي توضيــح الــرؤى بشــأن العديد من 
القضايا ذات االهتمام المشــترك لجميع 
دولنــا، والتي كان من الضروري أن تتم 
بشــأنها عمليــة مكاشــفة صريحــة علــى 
هذا المســتوى الرفيع، مما يعطي دفعة 

قوية للعالقات العربية األوروبية”.
األوروبيــة  العربيــة  القمــة  وانطلقــت 
األولى، األحد، في مدينة شــرم الشــيخ 
“فــي  شــعار  تحــت  ســيناء،  بجنــوب 
اســتقرارنا نســتثمر”، بحضور عدد كبير 

من القادة العرب واألوروبيين.

واعتبر الرئيس المصري أن  «
القمة تساهم في بلورة رؤية 

استراتيجية مشتركة إزاء هذه 
القضايا، “وهو ما يعتبر أولوية 

قصوى لدولنا وشعوبنا في ضوء 
تعاظم التحديات وتشابكها، من 

جهة، والمزايا واإلمكانيات والفرص 
لتعزيز التعاون ومواجهة هذه 

التحديات بشكل جماعي من ناحية 
أخرى”.

القاهرة - وكاالت:

دبي ـ العربية نت

القمة العربية األوروبية تشدد على التعاون لمواجهة التحديات

عواصم ـ وكاالتجنيف ـ أ ف بالجزائر ـ اف ب

الــوزراء الجزائــري أحمــد أويحيــى، امــس االثنيــن، إن صناديــق  قــال رئيــس 
االقتراع ستحسم الوالية الخامسة لبوتفليقة.

التظاهــرات  علــى  رســمي  رد  أول  وفــي 
البــالد  شــهدتها  التــي  الكبيــرة  الشــعبية 
قــال أحمــد أويحيــى إن الحكومــة تحتــرم 
يكفلهــا  التــي  للمســيرات  الســلمي  الطابــع 
الدستور لكن يجب أيضا احترام الصندوق 
متســائال عــن الجهــة التــي تقــف وراء هــذه 
االحتجاجــات. وحــذر أويحيــى مــن انزالق 
األوضــاع في ظل تجــدد الدعوات للخروج 
فــي مظاهــرات ســلمية اليــوم الثالثــاء مــن 

قبل طلبة الجامعات.
وفــي ســياق مرافعــة قويــة عــن انجــازات 
العزيــز  عبــد  واليتــه  المنتهيــة  الرئيــس 

فــي  اإلنجــازات  أّن  أكــد  بوتفليقــة، 
الســنوات الـ 20 األخيرة، توجت البناء 
الوطنــي الحقيقــي الــذي ضــرب أزمــة 

اقتصادية حقيقية والســنوات 
الداميــة. وأوضــح أحمــد 

أويحيــى، أن الجزائــر ليســت البلــد الوحيد 
الذي عانى من اإلرهاب، لكنها البلد الوحيد 
الــذي اســتعاد األمــن والســلم، مشــيرا إلــى 
أن سياســة المصالحــة الوطنيــة أصبحــت 
بــه. وأكــد  مرجعــا عالميــا ومثــاال يحتــذى 
تواجــه  البــالد  أن  الجزائــري  المســؤول 
تحديــات خارجيــة تهــدد اســتقرار الوطــن 

من كل الحدود.

و أضاف الوزير، خالل تواجده  «
بالبرلمان، أن غياب االستقرار في 

المنطقة وتواجد بؤر التوتر ببعض 
دول الجوار . “ناهيك عن الجريمة 

التي تهدد جوارنا المباشر 
باإلضافة إلى تقلبات االقتصاد 

العالمي، هو ما يستوجب 
علينا تظافر جهود العمل، 

واحترام تعدد المشارب”.

حذر األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس االثنين من “انهيار” 
المنظومــة الدوليــة لمراقبــة األســلحة، داعيــا روســيا والواليــات المتحــدة إلى 

المحافظة على معاهدة نووية تعد غاية في األهمية في هذا المجال.

ألقــاه خــالل  واســتغل غوتيريــش خطابــا 
مؤتمــر تعقــده األمــم المتحــدة فــي جنيف 
بشــأن نزع األسلحة للتحذير من أن إحدى 
الركائز األساســية لالنجازات الدبلوماســية 
التي تحققت خالل األعوام الـ50 الماضية، 

أي مراقبة األسلحة، تواجه “خطرا بالغا”.
مكونــات  تنهــار  صريحــا.  “ســأكون  وقــال 
أساســية مــن المنظومــة العالميــة لمراقبــة 

األسلحة”.
عمليــة  المتحــدة  الواليــات  وبــدأت 
القــوى النوويــة  االنســحاب مــن “معاهــدة 

متوســطة المــدى” )آي إن إف( ردا على 
نشــر موســكو منظومتها الصاروخية 

األرضية الجديــدة “9ام729”، 
مــا دفــع روســيا لإلعــالن عــن 

القيام بخطوة مشابهة.

وقــال غوتيريــش “بــكل بســاطة، ال يمكننــا 
العــودة إلــى المنافســة النوويــة المفتوحــة 
التي شهدناها في األيام األسوأ من الحرب 

الباردة”.
وأضــاف “أدعــو األطــراف المنضويــة فــي 
معاهــدة +آي إن إف+ الســتخدام الوقــت 
المتبقــي لالنخراط في حوار صادق بشــأن 
المســائل المتعــددة التــي ُطرحــت” مشــيرا 
إلى أن “المحافظة على هذه المعاهدة يعد 

أمرا غاية في األهمية”.

وأثار انهيار المعاهدة العائدة للعام  «
1987، والتي حظرت بموجبها 
الصواريخ األرضية التي يبلغ 

مداها بين 500 و5000 كلم، 
مخاوف من انطالق سباق 

تسلح جديد في أوروبا.

نقلــت وكالــة يونهــاب الكوريــة الجنوبيــة لألنبــاء عــن مكتــب الرئاســة الكــوري 
الجنوبــي قولــه، أمــس االثنين، إن واشــنطن وبيونغ يانغ قــد تتفقان على إعالن 
انتهــاء الحــرب الكوريــة التــي دارت فيمــا بين عامــي 1950 و1953 خــالل القمة 
الــذي يعقدهــا الرئيــس دونالــد ترامــب والزعيــم كيــم جونــغ أون فــي العاصمــة 

الفيتنامية هانوي هذا األسبوع.

باســم  المتحــدث  أن  يونهــاب  وأوردت 
مكتــب الرئاســة كيــم ايــوي كيــوم، قال في 
مؤتمــر صحفــي عندمــا ســئل عمــا إذا كان 
جــدول أعمــال القمة يتضمن إعــالن انتهاء 
هــذه الحــرب: “االحتمــال موجــود”، وفق ما 
نقلــت “رويتــرز”. وســيلتقي ترامــب وكيــم 
 8 بعــد  والخميــس،  األربعــاء  هانــوي،  فــي 
أشــهر من قمتهما التاريخية في ســنغافورة 
التــي كانــت أول اجتمــاع يعقــد بيــن رئيس 

فــي  وجــوده  خــالل  أميركــي 
منصبــه وزعيــم كــوري شــمالي، 
بالعمــل  خاللهــا  تعهــدا  والتــي 

الجزيــرة  شــبه  إخــالء  نحــو 
الكوريــة مــن الســالح النــووي 

بشــكل كامــل. وكان ترامــب قد قــال لحكام 
الواليــات فــي البيــت األبيــض، األحــد، إنــه 
“ســعيد” مادامــت كوريا الشــمالية مســتمرة 

في وقف اختبار األسلحة.
وقــال الرئيــس األميركــي، إنــه يعتقــد أنــه 
متفق في الرأي مع كيم، وأنهما أقاما”عالقة 

جيدة جدا جدا”.

وتضغط إدارة ترامب على كوريا  «
الشمالية كي تتخلى عن برنامجها 
لألسلحة النووية الذي يشكل 

باإلضافة إلى قدرات بيونغ يانغ 
الصاروخية تهديدا للواليات 
المتحدة، قبل إمكان توقع 

حصولها على أي تنازالت.

اتفاق تاريخي مرتقب في هانويتحذير من “انهيار” منظومة مراقبة األسلحةصناديق االقتراع ستحسم والية بوتفليقة
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باريس ـ اف ب

دمشق ـ وكاالت

قال الرئيس العراقي برهم صالح، أمس 
االثنيــن، إن النصــر علــى تنظيــم داعــش 
أن خطــر  يكتمــل، مؤكــدا  لــم  المتشــدد 

اإلرهاب في المنطقة ال يزال قائما.
خــالل  العراقــي  الرئيــس  وأضــاف 
مؤتمــر صحفي فــي باريس مــع الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، أن العالــم 
بحاجــة إلى تعزيز العمــل من أجل إنهاء 
ظاهرة اإلرهاب. وتأتي زيارة صالح إلى 

باريــس في ظل بــروز قضية المواطنين 
الفرنســيين الذيــن يقاتلــون في صفوف 
وســوريا،  العــراق  فــي  داعــش  تنظيــم 
والمعتقليــن لــدى قــوات التحالــف التــي 

تقودها الواليات المتحدة.
علــى  الرســمي  فرنســا  موقــف  وينــص 
وجوب محاكمة “اإلرهابيين” الفرنسيين 
“أينمــا ارتكبــوا جرائمهــم”، وفقــا لــوزارة 

الخارجية الفرنسية.

ذكــرت وكالــة األنبــاء الســورية “ســانا”، 
أمــس االثنيــن، أن الرئيــس بشــار األســد 
التقــى المرشــد اإليرانــي علــى خامنئــي، 
والرئيــس حســن روحانــي فــي العاصمة 

طهران.
الســورية  الرئاســة  حســابات  وأوردت 
التواصــل االجتماعــي، أن  علــى مواقــع 
األســد أجــرى “زيــارة عمل إلــى العاصمة 
الشــكر  تقديــم  تخللهــا  اإليرانيــة، 

للجمهوريــة اإليرانية قيادة وشــعبا على 
كل ما قدمته لسوريا خالل الحرب”.

إن  قولــه،  األســد  عــن  الوكالــة  ونقلــت 
“تحقيق مصالح شعوب المنطقة يتطلب 
من حكوماتها التوقف عن االنصياع إلى 
إرادة بعض الدول الغربية، وعلى رأســها 
متوازنــة  سياســات  وانتهــاج  أميــركا، 
تقــوم علــى احترام ســيادة الدول وعدم 

التدخل في شؤونها”.

رئيس العراق: النصر على “داعش” لم يكتمل

األسد يزور طهران ويلتقي خامنئي وروحاني

الخرطوم ـ وكاالت لندن ـ وكاالت

أعلــن القيــادي بحــزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في الســودان أمين حســن عمر، أنه ســيتم اختيار رئيس للحــزب في المؤتمر العام 
القادم.

وأكــد أميــن حســن عمــر، فــي تصريحــات 
الصــادرة  الســودانية  “االنتباهــة”  لصحيفــة 
بديــل  الختيــار  الجاهزيــة  االثنيــن،  أمــس 
تقديــم  عــن  يعجــز  لــن  أنــه  مبينــا  للبشــير، 
شــخص للرئاسة وأن “المؤتمر الوطني” غير 

“مفلس” وغني بالقيادات.
تأجيــل  القيــادي  المكتــب  عضــو  ورجــح 
المؤتمــر العــام للحــزب إلــى ما بعــد رمضان، 
فــي  ينظــر  لــن  )المكتــب(  أنــه  إلــى  مشــيرا 
اســتقالة مقدمــة مــن الرئيــس، مرجحــا أن 
يجمد البشــير رئاســته للمؤتمــر الوطني في 
هــذه المرحلــة. هــذا، وصــرح أميــن حســن 
عمــر بــأن الرئيس البشــير لم يشــاور الحزب 
فــي اختيار النائب األول للرئيس، أو رئيس 
الوزراء، أو الوالة العســكر، مشــيرا إلى أنهم 
ســيتصرفون على أنهم ليسوا الحزب القائد 

للرئاســة  انتقلــت  القيــادة  ألن  للحكومــة، 
ولــم تعــد حزبيــة. وشــبه القيــادي بالحــزب 
مــا جــرى بأنــه انقــالب أبيــض، ولكنــه ليــس 
بمواجهــة  ملوحــا  الشــرعية،  علــى  انقالبــا 
أطلقــت  ميدانيــا،  بالشــرعية.  حــدث  مــا 

الشــرطة الســودانية الغــاز المســيل للدمــوع 
أمــس االثنيــن على مئــات المحتجين الذين 
تظاهــروا فــي الخرطــوم فــي تحــٍد لحالــة 
الطــوارئ التــي فرضها الرئيس عمر البشــير 

إلنهاء التظاهرات المناهضة لحكومته.

أعلنــت بريطانيــا أمــس االثنيــن، أنهــا ســتحظر حــزب هللا اللبنانــي وتضيفــه بالكامــل، بمــا فــي ذلــك حزبــه السياســي، إلــى قائمتها 
بالمنظمات اإلرهابية المحظورة.

وقال وزير الداخلية ســاجد جاويد: “جماعة 
حــزب هللا مســتمرة فــي محاوالتهــا لزعزعة 
اســتقرار الوضع الهش في الشــرق األوســط، 
ولــم نعــد قادريــن علــى التفرقة بيــن جناحها 
الحــزب  وبيــن  بالفعــل  المحظــور  العســكري 
السياســي”. وأضاف جاويــد: “لذلك، اتخذت 
وصنفــت  بأكملهــا”.  الجماعــة  حظــر  قــرار 
الخارجــي  األمــن  وحــدة  بالفعــل  بريطانيــا 
للجماعــة وجناحهــا العســكري ضمــن قائمــة 
المنظمات اإلرهابية في عامي 2001 و2008 
علــى التوالــي، لكنها تريــد اآلن حظر جناحها 
السياســي أيضًا. وتصنــف الواليات المتحدة 
بالفعــل حــزب هللا منظمــة إرهابيــة. وعبــرت 
واشــنطن األســبوع الماضــي عــن قلقهــا مــن 
تنامي دور حزب هللا في الحكومة اللبنانية.
ويعنــي الحظــر البريطانــي الــذي يســري يوم 

الجمعــة، إذا وافق عليه البرلمان، أن االنتماء 
للجماعــة أو التشــجيع علــى دعمهــا ســيكون 
تهمــة جنائيــة قد تصل عقوبتها إلى الســجن 

10 سنوات.
وقالــت الحكومــة البريطانيــة فــي توضيــح 

لقرارها، إن الجماعة تواصل حشــد األسلحة 
في انتهاك لقرارات مجلس األمن الدولي في 
حيــن تســبب دعمها لبشــار األســد فــي إطالة 
أمــد “الصــراع والقمع الوحشــي والعنيف من 

جانب النظام للشعب السوري”.

محتجون سودانيون في حي بري في الخرطوم بريطانيا تحظر حزب الله وتصنفه منظمة إرهابية

الطــوارئ” “حالــة  يتحــدون  الســودان  فــي  محتجــون  أدرجتــه ضمن قائمتهــا بالمنظمات اإلرهابيــة المحظورة
الحزب الحاكم جاهز الختيار بديل للبشير بريطانيا تحظر حزب اهلل بالكامل
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مؤامرة الربيع العربي... 
سقوط الكسرويين بمصر

لطالما كانت األمة العربية اإلسالمية واإلنسان العربي المسلم 
والمجتمــع العربــي، هدفــا وغايــة لــكل األعــراق التــي تشــعر 
بالنقــص والــذل العرقــي مما فعلــه أجدادنا العرب المســلمون، 
حينمــا تفضلــوا على هذه األعــراق بإدخالها اإلســالم وإنقاذها 
النــار بالنســبة للكســرويين والعبوديــة الوثنيــة  مــن عبوديــة 
بالنســبة للطورانيين، وكان لذلك التفضل ثمن باهظ قدم فيه 
اجدادنا العرب المسلمون أرواحهم ودماءهم وأجسادهم في 

سبيل نشر هذا الدين العظيم.
بهــذا  يعترفــوا  لــم  والطورانييــن  الكســرويين  وألن  لكــن، 
الفضــل وهــذا الجميــل للعــرب المســلمين، فقــد حملــوا داخــل 
العــرب المســلمين، وبــدل أن  الغــل والحقــد علــى  صدورهــم 
يكــون جــزاء اإلحســان اإلحســان، كان الجــزاء بالعمــل علــى 
إذالل العــرب المســلمين وإســقاط دولهــم وســرقة خيراتهــم، 
فهاهــم الكســرويون منــذ أن ســقطت امبراطوريتهــم الغابــرة، 
العربــي  اإلنســان  احتــالل  إعــادة  الطــرق  بشــتى  يحاولــون 
المســلم وأرضه، كان آخرها الخمينية التي تؤمن بأن المرشــد 
الكســروي هــو مرشــد المســلمين كافــة، تقابلهــم بهــذا الفكــر، 

محــاوالت الطورانييــن منــذ احتاللهــم النتــن لألمــة العربيــة 
اإلســالمية، حتــى أتى المنافــق الطوراني بأحالمــه بأن يكون 
خليفــة للمســلمين، وكانــت آخــر طــرق احتــالل الكســرويين 
والطورانيين محاولة اســتغالل مؤامرة القرن المســاة بالربيع 

العربي، مضافة إليهم طبعا إدارة أوباما.
ووجد الكســرويون أن مؤامرة الربيع العربي ســتكون الطريق 
الكســروية  أجندتهــم  وتنفيــذ  مصــر  إلــى  للدخــول  األســهل 
المتمثلــة بنشــر الخمينيــة الكســروية بيــن أوســاط المذاهــب 
اإلســالمية بمصر من ســنة وشــيعة وصوفية... إلخ، ومحاولة 
الترويج لما يســمى بالعظمة الكســروية بين أوســاط المجتمع 
المصــري العربــي المســلم، فالنجــاح الــذي حققــه الكســرويون 
ببعــض العواصــم العربيــة، كالعــراق عــن طريق بعــض الخونة 
العــرب أمثــال المالكي والعامــري والجلبي، ولبنــان عن طريق 
العميل حسن نصر هللا، واليمن عن طريق سفيه اليمن وكاهن 
صعدة، ال يمكن أن يتحقق بمصر إال عن طريق التستر بعباءة 
الديمقراطية التي جاءت بها المؤامرة القذرة المسماة بالربيع 

العربي.

وحينمــا نجحــت هــذه المؤامــرة بدايــة األمــر، وعنــد ســيطرة 
العمــالء اإلخــوان المســلمين بقيــادة المعتــوه محمــد مرســي، 
وخوفا من انكشــاف الحلف الخفي بين الكســرويين والعمالء 
الصحافيــة  التســريبات  بعــض  المســلمين، صــدرت  اإلخــوان 
للمعتوه مرسي، ادعى فيها أنه رفض عرضا إيرانيا للمساهمة 
بتنميــة مصــر ماليــا مقابــل التطبيــع الدينــي كفتــح المجــال 
إلنشــاء معابــد خمينيــة أســوة بالمراكــز التــي يديرهــا الســنة 
والشــيعة والصوفيــة، لكــن بحقيقــة األمــر عمــد الكســرويون 
وبــدأوا  المســلمين،  اإلخــوان  العمــالء  اســتغالل وجــود  إلــى 
نشــر دينهــم وآيديولوجيتهــم الفكرية والسياســية العفنة بين 

أوساط المجتمع المصري العربي المسلم.
لكــن رحمــة هللا ثــم يقظــة المجتمــع المصــري وبعدهــا وطنية 
الجيــش المصــري، قامــت ثــورة الثالثيــن مــن يوليــو لتطيــح 
ليــس فقط بأحالم الكســرويين والطورانييــن واألوباماويين، 
بل بكل حاقد ومخرب ومدمر أراد لدعوة النبي يوســف عليه 
الســالم بحفــظ مصــر آمنــة مطمئنــة أن تنتهــي. فللــه درك من 

شعب ومن جيش. وللحديث بقية.

opinions
@albiladpress.com

tariq @cogir.org 
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روح قوية من التعاون 
العربي األوروبي

في مصر الكنانة اليوم روح قوية من التعاون العربي 
العربــي  العالميــن  يعتــرض  مــا  كل  إزاء  األوروبــي 
واألوروبــي مــن صعوبــات، خصوصــا داء اإلرهــاب 
وقضايــا األمــن واالســتقرار والمشــاكل االقتصاديــة 
اإليرانــي  اإلرهــاب  بنــد  ســيبقى  لكــن  المســتعصية، 
الــدول  البنــود توحيــدا لكلمــة  والتطــرف مــن أكثــر 
العربيــة  القمــة  فــي  المشــاركة  العربيــة واألوروبيــة 
األوروبيــة بشــرم الشــيخ والتــي يحضرهــا أكثــر مــن 
40 ملكا وأميرا ورئيســا وســلطة تنفيذية من الدول 
العربية واألوروبية، وتأتي مشــاركة مملكة البحرين 
في هذه القمة التاريخية تأكيدا على دورها الريادي 
والتعــاون  واالســتقرار  األمــن  تحقيــق  فــي  البــارز 
والتكاتــف مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة لمواجهة 
التحديــات المشــتركة وتوفيــر أفضــل منــاخ ممكــن 
لتحقيــق التنميــة وبنــاء األوطــان ومد جســور الثقة 

والتطــورات،  المواقــف  مختلــف  فــي  والمصداقيــة 
وكذلــك إيمانها العميق بضرورة وجود تحالف دولي 
قــوي لمحاربــة اإلرهــاب والتطــرف ومــد يــد العــون 

والمساعدة للدول التي تعاني من اإلرهاب. 
إن القمــة العربيــة األوروبيــة ســتوفر منصة وأرضية 
التفاهــم  قواعــد  وتعميــق  المشــترك  للعمــل  صلبــة 
والتقــارب بيــن الــدول العربيــة واألوروبيــة، الســيما 
أن المرحلــة الراهنــة والتــي تشــهد أحداثا متســارعة 
فــي الســاحة العالميــة تتطلــب مــن الجميــع التحــرك 
بخطوات ثابتة والتعاون والتعاضد لمواجهة أخطار 
كثيــرة محدقــة تهــدد األمــن الدولــي وعلــى رأســها 
العربيــة  الــدول  فــي  الســافرة  اإليرانيــة  التدخــالت 
ودعمهــا الجماعــات اإلرهابيــة المتطرفــة، واألراضي 
األوروبيــة نفســها كانــت مســرحا لتوجيهــات وأوامر 
وخطــط شــياطين اإلرهاب في قم وطهــران، ناهيك 

عــن مــآس كثيــرة ومؤثــرة تقــف فــي وجــه النهوض 
والتقــدم والنجــاح وتقود إلى الفوضى والخراب في 

المنطقة.
“برافــو مصر”... نعم.. فهذه القمة ستشــكل تحالفات 
عربية أوروبية جماعية من شأنها التحرك صفا واحدا 
ضــد كل مــن يشــكل خطــرا على األمــن واالســتقرار، 
ومــن المؤكــد أن هنــاك اســتراتيجيات أمنيــة تتبناها 
الــدول لتحقيق التقدم والتطور واالزدهار لشــعوبها، 
فمصــر العروبة كانت وال تــزال صاحبة الدور الفاعل 
والمؤثــر فــي نجــاح كثير من القمم العالمية وتشــكل 
المنطقــة  فــي  المشــترك  للعمــل  متقدمــة  قاعــدة 
والســاحة الدوليــة كذلــك، وتتحمــل مســؤوليتها من 
خــالل قيادتهــا األمــة العربيــة إلــى جانــب الشــقيقة 
الكبــرى المملكــة العربيــة الســعودية صاحبــة الزخــم 

والعطاء واالنتصار المستمر.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

“التنمية المستدامة”... 
بين طموح المسؤولين 

وغموض المصطلح
رغــم االنتشــار الســريع لمصطلــح “التنميــة المســتدامة” منــذ 
بداية ظهوره وحتى اآلن، إال أن هذا المصطلح مازال غامضا 
لــدى البعــض، ومــازال يفســر بطــرق مختلفــة من قبــل البعض 
اآلخــر، ومــازال كثيــرون ال يــدرون فائــدة التنمية المســتدامة 

عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر.. كيف تصب
فــي مصلحتهــم ســواء كانــوا مواطنيــن عادييــن، موظفيــن، 
مسؤولين، تجارا أو غير ذلك؟ لقد استحوذ موضوع “التنمية 
المســتدامة” علــى اهتمــام العالــم خــالل الســنوات الماضيــة 
وخصوصــا علــى مســتوى متخــذي القــرار، وذلــك علــى جميع 
أو االجتماعيــة،  أو االقتصاديــة  السياســية  األصعــدة ســواء 
حيــث أصبحــت “التنمية المســتدامة” مدرســة فكريــة عالمية 
تنتشر في معظم دول العالم النامي والمتقدم على حد سواء، 
تتبناهــا هيئات شــعبية ورســمية وتطالب بتطبيقهــا، وعقدت 
من أجلها القمم والمؤتمرات والندوات. وســنحاول شــرح هذا 
المصطلــح لعمــوم القــراء الكــرام، بعــد أن بات يغــزو أجندتهم 
وتفنيــد  آلياتــه،  تفســير  إلــى  جاهديــن  وسنســعى  اليوميــة، 
أدواتــه، وشــرح أهدافــه، ولعلنا نعود بالســنوات قليــال للخلف 

حتى نستطلع منشأ هذا المصطلح.

ظهــر مفهــوم التنميــة المســتدامة، بقوة أواخر القــرن الماضي 
ليحتــل مكانــة مهمة لدى الباحثيــن والمهتمين بالبيئة وصناع 
القــرار ويعــود هــذا االهتمــام إلــى الضغــوط المتزايــدة علــى 
اإلمكانــات المتاحــة فــي العالــم المتقــدم ودول العالــم الثالث، 
والتنميــة  الديمغرافــي  النمــو  كان  األمــر  حقيقــة  فــي  لكــن 
االقتصاديــة مــن جهــة واســتعمال المــوارد البشــرية مــن جهة 
أخرى أهم الظواهر التي الزمت البشرية في تطورها، وعرف 
مفهوم التنمية تغيرات عبر الزمن حيث اختلف االقتصاديون 
فــي تحديــد مفهــوم التنمية، فــي حين أن البنــك الدولي يضع 
تصــورا آخر للتنمية حيث يصنــف العالم وفقا للدخل الوطني 
الدخــل  هــي:  معاييــر،  أربعــة  أســاس  علــى  للفــرد  اإلجمالــي 
المنخفــض، المتوســط، العالــي، األعلــى، غير أن هــذا المقياس 
مشــكوك فــي مصداقيته فهنــاك عدد من الــدول تنعم بالدخل 
الفــردي المرتفــع لكنهــا تتميــز بســوء توزيعــه ممــا يفــرز الفقــر 

والبطالة، مثل البرازيل في نهايات القرن الماضي،
حيــث كان معدل النمو الســنوي في الناتــج الوطني اإلجمالي 
5.1 % من سنة 1960 إلى 1981، أما الدخل الوطني لـ 40 % 
من الفئات الفقيرة من الســكان فقد انخفض خالل الســتينات 

من 10 % إلى 8 % بينما ارتفعت حصة 5 % من األغنياء من 
29 % إلــى 38 %، باختصــار إن االقتصادييــن عاملوا التنمية 
فــي الماضــي علــى أنهــا قضيــة ال تزيــد عــن كونهــا أكثــر مــن 
تدريبات وممارســات وتطبيقات في علم االقتصاد التطبيقي 
منفصلــة عــن األفــكار السياســية، واســتبعدوا دور األفراد في 
المجتمــع، وبالتالــي فإن النظرة التقليديــة للتنمية ركزت على 
القضايــا التنمويــة وأغفلت جوانب لهــا دور جوهري في حياة 
ال  المتاحــة  اإلمكانيــات  أن  أي  البشــرية حاضــرا ومســتقبال، 
يمكن تسخيرها لألجيال الحاضرة فحسب، بل يجب التفكير 

في كيفية استفادة أجيال المستقبل أيضا.
هــو  المســتدامة  للتنميــة  “ويكيبيديــا”  تعريــف موســوعة  إن 
األقــرب مــن وجهة نظري للفهم الصحيح لهذا المصطلح، وقد 
قال التعريف إنها “عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات 
وكذلك األعمال التجارية بشــرط أن تلبي احتياجات الحاضر 
دون المســاس بقــدرة األجيــال القادمــة علــى تلبيــة حاجاتها، 
ويواجــه العالــم خطــورة التدهــور البيئــي الذي يجــب التغلب 
عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك 

المساواة والعدل االجتماعي”.

د. هالة جمال

الصــادرة ضــد  الحبــس  أحــكام  بتأييــد  التمييــز  مؤخــرًا قضــت محكمــة 
مســؤولين بإحدى الوزارات الخدمية لتســببهما في إهدار ماليين الدنانير 
فــي مشــروع تطوير أحــد المستشــفيات، وكانت النيابة العامــة قد أجرت 
تحقيقاتهــا في شــأن البالغ المقــدم من وزارة األشــغال والمتضمن وجود 

مخالفات شابت تطوير بعض األعمال بالمستشفى.
استحضرت وأنا أتابع الخبر المثل الشعبي الذي يقول “إذا حلق جارك بل 
ذقنك” والذي يضرب لمن ســيأتيه الدور، فســاعة المحاســبة حانت للبقية 

وبدأوا يتحسسون رؤوسهم. 
الحكم صادر في إهدار أموال بسبب التقصير في مشروع قائم وموجود، 
يقــول الخبــر إن “النيابة أجــرت تحقيقاتها”، فهل هذا األمر ســتليه قضايا 
األمــوال المهــدورة التي تضمنتها العديد من التقارير وعلى رأســها تقارير 

الرقابة المالية؟
الخدمــات الصحية تتطلب جودة عالية ودقة متقنة عند تقديمها لضمان 
حماية الفرد ووضعه في موضع مطمئن وآمن معنويًا وجســديًا يحد من 
خطــر أيــة مضاعفــات قد تودي بحياتــه، والتجاوزات في هــذا القطاع لها 
تأثيرات فعلية ومباشرة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

إن الفســاد عدو التنمية والتقدم وعدو األمن واألمان، فالبد من التوصل 
إلــى عالجــات فاعلــة ال تترك النزيــف، ونحتاج لتطبيــق قوانين وتحديث 
نظم قادرة على استئصال الظاهرة من جذورها وتخليصنا من شرورها. 

إننا متفائلون بالمستقبل بسبب الجهود التي بدأت في خطواتها نحو  «
االتجاه الصحيح، فالبد من تكاتف الجميع وبذل كل الجهود السترداد 

األموال المنهوبة وإصالح ما يمكن إصالحه.

خطوة في االتجاه الصحيح

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com
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تابع كثيرون ما أحدثه قرار وزير العدل والشؤون اإلسالمية الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة بخفض مكافآت المعلمين في مراكز تحفيظ القرآن من 

بلبلة وتنذر بوسائل التواصل االجتماعي.
القــرار الــذي جــرى العدول عنــه عبر بيان ضمنــي صدر عن وكيــل الوزارة 
والتفاعــالت التــي حصلــت بين الخطوتين تســتحق التأمــل، فهي تعطينا 
مؤشرا آللية التعاطي “الحكومي النيابي” مع قضايا المواطنين المعيشية 
خــالل الســنوات المقبلــة، وذلك تزامنا مع تنفيذ برنامــج “التوازن المالي”. 
وركز من رفض قرار وزير العدل من نواب ومستخدمين لوسائل التواصل 
“المكافــآت زهيــدة أصــالً” و”المعلمــون  مبــررات مثــل  االجتماعــي علــى 
يتعبــون” و”مــا بغيتــوا إال الفقــاره”، غير أن النقطة األهــم بتقديري هي أن 
قرار وزير العدل - مع كل االحترام لشــخصه الكريم - شــكل الخرق األول 
لتعهد الحكومة بعدم المســاس بمكتســبات المواطنين الذي يســري ألربع 

سنوات.
هــل نســي وزيــر العدل تعهــد الحكومة المعلن بعدم المســاس بمكتســبات 
عمــل  برنامــج  إقــرار  قبيــل  النــواب  بجلســة  قــدم  والــذي  المواطنيــن، 
الحكومة؟ أم أن الوزير الفاضل ال يرى في المكافأة البسيطة التي يتمتع 

بها المعلمون الناشطون في مراكز تحفيظ القرآن، مكتسبا؟
وتفاعــالً مــع القرار المفاجئ للشــيخ خالــد بن علي بخفــض المكافآت وما 
أحدثــه مــن ردود فعــل، تحركــت مجموعة من النــواب إعالميــا، مطالبين 
بالعدول عنه، إال أن هذه المواقف “الصحافية” لم تتمخض عن أية نتيجة 

مباشرة.
واســتمرارا لعمليــة الضغط، تحدث النواب عــن تقديم مقترح برغبة “غير 
ملــزم” بعودة المكافآت إلى عهدها الســابق، وهــو ما تملك الحكومة الحق 

بالرد عليه بعد مدة قد تصل إلى 6 أشهر! 
وإحساســا مــن المنتخبيــن لما بــدى تصلبــًا مبدئيا لوزارة العــدل عن إلغاء 
القرار، لوح النواب بتفعيل أداة دستورية أخرى “المناقشة العامة”، والتي 
تضمــن مواجهــة كالمية مباشــرة بين النواب والوزير بشــأن هذه القضية، 

وهو ما أفرز تراجعًا عن قرار “الخفض”. 

عمليا، قلل البعض من أهمية اإلنجاز المتحقق، لكنني أرى أن خفض  «
مكافآت “تعليم القرآن” - فيما لو مر - لمهد الستقطاعات أخرى قد 

تطال مكتسبات معلمي المدارس “عالوة تمديد الزمن المدرسي مثال”، 
وقد تتطور لتمس األطباء والممرضين وغيرهم.

ماذا لو جرى تخفيض مكافآت معلمي القرآن؟

رجاء مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com
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إشادة كبيرة لما يقدمه 
فريق االتحاد لكرة السلة 

من مستويات عالية ونتائج 
ملفتة، جعلته بين فرق المقدمة 

المنافسة. هذا األمر ليس بغريب 
طالما وجد التخطيط الصحيح 

واالستقرار الفني فضاًل عن 
األجواء المثالية للعمل.

وقع حكام الطاولة لمباراة 
االتحاد ومدينة عيسى لكرة 

السلة في خطأ ال يغتفر أبًدا، 
حينما تغافلوا عن استئناف 
الوقت في آخر 10 ثوان للقاء، 

ليدخلوا في متاهات كانوا في 
غنى عنها تماًما.

برعايــة ممّثــِل جاللــة الملك لألعمال الخيرّية وشــؤون الّشــباب، ورئيــِس المجلس األعلى 
للّشــباب والّرياضــة، ورئيــِس الّلجنــة األولمبّية البحرينّية ســمو الّشــيخ ناصــر بن حمد آل 
خليفــة، تنّظــم مدارس الّشــويفات الّدوليّة )مجموعة ســابس( البطولــة اإلقليمّية الّثانية 

عشرة لأللعاب الّرياضّية في مملكة البحرين من 4 أبريل وحّتى الّسابع منه، 2019.

ومــن المتوّقــع أن تشــارك 25 مدرســة من 
الّدولّيــة  الّشــويفات  مــدارس  مجموعــة 
فــي  بلــًدا   13 مــن  ســابس(  )مجموعــة 
أنحاء العالــم )أذربيجان، مملكة البحرين، 
جمهورّيــة مصــر العربّيــة، ألمانيــا، األردّن، 
باكســتان،  ُعمــان،  لبنــان،  كردســتان، 
الّســعودّية،  العربّيــة  المملكــة  رومانيــا، 
كينيــا، اإلمــارات العربّيــة المّتحــدة( ويبلغ 
خــارج  مــن  المشــاركين  الّتالمــذة  عــدد 
مملكــة البحريــن ما يقــارب 1000 رياضّي 
والمختّصيــن  المدّربيــن  إلــى  باإلضافــة 

وأهالي الّتالمذة، 
وذلــك فضاًل عن مشــاركة مدارس خاّصة 
دعوتهــم  تّمــت  البحريــن  مملكــة  مــن 

خّصيًصــا، إيماًنا بروح الّتعاون والّتنســيق 
مملكــة  فــي  الخاّصــة  المــدارس  بيــن 
فريــدة  رياضّيــة  ظاهــرة  فــي  البحريــن 
مــن نوعهــا، تتزامــن مــع الّذكــرى المئوّيــة 

النطالق الّتعليم في المملكة.
ولقــد دأبــت مــدارس الّشــويفات الّدولّيــة 
انطالًقــا مــن تشــجيع الّطاقــات الّطاّلبّيــة 
البطولــة  هــذه  تنظيــم  علــى  والّشــبابّية، 

الّرياضّية كّل عامين. 
وقــد تــّم اختيــار مملكة البحريــن للبطولة 
الّثانيــة عشــرة، نظــًرا إلــى مــا تتمّتــع بــه 
الّتســامح  مظاهــر  مــن  البحريــن  مملكــة 
والّتعايــش الّســلمّي والحرّية واالســتقرار 
بــه  تتمّتــع  مــا  وإلــى  جهــة،  مــن  األمنــّي 

مدرســة الّشــويفات الّدولّيــة فــي مملكــة 
البحرين من إمكانّيات لوجستّية وإدارّية 
هــذا  الحتضــان  متخّصصــة  ورياضّيــة 

الحدث الّرياضّي اإلقليمّي الكبير.

وســوف تجــري كّل المســابقات الّرياضّيــة 
علــى مالعــب مدرســة الّشــويفات الّدولية 
أمــواج( وفــي صاالتهــا ومســابحها  )جــزر 
بمملكــة البحريــن وســوف يرافــق البطولَة 
األماكــن  زيــارة  يضــّم  متنــّوٌع  برنامــٌج 
الّســياحّية والّتراثّيــة في مملكــة البحرين 
كما سيتّم عرض للّتراث البحرينّي األصيل 
خــالل أّيــام البطولة، من أجل تعريف زّوار 
المملكة بالّتراث الّشعبّي واإلرث الحضارّي 

الّتاريخّي لمملكة البحرين.
إلــى أن بطولــة ســابس  وتجــدر اإلشــارة 
اّلتــي  الّرياضّيــة  البطولــة  اإلقليمّيــة هــي 
تتيح للّتالمذة في مدارس ســابس عرض 
مواهبهــم الّرياضّيــة مــن خــالل ممارســة 
والمنافســة  والّتعــاون،  الفريقّيــة  الــّروح 
مــن  سلســلٍة  عبــر  الّشــريفة  الّرياضّيــة 
الّتحديات الّرياضّية في خمس مسابقات 
رياضّيــة هــي: كــرة القــدم، وكــرة الّســّلة، 

والمسار، والميدان، والّسباحة.

أصــدر االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة جدول مســابقة كأس ســمو ولي العهــد للكرة 
الطائــرة والتــي ســتنطلق يــوم غد األربعــاء 27 فبراير الجــاري بإقامة منافســات الدور 

التمهيدي.

األولــى  الدرجــة  دوري  فــرق  وقّســمت 
تصنيفهــم  علــى  بنــاء  مجموعتيــن  علــى 
بالــدور التمهيــدي لبطولــة الــدوري، حيــث 
ضمــت المجموعــة األولى كال مــن المحرق 
الســادس  والنصــر  الرابــع  والنجمــة  األول 
والبســيتين الثامن، فيما ضمت المجموعة 
الثانيــة كال مــن داركليــب الثانــي واألهلــي 
جمــرة  وبنــي  الخامــس  وعالــي  الثالــث 

السابع.
بمنافســات  غــد  يــوم  المســابقة  وســتبدأ 
المجموعــة الثانيــة عندمــا يلتقــي األهلــي 
وعالــي مع داركليب وبني جمرة، وبخالف 
الدرجــة  دوري  مباريــات  جــدول  توقيــت 

ســتنطلق  األولــى  المواجهــة  فــإن  األولــى 
الســاعة 5:30 بــدال مــن الســاعة 6 مســاء، 
فيمــا ســتقام الثانيــة الســاعة 7 بــدال مــن 

7:30مساء.
نظــام البطولــة يقــام بطريقــة الــدوري مــن 
دور واحــد لــكل مجموعــة أي بما مجموعه 
ست مباريات للمجموعتين، ويتأهل األول 
والثانــي مــن كل مجموعة إلى الدور نصف 
المقــص  الفــرق بطريقــة  النهائــي، وتلعــب 
يبلــغ  اثنتيــن  مــن  الفائــز  مباريــات  ثــالث 
النهائــي  إلــى  الفائــزان  ويتأهــل  النهائــي، 
وتحــدد هويــة البطــل مــن مبــاراة واحــدة 

فقط.

يذكــر أن األهلــي هــو حامــل لقــب بطولــة 
كأس سمو ولي العهد في الموسم الماضي 
المبــاراة  فــي  المحــرق  علــى  تغلبــه  بعــد 

شــوط،  مقابــل  أشــواط  بثالثــة  النهائيــة 
والفائــز باللقــب يســمح له بتمثيــل المملكة 

في بطولة األندية العربية للرجال.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

األهلي حامل لقب كأس سمو ولي العهد 

تقام برعاية ناصر بن حمد بمشــاركة 25 مدرسة من 13 بلًدا

للمباريــات جديــد  وتوقيــت  المجموعتيــن  بنظــام  تقــام 

البطولة اإلقليمّية الّثانية عشرة لأللعاب الّرياضّية

غًدا انطالق تمهيدي كأس ولي العهد للطائرة
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تحــت رعايــة ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
تنطلــق اليــوم الثالثــاء عنــد الســاعة 4.30 مســاء قمــة الرياضــة بمركــز المحــرق الشــبابي 
النموذجي بمشــاركة صناع القرار من مختلف الجهات الرياضية والداعمة للحركة الشــبابية 
البحرينية ووسائل اإلعالم المختلفة والتي تقام خالل الفترة من 26 فبراير حتى 4 مارس 

المقبل تحت شعار #رؤية_وتنفيذ.

وتأتي قمة الرياضة بمبادرة من سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة لخلق منصة حوارية 
مثالية للتفاعل مع المسؤولين والمعنيين في 
القطاع الرياضي، وعرض أفضل الممارســات 
العالقــة  ذات  الموضوعــات  أهــم  ومناقشــة 
التــي  والتحديــات  المملكــة  فــي  بالرياضــة 
تواجهها، وذلك بهدف الخروج بحلول عملية 

وأفكار مبتكرة.
وتهدف قمة الرياضة إلى االرتقاء بالقطاعين 
الشــبابي والرياضــي تنفيــًذا لرؤيــة البحريــن 
التنافســية  البيئــة  سياســة  وتفعيــل   ،2030
مبــادرات  مــع  تماشــًيا  المفتوحــة  العادلــة 
البرنامــج الوطنــي “اســتجابة”، وتعزيــز مبــدأ 
بيئــة  خلــق  أجــل  مــن  والتحــاور  المشــاركة 
رياضيــة مثالية، وإشــراك مؤسســات القطاع 
العــام والخــاص في رســم مســتقبل الرياضة، 
وضــع  فــي  الرياضــي  اإلعــالم  دور  وتفعيــل 
الحلــول والمقترحــات، والســعي إلــى تطويــر 
القطــاع  فــي  المتبعــة  واإلجــراءات  اآلليــات 

الرياضي. 

  المحور األولى: الرقابة

الرياضيــة فــي محورهــا  القمــة   وســتناقش 
األول الــذي ســيقام اليــوم اإلثنيــن “الرقابــة” 
الماليــة  الشــؤون  فــي  والرقابــة  التنظيــم 
هــذا  خــالل  مــن  ســيتم  حيــث  واإلداريــة 
المحــور مناقشــة الدعــم المالي واللوجســتي 
للجهات الرياضية المختلفة، الشــؤون المالية 
واإلداريــة التــي تحكــم عملية األمــور المالية 
فــي تلــك الجهــات، الرقابــة الماليــة واإلدارية 
والعقــود والمحاســبة، المديونيــات واللوائــح 
والقوانيــن المالية، التقاريــر اإلدارية والمالية 
وكيفيــة إدارتهــا، باإلضافــة إلــى المشــاركات 

الخارجية. 
 وســيدير الحقلــة النقاشــية اإلعالمــي فــواز 
صنــاع  الجلســة  فــي  وسيشــارك  العبــدهللا 
القــرار فــي عدد مــن وزارات المملكــة المعنية 
بالقطاع الشــبابي والرياضــي واألمور المالية 
ومسؤولون من شــركات المحاسبة وشركات 
التدقيق باإلضافة إلى مشــاركين من األندية 

واالتحــادات  الشــبابية  والمراكــز  الوطنيــة 
مــن  وعــدد  اإلعالميــة  والجهــات  الرياضيــة 
المدعويــن والمهتميــن بالشــأن الرياضــي في 

المملكة. 

  المؤيد يتفقد

والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  حــرص   
المحــرق  مركــز  زيــارة  علــى  المؤيــد  أيمــن 
الشــبابي النموذجــي مع عدد من المســؤولين 
فــي الــوزارة للوقــوف علــى آخــر الترتيبــات 
النطالقــة قمــة الرياضــة حيث اســتمع خالل 
الزيارة إلى شرح مفصل من قبل فريق العمل 
عــن اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا مــن أجل 
إنجــاح قمة الرياضة ووصولهــا إلى األهداف 

التي وجدت من أجلها. 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وقــال   
فــي تصريــح لــه بهــذه المناســبة “تعتبــر قمــة 
الرياضــة مبــادرة مهمــة مــن مبــادرات ســمو 
والتــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 
تتوافــق بصــورة مباشــرة مــع أحــد المبــادئ 
الرئيسية في رؤية البحرين 2030 تفاعال مع 
مبــادرات البرنامــج الوطنــي لتطويــر القطاع 
الشــبابي والرياضي “اســتجابة” والتي تصب 
فــي مصلحــة الرياضــة البحرينيــة واالرتقــاء 

بمكوناتها وكيانها”. 
الرياضــة  قمــة  إلــى  “ننظــر  المؤيــد  وبيــن   
القطــاع  اللتقــاء  ــا  مثاليًّ مكاًنــا  باعتبارهــا 
الحكومــي المهتــم والمتشــارك فــي الرياضــة 
بالقطاعــات  الخــاص  والقطــاع  البحرينيــة 
األهليــة والجهــات اإلعالميــة المختلفــة مــن 
اجــل التباحــث والنقــاش فــي طــرح األفــكار 
توصــل  التــي  والمقترحــات  اآلراء  وتبــادل 
إلى رســم خارطة طريق حقيقية قادرة على 
آفــاق مــن  إلــى  البحرينيــة  بالرياضــة  األخــذ 
التطــور والنمــاء في مختلــف مكوناتها تكون 
نابعــة من بنات أفكار المهتمين بالرياضة في 

المملكة”. 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأشــار   
“حرًصــا من وزارة شــؤون الشــباب والرياضة 
علــى تحقيــق الفائــدة العامــة وانطالًقــا مــن 

مبدأ التشــارك في صناعة المستقبل للرياضة 
البحرينيــة قــد وجهــت الــوزارة الدعــوة إلــى 
جميع الجهــات الحكومية واألهلية المرتبطة 
بالشــأن الرياضي واألنديــة الوطنية والمراكز 
والقطــاع  الرياضيــة  واالتحــادات  الشــبابية 
الخــاص واإلعــالم للمناِقشــة فــي الجلســات 
والتحــاور فيمــا بينهــم للوصــول إلــى صيغــة 
توافقية وتوصيات تكون األساس لالنطالقة 

نحو بناء عهد جديد للرياضة البحرينية. 

  الدائرة المستديرة

 ولتعزيــز الشــراكة بيــن جميــع المتحاوريــن 
والحاضريــن في الحلقات النقاشــية ســتكون 
النقاشــات فــي قاعــة النهــام بمركــز المحــرق 
يتفــق  التوجــه  وهــذا  النموذجــي  الشــبابي 

الشــباب  مــع رؤى وسياســات وزارة شــؤون 
والرياضــة مــن أجل تنفيــذ رؤية خلــق البيئة 
العادلة واالنفتاح والتســاوي وتعظيم قنوات 
قمــة  فــي  المشــاركين  جميــع  بيــن  الشــراكة 
الرياضــة لتكــون الفائدة أشــمل وأعم للجميع 

وتكون الفرص متساوية بين المشاركين. 

  دعوة الجهات 

 حرًصــا من وزارة شــؤون الشــباب والرياضة 
علــى تحقيق التكامل والتشــارك فقد وجهت 

الجهــات  مــن  العديــد  إلــى  الدعــوة  الــوزارة 
الحكوميــة والقطاع الخاص والقطاع األهلي 
من أجل ترشــيح صناع القرار للمشــاركة في 
محــاور قمــة الرياضــة كال حســب تخصصــه 
الكيفيــة  حــول  وأفكارهــم  بآرائهــم  واإلدالء 
البحرينيــة  بالرياضــة  لالرتقــاء  المثاليــة 
والمناقشــة مع مختلف الجهات للوصول إلى 
الصيغة التي يرونها مناسبة لتطوير الرياضة 

في المملكة. 

  اإلعالم متواجد

والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة  وّجهــت   
فــي  التحريــر  رؤســاء  إلــى  أيًضــا  الدعــوة 
الصحــف المحليــة مــن أجــل المشــاركة فــي 
أيًضــا  الدعــوة  تضمنــت  كمــا  الرياضــة  قمــة 
طلب المشــاركة من قبل القسم الرياضي في 
الجرائــد المحليــة للحضــور والمشــاركة فــي 
القمــة واإلدالء بآرائهــم وأفكارهــم فــي القمة 
وطرحهــا للنقــاش مــع جميــع الحاضريــن من 
صنــاع القرار كما وجهت الــوزارة الدعوة إلى 
المؤثريــن فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي 
فــي الشــأن الرياضــي وكتــاب األعمــدة وعدد 

من اإلعالميين. 

  استقبال المقترحات

 انطالًقــا مــن مبــدأ المشــاركة والتشــارك فــي 
وضع النقاط التي ســتطرح في قمة الرياضة 
فقد وجهت وزارة شــؤون الشــباب والرياضة 
الدعــوة إلى جميع الجهات المدعوة من أجل 
تقديم أفكارها ونقاطها وإرسالها إلى الوزارة 
لطرحهــا للمناقشــة فــي القمــة لتكــون جميــع 
النقــاط التي ســتطرح للنقاش نابعة من كافة 

الجهات المشاركة في القمة.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

النقاشات على الدائرة المستديرة بمشاركة صناع القرار

المؤيد يتفقد مركز المحرق الشبابي النموذجي 

26 فبراير 2019 الثالثاء
21 جمادى اآلخرة 1440

الصخير- حلبة البحرين الدولية:

FORMU�30 يوًمــا فقــط تفصلنــا عن اســتضافة “بال حدود” ســباق الـــ
LA 1 جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج للعــام 2019 فــي حلبــة 
البحريــن الدوليــة والمقرر إقامته خــالل الفترة من 28 حتى 31 مارس 

2019 المقبل.

 وتنطلــق جائــزة البحريــن الكبــرى 
كثانــي جولــة فــي تقويم الموســم 
 2019 للعــام  للفورمــوال1  الجديــد 
علــى  ســباق   21 مــن  والمكــون 
تقويــم االتحاد الدولي للســيارات، 
الســادس  الليلــي  الســباق  ليكــون 
رياضــة  “موطــن  تحتضنــه  التــي 
األوســط”  الشــرق  فــي  الســيارات 
والذكــرى الـــ15 النطــالق ســباقات 
البحريــن،  فــي  وان  الفورمــوال 
999 ضمــن  وكذلــك الســباق رقــم 

بطولة العالم للفورموال وان.
 وتتواصل عملية بيع تذاكر جائزة 
للفورمــوال1،  الكبــرى  البحريــن 
وللراغبين في شــراء تذاكرهم من 
اليوم من خالل الموقع اإللكتروني 
 www.bahraingp.com الرســمي 
والخط الســاخن للحلبة -450000

مركــز  إلــى  باإلضافــة   ،17-973+
بيــع التذاكــر التابع لحلبــة البحرين 

الدولية بمجمع سيتي سنتر.
التذاكــر  أســعار  جميــع  وتوفــر 
األربعــة  الســباق  أليــام  الدخــول 
اإلطــالق،  علــى  مــرة  ألول  وذلــك 
ســباق  جانــب  إلــى  تشــهد  والتــي 
عالميــة  ســباقات  الفورمــوال1، 
وبطــوالت  أخــرى  رئيســية 
إقليميــة. هــذا إضافــة إلــى حزمــة 
للحلبــة  الترفيهيــة  الفعاليــات 
والتــي تشــمل مجموعــة مختــارة 
الموســيقيين  الفنانيــن  أشــهر  مــن 
فــي العالــم إلــى جانــب نخبــة مــن 
نجــوم الغناء وأبرزهــا حفل الفنان 
الحفــل  ويقــام  غاريكــس  مارتــن 
يــوم الجمعــة الموافــق 29 مــارس 
العالمــي  الفنــان  وحفــل   ،2019
KYGO السبت الموافق 30 مارس 
المقبــل إلــى جانــب جــدول حافــل 
من فعاليــات الترفيه العائلية على 

مدار عطلة نهاية األسبوع.

30 يوًما فقط على انطالق “بال حدود”

اللجنة اإلعالمية

سبورت

انطالق قمة الرياضة 
بمحور الرقابة والتنظيم 

في الشؤون المالية 
واإلدارية... اليوم



لقــد كان أســبوًعا حافــًا باالنتصــارات لفريــق البحريــن للتحمــل 13، حيث ظفر متســابقه 
فينســينت لويــس بلقــب النهائــي الكبيــر بــدوري الترايثلــون الممتــاز في ســنغافورة، فيما 
حققــت لوريــن باركــر الفــوز فــي بطــوالت أوشــينيا باراترايثلــون فــي نيوكاســتل، وهــو 

االنتصار األول لها في حملتها لحجز مقعد لها في أولمبياد طوكيو 2020.

 وجاء انتصار لويس على الرغم من تعرض 
إطار دراجته لثقب في ســباق الســبت، وهو 
مــا أجبــره علــى االنســحاب خالــي الوفــاض 
مــن أي نقاط. ولذلــك كان بحاجة للفوز في 
سباق األحد ليحصد نقاط مهمة في سباقه 

لتحقيق لقب بطل الموسم. 

وقد اســتطاع أن يثبت قدراته وإنه األقوى 
علــى مضمــار إنــدورو، ومــع هــذا االنتصــار 
عــن  نقطتيــن  مســافة  علــى  لويــس  يبعــد 
التصنيــف  فــي  شــيومان  هينــري  منافســه 
العــام، وتعليًقــا علــى ذلك، قــال لويس: “لقد 
اســيتقظت هــذا الصبــاح، وســألني المــدرب 

ومســاعد المــدرب حــول إذا مــا كنــت أريــد 
أن أعــرف الحســابات الخاصــة بالتصنيــف، 
بالســباق،  أفــوز  أن  فقــط  أردت  ال،  وقلــت 
أننــي  أعــرف  كنــت  لقــد  تحقــق،  مــا  وهــذا 
علــى أتــم االســتعداد للســباق وذلــك لعــدم 

مشاركتي في سباق السبت”. 
البطولــة،  نفــس  فــي  النســاء  ســباق  وفــي 
استطاعت متسابقة فريق البحرين للتحمل 
13 أشــليغ جينتل من إنهاء الســباق بالمركز 
الثالــث، ولكــن تــم إقصاؤها يــوم األحد في 
هــي  واســتطاعت  الثالــث  الســباحة  ســباق 

وزميلهــا فــي الفريق بيــن كانوتيــه أن ينهيا 
السباق في المركز السابع. 

إلى ذلك، استطاعت باركر أن تحقق بطولة 
أوشــينيا باراترايثلــون فــي مســقط رأســها 
نيوكاســتل بعد إنهائها الســباق بزمن وقدره 
بهــذا  ســعادتها  باركــر  وأكــدت   .1:26:29
االنتصــار والــذي جــاء علــى حســاب بطلــة 

العالم إميلي تاب. 
الجديــر بالذكر إن هــذه البطولة تمنح الفائز 
طوكيــو  ألولمبيــاد  للتأهــل  عديــدة  نقــاط 

.2020

ل 13 م ق البحرين للتح ري ل باالنتصارات لف أسبوع حاف

اتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  رفــع 
النفــس أحمــد  للدفــاع عــن  البحريــن 
آيــات  أســمى  الخيــاط،  عبدالعزيــز 
التهانــي والتبريــكات إلــى مقام عاهل 
البــالد حضــرة صاحب الجاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة وإلى رئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
بــن ســلمان آل خليفــة وإلــى  خليفــة 
ولــي العهد األمين نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفة بمناســبة حصول 
منتخبنــا الوطني للجودو على المركز 
األول فــي الترتيب العام في البطولة 
العربيــة البطلــة للمنتخبــات واألنديــة 
حيــث  المغــرب،  فــي  أقيمــت  التــي 
حصــل منتخــب الرجــال علــى المركز 
األول ومنتخب السيدات على المركز 
الثانــي بحصــول المنتخبــات على 17 
ميداليــة ملونة كانــت 10 ذهبيات و4 

فضيات و3 برونزيات. 
 كمــا رفــع أحمــد عبدالعزيــز الخيــاط 
الملــك  جاللــة  ممثــل  إلــى  التهانــي 
الشــباب  وشــئون  الخيريــة  لألعمــال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة 
حمــد آل خليفــة وإلــى النائــب األول 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 

والرياضــة رئيــس االتحــاد البحرينــي 
الفخــري  الرئيــس  القــوى  أللعــاب 
القتــال  لفنــون  البحرينــي  لالتحــاد 
المختلطة ســمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة، مؤكــًدا أن دعــم ســموهما 
ســاهم بوصــول المنتخب إلــى منصة 
التتويــج والتربع علــى عرش البطولة 

العربية. 
االتحــاد  بدعــم  الخيــاط  أشــاد  كمــا   

مــن  العديــد  ســخر  الــذي  العســكري 
اإلمكانيــات والالعبين للمشــاركة في 
البطولة، وقّدم شكره إلى العميد ركن 
محمــد بــن جــالل، إضافــة إلــى جهود 
عضــو مجلــس إدارة اتحــاد البحريــن 
للدفــاع عــن النفــس أميــن ســر لعبــة 
الجودو حمد الجابر الذي بذل جهوًدا 

كبيرة في الفترة الماضية. 
 واستطاع منتخب الجودو الحصول 

علــى 17 ميداليــة فــي البطولــة فــي 
الجــودو  للعبــة  مســبوق  غيــر  إنجــاز 
ليضــرب بيــد مــن حديــد ويحقــق 10 
و3  فضيــات  و4  ذهبيــة  ميداليــات 
لــم  اإلنجــاز  هــذا  أن  كمــا  برونزيــات، 
يســبق ألي منتخــب عربــي تحقيقــه 
وهــو مــا يؤكــد أن لعبــة الجــودو فــي 
الريــادة  ذات  أصبحــت  البحريــن 

العربية. 

 وتربع منتخبنا للجودو على  «

عرش صدارة الترتيب العام، 

وحاز على كأس المركز األول 

في الرجال )الفرق(، وكأس 

المركز األول في الرجال 

)الفردي(، وكأس المركز الثاني 

في السيدات )الفرق(، وكأس 

المركز الثاني في السيدات 

)الفردي(.

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

ــي الــعــهــد ــ ــك وســـمـــو رئـــيـــس الـــــــوزراء وســـمـــو ول ــل ــم الــخــيــاط يــهــنــئ جـــالـــة ال

17 ميدالية حصيلة منتخب الجودو في العربية

اللجنة اإلعالمية

ثّمــن رئيــس مجلــس إدارة األولمبياد الخاص البحريني الشــيخ دعيج بن خليفة 
آل خليفــة الدعــم الكريــم الــذي قدمتــه الجالية الكوريــة لهذا البرنامــج الرياضي 
ا والمســاندة لذوي  اإلنســاني، وذلك في إطار ما اعتادت عليه هذه الجالية ســنويًّ
العزيمــة، وال ســيما مــع اقتراب البطولة العالمية لألولمبيــاد الخاص في العاصمة 

ا.  ا ومدرًبا وإداريًّ اإلماراتية أبوظبي بمشاركة بعثة وطنية من 44 رياضيًّ
وحــرص ممثــال الجاليــة الكوريــة الجنوبية، كال من كواك ســن كيــو، وكيك يونج 
بــاك، علــى تســليم المســاهمة في وســط األجــواء التدريبيــة الحماســية لالعبين 
المتواجديــن فــي صالــة االتحاد البحريني لــذوي اإلعاقة. كما حضــر من الجالية 
الكورية رئيس مجلس إدارة بنك ووري )فرع مملكة البحرين( جو هيون جي. 

حيــث رحبــت المديــر الوطنــي لألولمبيــاد الخــاص أ.وفيقــة جمــال بهــذا الوفــد 
المعــروف بحرصــه علــى التفاعــل مــع المجتمع التطوعــي ودعم المبــادرات التي 
تتســم بالعطــاء واإلنجــاز، داعيــة مختلــف الهيئــات والجهــات المهتمــة بالرياضة 

والدمج إلى التعرف على التجربة الثرية لألولمبياد الخاص.

الجالية الكورية تدعم األولمبياد الخاص البحريني الموافقة على بطولة الناشئين الشاطئية
الفـــردان: المقتـــرح البحرينـــي حظـــي بمباركـــة فـــي عموميـــة االتحـــاد العربـــي

وافقــت الجمعيــة العموميــة لاتحاد العربي للكــرة الطائرة على المقتــرح البحريني 
باســتحداث بطولــة شــاطئية لفئــة الناشــئين تقــام مع بطــوالت الرجال والســيدات 

ا. سنويًّ

 جــاء ذلك، في اجتماع الجمعية العمومية 
فــي  األحــد  األول  أمــس  يــوم  عقــد  الــذي 
محمــد  بــن  علــي  الشــيخ  برئاســة  تونــس 
آل خليفــة علــى هامــش منافســات بطولــة 
التــي  للرجــال   37 الـــ  العربيــة  األنديــة 

اختتمت مؤخًرا.
وقــال عضــو مجلس إدارة االتحــاد، رئيس 
مجلــس الشــواطئ محمــد الفــردان والــذي 
اجتمــاع  فــي  البحرينــي  االتحــاد  مثــل 
ســبورت”  “البــالد  لـــ  العموميــة  الجمعيــة 
بموافقــة  حظــي  البحرينــي  المقتــرح  إن 
ومباركــة جميع أعضــاء الجمعية العمومية 
الذين اقترحوا إضافة منافســات الناشئات 

كذلــك علــى أن يطبــق ابتــداء من النســخة 
القادمــة التي من المؤمل أن تقام بســلطنة 

عمان هذا العام 2019.
وأوضــح أن الموافقــة علــى المقتــرح الذي 
رفــع بتوصية من مجلس الشــواطئ ليقوم 
االتحــاد البحرينــي بــدوره برفعــه كمقتــرح 
العربــي  العموميــة لالتحــاد  الجمعيــة  فــي 
حظي بإعجــاب وقبول ممثلــي االتحادات 
الوطنيــة، لمــا لــه مــن انعكاســات إيجابيــة 
في االرتقاء بلعبة الكرة الطائرة الشاطئية 
والمساهمة في نشرها وتكوين جيل واعد 
مــن الالعبين عبر االهتمــام بهذه الفئة بدالً 
مــن التركيــز فقــط علــى بطــوالت الرجــال 

والسيدات )الكبار(.
وذكر الفردان أن الفئة العمرية ســتكون ما 
بيــن 18 – 19 عاًمــا دون أن يتــم تحديدها 
علــى أن تقــوم اللجنــة التنفيذيــة برئاســة 
الشــيخ علي بن محمد آل خليفة بمناقشــة 
هذا الموضوع بصورة مستفيضة والخروج 

إلــى أن مســابقة  بقــرار نهائــي، كمــا أشــار 
الناشــئين ســينطبق عليهــا مــا ينطبــق على 
كافــة بطــوالت االتحاد العربــي األخرى من 
لوائح وأنظمة فيما يتعلق بعدد المنتخبات 
المشــاركة ونظام المسابقة وكافة النواحي 

األخرى.

الفردان مشارًكا في عمومية االتحاد العربي
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اســتطاعت روبــا العمــري وأمــل فــردان مــن تحطيــم أرقامهــم القياســية وتحقيــق 
المراكــز األولــى وحصلتــا على الميدالية الذهبية في هذه البطولة في أول يوم من 
منافســات بطولة فزاع الدولية الحادية عشــرة أللعاب القوى لذوي اإلعاقة والتي 

ا في مدينة دبي والتي سوف تستمر لغاية 28 فبراير2019م. تقام حاليًّ

حيث كان آخر رقم قياسي مسجل لالعبة 
روبــا العمــري فــي لعبــة رمــي القــرص هــو 
)20.00م( حصلــت عليــه في دورة األلعاب 
االســيوية 2018م، وخــالل منافســتها في 
هذه البطولة وبفضل التدريب الجيد الذي 

تلقته الالعبة روبا العمري استطاعت كسر 
رقمها القياســي في لعبة القرص وحصلت 

على رقم جديد وهو )22.40 متر( 
أحمــد  أمــل  الالعــب  اســتطاعت  وكذلــك 
الذهبيــة  الميداليــة  تخطــف  أن  فــردان 
رمــي  لعبــة  فــي  األول  المركــز  وحققــت 
ولظــروف   ،) )13.32م  بمســافة  القــرص 
وكانــت   )F53-54( فئتيــن  بيــن  الدمــج 
فاطمــة  الالعبــة  المســابقة  فــي  نظيرتهــا 
عبدالــرزاق وعــدة العبــات أخريــات ولكــن 
استطاع الالعبة فاطمة عبدالرزاق تحقيق 
المركز الثاني في المســابقة وحصلت على 

الميدالية الفضية.
عبــدهللا  الالعــب  مــن  كالً  اســتطاع  كمــا 
الجلــة والالعــب  دفــع  لعبــة  فــي  الشــاوي 
أحمــد مشــيمع فــي لعبــة رمــي الرمــح مــن 

لهــم  المســجلة  القياســية  أراقامهــم  كســر 
وتأهلهم إلى بطولة العالم أللعاب القوى.

ومن المتوقع أنه ســينافس في مســابقات 
اليــوم الثانــي كالً مــن: الالعــب راشــد آل 

لعبــة دفــع الجلــة عــن فئــة  بورشــيد فــي 
)F57( و الالعــب أحمــد مشــيمع فــي لعبــة 
دفــع الجلــة عن فئــة )F38( والالعب أحمد 
 )F40( الشيخ في لعبة رمي الرمح عن فئة

والالعبــة أمــل فــردان في لعبة دفــع الجلة 
عــن فئــة )F54( والالعــب إليــاس الياســي 
فــي لعبتي الجــري 100 م والوثب الطويل 

.)T46( عن فئة
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روبا العمري وأمل فردان تهديان البحرين أول ذهبيتين

جانب من التتويج

لقطة للمتسابق فينسينت لويس
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جانب من التتويج أحمد الخياط

حسن علي

فاطمة نظام تحصل 
على الفضية في 

بطولة فزاع الدولية 
أللعاب القوى
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واصــل صقــارو دولــة اإلمارات العربية المتحدة اكتســاحهم المطلق ألشــواط بطولة 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة للصقور والتــي تقام برعاية كريمة من ســموه 
ضمن منافســات موســم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته الخامسة والمقام 

فعالياته في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة.

 وســجلت صقــارو اإلمــارات نتائــج مميــزة فــي 
شــوطي الجيــرات الخلــط والجيــرات الشــواهين 
مــن خــال إحرازهــم للمراكــز العشــرة األولــى من 

كل شــوط، حيث كانت المنافســة شرســة بعد أن 
ا  ســجل جهــاز القط التوقيــت نتائــج متقاربة جدًّ
في شــوطي صقور الجيرات المعروفة بالســرعة.   

وفي شــوط الجيرات الخلط، حقق الصقار راشــد 
مجــرن المركــز األول، بفــارق ثاثــة أجــزاء مــن 
الثانية عن الصقار حســين ناصر لوتاه الذي حقق 
المركز الثاني، تاركا المركز الثالث لحمدان ســعيد 
الكنــدي، فيمــا جاء حمد الفاســي رابًعا وخامًســا 
 ، سادًســا  السبوســي  أحمــد  ثــم  التوالــي،  علــى 
حمدان ســعيد الكندي ســابًعا، ســيف جمال ثامًنا، 
حســين ناصر لوتاه تاســًعا، وأخيًرا حمد الفاسي 

عاشًرا.
 أمــا علــى مســتوى شــوط الجيــرات الشــواهين، 
فحقــق البطولــة الصقار خالد بن ناصر آل شــافي 
بعــد أن جــاء أوالً وثانًيا، بينما حــل الصقار مبارك 
ســالم المــرر ثالًثــا، ثــم خليفــة أحمــد المــرر رابًعــا، 
حمدان الكندي خامًســا، خالد بن ناصر آل شــافي 
سادًســا، ثم حمدان الكندي سابًعا وثامًنا وتاسًعا، 

وأخيًرا خالد بن ناصر آل شافي.
 ويتأهل من كل شوط الصقارين أصحاب المراكز 

 جانب من المنافساتالخمسة األوائل من لشوط النخبة الدولي.

اكتساح إماراتي مطلق لشوطي الجيرات
صقارو اإلمارات يواصلون التألق في بطولة ناصر بن حمد للصقور

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي
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تنّفــس فريــق بابكــو الصعــداء بعــد عودتــه إلــى ســكة االنتصــارات 
فــي دوري الشــركات والمؤسســات لكــرة القــدم على حســاب فريق 
الكهرمــاء بثالثــة أهــداف لهدفين في المباراة التــي جمعتهما أمس 
األول فــي األســبوع الســادس. وأقيمــت المبــاراة علــى ملعب نادي 
بابكــو بعوالــي. ورفــع بابكو رصيده إلى 10 نقــاط في المركز الثاني 

مؤقًتا. فيما رصيد الكهرماء بـ 16 النقاط متصدر المسابقة.

مســتوى  فــي  المبــاراة  وجــاءت 
فــي  تحــوالت  وشــهدت  جيــد 
ظهــر  بابكــو  فريــق  النتيجــة، 
بصورة جيدة ورغبة في تحقيق 
االنتصار بعدما نجح في الشوط 
األول من الخروج متقدمًا بهدف 
الاعــب  بتوقيــع  جــاء  رد  دون 
جاســم علــي فــي الدقيقــة “37” 
الطــرف  هــو  الفريــق  حيــث كان 
األفضل حيث كان األكثر امتاًكا 
فريــق  للمرمــى.  للكــرة ووصــوالً 
بالصــورة  يظهــر  لــم  الكهرمــاء 
المعتــادة إذ عمــد الجهــاز الفنــي 
للتغيــرات وزج بعدد مــن البدالء 
المســابقة فــي  لقــب  بعــد حســم 

األسبوع الماضي.

قويــة  الكهرمــاء  بدايــة  وكانــت 
ومثالية في الشوط األول بعدما 
حــول تأخــره إلــى تقــدم بهدفين 
عن طريق رائد أنور في الدقيقة 
“50” ومــن ثــم كاظــم حميــد فــي 
إلــى  عــاد  بابكــو   ،”51“ الدقيقــة 
ترتيب أوضاعه وضغط من أجل 
أدراك التعــادل وقــد حقق ما أراد 
بواسطة فواز أحمد عند الدقيقة 
“70”. واســتطاع العــودة إلحــراز 
التقــدم من جديد في اللقاء عند 
محمــد  بإمضــاء   ”82“ الدقيقــة 
بانتصــار  بابكــو  ليخــرج  خالــد، 
لهدفيــن  أهــداف  بثاثــة  ثميــن 
للمشــوار  والثقــة  الــروح  يعيــد 

المقبل.

بابكو يسّجل انتصاًرا مثيًرا على الكهرماء

تعــود مســاء اليــوم الثالثــاء عجلــة الدوري الفضي في دوري زين لكرة الســلة إلــى الدوران مجــدًدا، وذلك عبر إقامة 
لقاءين، إذ ســيلعب في المباراة األولى النويدرات وســماهيج، في الســاعة السادســة مســاًء، وتليها مباشــرة مباراة 
البحرين وســترة في الســاعة 7:45 مســاًء، ضمن إطار منافســات الجولة الخامســة من المســابقة، وستقام المباراتان 

على صالة زين لكرة السلة بأم الحصم.

وتتواصل لقاءات الجولة الخامســة يوم غٍد األربعاء بلقاء واحد 
سيجمع بين مدينة عيسى والنجمة في الساعة الخامسة مساًء، 

وسيقام على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.
وتختتــم مواجهــات الجولة يوم الخميس بلقاء منتخب الشــباب 
والحالــة فــي الســاعة الخامســة مســاًء علــى صالة مدينــة خليفة 

الرياضية.
وتلعــب مســابقة الــدوري الفضــي للفريــق التي لم تنجــح في في 
التأهــل للــدور السداســي المؤهــل لــأدوار النهائيــة لبطولة دوري 
زين، إضافة إلى الفريقين الخاسرين من ملحق التأهل إلى الدور 

نصف النهائي “المربع الذهبي “.
وكان الــدوري الفضــي قــد انطلــق يوم األربعــاء 16 يناير الماضي 
الــدور  إلــى  التأهــل  بفرصــة  تحــظ  لــم  الســتة  الفــرق  بمشــاركة 
السداســي وهــي: الحالــة، النويــدرات، مدينــة عيســى، البحريــن، 
ســترة وســماهيج، قبــل أن يلتحــق بهمــا فريقا االتحــاد والنجمة، 

بعد خسارتيهما في الملحق المؤهل للمربع الذهبي.
ويشــير الترتيــب العام للــدوري إلى تصدر الحالــة قائمة الترتيب 
برصيــد 5 نقــاط مــن انتصاريــن وخســارة واحــدة، وهــو الرصيــد 
نفســه الــذي يمتلكــه النويــدرات فــي المركــز الثانــي، فيمــا يتبــوأ 
ســماهيج المركز الثالث برصيد 4 نقاط من فوزين دون خســارة، 
ويأتــي فــي المركزيــن الرابــع والخامــس فريقــا ســترة ومدينــة 
عيســى على التوالي بالرصيد نفســه )3 نقاط( لكل منهما، وأخيًرا 

البحرين في المركز السادس برصيد نقطة واحدة.
وســيواصل منتخــب الشــباب مشــاركته فــي بطــوالت الرجال، إذ 
سيســتمر فــي اللعــب بالــدوري الفضــي، وذلــك بعد أن شــارك في 
الــدوري التمهيــدي لــدوري زين، بقصد االســتفادة وزيــادة الخبرة 
الخارجيــة  االســتحقاقات  فــي  للمشــاركة  تمهيــًدا  واالحتــكاك، 

المقبلة.
جانب من مباريات الدوري الفضي لدوري زين السالويوسينال بطل الدوري الفضي على جائزة مالية قدرها ألفي دينار.

ــوم ــود لــــلــــدوران الــي ــلــة تـــعـ ــس ــرة ال ــكـ ــي لـ ــض ــة الـــــــدوري الــف ــل ــج ع
النويدرات يواجه سماهيج.. وسترة أمام البحرين

تعود منافســات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم إلى الظهور مجدًدا، وذلك 
بإقامة 3 مباريات، اليوم، ضمن إطار منافسات الجولة 12 من المسابقة.

 يلعــب الرفــاع الشــرقي مــع الرفــاع  عنــد 
5.10 عصًرا على االستاد الوطني، ويلتقي 
المنامــة مــع الحــد عنــد 6.30 مســاء علــى 
استاد مدينة خليفة الرياضية، فيما يلعب 
البديــع مــع المحــرق عند 7.40 مســاء على 

االستاد الوطني.
ــا إلى صدارة  ويشــير ترتيب الــدوري حاليًّ
المنامــة برصيــد 22 نقطــة مــن 11 مبــاراة، 

الرفاع 21 نقطة من 10 مباريات، النجمة
21 نقطة من 13 مباراة، المحرق 20 نقطة 
مــن 10 مباريــات، الرفــاع الشــرقي 15 من 

10، الحد 13 من 10، البديع 12 من
11، الشــباب 12 مــن 13، المالكيــة 12 مــن 
13، وأخيــًرا الحالــة برصيد 9 نقاط من 12 

مباراة.
وبالعــودة إلى مباريات اليــوم، فإن ديربي 
الرفــاع ســيكون فــي الواجهــة، خصوًصــا 
مــع أهميــة النقــاط الثــاث، إذ إن الرفــاع 
الشــرقي هــو الفريــق الوحيــد حتــى اآلن 
الــذي تمكن من هزيمــة الرفاع في الدوري 
هــذا الموســم، حينمــا تفــوق عليــه ذهابــا 

بنتيجة )2-1(.
الملــك  كأس  بطــل  يدخــل  المقابــل،  فــي 
منتعًشــا  الرفــاع  فريــق  الكــؤوس”  “أغلــى 
بفــوزه باللقب الغالي، ويأمل في اســتمرار 
مشواره الناجح هذا الموسم عبر المنافسة 

بقوة على لقب الدوري.
يقــود الرفــاع الشــرقي المــدرب اإلســباني 

بيــدرو جوميــز كارمونــا، والرفــاع المدرب 
الوطني علي عاشور.

وفي المباراة الثانية، يسعى المنامة للبقاء 
ضمــن دائــرة المركــز األول حينمــا يلتقــي 
الحــد الــذي خســر المبــاراة النهائيــة لكأس 

الملك.
يشــرف علــى الطرفيــن مدربــان وطنيــان: 
وســلمان  المنامــة  فــي  الشــمان  محمــد 

شريدة في المحرق.

يأمــل المنامــة في تحقيق فــوز يحافظ به 
علــى مركــز الصــدارة والبقــاء ضمــن إطــار 
المنافســة، أمــا الحد فإنه يهدف لتحســين 
ســلم  علــى  األمــام  إلــى  والتقــدم  مركــزه 

الترتيب.
وفــي المبــاراة الثالثــة، فــإن البديــع يدخل 

بهــدف تكــرار مــا فعله ذهابا حينما أســقط 
المحــرق علــى أرضه بثاثــة أهداف مقابل 
اثنيــن، فــي حيــن يهــدف المحــرق للبقــاء 
علــى حظوظــه فــي المنافســة علــى لقــب 

الدوري.
يقــود البديــع المــدرب الوطنــي عبدالمنعم 

الدخيــل، فيمــا مبــاراة اليــوم تعــد األولــى 
للمــدرب الوطنــي علــي عامــر، والــذي تــم 
إســناد المهمــة الفنيــة إليــه كرابــع مــدرب 
للمحــرق هذا الموســم بعد ســلمان شــريدة 
ونبيــل  البيــاوي  ناصيــف  والتونســيين 

الكوكي.

3 مباريات أبرزها “ديربي الرفاعين”

فريق الرفاع فريق الرفاع الشرقي

طائرة األهلي تختتم معسكرها بالكويت
ــة نـــــــــادي كـــاظـــمـــة ــ ــاف ــ ــض ــ ــت ــ ــاس ــ الــــحــــلــــواجــــي يـــشـــيـــد ب

اختتــم الفريــق األول للكــرة الطائــرة بالنــادي األهلــي معســكره 
التدريبــي القصيــر الــذي أقامه بدولــة الكويت الشــقيقة بضيافة 
نــادي كاظمــة الكويتــي خــال الفتــرة مــن 21 لغايــة 24 فبرايــر 
الجاري استعداًدا للمشاركة في الدور التمهيدي لكأس سمو ولي 

العهد الذي سينطلق يوم غد األربعاء.
وقــال أمين ســر النــادي األهلي، رئيــس جهاز لعبة الكــرة الطائرة 
عاء الحلواجي لـ “الباد ســبورت” إنه رغم قصر فترة المعســكر 
وكان  كبيــرة  فنيــة  فائــدة  اكتســب  الفريــق  أن  إال  التدريبــي 
االنضباط وااللتزام ســائًدا بين جميع الاعبين في ظل تعاونهم 

مع الجهازين الفني واإلداري.
الفريــق خــاض خمــس حصــص تدريبيــة  وذكــر الحلواجــي أن 
بقيــادة المــدرب الوطنــي رضــا علــي ومســاعده التونســي أيمــن 
المنصالــي فيمــا لعــب “النســور” مواجهتيــن وديتيــن أمــام نــادي 
كاظمــة الكويتــي فــاز األهلــي فــي األولــى بنتيجــة 3/0 والثانيــة 
3/1، حيث شكلت المباراة والمعسكر بصورة عامة فرصة مثالية 
لتعزيز مســتويات الاعبين لما توفره أجواء المعســكر من تركيز 
وحالــة مــن االلتفاف بيــن جميع أفــراد الفريــق والجهازين الفني 

واإلداري.
وذكــر أن الهــدف مــن المعســكر هو االســتعداد األمثل للمشــاركة 
ا  في بطولتي كأس ولي العهد ومنافســات المربع الذهبي، متمنيًّ
أن تنعكــس نتائجــه علــى مســتوى الفريق الذي ســيخوض أولى 
مبارياته أمام عالي يوم غد األربعاء في انطاق الدور التمهيدي 

ألغلى الكؤوس.
وأكــد الحلواجــي أن إدارة نــادي كاظمــة وفــرت كافــة عوامــل 
النجاح للمعسكر مضيفا “ باسمي ونيابة عن مجلس إدارة النادي 
والفريــق أتفدم بخالص الشــكر والتقديــر إلى مجلس إدارة نادي 
كاظمة على ما غمرونا به من حسن الضيافة وحفاوة االستقبال 
والتنظيــم الرائــع وهــو مــا كان لــه أبلغ األثــر في تحقيــق النجاح 
المنشــود للمعســكر التدريبــي، كمــا أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى 

إدارة فريق كرة الطائرة بنادي كاظمة على وجه الخصوص..”.
كمــا توجه الحلواجي بالشــكر الجزيل إلــى فاضل عقيل صاحب 
حســاب Kuwait volleyball باالنســتغرام علــى جميــع الخدمات 
التــي قدمهــا للفريــق وتواجــده المســتمر مــع بعثة النــادي طوال 

قائد األهلي يتسلم درًعا تذكاريًّا من نادي كاظمةفترة المعسكر.

18
الثالثاء

26 فبراير 2019 
21 جمادى اآلخرة 1440

اللجنة اإلعالمية

البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  نائــب  هنــأ 
 MMA المختلطــة  القتــال  لفنــون 
عبدالرحمــن العلــي، رئيس مجلس إدارة 
نــادي الرفــاع الرياضــي الشــيخ عبــدهللا 
الرئيــس  ونائــب  خليفــة  آل  خالــد  بــن 
رئيــس جهــاز الكــرة الشــيخ خليفــة بــن 
علي آل خليفة وأعضاء مجلس اإلدارة، 
والجهازيــن الفنــي واإلداري لكــرة القــدم 
والعبــي الفريــق عــن عــن أطيــب تهانيه 
وخالــص تبريكاته بمناســبة فــوزه بلقب 
بطولة كأس جالة الملك المفدى حفظه 
هللا ورعــاه لكــرة القــدم للموســم الجاري 
وذلــك بعــد فــوزه علــى فريــق الحــد في 

المباراة النهائية.
الكبيــر  بالمســتوى  العلــي  أشــاد  حيــث 
واألداء العالــي لفريــق الرفاع الذي مكنه 
مــن الفــوز بالبطولــة الغالية التــي تحمل 
اســم جالــة الملــك المفــدى حفظــه هللا 
ورعــاه. ومــن جهــة أخرى وأعــرب العلي 

ممثــل  إلــى  والتــام  البالــغ  تقديــره  عــن 
جالــة الملــك لأعمــال الخيرية وشــئون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 
آل خليفــة، مقــدًرا له متابعتــه واهتمامه 
بالبطولة الغالية على قلوبنا الذي أثبتت 
نجاحها التام على مستوى التنظيم على 

جميع األصعدة التي أشاد بها الجميع.

العلي يهنئ الرفاع تتويجه بكأس الملك

عبدالرحمن العلي

حسن علي

أحمد مهدي

ضمن الجولة 12 
لدوري ناصر بن 

حمد الممتاز



يشــارك عضو فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة KHK MMA الالعب المحترف حســين عياد في النســخة الثانية والعشــرين 
من بطولة القتال الشــجاع BRAVE، التي ينظمها اتحاد القتال الشــجاع بالعاصمة الفلبينية مانيال يوم 15 مارس المقبل على صالة 

Mall of Asia Arena بمجمع SM Mall of Asia الرياضي.

 25“ صاحــب  عيــاد  الالعــب  وســيخوض   
ربيًعا” نزاالً أمام الالعب الفلبيني جايســون 
فيرغــارا فــي وزن 57 كلجــم ضمــن نــزاالت 
البطولــة، التــي تقــام ألول مــرة بجمهوريــة 
الفلبيــن، بعــد أن وّجه النائــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس 
الفخــري لالتحــاد البحرينــي لفنــون القتــال 
المختلطــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل 
خليفــة، باختيــار العاصمــة الفلبينيــة مانيال 

إلقامة هذه النسخة من البطولة.
أبــرز  أحــد  عيــاد  حســين  الالعــب  ويعــد   

المختلطــة  القتــال  فنــون  رياضــة  العبــي 
بمملكة البحرين، حيث يمتلك سجالً حافالً 
بالنتائج المشــرفة التــي حققها في مختلف 
المشــاركات التــي خاضهــا خــالل مســيرته 

الرياضية في هذه اللعبة.
 فقد نجح في إحراز أول ميدالية للبحرين 
فــي بطولــة أوروبــا المفتوحة التــي أقيمت 
بمدينــة برمنغهــام البريطانيــة عــام 2015، 
الثالــث علــى  بعــد أن حصــل علــى المركــز 
مستوى وزن 57 كلجم، وعاد مجددا ليحرز 
الميداليــة البرونزية في البطولة ذاتها التي 

احتضنتهــا العاصمــة البلغاريــة صوفيا عام 
2017. وفــي العــام ذاتــه، نجــح فــي إحــراز 
الميداليــة البرونزيــة فــي النســخة األولــى 
من بطولة آســيا المفتوحــة التي احتضنتها 
ســنغافورة، والميدالية الفضية في النسخة 
االولــى من بطولــة أفريقيــا المفتوحة التي 
احتضنتهــا مدينــة جوهانســبيرغ بجنــوب 
والميداليــة  ذاتــه،  العــام  فــي  أفريقيــا 
البرونزيــة فــي النســخة الرابعــة مــن بطولة 
العالــم للهــواة التــي اســتضافتها ونظمتهــا 

الالعب المحترف حسين عيادمملكة البحرين.

BRAVE 22 البحرينية في MMA عياد يمثل
ــن نــــــــزاالت الــبــطــولــة ــمـ ــارا ضـ ــ ــرغ ــ ــي ــ يــــواجــــه الــفــلــبــيــنــي جـــايـــســـون ف

الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد خليفة:

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

يقيــم االتحــاد البحرينــي للســيارات الجولــة الختاميــة لســباق )أوتوكروس 
البحريــن( والــذي تقــام منافســاته بمواقــف حلبــة البحريــن الدوليــة، حيــث 
ســتقام التجارب المفتوحة مســاء يوم الخميس الموافق 28 فبراير الجاري 
وإجراءات التسجيل وينطلق السباق يوم الجمعة الموافق 1 مارس القادم.

 ودعــا االتحــاد البحرينــي للســيارات 
ختــام  فــي  بالمشــاركة  الراغبيــن 
باإلثــارة  مليًئــا  ومــازال  كان  موســم 
والتشــويق، حيــث يتوقــع أن تشــهد 
الختاميــة مشــاركة واســعة  الجولــة 
ومنافســات قويــة نظًرا للمســتويات 
الســباقات  شــهدتها  التــي  الرفيعــة 
المتســابقين  جميــع  وأن  الماضيــة، 
سيسعون للتعويض وتحقيق أفضل 

النتائج خالل السباق الختامي.
وأكــد أميــن ســر االتحــاد البحرينــي 
للسيارات عضو مجلس إدارة اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة راشــد الزيانــي 
علــى  حــرص  الســيارات  اتحــاد  أن 
االســتعداد المبكــر للســباق الختامــي 
مــن  وبتوجيهــات  لألوتوكــروس، 
رئيــس االتحــاد الشــيخ عبــدهللا بــن 
عيسى آل خليفة فقد حرص االتحاد 

علــى تهيئة كافــة األجواء والظروف 
عوامــل  جميــع  تحقيــق  أجــل  مــن 

النجاح.
وأضاف الزياني أن اتحاد الســيارات 
يســير علــى خطــى ثابته ومدروســه 
الســيارات  رياضــة  ثقافــة  نشــر  فــي 
األوتوكــروس  وســباقات  عموًمــا 

خصوًصا.
الراغبيــن  الســيارات  اتحــاد  ودعــا 
الختاميــة  الجولــة  فــي  بالمشــاركة 
بســياراتهم  الحضــور  األســبوع  هــذا 
إلــى مواقــف الحلبــة يــوم الخميــس 
الســاعة  مــن  فبرايــر   28 الموافــق 
للتســجيل  مســاًء   8 ولغايــة   6
والتجــارب، حيث من المقرر انطالق 
ا عنــد الســاعة الثالثــة  الســباق رســميًّ
عصًرا ولغاية السابعة من مساء يوم 

الجمعة.

إقامة “أوتوكروس البحرين” الجمعة

تعــادل ممثــل المملكــة فريــق النجمــة مع الجزيــرة األردني بهــدف لكليهما، فــي المباراة 
التــي جمعتهمــا، أمــس، علــى االســتاد الوطنــي، ضمــن إطــار منافســات الجولــة األولــى 

للمجموعة الثالثة.

ورغم تقدم األردنيين بهدف لالعب محمد 
مرضــي فــي الدقيقــة )18(، إال أن النجمــة 
عــادل النتيجــة فــي الدقيقــة )31( من عمر 

المباراة.
ولم يشــهد الشــوط الثانــي أي جديد يذكر؛ 

لتنتهي المباراة بالتعادل اإليجابي.
ثامــر،  زيــد  العراقــي  الحكــم  المبــاراة  أدار 
ويعاونــه مواطنــاه مييــم الجبــوري وأكــرم 

علي، والحكم الرابع اللبناني علي رضا.
المجموعــة،  ذات  ضمــن  ثــان  لقــاء  وفــي 
تعــادل الكويت الكويت واالتحاد الســوري 

سلبيا دون أهداف.

لقاء المالكية

يحــل ممثــل المملكــة الثانــي فــي البطولــة 

الســويق  علــى  ضيفــا  المالكيــة  فريــق 
فــي مواجهــة يحتضنهــا  اليــوم،  العمانــي، 
اســتاد الســيب الرياضي في مسقط، ضمن 
إطــار الجولة األولى مــن المجموعة الثالثة 
للمســابقة، وذلك عند 6:30 مســاء بتوقيت 

البحرين.
فريقــي  أيضــا  الثالثــة  المجموعــة  وتضــم 

العهد اللبناني والقادسية الكويتي.
ويأمــل المالكيــة بقيــادة المــدرب الوطنــي 
ظهــور  لتســجيل  الدخيــل؛  صالــح  أحمــد 
إيجابي فــي البطولة، خصوصا بعدما لعب 

المالكية في ذات
البطولة الموســم الماضــي، لكنه لم يتجاوز 

دور المجموعات.
وعقــد يــوم أمس االجتمــاع التنســيقي، إذ 

باللــون األخضــر  تقــرر أن يلعــب المالكيــة 
واألســود،  األصفــر  باللونيــن  والســويق 
وحضره مدير فريق المالكية علي خميس.
وعقد أيضا المؤتمر الصحافي الذي يســبق 

أحمــد  المالكيــة  مــدرب  المبــاراة وحضــره 
صالح الدخيل، والالعب أحمد يوسف.

وســيقود المبــاراة الحكــم الدولــي الماليزي 
محمد نظمي.

من لقاء النجمة والجزيرة األردني )تصوير:سيد مصطفى العلوي(

ــق الــعــمــانــي ــوي ــس ــاة ال ــاق ــم ــوي ب ــيـ ــواره اآلسـ ــشـ ــن مـ ــدش الــمــالــكــيــة ي
النجمة يتعادل مع الجزيرة األردني إيجابا

إصدار “إنجازات وحصاد عام الذهب 2018”
ــوق ــازات مــنــتــخــبــات الـــطـــاولـــة بـــإشـــراف مــحــمــد ط ــ ــج ــ تــضــمــن إن

أصدر المركز اإلعالمي باالتحاد البحريني لكرة الطاولة كتيبا خاصا عن عام الذهب 
2018 الــذي أطلقــه ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب رئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، وحمــل الكتيــب عنــوان “إنجــازات وحصــاد عــام الذهــب 

.”2018

اإلعــداد  فــي  الكتيــب  علــى  وأشــرف 
والتحرير رئيــس المركز اإلعالمي باتحاد 
الطاولــة محمــد طــوق وصممــه المخــرج 

حسين قربان.
 واحتوى الكتيب على العديد كلمة لسمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وأيمن 
المؤيــد وزيــر شــئون الشــباب والرياضــة 
العــام  األميــن  عســكر  وعبدالرحمــن 
والشــيخة  البحرينيــة  األولمبيــة  للجنــة 
حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة رئيــس 
االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة، إضافة 
الوطنيــة  المنتخبــات  إنجــازات  إلــى 

لكــرة الطاولــة فــي “عــام الذهــب” 2018 
والــذي شــهد تحقيــق 28 ميداليــة ملونــة 
فــي المشــاركات الخارجيــة، إضافــة إلــى 
معلومــات شــاملة عــن اســتضافة المملكة 
المفتوحــة  الدوليــة  البحريــن  لبطولــة 
وموجــز  والناشــئين  لألشــبال  العاشــرة 
شــامل عن البطوالت التــي نظمها االتحاد 
 2018 /2017 الرياضــي  الموســم  فــي 
المواضيــع  مــن  العديــد  إلــى  إضافــة 
المتنوعة والمشاركات الخارجية ألعضاء 
الخارجيــة  والمناصــب  اإلدارة  مجلــس 

وغيرها.

 وقــّدم رئيــس المركــز اإلعالمــي باتحــاد 
الكتيــب  العــام علــى  الطاولــة والمشــرف 
محمد طوق شــكره وتقديره إلى الشيخة 
علــى  خليفــة  آل  عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة 
دعمهــا الكامل للمركــز اإلعالمي باالتحاد، 
بإنجــاز  ســاهم  دعمهــا  أن  إلــى  مشــيًرا 
البحريــن  بطولــة  انطــالق  قبــل  الكتيــب 
واســعة  إشــادة  شــهد  والــذي  الدوليــة 

بمحتوى الكتيب طوال البطولة.
المركــز  أن  إلــى  طــوق  محمــد  وأشــار   

إلــى  الكتيــب  تقديــم  بصــدد  اإلعالمــي 
كبار المســئولين على الرياضــة البحرينية 
والوزارات الحكومية والشــركات الداعمة 
الكتيــب  أن  مبيًنــا  لالتحــاد،  والراعيــة 
ســيكون بوابة أرشيفية لالتحاد للسنوات 

المقبلة.

 غالف الكتيب 

محمد طوق

الرفاع - اتحاد الطاولة
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اللجنة اإلعالمية

أول   ”BIBF“ المصرفيــة  للدراســات  البحريــن  معهــد  فريــق  حقــق 
انتصاراتــه فــي الــدوري الوطنــي للجامعــات لكــرة القــدم بتغلبــه على 
فريــق جامعة الخليج العربــي بثالثة أهداف مقابل هدف في المباراة 
التــي جمعتهمــا ضمــن الجولــة التاســعة، ليرفــع المعهــد رصيــده إلى 4 

نقاط فيما ظل رصيد جامعة الخليج العربي 7 نقاط. 

 وجــاءت المبــاراة غريبة في أحداثها على رغم عدم أهميتها التنافســية 
حيــث شــهدت 4 حاالت طرد أشــهرها الحكم حمد مــازن وكانت جميعها 
مــن نصيــب فريــق معهــد المصرفييــن على فتــرات متفرقة مــن المباراة، 

لكنه على رغم ذلك تمكن من تحقيق الفوز األول.

 دوري كرة السلة  

 ضــرب فريــق الجامعــة العربيــة المفتوحــة بقــوة ضمن الــدوري الوطني 
للجامعــات لكــرة الســلة للطــالب، وذلــك بعد فــوزه العريض على حســاب 
فريــق معهــد البحرين للدراســات المصرفيــة )BIBF( بنتيجــة 83/48 في 

اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم األحد الماضي.
 وتختتم مســاء اليوم الثالثاء من الدور الوطني للجامعات لكرة الســلة 
للطــالب، وذلــك بإقامــة مباراة واحدة فقــط تجمع بيــن الجامعة األهلية 
وكليــة طــالل أبوغزالــة في الســاعة الخامســة والنصف مســاًء، في لقاء 
ســيبحث فيــه العبــو األهلية عــن تحقيق انتصار يعــزز فيه حظوظه في 

المنافسة على دخول المربع الذهبي.

“المصرفيين” يخطف فوزه األول

أحمد مهدي

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

بمقــر  األول  التنســيقي  اجتماعهــا  األجســام  بنــاء  لجنــة  عقــدت 
االتحاد البحريني لرفع األثقال برئاســة جاســم بورشــيد أمين سر 
االتحاد البحريني لرفع األثقال، رئيس لجنة بناء األجســام، أمين 
عــام اتحاد غرب آســيا لبناء األجســام واللياقــة البدنية وبحضور 
ســلطان الغانــم رئيــس االتحاد البحرينــي لرفع األثقــال وبحضور 

جميع أعضاء لجنة بناء األجسام.
 حيــث تــم اعتماد موعد إقامــة هذه البطولة في نســختها الثالثة 
التــي ســتقام منافســاتها فــي الفتــرة مــن 19 وحتــى 21 من شــهر 
البطولــة  تنظيــم  اســتعدادات  نوقشــت  حيــث  القــادم،  أبريــل 
للبطولــة  والطوليــة  الوزنيــة  الفئــات  اعتمــاد  وتــم  ومســابقاتها، 
والتي ســتضم 37 فئة، وهي: فئة الفيزيك للشــباب من 16 حتى 
23 ســنة، فئة الفيزيك لألســتاذة من 40 ســنة فما فوق، الفيزيك 
للرجال 166 سم، 170 سم، 174 سم، 178 سم وفوق 178، فئات 
المســكيلر فيزيك 170 ســم، 174 ســم، 178 ســم وفوق 178 سم، 
الفيزيك الكالســيك 168 ســم، 171 سم، 175 سم، 180 سم، فوق 
180 سم وفوق 198 سم، الكالسيك بودي بيلدنق 162 سم، 165 

ســم، 168 ســم، 171 ســم، 175 ســم، 180 ســم وفــوق 180 ســم، 
فئة البودي بيلندق للشــباب من 16 ســنة حتى 23 ســنة، الماســتر 
بودي بيلدنق 80 كيلوغرام للســن من 40 حتى 45 ســنة، فوق 80 
كيلوغرام من 40 حتى 45 ســنة، 80 كيلوغرام من 45 ســنة فماق 
فــوق، فــوق 80 كيلواغــرام من 45 ســنة فما فــوق، 55 كيلوغرام، 
60 كيلوغــرام، 65 كيلوغــرام، 70 كيلوغــرام، 75 كيلوغــرام، 80 

كيلوغرام، 85 كيلوغرام، 90 كيلوغرام، فوق 90 كيلوغرام.

حقــق فريقــا الشــباب واالتفــاق نتيجتــي الفــوز فــي منافســات الجولــة العاشــرة وقبــل 
األخيــرة مــن الــدور التمهيدي لــدوري أندية الدرجة األولى كرة اليــد، والتي أقيمت يوم 

أمس االثنين.

وفــاز الشــباب علــى نظيــره باربــار بنتيجــة 
)27/ 29( بعدما انتهى الشــوط األول لصالح 
المارونــي )12/ 16(، وبذلــك حصــد الشــباب 
أغلــى 3 نقــاط؛ ليصبــح رصيــده 23 نقطــة 
محتــاًل المركــز الرابــع مؤقًتــا ويقتــرب مــن 
التأهــل للمربــع الذهبــي مــع انتظــار هديــة 
ثمينــة مــن فريــق توبلــي بإســقاط خصمــه 
قــاب  ســيجعله  والــذي  الديــر،  المباشــر 
قوســين أو أدنى من حســم التأهل بالجولة 
الــذي ضمــن  باربــار،  تلقــى  األخيــرة، فيمــا 
ليصبــح  األولــى  الهزيمــة  مســبًقا،  التأهــل 

رصيده 26 نقطة.

الثانيــة، فــاز االتفــاق علــى  وفــي المبــاراة 
أم الحصــم بنتيجــة )26/ 27( بعدمــا انتهــى 
 ،)15 /10( أيضــا  لصالحــه  األول  الشــوط 
وبذلــك أصبح رصيد االتفاق 16 نقطة وأم 

الحصم 20 نقطة. 

مباريات اليوم

لحســاب الجولة نفســها، تتجه األنظار نحو 
اللقاء المنتظر الذي ســيجمع الدير وتوبلي 
مبــاراة  وتليهــا   5:30 الســاعة  تمــام  فــي 
األهلي والبحرين عند الساعة 7 على صالة 
اتحــاد اللعبة بــأم الحصم. يدخل الدير هذا 

اللقــاء بشــعار “أكــون أو ال” وفــي رصيــده 
)21 نقطــة( وتوبلــي )19 نقطــة(، والفريقان 
يأمــالن الفوز وحصد النقاط الثالث وإبقاء 
حظوظهما قائمة للجولة األخيرة للمنافسة 
الذهبــي،  للمربــع  الرابعــة  البطاقــة  علــى 
األمــل  يفقــد  توبلــي  فــإن  ذلــك  وبخــالف 
الجولــة  أمــره حتــى  كلًيــا والديــر يضعــف 
األخيرة التي تعتبر شبه محسومة للشباب 
الــذي يمتلــك األفضليــة بعــد فــوزه باألمس 
وأيًضــا المتالكــه نســبة كبيــرة فــي اجتيــاز 
فيمــا  المقبلــة.  بالجولــة  البحريــن  محطــة 
المباراة األولى، ســيكون األهلي )25 نقطة( 
علــى موعــد لحصــد فــوز فــي متنــاول اليد 
ألفضلية إمكاناته مقارنة بخصمه البحرين 

متذيل الترتيب برصيد )10 نقاط(.

جانب من االجتماع التنسيقي

والطولية الوزنية  والفئات  البطولة  إقامة  موعد  اعتماد  البحرين يلتقي  واألهلي  ال”  أو  “أكــون  بشعار  الدير 
اجتماع تنسيقي لغرب آسيا لبناء األجسام الشباب يهزم باربار وينتظر هدية توبلي اليوم

علي مجيد
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يولــي االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القــدرة اهتماًمــا كبيــًرا بتحقيق أقصى 
درجــات النجــاح في بطولــة كأس جاللة الملك للقدرة والتي تقام منافســاتها بقرية 
البحريــن الدوليــة للقدرة يوم الســبت القادم برعاية مجموعــة جي إف أتش المالية 
)GFH(، ومــازال االتحــاد يواصــل تحضيراتــه الســتقبال أقــوى بطــوالت وســباقات 
موسم القدرة الحالي والذي سيشهد أكبر عدد من الفرسان المشاركين من البحرين 

واإلمارات. 

 استراتيجية خاصة إلنجاح السباق 

أوضــح  االســتعدادات  هــذه  وحــول   
غالــب العلــوي أميــن ســر االتحــاد الملكي 
للفروســية وســباقات القــدرة أن مجلــس 
رئيــس  نائــب  وبرئاســة  االتحــاد  إدارة 
الشــيخ  ســمو  للبيئــة  األعلــى  المجلــس 
وضــع  خليفــة  آل  راشــد  بــن  فيصــل 
استراتيجية خاصة لتحقيق كافة عوامل 
النجــاح لهذا الســباق الكبير والذي يحمل 
اســًما عزيــًزا وغالًيــا علــى الجميــع اســم 
الملــك  الجاللــة  ســيدي حضــرة صاحــب 
وتتســارع  ورعــاه،  هللا  حفظــه  المفــدى 
درجات االســتعدادات مــع اقتراب موعد 
العاملــة  اللجــان  رفعــت  البطولــة، حيــث 
فــي البطولة درجة اســتعداداتها للســباق 
المرتقب، كما شارفت معظم اللجان على 

وضع لمســاتها األخيرة على استعداداتها 
وجاهزيتها للسباق. 

 وقــال العلوي “االســتعدادات مبكرة لهذا 
فبتوجيهــات  المهــم،  الرياضــي  الحــدث 
بــن راشــد آل  مــن ســمو الشــيخ فيصــل 
خليفــة رئيــس االتحــاد الملكــي تــم وضع 
لتحقيــق  خاصــة  واســتراتيجية  خطــة 
أعلــى معــدالت النجــاح فــي هــذا الحدث 
فالبطولــة  نوعــه،  مــن  الفريــد  الرياضــي 

تحمــل اســًما عزيــًزا وغالًيا علــى الجميع، 
الحالــي  للموســم  كانــت االنطالقــة  وقــد 
المرجــوة،  األهــداف  وحققــت  ناجحــة 
وشــهدنا  رائعــة  نتائــج  الفرســان  وحقــق 
مراحــل  مختلــف  فــي  عاليــة  ســرعات 
اإلدارة  ناقــش مجلــس  وقــد  الســباقات، 
فــي اجتماعاته الماضية كافــة الترتيبات 
المتعلقــة الخاصــة بالبطولــة مثــل اللجان 
البيطريــة والتحكيميــة وخطــوط الســير 
وغيرهــا مــن األمــور المهمة في ســباقات 
القــدرة، وســيتم توفيــر كافــة الخدمــات 
التــي يحتاجهــا الفرســان خــالل الســباق، 

والتي تساهم في نجاح السباق وتميزه.

 الفريق الملكي جاهز للمنافسة

 مــن جهتــه، أعــرب مديــر الفريــق الملكي 
لســباقات القدرة الدكتــور خالد أحمد عن 
ارتياحــه مــن البرنامــج اإلعــدادي للفريق 
الملكي الذي سيشــارك فــي هذه البطولة، 
موضًحــا أن الفريق الملكــي حريص على 
مواصلــة تدريباتــه بــكل جديــة وحمــاس 
الــذي  الســباق  انطالقــة  موعــد  حتــى 
سيشــهد مشــاركة قوية ومثيــرة من قبل 
البحريــن وفرســان دولــة  نخبــة فرســان 

المتحــد خصوًصــا أن  العربيــة  اإلمــارات 
السباق سيمتد لمسافة 160 كيلومتًرا. 

طموحــات  إلــى  خالــد  الدكتــور  وأشــار   
الفريــق في الســعي على تحقيــق النتائج 
األولــى  والمراكــز  اإليجابيــة  القويــة 
مــن اجــل حصــد المزيــد مــن اإلنجــازات 
التــي  المراكــز  مــع  خاصــة  والبطــوالت 
حققها في البطوالت الماضية والمشاركة 
الحرميــن  خــادم  بطولــة  فــي  اإليجابيــة 
العربيــة  بالمملكــة  بالعــال  الشــريفين 
الســعودية، وأوضــح أن فرســان الفريــق 
الملكــي سيســعون إلى اســتغالل الجانب 
المعنــوي اإليجابــي لهذه النتائــج الكبيرة 
والمميزة لترجمتها إلى مســتويات كبيرة 
وتحقيــق  الســباق  أرض  فــي  وحقيقيــة 

المراكز األولى والمتقدمة.

 برنامج المهرجان 

صاحــب  حضــرة  كأس  مهرجــان  ســيقام 
لســباق  الدولــي  المفــدى  الملــك  الجاللــة 
والفرســان  والناشــئين  للعمــوم  القــدرة 
الشــباب واإلســطبالت الخليجيــة الخاصــة 
 120 ومســافة  كيلومتــًرا   160 لمســافة 
كيلومتــًرا، وســيقام المهرجــان على مدى 3 

أيــام الخميــس والجمعــة والســبت مــن 28 
فبرايــر الجــاري وحتــى 2 مــن شــهر مارس 

القادم بقرية البحرين الدولية للقدرة.
يــوم  البيطــري  الفحــص  ســيقام  حيــث 
فبرايــر  شــهر  مــن   27 الموافــق  األربعــاء 
الجــاري لســباق كأس جاللة الملــك المفدى 
كيلومتــرًا   120 لمســابقة  الدولــي  للقــدرة 
ســينطلق  والــذي  والشــباب  للناشــئين 
فــي اليــوم التالــي، وينطلــق الســباق يــوم 
الخميــس الموافــق 28 فبرايــر، بينمــا يقــام 
الفحص البيطري األولى للخيول المشاركة 
في الســباق الدولي لمســافة 120 كيلومتًرا 
عنــد  الخاصــة  الخليجيــة  لإلســطبالت 
الســاعة 3 وحتــى 4 عصــًرا يــوم الخميــس، 
وينطلــق الســباق يوم الجمعة عند الســاعة 
السابعة صباًحا، كما يقام الفحص البيطري 
األول للخيــول المشــاركة فــي ســباق كأس 
جاللــة الملــك المفدى الدولي لمســافة 160 
عنــد  الســباق  ينطلــق  أن  علــى  كيلومتــًرا 
الســاعة الســابعة صباحــًا مــن يــوم الســبت 
الموافــق 2 من مارس القادم، كما وســيعلن 
االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة 
القيمــة لبطولــة اإلســطبالت  عــن الجوائــز 

الخليجية الخاصة فيما بعد.

استعدادات االتحاد الملكي تتواصل لكأس جاللة الملك للقدرة
ــي الــســبــاق ــاح فـ ــج ــن ــعـــدالت ال ــى تــحــقــيــق أعــلــى مـ ــل ــون ع ــص ــري الـــعـــلـــوي: ح

المكتب اإلعالمي

تترقب جماهير كرة السلة البحرينية بشغف، انطالق منافسات الدور نصف النهائي 
لدوري زين الدرجة األولى.

وســتنطلق منافســات المربع الذهبي يوم 
غــٍد األربعــاء، بإقامــة لقاء واحد ســيجمع 
بين المحرق واألهلي في الساعة السابعة 

والنصف مساًء.
وفــي التوقيــت نفســه، ســيلتقي بعــد غــٍد 
المنامــة  فريــق  اللقــب  حامــل  الخميــس 

بالرفاع.
وتقام منافسات الدور نصف النهائي على 
الرياضيــة بمدينــة  صالــة مدينــة خليفــة 

عيسى.
ويلعــب المربــع الذهبــي بنظــام السلســلة 
مــن 3 لقــاءات، علــى أن يتأهــل الفائز في 

لقاءين إلى المباراة النهائية.
وتكمن أهميــة لقاءات الجولة األولى في 
كــون الفائــز فيهــا ســيقطع شــوًطا كبيــًرا 
نحــو الوصول إلى المبــاراة النهائية، وهو 

ما سيضفي طابع اإلثارة على اللقاءين.
ووصلــت الفــرق األربعــة لهــذا الــدور بعــد 

مشوار حافل من اإلثارة والندية.
ونجــح فريقا المنامــة واألهلي من خطف 
بطاقتــي التأهــل المباشــر للمربــع الذهبي، 
ليتجنبــا بذلك لقاءات الملحق، وذلك بعد 
أن حــل حامل اللقب في صدارة الترتيب 
العــام للــدور التمهيدي، فيمــا حل وصيف 

المسابقة ثانيا على قائمة الترتيب.
فــي المقابــل، جــاء تأهــل فريقــا المحــرق 
والرفــاع إلــى هــذا الــدور بعــد أن خاضــا 
مرحلــة التصفيــات، إذ تمكــن المحرق من 
التفــوق علــى االتحــاد بلقاءيــن نظيفيــن، 
وبالنتيجــة نفســها تخطــى الرفــاع عقبــة 

النجمة في هذه المرحلة.
الحمــاس  مســتوى  مــن  ســيزيد  ومــا 
المزيــد  ويضيــف  المنافســة،  وســيثري 
مــن اإلثــارة والمتعــة، هــو قــرار مشــاركة 
العــب محترف غيــر بحريني إضافي في 
منافســات األدوار النهائية “نصف النهائي 
والنهائي” ، إذ سيشارك كل فريق بالعبين 
النهائــي  بنصــف  مبــاراة  كل  فــي  اثنيــن 

والنهائي.

شعار الثأر

شــعار  واألهلــي  الرفــاع  فريقــا  ويرفــع 
“الثــأر” فــي مواجهتيهما لضــرورة تحقيق 

الفــوز وتحقيــق نتيجــة إيجابيــة لحصــد 
عــدة إيجابيات وضــرب أكثر من عصفور 
بحجــر واحــد في مســتهل مشــوار المربع 

الذهبي.
االعتبــار  لــرد  الرفــاع  ســماوي  ويســعى 
أمــام حامل لقب المســابقة فريق المنامة، 

وكسر تفوق منافسه عليه.
المنامــة  حــرم  الماضــي،  الموســم  وفــي 
الفريــق الســماوي مــن التأهــل إلــى نهائي 
مسابقتي الدوري والكأس، بعد أن أقصاه 
مــن لقاءات الدور نصــف النهائي، متفوقا 
فــي  لقاءيــن دون مقابــل  بنتيجــة  عليــه 

المسابقتين.
الرفــاع  عــودة  منــذ  الفريقــان  وتالقــى 
لمســابقات كــرة الســلة فــي 8 مناســبات، 
تمكــن فيها المنامة مــن تحقيق الفوز في 

جميع اللقاءات.
ويعــد الســماوي العــدة بــكل مــا أوتي من 

نحــو  يتطلــع  إذ  المنامــة،  لمواجهــة  قــوة 
تحقيــق إنجــاز تاريخــي أول عبــر بلــوغ 

المباراة النهائية. 
وفــي المقابــل، يدخــل األهلــي منافســات 

المربع الذهبي رافعا الشعار نفسه.
النســر األهالوي الجريح، يسعى للثأر من 
منافســه الذي أقصاه قبل أيام من بطولة 
كأس خليفــة بــن ســلمان، بعــد أن تغلــب 

عليه في مواجهات الدور التمهيدي.
ويمتلك األهلي سجالً جيًدا أمام المحرق 
في بطولة الدوري، إذ ســبق أن تأهل إلى 
نهائي الموســم الماضي على حســابه، بعد 
أن حول تأخره بلقاء إلى فوز باثنين في 
الــدور نصــف النهائــي. كمــا تفــوق النســر 
األصفــر على منافســه فــي لقــاءات الدور 
التأهــل  أفضليــة  منحــه  مــا  السداســي، 

المباشر إلى المربع الذهبي.
ســيقاتل  األهلــي  فــإن  تأكيــد،  وبــكل 

بشراســة مــن أجــل المنافســة علــى لقــب 
الــدوري والمحافظــة علــى تواجــده فوق 
فقــد  أن  بعــد  وذلــك  التتويــج،  منصــات 

فرص المنافسة على لقب الكأس.

تأكيد األفضلية

وفي الجهة المقابلة، يدخل فريقا المنامة 
“حامل اللقب” والمحرق منافسات المربع 

الذهبي بشعار تأكيد األفضلية.

وعلــى الرغــم من أن لقــاءات الدور نصف 
ســابقتها،  عــن  كثيــرا  ســتختلف  النهائــي 
اثنيــن  تواجــد محترفيــن  بســبب  وذلــك 
فــي كل فريــق، إال أن كليهما حّضر نفســه 
بالشــكل المطلــوب لمواجهــة صعوبة هذه 

المرحلة.
المطلقــة  الــذي يمتلــك األفضليــة  المنامــة 
مواجهــات  ســجل  فــي  منافســه  علــى 
الفريقيــن، يســعى للحفــاظ على علــو كعبه 

وتفوقــه وشــق طريقه بنجــاح نحو الدفاع 
عن لقبه.

ويــدرك المنامــة الرغبــة الحقيقــة والجــادة 
إذ  بقــوة،  المنافســة  فــي  الرفــاع  لفريــق 
ا،  ســيكون الزعيــم أمــام اختبار صعــب جدًّ
ومن هذا المنطلق ســيطالب المدرب عقيل 
ميالد الالعبين بعدم التهاون والتركيز في 
تطبيــق األدوار الفنيــة المناطــة بهــم علــى 
كل األصعــدة الهجوميــة والدفاعية؛ ســعيا 
وقطــع  األول  اللقــاء  فــي  الفــوز  لتحقيــق 

نصف المشوار نحو التأهل للنهائي.
لتأكيــد  يســعى  اآلخــر  فهــو  المحــرق،  أّمــا 
األصفــر  األهــالوي  الفريــق  علــى  كلمتــه 
وتحقيــق الفــوز الثانــي علــى التوالــي على 

منافسه في غضون أسبوع.
الذهبــي  المربــع  لقــاء  المحــرق  وســيدخل 
األول بنشوة عالية ومعنويات مرتفعة بعد 

إقصائه لمنافسه من مسابقة الكأس.
ورغــم ذلك، إال أن أداء المحرق سيكتســي 
جنــب  إلــى  جنًبــا  والهــدوء،  الحــذر  طابــع 
زيــادة التركيز الذهني لمنع تكرار ســيناريو 
لقــاءات الفريقيــن الماضيــة، والتــي تشــهد 
فنيــة  بدايــة  بعــد  أدائــه  فــي  تصاعــًدا 

متواضعة.

إثارة مرتقبة في المربع الذهبي لدوري زين

من لقاء سابق للمحرق واألهلي من لقاء سابق للمنامة والرفاع

خالد أحمدغالب العلوي

محمد الدرازي

األهلي يسعى لمصالحة جماهيرهالجماهير على موعد مع اإلثارة 

الرفاع واألهلي 
بشعار “الثأر”.. 

والمنامة والمحرق 
لتأكيد األفضلية
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إعداد: هبة محسن

للتطوير  طرحت شركة مجمع دلمونيا 
دلمونيا  مجمع  وهو  مشاريعها،  أحدث 
الذي سيقام على جزيرة دلمونيا التي 
تقع في الساحل الشمالي الشرقي من 
جزيرة المحرق، حيث سيضم المجمع 
ــمــرافــق  ــدث ال ــ الـــتـــجـــاري الــجــديــد أحـ
لجميع  المناسبة  الترفيهية  والــمــراكــز 
الفئات العمرية، إضافة إلى أن المجمع 
ســيــرحــب بــتــجــار الــتــجــزئــة مــن جميع 

أنحاء المنطقة والمستثمرين الجدد.
ــأثــــره  ــ ــا ب ــيــ ــ ــمــــون ــ ــع دل ــمـ ــجـ ويـــــهـــــدف مـ
االقتصادي إلى إضافة قيمة ملحوظة 
أكثر  خلق  خــال  من  البحرين  لمملكة 
تعزيز  عــن  فضا   وظيفة،   ٣٠٠٠ مــن 
تجار  استقطاب  خــال  مــن  السياحة 
الصعيدين  عــلــى  ــســيــاح  وال الــتــجــزئــة 
العالمي واإلقليمي. وقد ناقش الرئيس 
التنفيذي لمجمع دلمونيا الشيخ محمد 
بن دعيج آل خليفة الفرص الوظيفية 
ــذا  ــائـــا: “هـ الـــتـــي يــخــلــقــهــا الــمــجــمــع قـ
ما  خلق  على  قــادرا  المشروع سيكون 
يقارب ٣٠٠٠ وظيفة في البحرين، من 
ضمنها أكثر من ١٥٠٠ وظيفة ستكون 
متاحة من قبل تجار التجزئة، و١٦٠٠ 

وظيفة سيكون لها صلة بإدارة المجمع 
عــاقــة  ذات  ســتــكــون  وظــيــفــة  و٨٥ 
التجاري.  للمركز  الترفيهي  بالجانب 
قــادرا  المشروع  هــذا  يكون  أن  ونأمل 
ألكبر  الوظيفية  الــفــرص  توفير  على 
ــن الــبــحــريــنــيــيــن  شـــريـــحـــة مــمــكــنــة مــ

والسعي لرفع االقتصاد الوطني”.

اإلثمار  لشركة  التنفيذي  المدير  وقال 
الــشــركــة   )IDC( الـــعـــقـــاري  لــلــتــطــويــر 
ــي تــطــويــر  الـــرئـــيـــســـة الـــمـــســـاهـــمـــة فــ
ــمــشــروع مــحــمــد خــلــيــل الــســيــد إن:  ال
“جزيرة دلمونيا تهدف لاستفادة من 
مجال الصحة السريع النمو من خال 
العامة  الصحة  على  الــضــوء  تسليط 

المختصة  الــصــحــيــة  مـــراكـــزهـــا  عــبــر 
والفنادق  المنتجعات  من  ومجموعة 
البوتيكية الحائزة على خمس نجوم. 
إضافة إلى أن جزيرة دلمونيا ستوفر 
عالمي  مستوى  ذات  سكنية  منشآت 
لما يقارب  ومرافق تجارية وترفيهية 

١٥٠٠ مقيم.

الـــمــــشــــــــــروع ســيـــخـــــــــلـــــق ٣٠٠٠ وظــيـــفـــــة

“دلمونيا” يفتح أبوابه أكتوبر ٢٠١٩

ــاح  أعــلــنــت فــولــفــو لــلــســيــارات عــن أربـ
كــرونــا  مــلــيــار   14.2 قــدرهــا  تشغيلية 
 0.9 قــدره  بنمو   ،2018 للعام  سويدية 

% مقارنة بالعام 2017.  
وارتفع صافي اإليرادات بنسبة 21 % 
ليصل إلى 252.7 مليار كرونا سويدية، 
الـــشـــركـــة نسبة  بــعــد تــحــقــيــق  وذلـــــك 
على  األفــضــل  تعتبر  سنوية  مبيعات 
مبيعات  مجموع  بلغ  حيث  ــاق،  اإلطـ
محققة  ســيــارة،   642253 الــســيــارات 
بالعام  مقارنة   %  12.4 قــدره  ارتفاعا 

.2017
من  التشغيلي  الربح  وانخفض هامش 
6.7 % العام السابق 2017  إلى 5.6 % 

للعام 2018.
لـ  التنفيذي  والــرئــيــس  الــرئــيــس  وقـــال 
سامويلسن،  هاكان  للسيارات”  “فولفو 
النتائج  هــذه  على  تعليقه  معرض  في 
توقعاتنا،  مع  تتماشى  النتيجة  “هــذه 
لكنها ال ترتقي إلى مستوى طموحاتنا 

عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل. لــقــد كـــان نمو 
 2018 العام  في  والمبيعات  اإليــرادات 
بعوامل  تــأثــرت  الربحية  لكن  صحيا، 

الجمركية  التعريفات  مثل  خــارجــيــة 
العديد  في  السعرية  المنافسة  وزيــادة 

من األسواق”.

قدمت شــركة البحرين لالســتثمار العقاري “إدامة”، الذراع العقارية لصندوق الثروة الســيادي لمملكة البحرين، كجزء من التزامها تجاه 
المجتمع المحلي وتطبيًقا لمبدأ الشراكة المجتمعية، الدعم الالزم للجمعية البحرينية لمتالزمة داون، وذلك عبر تجديد عقود اإليجارات 
لمقــر مركــز العنايــة بمتالزمــة داون التابــع للجمعية البحرينية لمتالزمة داون الواقع في المبنى المملوك للشــركة فــي منطقة العدلية. كما 

قامت “إدامة” بالموافقة على الخطط التوسعية للجمعية الستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد األطفال ممن لديهم متالزمة داون. 

ــة أمين  وقـــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي إلدامــ
العريض، في التعليق على االستراتيجية 
التي انتهجتها الشركة وإقدامها على هذه 
التي  األساسية  اللبنات  “إحــدى  الخطوة: 
تقوم عليها إدامة هي العمل على النهوض 
بالمملكة من خال المشاريع التي تتوالها 

الشركة، وتهدف من خالها إلى المساهمة 
في تنمية المجتمع وتطويره”. 

أن  ــة  ــ ــ إدام “ارتـــــــأت  ــرّيـــض:  ــعـ الـ وأردف 
اإلنسانية  للمهمة  وداعًما  مساهًما  تكون 
على  داون  متازمة  جمعية  تعكف  التي 
فيها،  الجهود  أقصى  وبــذل  بها  االهتمام 

العطاء  بضرورة  تؤمن  إدامــة  ألن  وذلــك 
يقدم  من  كل  بجانب  والوقوف  للمجتمع 
ــخــدمــات الــجــلــيــلــة ألفـــــراده عــبــر كــافــة  ال
الــوســائــل، وأهــمــهــا الــعــنــايــة بــهــذه الفئة 
المميزة لما تتطلبه من مجهود في إعادة 

التأهيل”.

الســعرية والمنافســة  الجمركيــة  بالتعرفــات  تأثــرت  وتطويــره المجتمــع  تنميــة  فــي  نســاهم  العريــض: 
أرباح “فولفو للسيارات” “إدامة” تدعم جهود “متالزمة داون”

للتواصل: 17111509
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أعلنت VIVA البحرين مشاركتها 
ــة عــشــرة  ــعـ ــرابـ ــنــســخــة الـ فــــي ال
 ،Capacity Middle East لمؤتمر
المؤتمرات  وأكبر  أهم  أحد  وهو 
ــاالت  ــصـ ــات االتـ ــدمـ ــمــــزودي خـ ــ ل
الـــدولـــيـــة فـــي الــمــنــطــقــة، حيث 
 VIVA يلتقي نخبة من مسؤولي
ــادة األعــمــال  بــأبــرز الــخــبــراء وقــ
فـــي قــطــاع تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات 
واالتصاالت على مستوى دولي؛ 
التجارية  المتطلبات  لمناقشة 

لـــشـــبـــكـــات االتـــــصـــــال إقــلــيــمــيــا 
وعالميا. 

وإلى جانب كونها راعيا باتينيا 
ــدث، ســتــعــرض  ــحـ بـــــارزا لــهــذا الـ
مستقبلية  خــطــط  أيــضــا   VIVA
لديها  االتــصــال  شبكة  لتوسيع 
الخليج  منطقة  ستغطي  الــتــي 
ــط وإفــريــقــيــا،  ــ ــــشــــرق األوســ وال
ــى تــواجــدهــا الــحــالــي  إضــافــة إلـ
المتحدة  العربية  اإلمـــارات  فــي 

وأوروبا.

“VIVA” ترعى مؤتمر
Capacity Middle East 

حصلت الشركة الدولية لخدمات الدفع )ش. م. ب( البحرين، 
بيانات  أمــان  لمعيار  االمتثال  شــهــادة  على  وبنجاح  مــؤخــرا 

.PCI DSS) 3.2.1( بطاقات الدفع
الدولية  الشركة  اللتزام  تتويجا  الجديدة  الشهادة  تأتي هذه 
لخدمات الدفع بمعايير األمان الدولية التي تهدف إلى حماية 
معلومات بطاقات الدفع واإلقرار بأساليب أمن البيانات التي 
تطبقها الشركة لحماية وتأمين معلومات العماء، فضا عن 

منع والحد من االحتيال في البطاقات االئتمانية.
وتم التدقيق على امتثال الشركة الدولية لخدمات الدفع من 
فاليومنتور، وهي شركة تدقيق متخصصة ومعتمدة  جانب 

.PCI من جانب مجلس معايير األمان
الدفع  لخدمات  الدولية  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وصــرح 
االمتثال  بتحقيق  فــخــورون  “نحن  قائا:  جناحي،  إبراهيم 
اإلنــجــاز  هــذا  ويمثل   ،PCI األمـــان  معايير  مجلس  لمعايير 
إستراتيجية  على  أكبر  بشكل  تؤكد  مهمة  مــبــادرة  الجديد 
الشركة الشاملة؛ لتوفير أعلى معايير األمان لحماية وتأمين 

معلومات العماء السرية”.

على  الشهادة  هــذه  “تؤكد  بالقول:  تصريحه  في  واستطرد 
جودة وكفاءة نظام أمن المعلومات الخاص بالشركة الدولية 
لخدمات الدفع، والذي يتضمن سياسات وإجراءات ومعايير 
تواصل  ومــع  التقنيات،  أحــدث  استخدام  عن  فضا  أمنية، 
تطور مشهد الدفع بالبطاقات، تظل حماية المعلومات وتقليل 

المخاطر واألمن والسيطرة هي الشاغل األكبر لنا”.

ــاب فــرعــه  ــ ــاك ت ــ افــتــتــح حــديــثــا مــطــعــم ب
ــال ســراي  ــ الــجــديــد فــي فــنــدق جــمــيــرا روي
أجــواء  مــن  مستوحى  المطعم  بالبحرين. 
والشهير  نــيــويــورك  مدينة  فــي  الــمــأكــوالت 
بتقديم أشهى وصفات البرغر الحائزة على 
شيك  “كرايزي  ومشروبات  مرموقة  جوائز 
على  العامة  بها  تنفرد  التي  شيك”  ميلك 

موقع إنستغرام.
بالتعاون  هولدنغ”  “سيفنز  شركة  وأطلقت 
هوسبيتاليتي”،  سيت  “صــن  مجموعة  مع 
تاب” في  “باك  إدارة  في  االمتياز  صاحبة 
منطقة الشرق األوسط، المطعم الجديد في 
كوكبة  بحضور  مميز  حفٍل  خال  البحرين 

من كبار الشخصيات.

ويتميز مطعم “باك تاب” في فندق جميرا 
بطابعه  الشهير  البحرين  رويــال ســراي في 
المميزة  األمــيــركــيــة  وبــالــوجــبــات  الــحــيــوي 
بالعامة  الخاصة  البرغر  وجــبــات  وأهمها 
ــرايـــزي شــيــك مــيــلــك شيك”  وتــولــيــفــات “كـ
الداخلي  تصميمه  جانب  إلى  األسطورية، 

العصري.

لنــا األكبــر  الشــاغل  المخاطــر  تقليــل  جناحــي:  نيويــورك فــي  المأكــوالت  أجــواء  مــن  مســتوحى 
“IPS” تنال أعلى “شهادة” لحماية بطاقات الدفع “بالك تاب” يفتتح مطعما في جميرا سراي

14.2
مليار كرونا
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تتحسن األمور لديك على الصعيد المهني.

تتاح أمامك العديد من فرص الترقية.

حافظ على استقرار صحتك وبدنك.

يجب أن تركز على هدف واحد.

قد ترى الفشل المحتمل امامك.

ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة.

يجب أن تبتعد عن الفوضى الكثيرة.

تلجأ للتنظيم حتى تستطيع االستقرار.

القوة البدنية تؤهلك لكسب اهتمام اآلخرين.

تحتاج إلى التركيز على ما تريد.

ستصل إلى ما تريد بالصبر واالجتهاد.

حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

26 فبراير

 1935
 عرض أول فيلم 

مصري ناطق وهو 
فيلم شجرة 

الدر بطولة 
آسيا وماري 
كويني وإخراج 
أحمد جالل عن قصة 

جرجي زيدان.

ظهرت النجمة تشارليز 
ثيرون بإطاللة مثيرة 

على السجادة الحمراء 
لحفل توزيع جوائز 

األوسكار، واختارت 
ثيرون فستانا من اللون 

اللبني بتصميم بسيط.

tariq.albahar
@albiladpress.com

المخرج بسام الذوادي يشارك في ندوة “نهضة السينما الخليجية”

“عبور” سلمان يوسف يمثل البحرين بشرم الشيخ

أعلنــت إدارة مهرجــان شــرم الشــيخ للســينما اآلســيوية عــن تفاصيــل الــدورة األولــى 
التــي مــن المنتظــر أن تعقــد خــال الفتــرة من 2 وحتى 8 من شــهر مارس المقبل برئاســة 
المخــرج مجــدي أحمــد علي، وبحضور الفنانة واإلعامية إســعاد يونس كرئيس شــرفي، 
والصحفــي والناقــد محمــد ســيد عبــد الرحيم المدير الفنــي، والكاتب مصطفــى الكيانى 

مديرا للمهرجان.

يتكــون  الحاليــة  دورتــه  فــي  المهرجــان 
مــن 5 مســابقات، و58 فيلمــا مــن 26 دولــة 
وتترســتان،  وإندونيســيا،  الفلبيــن،  وهــم 
وكوريــا  ومصــر،  وتايالنــد،  واإلمــارات، 
الجنوبية، وأفغانســتان، وفيتنــام، واليابان، 
وأذربيجــان،  وإيــران،  وســوريا،  والصيــن، 
والعراق، ولبنان، وسنغافورة، وبنجالديش، 
والهند، والســعودية، وسريالنكا، والبحرين، 
وطاجكستان، وفلسطين، واألردن وسلطنة 
جمهوريــة  المهرجــان  ويســتضيف  عمــان. 
الصيــن كضيــف شــرف، وهــى مهــداة إلــى 
الفنانــة الراحلــة ســعاد حســني، وألول مــرة 
فــي المهرجانــات المصريــة يتواجــد قســم 
 3 تتواجــد  كمــا  طويــل،  تحريــك  مســابقة 

أفالم مصرية في عرض عالمي أول.
ويشــارك المخرج البحريني ســلمان يوســف 
التظاهــرة بفيلمــه الجديــد )عبــور( الــذي تم 
إنتاجــه فــي 2019 والــذي ســيمثل مملكــة 
البحريــن ضمــن مســابقة األفــالم القصيــرة، 
وهو يعتبر احدث انتاجات المخرج الشاب، 
التــي  الفتــاة  ســارة  قصــة  الفيلــم  يتنــاول 
تتــورط فــي حــادث مــروري  ولكــن عنــدي 
فــي  أنهــا  المدنيــة  يتبيــن  بطاقتهــا  طلــب 
أوراقها الرسمية شخص آخر وهذا هو الفلم 
الخامــس للمخرج ســلمان يوســف   وما يميز 
هــذا الفــن ان  أحداثه  تدور فــي ليلة واحدة 
فتــرة  تتنــاول  التــي  أفالمــه  اغلــب  عكــس 
زمنيــة طويلــة. وفــي تصريح خــاص للبالد 
قــال عــن هــذه المشــاركة قــال “ســعيد جــدا 
لتمثيــل بلــدي البحريــن فــي هــذا المهرجان 
الكبيــر والذي تحــت ادارة ســينمائية كبيرة 
كالمخرج مجدي أحمد علي، وسط كم كبير 
العالميــة المتخصصــة ولجنــة  مــن االفــالم 
تحكيــم كبيــرة، وايضــا بطلــة الفيلــم نجمــة 
مصرية وهي ســماح زيــدان التي من خالل 
دورهــا تقــدم شــخصية قوية وصعبــة جدا، 
ومــن خــالل التركيبة الجســدية والنفســية، 

ويشارك في أحداث الفيلم النجم البحريني 
حســن محمد بشــخصية النقيــب محمد في 
دور مهــم جــدا فــي الكشــف عن الشــخصية 
الغامضــة فــي الفيلــم، وتقــدم النجمــة فــوز 
الشــرقاوي أداء رائعــا فــي أحد أهــم األدوار 
فــي الفيلم مع الفنــان البحريني الواعد عمر 
متطلبــات  لهــا  قويــة  بشــخصية  الســعيدي 
فنية كبيرة إلى جانب الفنان الشــاب محمد 

السعدون وباقي فريق التمثيل”.
وقال “اتمنى أن يكون هذا الفيلم  هو الفيلم 
الفيلــم  إخــراج  تجربــة  ســيدخلني    الــذي 
الروائــي الطويــل ، خصوصــا بعد مشــاركات 
عديدة لي،  إبرازها مهرجان دبي السينمائي 

  بفيلــم  ”االشــقر” الــذي شــارك حتــى االن في 
36 مهرجــان دولــي”. ســلمان بــدأ في مجال 
االخراج السينمائي منذ عام 2014، ودرسه 
فــي فرنســا وبريطانيــا. وتشــارك البحريــن 
ايضــا فــي الفعالية الســينمائية بندوة ضمن 
نــدوات المهرجــان بعنــوان نهضــة الســينما 
الخليجية ويشــارك فيهــا المخرج البحريني 
الكبيــر بســام الــذوادي الــى جانــب المخــرج 
والمخــرج  الجنيبــي  عبدللــه  اإلماراتــي 
العمانــي خالــد الزدجالي. يفتتــح المهرجان 
الطويــل  المصــري  التســجيلي  بالفيلــم 
“الفريق” للمخرج إسالم رسمي الذي يتناول 
الفيلــم  عمــل  فريــق  عبــر  الســينما  صناعــة 
الســينمائي، والدورة مهــداة للفنانة الراحلة 

ســعاد حســني ويتم تكريم اسمها في حفل 
االفتتــاح، كمــا يكــرم المخرج الصيني شــي 
Xie Fei والــذي يلقــب يلقــب بحكيــم  فــي 
الســينما الصينيــة، كمــا يكــرم الفنــان لطفــي 
أهــم كوميديانــات  مــن  لبيــب وهــو واحــد 
الســينما المصريــة عبر تاريخهــا، تكرم أيضا 
الفنانــة الكبيــرة هالــة صدقــي، التــي قدمت 
علــى مــدار مشــوارها الفنــي أكثــر مــن 150 
عمــال، ويعتبر المخرج علــي الغزولي عالمة 
التســجيلية  الســينما  عالمــات  مــن  كبيــرة 
فــي مصر وقد القــى تكريمه ترحيبــا كبيرا، 
وُلقب بـ “شاعر السينما التسجيلية”، الختام 
مــع النقــاد يوســف شــريف رزق هللا الناقــد 

القدير مصري.

يعتبــر فيلــم العــّراب الــذي يعتبر من 
أشــهر األفــالم عبــر التاريــخ الفيلــم 
الوحيــد الــذي اســتطاع نيــل جائــزة 
األوســكار مرتيــن عــن جزأيــه، وكان 
بطــل الفيلــم النجــم مارلــون برانــدو 
رفــض اســتالم جائــزة أفضــل ممثل 
عــن دوره فيــه اعتراضًا على موقف 
الواليات المتحدة من الهنود الحمر.

بجائــزة  فــاز  فيلــم  أّول  وكان 
 Wings األوســكار عبــر التاريخ فيلم
الــذي عــرض فــي العــام 1927 ونــال 
الجائزة في أول حفل للجائزة جرى 
في العام 1929. أما آخر نســخة من 
الحفــل التــي جــرت العــام الماضــي 
ففاز فيها فيلم ذا شــايب أوف ووتر 

.The Shape of Water

تاريخ جوائز األوسكار

 1936
 أدولف هتلر يطلق سيارة فولكس فاجن.

 1941
بريطانيا تغزو الصومال وإثيوبيا لطرد القوات اإليطالية.

 1975
اندالع تظاهرة شعبية مناهضة للحكومة اللبنانية في صيدا.

 1979
القوات الصينية تواصل غزوها لفيتنام.

 1815
 نابليون بونابرت يهرب من منفاه بجزيرة ألبا.
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كــرم نائب وزيــر الثقافة الســعودي حامد بن محمــد، في ختام 
حفالت “مهرجان شــتاء طنطورة” في محافظة العال، الفنان 

الكويتي القدير عبدالكريم عبدالقادر على مسرح مرايا.
وأحيا الحفل، الفنانان ماجد المهندس وراشــد الماجد، حيث 
قدمــا عددا من أغنياتهما الخاصة، إضافة إلى أغنيات للفنان 

عبدالكريــم عبدالقادر. في بداية الحفلــة، قال ماجد المهندس 
لجمهوره: “يسعدني أن أكون في العال المكان المشرف اللي يفرح 

القلب، وعبدالكريم عبدالقادر عمالقنا ومدرستنا في الفن”.

يحيي الموســيقار العالمــي عمر خيرت حفال موســيقيا على 
مســرح أوبرا دبي، بصحبة فرقته الموسيقية، في 16 مارس 
المقبل. وُيعد هذا الحفل هــو الثالث لخيرت وفرقته على 
نفس المســرح. كذلك، يحيي خيرت حفال موســيقيا في 1 
مــارس المقبــل داخل أحد المــوالت التجاريــة بمنطقة 6 

أكتوبــر، بمصاحبة فرقته الموســيقية ومن المقرر أن يقدم 
خيــرت مجموعة من مقطوعاته الموســيقية الشــهيرة، منها: 

ليلة القبض على فاطمة، خلي بالك من عقلك.

تعرضــت المطربة المصرية كارمن ســليمان، لموقف محرج 
أثنــاء زيارتهــا ألحــد األماكــن العامــة فــي مدينــة الرياض 
بالسعودية، حيث فوجئت بطلب من بعض الفتيات هناك 

الستخدام البخور.
وأكــدت كارمن أنها لــم تكن تعرف طريقة اســتخدامه: ”أنا 

جبت العيد على رأي حبايبي في الســعودية، قالولي اتبخري 
قلتلهــم اتبخر إزاي، قالولــي هاتي الدخان عليكــي بإيديك كده، 

وكانت النتيجة الحول وال قوة إال بالله”.

بخور كارمنعمر في دبيتكريم العمالق

طارق البحار

خالل المؤتمر الصحافي للمهرجان

سماح زيدان مع عمر السعيدي والمخرج

بسام الذوادي

26 فبراير 2019 الثالثاء
21 جمادى اآلخرة 1440



نور الشيخ تكشف عن جديدها في “وما أدارك ما أمي”

فاز فيلم  Roma بأفضل فيلم أجنبي مطيحا بالفيلم اللبناني كفر  «
ناحوم للمخرجة نادين لبكي والتي نافست علي نفس الجائزة، في 

جوائز األوسكار 2019 في دورتة الـ91، والمقام على مسرح دولبى 
بهوليوود في الواليات المتحدة األميركية. وضاع حلم المخرجة 

اللبنانية نادين لبكي بالفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي لـ”كفر ناحوم” 
بعد إعالن فوز فيلم “Roma” المنافس بجائزة أفضل فيلم “أجنبي” 

ناطق بلغة غير إنجليزية.

على  الشيخ  نــور  البحرينية  الفنانة  بــرزت 
ساحة الدراما الخليجية كوجه واعد بعدما 
“الــخــطــايــا  بمسلسل  تــجــربــة  أول  خــاضــت 
ــعــشــر” لــلــمــخــرج الــبــحــريــنــي عــلــي الــعــلــي  ال
األنظار  لتخطف  المهدي  حسين  والــكــاتــب 
بأدائها الرائع وإطاللتها األولى كممثلة بعدما 
كمذيعة  التلفزيوني  التقديم  خاضت مجال 
ــدار الــســنــوات الــمــاضــيــة فــي مجال  عــلــى مـ

اإلعالم وتحديد برنامج “هال بحرين”.
الفنانة نور الشيخ كشفت لمسافات “البالد” 
حيث  الجديدة،  الفنية  أعمالها  أحــدث  عن 
باسم  جديد  درامــي  مسلسل  لعمل  تستعد 
علي  الكويتي  للكاتب  أمــي”  ما  أدراك  “ومــا 
ــبــحــريــنــي حسين  ال والـــمـــخـــرج  الــــدوحــــان 
المسلسل  المؤمل أن يعرض  الحليبي، ومن 

بشهر رمضان المقبل.
عقد  توقيع  قــرب  عــن  الشيخ  كشفت  كما 
جـــديـــد لــعــمــل فــنــي جـــديـــد يــتــنــاول حقبة 
الــخــمــســيــنــات رافـــضـــة الــكــشــف عـــن اســمــه 
العقد،  توقيع  من  االنتهاء  لحين  وتفاصيله 
حيث أن المسلسل سيكون من إخراج علي 

العلي وللكاتبة هبة مشاري حمادة لتخوض 
علي  البحريني  المخرج  مع  فني  ثاني عمل 
الــعــلــي بــعــد مسلسل الــخــطــايــا الــعــشــر الــذي 
عـــرض بــشــهــر رمــضــان الــمــاضــي عــلــى عــدة 

قنوات خليجية.
وعبرت الشيخ عن اعتزازها الكبير بمسلسل 
ــذي قــدمــهــا بــقــوة على  “الــخــطــايــا الــعــشــر” الـ

الساحة الدرامية الخليجية بعدما نال العمل 
خصوصا  الجمهور،  من  ايجابية  فعل  ردود 
الفنية،  مسيرتها  فــي  عمل  أول  يعد  وأنـــه 
في  كتجربة  كثيرا  العمل  “أحببت  مضيفة 
أكثر عندما شاهدته  وأحببته  التمثيل  عالم 
فعل  ردة  مـــن  كــبــيــرة  بـــســـعـــادة  وشـــعـــرت 
حصد  الــذي  بالمسلسل  وإعجابهم  الجمهور 

نخبة  بمشاركة  المنطقة  في  كبيرة  شعبية 
من ابرز نجوم الدراما الخليجية..”.

وذكرت أن والدها الفنان القدير خالد الشيخ 
التمثيل  مجال  لدخولها  بشدة  رافضا  كــان 
القرار  بــأن  لها  وقــال  لها  الفرصة  أتــاح  لكنه 
هو قرارها وعندما تابع أدائها تغيرت وجهة 

نظره وكان سعيدا بنجاحها.

الثالثاء
26 فبراير 2019 
21 جمادى اآلخرة 1440
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نور الشيخ نور الشيخ متحدثة لـ “البالد سبورت”

tariq_albahhar

حسن علي

حــقــق الــنــجــم رامــــي مــالــك بــجــائــزة أوســكــار 
أفضل ممثل عن فيلم “بوهيميان رابسودي” 
نجم  شخصية  تقديم  فــي  الكبير  ادائـــه  بعد 
فرقة “كوين” الراحل فريدي ميركوري وذلك 
في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية 
الـــ91 في  النسخة  “االوســكــار” في  األميركية 
لوس انجليس. وتحدث الممثل األميركي ذو 
أنا ابن  األصــول المصرية عن أصوله، وقــال: 
مهاجرين مصريين، جزء من سيرتي يسطر 
اآلن، وأنا أشعر باالمتنان إلى جميع الحضور 
هنا، وإلى كل من آمن بي، على تلك اللحظة 
التي سأعتز بها طيلة حياتي” وينحدر رامي 
أرثوذكسية  قبطية  أســـرة  مــن  مــالــك  سعيد 
عام  المتحدة  الواليات  إلى  هاجرت  مصرية 
لمحافظة  التابعة  سمالوط  مدينة  من   1978

المنيا بمصر. 
ــــى عــالــم الــنــجــومــيــة بعد  وانــطــلــق مــالــك إل

ه  إليوت تجسيد لشخصية 
ألديرسون 
فـــــــــــــــــــــــي 
المسلسل 

التلفزيوني “مستر روبوت”. وحصل عن دوره 
عـــام.2016  إيمي  جائزة  على  المسلسل  في 
قصة  رابــســودي”  “بوهيميان  فيلم  ويحكي 
حياة المغنى فريدي ميركوري التي يجسدها 
“مالك”، لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى 
فريدي الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة 
من أكثر الفرق المحبوبة عالمًيا، ويتتبع الفيلم 
األيقونية،  أغانيهم  خالل  من  للفرقة  صعود 
حتى يصلوا إلى نجاح ال مثيل له، ولكن في 
االبتعاد عن  يقرر فريدي  تحول غير متوقع، 

الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.
أوســكــار  بجائزة  كولمان  أوليفيا  فـــازت  كما 
أفضل ممثلة عن تأديتها دور ملكة بريطانيا 
آن في فيلم “ذي فايفوريت”. وفاز “غرين بوك” 

المدنية  الحقوق  موضوع  يتناول  الــذي 
ــيــانــو أســـود  ــازف ب ــ ــع عـ مـ

يــصــبــح 

ــة في  ــالل جــول صــديــقــًا لــســائــقــه األبـــيـــض خـ
بالفصل  ــغــارق  ال المتحدة  الــواليــات  جــنــوب 
العنصري في ستينات القرن الماضي، بجائزة 

أوسكار أفضل فيلم.
“أفضل  أوســكــار  غــاغــا  لــيــدي  النجمة  ونــالــت 
ــالـــو” في  ــيــة” عـــن أغــنــيــة “شـ مــوســيــقــى أصــل
ــه ســـتـــار إز بـــــورن” الـــذي  ــ فــيــلــم “ايـ
نال  كذلك  فيه.  البطولة  دور  تــؤّدي 
الـــمـــخـــرج األمـــيـــركـــي، ســبــايــك 
لـــي، أول جــائــزة أوســكــار غير 
الطويلة  مسيرته  فــي  فخرية 
سيناريو  أفــضــل  فــئــة  فــي 
مقتبس عن فيلم “بالك 

كالنسمان”.
آدم  الـــنـــجـــم  ــر  ــ ــهـ ــ وأبـ
ــرت وفـــريـــق  ــبـ ــمـ ــيـ لـ
الــــــــروك الــشــهــيــر 
كوين الحضور 
حــيــث قــدمــوا 
 We“ أغنيتي 
 ”Will Rock You
و”We Are The Champions” وهو ما تفاعل 
قدمت  وايضا  واضــح،  بشكل  الحضور  معه 

ــيــدي غــاغــا وبــيــت مــيــدلــر وجــنــيــفــر هدسن  ل
البالغ  عروضًا خالل الحفل. واختار األعضاء 
وعلوم  فنون  أكاديمية  في  آالف   8 عددهم 
بالجوائز خالل الحفل الذي  الفائزين  السينما 

بثته محطة “إيه.بي.سي” على الهواء.

رامـي مـالـك... نجـم نجـوم األوسـكار
ــل فيلم ــض ــوك” أف ــ ــن ب ــريـ ــل مــمــثــلــة و“غـ ــض ــان أف ــم ــول ــا ك ــفــي ــي الــنــجــمــة أول

طارق البحار

جائزة أفضل فيلم: “جرين بوك”. «
جائزة أفضل ممثلة: أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم  «

“ذا فيفوريت”.
جائزة أفضل ممثل: رامي مالك عن دوره في فيلم  «

“بوهيميان رابسودي”.
جائزة أفضل مخرج: ألفونسو كوارون عن فيلم “روما”. «
جائزة أفضل ممثل مساعد: ماهرشاال علي عن دوره في  «

فيلم “جرين بوك”.
جائزة أفضل ممثله مساعدة: ريجينا كينج عن دورها  «

في فيلم “إف بيلي استريت كود توك”.
جائزة أفضل فيلم أجنبي: الفيلم المكسيكي “روما”. «
جائزة أفضل سيناريو أصلى: “جرين بوك”. «
جائزة أفضل سيناريو مقتبس: “بالك كالنسمان”. «
جائزة أفضل مونتاج صوت: “بوهيميان رابسودي”. «
جائزة أفضل مزج صوتي: “بوهيميان رابسودي”. «
جائزة أفضل تصميم إنتاج: “بالك بانثر”. «

جائزة أفضل مؤثرات بصرية: “فرست مان”. «
جائزة أفضل مونتاج: “بوهيميان رابسودي”. «
جائزة أفضل تصوير سينمائي: “روما”. «
جائزة أفضل موسيقى تصويرية: “بالك بانثر”. «
جائزة أفضل أغنية: “شالو” من فيلم “إيه ستار إيز  «

بورن”.
جائزة أفضل تصميم أزياء: “بالك بانثر”. «
جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: “سبايدر مان:  «

إنتو ذا سبايدر فيرس”.
جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: “ باو”. «
جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: “فري سولو”. «
جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير: “ بيريود. إيند أوف  «

سينتينس”.
أفضل فيلم روائي قصير: “سكن”. «
جائزة أفضل ماكياج وتصفيف شعر: “فايس”. «

القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز الرئيسة:

لقطة جماعية للفائزين

خالل تقديم العرض الموسيقي في الحفلة

ليدي جاجا المخرج األميركي سبايك لي

لقطة جماعية شاملة لكل الفائزين
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تعاطي المخدرات لم يعد جناية في اإلمارات

وافقت حكومة اإلمارات على تخفيض تصنيف استخدام المخدرات 
غير المشــروعة إلى جنحة كما تم توفير خيارات أخرى غير الســجن 
لمرتكبــي جرائــم المخــدرات ألول مرة، في ظل تغييــرات في قانون 

مكافحة المخدرات تشهدها اإلمارات.
وبحســب الموقــع اإللكترونــي لصحيفــة )The National( اإلماراتيــة، 
فقــد خفضــت عقوبــة الســجن من 4 ســنوات كحــد أدنى إلى ســنتين 
فقــط. كمــا أعطــي النائــب العــام ســلطة إرســال الجانــي للعــاج دون 
اللجــوء إلــى المحكمــة، بعــد الحصــول علــى المشــورة مــن الشــرطة 

والنيابة العامة.
وشــملت الخيــارات الخاصــة بمرتكبــي جرائــم المخــدرات ألول مــرة 
إرســالهم إلــى مركــز إعــادة التأهيــل، أو غرامــة مالية قدرهــا 10000 

درهم أو خدمة مجتمعية.
يذكــر أن رئيــس الدولــة، الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان، قد أصدر 
تعديــاً علــى القانون األصلي )الذي أصدر العام 1995( ينص على أن 
تعاطــي المخــدرات لم يعــد جناية. وبموجب هــذه التعديات، يكون 
لــدى المحاكــم خيار إضافــة غرامة ال تقل عــن 10000 درهم كعقوبة 

للمتهمين المتسلســلين. وإذا تم تســليم أحد متعاطي المخدرات من 
قبل أسرته إلى مركز إعادة التأهيل أو الشرطة أو المدعي العام، فلن 
يواجــه أي عقوبــة وســيبقى فــي العاج حتــى يقرر المركــز أنه يمكن 
اإلفــراج عنهم. في الســابق، كانت هــذه الحالة فقط إذا قام متعاطي 
المخدرات بتســليم نفســه للشــرطة. وبموجب هذه التعديات أيًضا، 
تــم تقليــص الفتــرة التــي يتــم يقضيهــا المتعاطــي فــي مراكــز إعادة 

التأهيل من 3 سنوات إلى سنتين فقط.

يذكر أن خبيرة مراقبة المخدرات ومنع الجريمة في مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسماء فخري، قد  «
أشادت بهذه التغييرات. وقالت “تعتبر دولة اإلمارات واحدة من الدول الرائدة في محاولة النظر إلى موضوع التخلص من 

المخدرات من منظور صحي وتغيير القوانين ليس باألمر السهل. لذا، فهذه التغييرات خطوة جديرة بالثناء”.

يعــد ارتفاع معدالت العنوســة في العراق 
ظاهــرة خطيــرة، بعد أن بلغت نســبتها ما 
يقــارب الـ70 %، بحســب إحصائيات غير 
رســمية لمنظمــات تعنــى بشــؤون المــرأة. 
المجتمــع  فــي  اإلنــاث  عــدد  ويتجــاوز 
وتقــول  نســمة،  18مليــون  العراقــي 
المنظمــات الدوليــة إن العانس هي المرأة 
التــي تجــاوز عمرها 35 عامــا، ولم تتزوج 
بعــد. وتعود أســباب العنوســة إلى الوضع 
االقتصــادي فــي البــاد، وتفشــي البطالــة 
والهجرة والحــرب والصراعات الداخلية، 

والفارق التعليمي.
ويشهد المجتمع العراقي درجة عالية من 
العنوسة وتأخر سن الزواج بين أعمار 18 

إلى 45 سنة.

وأصبحت فئة كبيرة من الفتيات  «
العراقيات يشعرن أنه لم يعد 

مقبوال أن ينتظرن حتى يأتي إليهن 
شخص يتقدم للخطوبة أو الزواج 

ألنهن قد ينتظرن طويال، مما 
يجعلهن يقبلن بأول شاب يتقدم 

لهن دون التفكير والسؤال عنه، 
والنتيجة غالبا ما تكون سيئة.

“العنوسة” حقيقة 
مفزعة في العراق

عالــم  تعــاون  عاًمــا،   30 مــن  يقــرب  مــا  منــذ 
رياضيات واختصاصي علم نفس الستكشــاف 

واحدة من أسرار العاقات الزوجية.
وتمكــن االختصاصــي النفســي جــون غوتمــان 
تحســين  علــى  لمســاعدته  أداة  صنــع  مــن 
المشــورة لــأزواج المضطربين بمســاعدة عالم 
الرياضيــات جيمــس مــوراي، المتخصــص فــي 
توصــا  وقــد  البيولوجيــة.  العمليــات  تكويــن 

الختراع أداة تحدد مدى تفاعل األزواج خال 
المناقشــة لتتنبأ بالطرف الذي سيميل للطاق. 
وانقسمت دراسات غوتمان إلى قسمين، األول 
مختــص بصعوبــات العاقــة، والثانــي حــدد 7 

مبادئ تعين األزواج على إدارة الخافات.

وبفضل هذه األداة تمكن غوتمان على  «
مدار الـ 25 سنة الماضية من التنبؤ 

باحتمالية وقوع الطالق بين الزوجين 
بدقة تبلغ 94 % بعد بضع دقائق من 

وضعهم تحت المالحظة.

رائــد  أول  انطــاق  موعــد  اإلمــارات  أعلنــت 
فضاء إماراتي إلى خارج الكرة األرضية.

وذكــرت اإلمــارات امــس االثنين أنها سترســل 
إمــا هــزاع المنصــوري أو ســلطان النيــادي إلى 
محطــة الفضــاء الدوليــة في 25 ســبتمبر على 
متن الصاروخ الروســي “سويوز”. وكان حاكم 
دبــي الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم قــد 
فــي  المحتمليــن  الفضــاء  رواد  أســماء  أعلــن 

سبتمبر الماضي.

واختير المنصوري والنيادي من  «
بين أكثر من 4000 مرشح إماراتي 

لهذه المهمة، على أن ُيعلن رسميا 
عن اسم الشخص المشارك في 

المهمة في مايو المقبل. وأكد رائدا 
الفضاء اإلماراتيان، أمس االثنين، 

أنه بغض النظر عمن سيتم اختياره 
للتوجه إلى المحطة، فإن األهم أنه 

سيكون إماراتيا.

استخدام الرياضيات للتنبؤ باحتمالية الطالق

أول رائد إماراتي ينطلق للفضاء في سبتمبر

فنانون شعبيون خال رقصة التنين على خلفية 
شعلة لحديد منصهر خال االحتفاالت بمهرجان 
المصابيح الصينية في آنشان بمقاطعة قويتشو، 

الصين  )رويترز(

أظهــر مقطــع فيديــو، رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي، وهــي 
تتعلــم لعــب “البليــاردو” فــي جو مــن المرح، علــى يد نظيرهــا اإليطالي 
جوزيبــي كونتــي، وذلــك خــال تواجدهمــا فــي مدينــة شــرم الشــيخ 
المصريــة لحضــور القمــة العربية األوروبية. وظهــرت ماي في الفيديو 
الذي نشره المسؤول اإليطالي على حسابه الرسمي في “تويتر”، وهي 
تحاول لعب “البلياردو”، بينما كانت تقول: “سيتطلب األمر دعما كبيرا، 

إال أن حالتي ميؤوس منها”.

وطلبــت مــاي مــن كونتــي أن يريها كيفية ضــرب الكرة، ليقوم األخيــر بفعل ذلك، 
تــاركا الــدور لرئيســة الــوزراء البريطانيــة التي اســتعانت برئيــس موظفيها غافن 
بارويــل. وتحضــر مــاي القمــة فــي شــرم الشــيخ المصريــة، بحضــور رؤســاء دول 
وحكومات من 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث عدد من القضايا االســتراتيجية 
التي تؤثر في استقرار المنطقة والعالم. ووضعت جدول أعمال القمة 3 أطراف، 
هــي جامعــة الدول العربيــة واالتحاد األوروبــي والدولة المضيفــة مصر، ويتوقع 

كثيرون أن تؤسس لمرحلة جديدة بين الدول العربية واالتحاد األوروبي.

“درس بلياردو” لتيريزا ماي... 
ونظيرها اإليطالي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

العدالة للطرفين

تفاعل متابعو إنستغرام “الباد” 
مع الخبر المنشــور أمس بعنوان 
الشــرعية  الكبــرى  “المحكمــة 
تســتمع بالفيديــو لســيدة تطلب 
الطــاق عبــر برنامــج تواصــل”. 
posi�  وقالــت صاحبــة حســاب

ليــس  الطــاق  إن   tive.life3
بالمسألة البسيطة أو من روتين 
الحيــاة، معتبــرة أن من األفضل 
وجود األطراف وتسوية األمور 

وتحقيق العدالة للطرفين.

تصرف أسرع من البرق وغريزة أمومة قوية 
ســاهما فــي إنقــاذ طفــل مــن تحــت عجــات 
فيتنــام.  فــي  ســريع  طريــق  علــى  شــاحنة 
بدأت الحكاية على شــارع ســريع في منطقة 
غــوي بمقاطعــة نــام دينــه فــي فيتنــام عندما 
كانــت األم تحمــل ابنهــا علــى دراجــة ناريــة 
يقودهــا الزوج، بحســب موقع “ميل أوناين” 
البريطاني. وبحســب لقطات فيديو، اصطدم 
ســائق ســيارة بالدراجــة الناريــة، األمــر الــذي 
أدى إلــى ســقوط المــرأة والطفــل بينمــا نجح 
ســقطت  وعندمــا  المركبــة.  بموازنــة  الــزوج 
المــرأة مع الطفل، اندفع الطفل نحو منتصف 
الشــارع، باتجاه شــاحنة مســرعة في االتجاه 

المعاكس على الجانب اآلخر من الطريق.

ولوال غريزة األم وسرعة بديهتها  «
وتصرفها لكاد الطفل ينسحق تحت 

عجات الشاحنة، وربما هي أيضا. 
فقد تمكنت األم من التقاط الطفل 
قبل لحظة فقط من مرور عجات 

الشاحنة فوقه.

لحســن حــظ رجــل فــي التســعين مــن 
عمــره أنــه يتمتع بمعــدة حديدية، وإال 
لربمــا فقــد حياته بعــد “اللبن العجيب” 
الذي تناوله دون حتى أن يدرك طعمه 

المختلف.
فــي  حتــى  شــخص  أي  تنــاول  ولــو 
نصــف عمــره “نصــف” مــا تناولــه الجد 
غريــب  “لبــن  مــن  بوبــي  التســعيني 
عجيــب” لســقط علــى األرض مريضــا 
يتلــوى، وفقا لمــا ذكرته صحيفة مترو 

البريطانية.

فقد نشرت أليكس ستاين، حفيدة  «
بوبي، على حسابها في تويتر، 

صورة له بعد أن تناول ربع دلو 
من الطالء المائل إلى األخضر، 

دون أن تظهر عليه أي مؤشرات 
االنزعاج من الطعم الغريب لما 

اعتقده لبن. وقالت أليكس “لقد 
تناول جدي ربع دلو الطالء اليوم، 

معتقدا أنه يشرب اللبن”.

معجـزة أم تنقـذ 
ابنهـا مـن تحـت 

شاحنـة

تسعيني ذو معدة 
حديدية يلتهم 

“دلو الطالء”
أثبت مهاجم نادي أرسنال اإلنجليزي، بيير إيميريك أوباميانغ، أن له “لمسة ذهبية” ليس داخل 

المستطيل األخضر فحسب، بل خارجه أيضا، إذ وثق مقطع فيديو سيارة الاعب الباذخة.

الغابونــي  المهاجــم  ورصــد مقطــع فيديــو 
البالغ من العمر 30 عاما، وهو يقود ســيارة 
المبورغينــي  طــراز  مــن  الثمــن  باهظــة 
العاصمــة  شــوارع  أحــد  فــي  افنتــادور 
البريطانية لندن، وفق ما أوردت صحيفة “ 

صن” البريطانية، أمس االثنين.

ومما زاد من رفاهية السيارة، طالء  «
هيكلها الخارجي بالذهب، ليصل 
ثمنها إلى 353 ألف دوالر أميركي، 

بحسب ما أظهر الفيديو الذي نشره 
شقيق مهاجم “المدفعجية” على 

تطبيق “إنستغرام”.

استعراض البذخ من مهاجم “المدفعجية”

ليدي جاجا تفوز بجائزة أوسكار أفضل أغنية أصلية عن فيلم “ستار  «
إز بورن” خالل حفل توزيع جوائز األوسكار الـ91، الذي أقيم على مسرح 
“دولبي” في لوس أنجلوس. وأظهرت النجمة األميركية أناقة من نوع 

خاص وبقيمة “باهظة”، فقد زينت عنقها، بحلية ثمينة جدا من نوع 
“تيفاني”، قيمتها تتجاوز 30 مليون دوالر. ويعرف عن أوباميانغ عشقه للسيارات الباذخة، إذ يملك أيضا سيارة من طراز فيراري يبلغ ثمنها 

مليون و300 ألف دوالر، وهي واحدة من 499 سيارة صنعت من هذا النوع في العالم.

السنة الحادية عشرة - العدد 3787

الثالثاء
26 فبراير 2019 

21 جمادى اآلخرة 1440

فاضل المؤمن

سيد محمد المحافظة
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