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بنعمــة هللا وفضله، غادر رئيــس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
بحفــظ هللا ورعايتــه المستشــفى بعد أن مّن هللا 

تعالى على سموه بنعمة الشفاء.
البــاد  لعاهــل  والتقديــر  الشــكر  ســموه  وجــدد 

صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
علــى متابعــة جالتــه وســؤاله الدائــم واطمئنانه 
علــى صحــة ســموه، كمــا توجــه ســموه بالشــكر 
إلــى ولــي العهد نائب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة على مشــاعر 

سموه الطيبة باالطمئنان على صحة سموه.

وقال سموه “غمرني شعب البحرين بفيض حب 
واهتمــام ســيظل ماثــا ولــن أنســاه لهذا الشــعب 
الكريــم، فمــا وجدتــه منهــم صغيــرا وكبيــرا مــن 
حرص على الســؤال عني واالطمئنان كان مبعثا 
لاعتزاز ودليا على معدن هذا الشــعب األصيل، 
وإن دعــاء مواطنينــا كان بعــد هللا معيننا وســببا 
فيمــا نحــن فيــه اليــوم مــن صحــة وللــه الحمــد. 

واألبــي  بأخاقــه  الكريــم  الشــعب  لهــذا  فشــكرا 
بمواقفــه والنبيــل بشــيمه، ومهمــا قدمنــا ألبنائنــا 
مــن وقــت وبــذل وجهــد أمــام هــذا النهــر المنهمر 
مــن المحبــة نحــس بالتقصيــر فشــعب البحريــن 
يحفــظ  أن  أســأل  وهللا  الخيــر،  كل  يســتحق 
مملكتنا الغالية ويديم عليها هذه المحبة وشعور 

العائلة الواحدة التي مّن هللا بها عليها”.

سمو األمير خليفة أقام الدولة الحديثةتقليد العاهل وسام نجمة األكاديمية الكبرى

سمو رئيس الوزراء يغادر المستشفى

سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراءجاللة الملك لدى استقباله رئيس األكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية
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 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

 على ما أفاء اهلل به على سموه من نعمة

 الصحة والشفاء، سائلين المولى عز وجل أن

 يحفظ سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة مسيرة

.العطاء والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

زايد بن راشد الزياني
رئيس مجلس إدارة

 هيئة البحرين للسياحة والمعارض
وجميع منتسبي الهيئة



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 

صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء الموقر

حفظه اهلل

على ما أفاء اهلل به 
على سموه من نعمة الصحة والشفاء، 
سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه
 ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة
 والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء

 والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه.

الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
وزير الكهرباء والماء

والرئيس التنفيذى لهيئة الكهرباء والماء
ونواب الرئيس التنفيذي والمديرين وجميع منتسبي الهيئة

ومنتسبي وحدة الطاقة المستدامة
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 ابتهجت مملكة البحرين وشعبها بسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به
 على سموه من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه
 ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة
 والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء

والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

جميل بن محمد علي حميدان
وزير العمل والتنمية االجتماعية

وجميع منتسبي الوزارة

قرت عين البحرين
بسالمة فخرها
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الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  اســتقبل 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة في قصر 
الصخيــر أمــس رئيس األكاديمية الروســية 
للعلوم الطبيعية أوليغ كوزنتســوف ترافقه 
عضــو األكاديميــة يلينــا ســيفتش نيكيفــا، 
وعضــو مجلــس النــواب الروســي ورئيــس 
لجنــة الصداقة البرلمانية الروســية العربية 

رسول بوتاشوف بوريســوفيتش؛ بمناسبة 
رئيــس  قلــد  حيــث  المملكــة،  زيارتهــم 
نجمــة  وســام  الملــك  جاللــة  األكاديميــة 
األكاديمية الكبرى من الدرجة األولى نيابة 
عــن علمــاء األكاديميــة مــن مختلــف دول 
العالــم، حيــث يعــد هــذا الوســام مــن أهــم 
األوســمة العلميــة الرفيعــة؛ تقديــرًا لجهــود 

جاللة الملــك وحرصه على تطوير مختلف 
ودوره  والتكنولوجيــا  العلــوم  مجــاالت 
الكبيــر فــي تعزيــز العالقــات الوطيــدة بين 

البلدين الصديقين. 
ورحــب جاللتــه بأوليغ كوزنتســوف، معربا 
عــن شــكره وتقديــره بمنــح جاللتــه نجمــة 
أفضــل  ترعــى  التــي  العريقــة  األكاديميــة 
أبحــاث المفكريــن العلمييــن واإلبداعييــن، 

وتســاهم في تقدم التكنولوجيا في روسيا 
ودعــم مبــادرات الشــباب، مشــيدا جاللتــه 
بعمق العالقات وروابط الصداقة الراســخة 
التــي تجمــع بيــن مملكــة البحرين وروســيا 
المشــترك  الحــرص  ظــل  فــي  االتحاديــة 
الثنائــي  التعــاون  لتعزيــز  الدائــم  والســعي 
فــي المجــاالت  كافة خصوصــا في قطاعي 
البحــث العلمــي واألكاديمــي لمــا يشــكالنه 

مــن قاعدة هامــة لجميــع مبــادرات التنمية 
اقتراحــات  مــن  يقدمانــه  ومــا  البشــرية، 
ناجحــة البد من اســتثمارها لخدمة أهداف 

النهضة الشاملة.
 وأعــرب جاللتــه عــن تقديــره للــدور الــذي 
يقــوم بــه الرئيــس الروســي فالديمير بوتن 
التاريخيــة  البلديــن  عالقــات  تعزيــز  فــي 
القائمة على االحترام والتنســيق المشترك، 

االتحاديــة  لروســيا  الملــك  جاللــة  متمنيــا 
وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.

 ومن جهته، عبر رئيس األكاديمية الروسية 
للعلوم الطبيعية عن شكره وتقديره لجاللة 
الملــك علــى حفــاوة االســتقبال، معربــا عــن 
اعتــزازه بجهود جاللته لتشــجيع التنســيق 
والتعــاون المشــترك مــع روســيا االتحاديــة 

في مجال العلوم واألبحاث.

المنامة - بنا

تقليد العاهل وسـام نجمة األكاديميـة الكبرى
جاللة الملك يشيد بعمـــــق العالقـــــــات والصداقــــــة الراسخــــــــة مع روسيـــــــا



اســتقبل عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، بحضور القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، في قصر الصخير أمس سفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين جستن سيبريل، الذي قدم 

لجاللته قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية األميركية، قائد األسطول الخامس الجديد الفريق بحري جيمس مالوي.

ورحــب صاحــب الجاللــة الملــك بالفريــق 
بحري مالوي وهنأه بهذه المناسبة، متمنًيا 

له دوام التوفيق والســداد لتحقيق كل ما 
يخدم قضايا األمن والسالم في المنطقة.

وأشــاد جاللته بعمق العالقــات التاريخية 
البلديــن  التــي تجمــع  الوثيقــة  والشــراكة 

الصديقيــن والمبنيــة منــذ عقــود طويلــة 
على الثقة واالحترام والتنسيق المشترك، 
يشــهده  الــذي  المســتمر  بالتطــور  منوًهــا 
التعــاون الثنائــي خصوصــا فــي المياديــن 
العســكرية والدفاعية بمــا يخدم األهداف 

والتطلعات المشتركة.
وأثنــى جاللتــه خــالل اللقــاء علــى الــدور 

اإلدارة  بــه  تضطلــع  الــذي  المحــوري 
األميركيــة فــي حفــظ األمــن واالســتقرار 
وتعزيز الســالم العالمي، كما أعرب العاهل 
قــادة  بذلهــا  التــي  للجهــود  تقديــره  عــن 
والذيــن  الســابقين  الخامــس  األســطول 

قاموا بأداء واجبهم على الوجه األكمل.
ومــن جانبــه، أعــرب الفريق بحــري مالوي 

عــن شــكره وتقديــره لجهود جاللــة الملك 
فــي توثيــق روابــط الصداقــة التاريخيــة 
وتعزيــز التعــاون العســكري والدفاعي مع 
مشــيًدا  األميركيــة،  المتحــدة  الواليــات 
بــدور مملكــة البحرين وإســهاماتها الهامة 
في إرســاء دعائم الســلم واالستقرار على 

مستوى العالم.

جاللة الملك يستقبل قائد القوات البحرية األميركية

المنامة - بنا

التعاون العسكري مع أميركا يخدم األهداف المشتركة
جاللــة الملــك يرحب بقائــد األســطول الخامس الجديــد ويشــيد بالعالقــات التاريخية

09 local@albiladpress.com

الثالثاء
8 يناير 2019 
2 جمادى األولى 1440

العاهل يؤكد دور الكّتاب في االرتقـــاء بالمسيــرة الثقافيـــة

جاللتــــه يشيد باإلسهامــات الرائـدة للمــرأة البحرينيــــة

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة فــي 
لولــوة  الكاتبــة  أمــس  الصخيــر  قصــر 
بودالمــة، التــي تشــرفت بإهــداء جاللته 
كتابــا بعنــوان “قراءة فــي خطابات حمد 
بــن عيســى” ويتنــاول أهميــة الخطابات 
السامية وما تحمله من مضامين تعكس 

توجهات جاللته لكل ما من شــأنه تعزيز 
مكانــة مملكــة البحرين ودورهــا الريادي 

في المجاالت كافة.
وأثنــى جاللــة الملك علــى الجهد الطيب 
هــذا  إعــداد  فــي  الكاتبــة  بذلتــه  الــذي 
المؤلــف، والذي يعد إضافة مهمة لمكتبة 
جاللتــه  مشــيًدا  الوطنيــة،  اإلصــدارات 
باإلسهامات الرائدة للمرأة البحرينية في 

المجال الثقافي واإلعالمي من خالل ما 
تقدمه من أعمال أدبية وفكرية قيمة.

كما أكد جاللته الدور المهم الذي يضطلع 
بــه أصحــاب الــرأي والفكــر مــن الكتــاب 
واإلعالمييــن والصحافييــن البحرينيين 
واالرتقــاء  العــام  الــرأي  تنويــر  فــي 
بهــدف  واألدبيــة؛  الثقافيــة  بالمســيرة 
تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة المجتمع 

البحرينــي والدفــاع عن قضايــاه، متمنًيا 
جاللته للكاتبة دوام النجاح والتقدم.

شــكرها  بالــغ  عــن  الكاتبــة  وأعربــت 
الجاللــة  لصاحــب  وتقديرهــا  وامتنانهــا 
الملــك علــى مــا يلقــاه رجــال الصحافــة 
واإلعــالم مــن رعايــة ودعــم مســتمرين 
من لدن جاللته؛ ليواصلوا أداء رسالتهم 

الوطنية.

المنامة - بنا
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رفــع مجلــس الــوزراء خالــص تهانيه إلــى رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان آل خليفــة علــى مــا أفــاء هللا به على 
ســموه من نعمة الصحة والشــفاء، ســائالً المولى 
عــز وجــل أن يحفظ ســموه ويديــم عليه الصحة 
والعافية والعمر المديد لمواصلة مســيرة العطاء 
وأشــاد  أبنائــه،  وكافــة  للوطــن  والنمــاء  والبنــاء 
الــذي  الكبيــر  الوطنــي  بالــدور  الــوزراء  مجلــس 
يضطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
في مســيرة مملكة البحرين الزاهرة وبإســهامات 
ســموه المميــزة في تعزيز أســس ودعائــم الدولة 
الحديثــة ممــا كان لــه عظيــم األثــر فــي تحقيــق 
ثابتــة  بخطــى  الســير  ومواصلــة  التطلعــات 

ومســتمرة علــى طريــق النجاح والتقــدم والخير 
لصالــح أبنــاء البحريــن كافــة فــي ظــل المســيرة 
التنمويــة الشــاملة لعاهــل البالد صاحــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جــاء ذلــك لــدى تــرؤس ولــي العهــد نائــب القائــد 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس  النائــب األول  األعلــى 
صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفــة الجلســة االعتياديــة األســبوعية لمجلس 
الــوزراء وذلــك بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس. 
وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر 

عقب الجلسة بالتصريح التالي:
بمناسبة الذكرى الـ 22 لتأسيس الحرس الوطني، 
فقــد أشــاد مجلس الــوزراء بالدور الــذي يضطلع 
المؤسســات  جانــب  إلــى  الوطنــي  الحــرس  بــه 
األمنيــة والعســكرية في منظومــة األمن وتأمين 

االســتقرار في البالد، منوها المجلس بما يشــّكله 
الحــرس الوطني إلى جانــب قوة دفاع البحرين، 
للــذود عــن  الداخليــة مــن حصــن منيــع  ووزارة 
المكتســبات الوطنية ومنجزات المملكة. مشــيدا 
المجلــس بالمســتوى الرفيــع الذي يبلغه منتســبو 
الحــرس الوطنــي عامــا بعد عــام برئاســة الفريق 
آل  بــن عيســى  الشــيخ محمــد  ركــن ســمو  أول 
خليفــة ومــا يقومــون به مــن أدوار وطنية كبيرة 
بــكل احترافيــة واســتعداد تــام لتلبيــة الواجــب 

بكل اقتدار.
بعد ذلك، وجه صاحب الســمو الملكي ولي العهد 
نائــب القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات  كافــة  الــوزراء 
إلــى التعــاون الوثيــق والتــام فيما بينهــا لتوجيه 
الجهود الحكومية لخدمة المواطن الذي يشــكل 

محــور برنامــج عمــل الحكومــة، مشــددا ســموه 
علــى تحقيق أقصى قدر من التعاون مع مجلس 
النــواب والتعاطي اإليجابــي المرن معه لتحقيق 
ما جاء في برنامج عمل الحكومة وتكريس مبدأ 

الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي هذا الصدد، أكد مجلس الوزراء أن برنامج 
الرئيســة  الدعائــم  أحــد  الحكومــة يشــكل  عمــل 
للعمــل الحكومــي خالل الســنوات األربــع المقبلة 
لتحقيــق  يســعى  الــذي  الواحــد  الفريــق  بــروح 
األهــداف اإلســتراتيجية للمملكــة وتنفيــذ الرؤى 
الطموحــة للمســيرة التنمويــة الشــاملة لصاحــب 
الجاللــة الملــك، والــذي اشــتمل علــى خطــة عمل 
األساســية  الثوابــت  لتعزيــز  المعالــم  واضحــة 
للدولــة والمجتمــع، ومواصلــة تعزيــز االســتدامة 
الماليــة والتنميــة االقتصاديــة إلى جانــب تأمين 

المنامة - مجلس الوزراء

سمو ولي العهد: توجيه الجهــــــود الحكومية لخدمة المواطن
مجلــس الــوزراء يشــيد بالــدور الوطنــي الكبيــر الــذي يضطلــع بــه ســمو األميــر خليفــة

المســتدامة، وتحقيــق  للتنميــة  الداعمــة  البيئــة 
التنميــة الشــاملة التــي ترتكــز على مبــادئ رؤية 
مملكــة البحريــن 2030 االســتدامة والتنافســية 

والعدالة.
بعدهــا، نظــر المجلــس فــي المذكــرات المدرجــة 

على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي:
المؤشــرات  أهــم  علــى  المجلــس  اطلــع  أوالً: 
 ،2018 العــام  مــن  الثالــث  للفصــل  االقتصاديــة 
مختلــف  فــي  إيجابيــا  نمــوا  أظهــرت  والتــي 
القطاعــات االقتصاديــة مقارنــة بالفصــل الثالــث 
من العام 2017، وقد بينت المؤشرات أن الناتج 
المحلــي اإلجمالــي بلــغ 3.18 مليــار دينــار بنمــو 
ســنوي قــدره 1.6 % مقارنة بالفصــل الثالث من 
التجــاري  التبــادل  2017، كمــا زاد حجــم  العــام 
بنســبة 20 % ســنويا، إذ بلــغ 2.2 مليــار دينــار، 

فيما شــهد العجز في الميــزان التجاري انخفاضًا 
بنســبة 8.8 % مقارنــة بالفصــل الثانــي من العام 
نفســه، بينمــا تــم خالل الفصــل الثالث مــن العام 
باســتثمار  ترخيصــا صناعيــا   12 إصــدار   2018
ذلــك  جــاء  وقــد  دينــار،  مليــون   21.5 قــدره 
خــالل اســتعراض المجلــس للمذكــرة المرفوعــة 
بهــذا الخصــوص مــن وزيــر الصناعــة والتجــارة 

والسياحة.
ثانيــا: وافــق مجلــس الوزراء علــى التوقيع على 
مذكــرة تفاهــم للتعــاون في مجال النفــط والغاز 
بشأن مشــاريع التنقيب الستخراج النفط والغاز 
فــي القاطــع البحــري الشــمالي وذلك بيــن الهيئة 
الوطنيــة للنفــط والغــاز وشــركة ENI اإليطاليــة؛ 
بشــأن  اتفــاق  إلــى  التوصــل  إمــكان  لمناقشــة 
استكشــاف وتطويــر وإنتاج النفــط والغاز ضمن 

القاطع المذكور، وقرر المجلس أن يتم التنسيق 
في هذا الخصوص مع اللجنة الوزارية للشــؤون 

القانونية والتشريعية.
الالئحــة  تعديــل  الــوزراء  بحــث مجلــس  ثالثــا: 

النموذجيــة للنظــام األساســي للمراكــز والهيئات 
شــؤون  وزارة  إلشــراف  الخاضعــة  الشــبابية 
بدوريــة  التعديــل  ويتعلــق  والرياضــة  الشــباب 
انعقاد اجتماعات مجلس إدارة المراكز والهيئات 
الشــبابية الخاضعــة إلشــراف الــوزارة المذكورة، 
وقــد قرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا 
الغرض من وزير شــؤون الشــباب والرياضة إلى 
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

رابعــا: أحال مجلــس الوزراء إلى مجلس النواب 
مشــروع قانــون بإضافــة فقرة جديــدة برقم )ج( 
إلــى المــادة )32( مــن قانــون العمــل فــي القطــاع 
األهلــي الصــادر بالقانــون رقــم )36( لســنة 2012 
المعــد بنــاء علــى االقتــراح بقانــون المقــدم مــن 
مجلــس النواب، وقرر المجلس إشــفاعه بمذكرة 

برأي الحكومة حوله.

والمجتمــع للدولــة  األساســية  الثوابــت  لتعزيــز  المعالــم  واضحــة  عمــل  خطــة 
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 ابتهجت مملكة البحرين وشعبها بسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به

 على سموه من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه

 ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة

 والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء

والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

الحمدهلل على
السالمة يابوعلي

 ابتهجت مملكة البحرين وشعبها بسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به

 على سموه من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه

 الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد لمواصلة

مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

 م. عصام بن عبداهلل خلف
وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

والوكالء والوكالء المساعدون والمدراء العموم
وجميع منتسبي الوزارة

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة مســاء أمس اتصاال هاتفيا من 
رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت 
جابــر  الشــيخ  ســمو  أخيــه  الشــقيقة 
المبــارك الحمــد الصبــاح اطمأن خالله 
علــى صحــة صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء، داعيــا هللا عــز وجــل 
أن يديــم علــى ســموه موفــور الصحة 
ســمو  وأشــاد  والعافيــة.  والســعادة 
الشــيخ جابــر المبارك بجهــود صاحب 

فــي  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
تعزيــز عالقات األخوة والتعاون التي 
تربــط بيــن البلدين الشــقيقين، مؤكدا 
ما يحظى به سموه من مكانة ومحبة 
بدولــة  أشــقائه  قلــوب  فــي  كبيــرة 
الســمو  صاحــب  وأعــرب  الكويــت. 
الــوزراء عــن خالــص  الملكــي رئيــس 
شــكره وتقديره لســمو رئيس مجلس 
الــوزراء بدولة الكويت الشــقيقة على 
واألخويــة،  الصادقــة  ســموه  مشــاعر 
متمنيا ســموه لدولة الكويت الشقيقة 
قيــادة وحكومــة وشــعبا دوام الرفعة 

والتقدم.

أمر ولي العهد النائب األول لرئيس 
مجلــس  رئيــس  الــوزراء  مجلــس 
الســمو  صاحــب  المدنيــة  الخدمــة 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل 
خليفة بإحالة وكيل وزارة مســاعد 
لــوزارة خدمية إلى النيابــة العامة؛ 
للتحقــق مــن شــهادته العلميــة، كما 
الحكوميــة  الجهــات  ســموه  أمــر 
الخدمــة  ديــوان  مــع  بالتعــاون 
العالقــة  ذات  والجهــات  المدنيــة 
الشــامل علــى شــهادات  بالتدقيــق 
جميــع حاملي المناصــب العليا في 
الحكومــة ورفــع تقريــر بذلــك إلــى 

مجلس الخدمة المدنية.
وأكــد ســموه أننــا ماضــون وبعــزم 
المســيرة  أهــداف  تحقيــق  نحــو 
عاهــل  بقيــادة  الشــاملة  التنمويــة 
البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة مــن خــالل 
وتطويــر  الدولــة  بنــاء  مواصلــة 
مؤسســاتها على أســس من العدالة 

والحرية واالنفتــاح والديمقراطية 
الجهــد  مــن  منــا  ذلــك  أخــذ  مهمــا 

والوقت.
مبــدأ  أن  علــى  ســموه  وشــّدد 
وشــامل  األركان  متكامــل  العدالــة 
المــدى ويكفــل حقــوق المواطنيــن 
ويســتلزم واجــب احتــرام تطبيــق 
يضمــن  فكمــا  وأحكامــه،  القانــون 
لجميــع أبنــاء البحريــن الحــق فــي 
وممارســة  بتكافــؤ  الفــرص  نيــل 
دورهم في بنــاء المجتمع ونهضته 
والحصول على مختلف الخدمات، 
فإنــه يعــّزز كذلــك أمــن واســتقرار 

المجتمع.

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
اتصاال من جابر المبارك الصباح

إحالة وكيل مساعد إلى النيابة 
العامة للتحقق من شهادته

سمو الشيخ جابر المباركسمو رئيس الوزراء

بأمر من سمو ولي المنامة - بنا
العهد.. وتدقيق 

شامل على 
شهادات أصحاب 

المناصب العليا

ياسر الناصر



حققت إدارة مكافحة المخدرات باإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية بوزارة 
الداخليــة، نجاحــات وإنجــازات بــارزة في مجــال التصدي لقضايــا تهريب وتعاطي 
المخــدرات ســواء علــى المســتوى األمنــي أو على المســتوى المجتمعــي، حيث تنفذ 
خطــة أمنيــة ترتكــز علــى مكافحة العــرض من المخــدرات والطلب عليهــا من خالل 
ضبــط العصابــات اإلجراميــة التــي تقــوم بتهريــب المخدرات إلــى مملكــة البحرين، 

إضافة إلى التصدي للمروجين والمتعاطين.

وتعد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات 
التــي أطلقهــا وزيــر الداخليــة الفريق أول 
ركن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفة 
العالمــي  باليــوم  البحريــن  احتفــال  فــي 
لمكافحــة المخدرات العــام 2015 من أهم 
مكافحــة  مجــال  فــي  المملكــة  منجــزات 
األول  المقــام  فــي  وهدفهــا  المخــدرات، 
مواجهــة كل ما يتعلق بقضايا المخدرات، 
ويشارك في تنفيذها شركاء من الوزارات 
والهيئــات والمؤسســات المختلفة، وتعمل 
علــى وضــع السياســة والخطــط والبرامج 
أفــراد  وحمايــة  المخــدرات  لمكافحــة 

المجتمع من مخاطرها.
وأعقــب تدشــين الخطــة، تنفيــذ خطوات 
عمليــة فعالــة بالتعــاون مــع مكتــب األمــم 
المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 
بيــن  مشــتركة  خطــة  وضــع  تــم  حيــث 
المجتمــع  لحمايــة  المشــاركة  الجهــات 
مــن هــذه اآلفــة الخطيــرة، ونتيجــة لهــذه 
الجهــود الكبيــرة أظهــرت الخطــة العديــد 
نســبة  بلغــت  إذ  النجــاح،  مؤشــرات  مــن 
اإلنجــاز فــي الخطــة الوطنيــة 86 %، بعد 
3 أعــوام فقط من إطالقهــا، وهو ما يؤكد 
أنهــا فــي طريقهــا لتحقيق األهــداف التي 
وضعــت مــن أجلها خــالل المــدة المتبقية 

من عمر تنفيذها.
المخــدرات  مكافحــة  إدارة  وتتخــذ 
المعاييــر  لتطبيــق  مدروســة  إجــراءات 
الدوليــة لتأميــن الحمايــة بكافــة المنافــذ، 

وذلك باســتخدام أحدث التقنيات لتوفير 
األمن والســالمة وكشــف عمليــات تهريب 
عــدد  مــع  بالتعــاون  وذلــك  المخــدرات، 
مــن اإلدارات ذات الصلــة ومنهــا شــؤون 
الجمــارك وقيــادة خفر الســواحل، وهو ما 
أســفر عن ضبــط كميات كبيــرة من المواد 

المخدرة.
وخــالل العــام الماضــي 2018 تؤكــد لغــة 
حققتهــا  التــي  اإلنجــازات  هــذه  األرقــام 
إدارة مكافحة المخدرات، ففي الفترة من 
األول من يناير 2018 وحتى 31 ديســمبر 
قضيــة،   1559 القضايــا  عــدد  بلــغ   2018
شــملت 1832 متورطــا من الذكــور، وعدد 
122 مــن اإلنــاث، وتم ضبــط ما يقرب من 
52 كيلوجرامــا مــن مخــدر الحشــيش و4 
كيلوجرامــا من مخــدر الهيروين وما يزيد 
عــن 11909 حبــة مــن مؤثــر األمفيتاميــن 
و15696 حبــة مــن مخدر الترامــادول، ما 
يعني اســتمرار اليقظة والجاهزية األمنية 

للتصدي لمشكلة المخدرات.
اإلعالميــة  التوعيــة  الحمــالت  وتســهم 
والتثقيفيــة التــي تقــوم بتنفيذهــا شــعبة 
اإلعــالم الجنائي بــاإلدارة العامة للمباحث 
الحمايــة  تعزيــز  فــي  الجنائيــة  واألدلــة 
آفــة  بأضــرار  المجتمعــي  الوعــي  وزيــادة 
الرســائل  المخــدرات، حيــث يتــم تعميــم 
متطــورة  وبأســاليب  الهادفــة  التوعويــة 
لتصــل إلــى الفئــات كافــة مــن القطاعــات 
البرامــج  تقديــم  خــالل  مــن  المختلفــة 

ومعــارض  محاضــرات  مــن  التوعويــة 
مختلــف  فــي  الشــوارع  وإعالنــات 
المــدارس  وكذلــك  المملكــة  محافظــات 
والنــوادي  العمــل  وأماكــن  والجامعــات 
ذات  والجهــات  واالجتماعيــة  الرياضيــة 

العالقة.
الداخليــة  وزيــر  توجيهــات  علــى  وبنــاء 
الفريق أول ركن الشــيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة المتضمنة التأكيد على الشراكة 
اآلفــة  هــذه  مكافحــة  فــي  المجتمعيــة 
الخطيــرة، فإن إدارة مكافحــة المخدرات 
ماضية في هذا المجال بما يضمن تحقيق 
األهــداف المرجوة، وهو ما يتم من خالل 
التعــاون والتنســيق مع األطــراف المعنية، 
التربويــة  والمؤسســات  األســرة  ومنهــا 
المقــروءة والمســموعة  وأجهــزة اإلعــالم 

والحركــة  الرياضيــة  والحركــة  والمرئيــة 
الفنيــة لرفع مســتوى الوعي لدى الجمهور 

بمخاطر المخدرات.
كمــا أطلقــت وزارة الداخليــة فــي ســبيل 
دعــم الشــراكة المجتمعيــة، برنامــج “معا” 
لمكافحــة العنــف واإلدمان فــي المدارس، 
حيــث تــم تدشــين البرنامــج العــام 2011 
ويعــد أحــد أهــم اآلليــات للتصــدي لخطــر 
المخــدرات، ويهــدف إلى حماية مســتقبل 
ويعــزز  واإلدمــان  العنــف  مــن  النــشء 
الشــراكة المجتمعيــة، وفي إطار اســتمرار 
خطــى  وفــق  وتطويــره  البرنامــج  دعــم 
متقدمــة، وجــه وزيــر الداخلية إلــى زيادة 
عدد المدربين من شرطة خدمة المجتمع، 
بحيــث يصل عدد المــدارس التي يغطيها 
البرنامــج فــي مختلــف مناطــق البحريــن 

إلــى 200 مدرســة، األمــر الــذي مــن شــأنه 
زيــادة عــدد الطلبة المســتفيدين إلى نحو 
222 ألــف طالــب وطالبــة، بمــا يســهم فــي 
تعزيــز إســتراتيجية الشــراكة المجتمعيــة 
وتحقيق األهداف المنشودة من البرنامج.

برنامــج  علــى  القائميــن  جهــود  وتكللــت 
“معــا” خالل العــام 2018 بتحقيــق العديد 
المنظمــة  كرمــت  حيــث  النجاحــات،  مــن 
الدولية لمكافحة العنف واإلدمان ومقرها 
الواليــات المتحدة، وزير الداخلية بجائزة 
شــخصية العــام 2018، وذلــك لمــا تحقــق 
مــن نجاحــات فــي “معــا” إذ عملــت وزارة 
الداخليــة على تطوير العديــد من جوانبه 
المجتمــع  متطلبــات  وفــق  وتطويعهــا 
المحلــي وقيمــه وتقاليــده، بما يســهم في 
حمايــة النــشء والشــباب ووقايتهــم مــن 

العنف واإلدمان.
وألن مشــكلة المخــدرات عالميــة وليســت 
مكافحــة  إدارة  ســعت  فقــد  محليــة، 
نظيراتهــا  مــع  التنســيق  إلــى  المخــدرات 
فــي الدول الشــقيقة والصديقــة لمكافحة 
وإيمانــا  عصاباتهــا،  وضبــط  المخــدرات 
المشــترك،  المصيــر  بوحــدة  المملكــة  مــن 
فإنهــا ال تدخــر جهــدا فــي ســبيل تعزيــز 
هــذا التنســيق علــى المســتوى الخليجــي 
واإلقليمي والدولي، وتكليال لجهود إدارة 
مكافحــة المخــدرات، فقــد فــازت اإلدارة 
بالمركــز الثاني في أفضــل تعاون ميداني 
المســتوى  علــى  وعملياتــي  ومعلوماتــي 
الداخليــة  وزراء  مجلــس  مــن  العربــي 

العرب.

جانب من فعالية سابقة عن الوقاية من المخدرات

المنامة - بنا

86 % نسبة إنجاز الخطة الوطنية في 3 سنوات
2018 فــي  متورطــا   1832 وضبطــت  قضيــة   1559 تولــت  المخــدرات  مكافحــة  إدارة 

كشــف قائــد مستشــفى الملــك حمد الجامعي، اللواء طبيب الشــيخ ســلمان بن عطيــة هللا أنه بناًء على توجيهــات عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة بتوفير أحدث الوســائل المتاحة ووفــق أعلى المعايير، عن أن المستشــفى 
ســيطلق أول أكاديميــة طبيــة تقنيــة للتدريــب الفنــي، مبينــا أن المستشــفى ولتحقيــق هــذه الغايــة والهــدف اســتعان بأفضــل 
الشــركات العالميــة المتخصصــة والمعروفــة عالميــا في هذا المجال للبدء بمشــروع “إنشــاء وإطــالق أول أكاديمية من نوعها 

للتدريب الفني، وهي “أكاديمية سيمنز الطبية”، وسيكون مقرها في مبنى مستشفى الملك حمد الجامعي.

األكاديميــة  أن  ســلمان  الشــيخ  وأكــد 
تعــد مــن أحــدث برامــج التعليــم الطبــي 
للعامليــن بالرعايــة الصحيــة، مردفــا أنها 
للمهنييــن  المســتمر  التدريــب  ســتوفر 
دوريــة  بصــورة  وإطالعهــم  الطبييــن 
علــى أحــدث المتغيــرات والمســتجدات 
والتطــورات العالميــة فــي مجــال العلوم 
الطبيــة وبهذه الخطوة ســتتصدر مملكة 
المنطقــة  فــي  الريــادي  الــدور  البحريــن 
بإنشــاء مثــل هذا المركــز العالمي، والذي 
يعــد إضافــة مهمــة لدعــم تقديــم أفضــل 

الخدمات الطبية.
حمــد  الملــك  مستشــفى  قائــد  وكان 
الجامعــي اللــواء طبيــب الشــيخ ســلمان 
قــد أســتقبل  بــن عطيــة هللا آل خليفــة 
صبــاح أمس اإلثنين فــي مكتبه الرئيس 
التنفيذي لشــركة سيمينز الطبية “الشرق 
األوســط وإفريقيــا” Ole Per والرئيــس 
عبدالرحمــن  وائــل،  لصيدليــة  التنفيــذي 
إنشــاء  مشــروع  لمناقشــة  المحميــد 
مبنــى  فــي  الطبيــة  ســيمنز  أكاديميــة 

مستشفى الملك حمد الجامعي.

واجتمع اللواء طبيب الشــيخ ســلمان بن 
عطيــة هللا بالضيــوف، مشــيدا بالتعــاون 
المستشــفى  بيــن  القائــم  والتنســيق 

والمؤسستين في أمور ذات العالقة
ورافــق قائــد المستشــفى الضيــوف فــي 
جولــة ميدانيــة لالطالع علــى مختبرات 
المستشــفى وقسم األشــعة التشخيصية 
ومركــز الملك حمد لألورام، وما تضمنته 
من تجهيــزات حديثة وأنظمــة وتقنيات 
مستشــفى  فــي  المســتخدمة  متطــورة 
والخدمــات  الجامعــي  حمــد  الملــك 

االحتياجــات  لتلبيــة  المقدمــة  الصحيــة 
ومقيمــي  مواطنــي  لجميــع  الصحيــة 

مملكة البحرين.
األشــعة  استشــاري  أشــار  جانبهــن،  مــن 
التداخلية ورئيس األقسام التشخيصية 
وإعــادة التأهيــل وائــل إبراهيــم إلــى أن 
الهــدف مــن إنشــاء هــذه األكاديميــة هــو 

توفيــر التعليــم ومــوارد التدريــب التــي 
يمكن أن تســاعد فــي معالجة التحديات 
وصقــل  الطبــي  العمــل  فــي  المســتمرة 
مهــارات الفنييــن الطبييــن ممــا يســاعد 
الرعايــة  تحســين  علــى  مباشــر  بشــكل 
الصحية وتقديمها ضمن أفضل المعايير 

العالمية.

وذكــر أن دور األكاديميــة يشــمل أيضــا 
تقديــم الدورات المعتمــدة دوليا وبصفه 
مســتمرة لجميــع األطبــاء والفنييــن كمــا 
تعمل األكاديمية على تبادل الخبرات مع 
األكاديميــة  المستشــفيات والمؤسســات 

العالمية.
التنفيــذي  الرئيــس  أعــرب  جانبــه،  مــن 
لشــركة ســيمينز الطبية “الشرق األوسط 
وإفريقيــا” Ole Per، والرئيــس التنفيذي 
المحميــد  عبدالرحمــن  وائــل،  لصيدليــة 
والتقنيــات  باإلمكانــات  إعجابهمــا  عــن 
حمــد  الملــك  مستشــفى  فــي  المتوفــرة 
الجامعــي للمواطنيــن والمقيمين بمملكة 
لقائــد  شــكرهما  موجهيــن  البحريــن، 
المستشفى والمسؤولين في المستشفى 

على حسن الضيافة واالستقبال.

“حمد الجامعي” مقًرا ألكاديمية طبية تقنية للتدريب الفني

البحرين شريك فاعل في األسرة الدولية
واالســـتقرار الســـام  لحمايـــة  الداعيـــة  بالقـــرارات  ملتزمـــون  أحمـــد:  بـــن  عبـــداهلل 

عقــدت “اللجنــة الوطنيــة لمتابعة التــزام مملكة البحريــن بكافة القــرارات الصادرة عن 
مجلــس األمــن الدولــي”، اجتماعهــا الثانــي، بالديــوان العام لــوزارة الخارجية، برئاســة 
وكيل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، وبحضور 

أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وفي مســتهل االجتماع، تقدم الشــيخ عبدهللا 
بــن أحمــد آل خليفــة، بالشــكر ألعضــاء اللجنــة 
والجهــات التــي يمثلونهــا علــى التعــاون البناء 
واالســتجابة الفاعلــة؛ مــن أجــل تحقيــق مهــام 

وأهداف اللجنة.
واســتعرض االجتمــاع، قائمــة بأهــم القــرارات 
الســارية والصادرة بموجب الفصل الســابع من 
المتحــدة ومتطلباتهــا، وكذلــك  األمــم  ميثــاق 
ذات  والمعاهــدات  باالتفاقــات  أخــرى  قائمــة 
الصلــة، والتــي انضمــت لهــا وصادقــت عليهــا 

مملكة البحرين.
وبحــث االجتمــاع أيًضــا مســودة خطــة عمــل 

اللجنــة للعــام الجــاري 2019، والتــي تتضمــن 
وســبل  اإلســتراتيجية  األهــداف  مــن  عــدًدا 
تطبيقهــا بالشــكل األمثــل؛ بهدف تعزيــز آليات 
علــى  التنســيق  واســتدامة  الدولــي،  التعــاون 
المســتوى الوطنــي؛ لضمان االلتــزام والتطبيق 
المســؤولة  الجهــات  جانــب  مــن  الدقيــق 
المتحــدة،  األمــم  متطلبــات  تنفيــذ  والمخولــة 
وقــرارات مجلــس األمن الدولــي، وبما يتوافق 

مع المعايير الدولية.
وأشــار لــى أن مملكــة البحريــن، ومنــذ قيامهــا 
ككيــان عربــي إســالمي العــام 1783م، آمنــت 
بأهميــة العمــل الجماعــي فــي تحقيــق األمــن 

والتنمية والسالم، انطالقا من مسؤولية تامة، 
وقناعــة كاملــة، بــأن ســيادة الســالم اإلقليمــي 
والعالمي، غاية ســامية ورئيســة، ينبغي العمل 

لتحقيقها بشتى الوسائل الممكنة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية، 
أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين، بقيادة 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن 
للمبــادئ  نموذًجــا  تمثــل  خليفــة،  آل  عيســى 
الراســخة والقيــم اإلنســانية العليــا، والتعــاون 
اإليجابي والشــراكة اإلســتراتيجية مع منظمة 
األمــم المتحدة، بكافة أجهزتها وهيئاتها، وفي 
مقدمتهــا، مجلــس األمن الدولــي، إيماًنا بالدور 
الحيــوي والمســؤول الــذي يضطلع به إلرســاء 
أســس األمــن والســالم الدولييــن، حيــث يمثل 
المجلس جوهر آليات األمن الجماعي، ومنصة 

مهمة للحوكمة األمنية العالمية.
وأفــاد الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة، 

بــأن مملكــة البحريــن ال تدخــر جهــًدا فــي دعم 
األمــم  شــرعة  حددتهــا  التــي  العمــل  آليــات 
المتحــدة، واحتــرام القــرارات الدوليــة، حيــث 
تمتلك المملكة ســجال عريًقــا، وحضوًرا مميًزا، 
وتساهم بفاعلية كبيرة في المنظمات واللجان 

التابعــة للمنظمــة الدوليــة، إضافــة إلى تحقيق 
المقاصد النبيلة لميثاق األمم المتحدة.

للشــؤون  الخارجــية  وزارة  وكيــل  وقــال 
الدولية: إن العالم يواجه اآلن تحديات أمنية 
وجيوإســتراتيجية متنوعــة ومعقدة، ومملكة 

البحريــن كشــريك فاعل فــي األســرة الدولية، 
تدعــم كل جهــد دولي يســعى إلى منع نشــوب 
النزاعــات عــن طريــق االســتثمار فــي مجــال 
الدبلوماســية الوقائيــة، واالســتجابة الفاعلــة 
ببنــود  تلتــزم  نفســه  الوقــت  وفــي  لألزمــات. 
القــرارات الدوليــة الجماعيــة لحمايــة الســالم 
واالســتقرار، مشــدًدا علــى أنــه لــم يعــد مقبوال 
غض الطرف عن نظم مارقة، تتبني ممارسات 
عدائيــة غيــر مســؤولة، تحــاول التعــدي علــى 
ســيادة الدول، وتهدد األمن والسلم الدوليين، 
أن  ينبغــي  لــذا  واإلرهــاب،  التطــرف  وترعــى 
وصارمــة  رادعــة  الدوليــة  القــرارات  تكــون 
لوقــف تلــك الممارســات واالنتهاكات، الســيما 
فــي مجاالت ضمان ســيادة ومقــدرات الدول، 
وحماية نظام حظر االنتشــار النــووي الدولي، 
القضايــا  مــن  وغيرهــا  اإلرهــاب،  ومكافحــة 

الحيوية.

المنامة - وزارة الخارجية
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بدور المالكي من المحرق



بعــث القائد العــام لقوة دفاع البحرين 
المشــير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفــة برقيــة تهنئــة إلــى رئيــس 
أول  الفريــق  الوطنــي ســمو  الحــرس 
آل  عيســى  بــن  محمــد  الشــيخ  ركــن 
خليفــة بمناســبة صدور األمــر الملكي 
الســامي مــن لدن عاهــل البــاد القائد 
األعلــى صاحــب الجالــة الملــك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة بترقيتــه إلــى 

رتبة فريق أول، هذا نصها:
ســمو الفريــق أول ركن الشــيخ محمد 

بن عيسى آل خليفة .. الموقر
رئيس الحرس الوطني

الســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه 
وبعد،،

يطيــب لنــا أن نبعــث لســموكم أصدق 
التهانــي والتبريــكات مقرونــة بأطيب 
أمنيــات الخيــر بمناســبة صــدور األمر 
حضــرة  لســيدي  الســامي  الملكــي 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى 
ورعــاه  هللا  حفظــه  األعلــى  القائــد 

بترقيتكم إلى رتبة فريق أول.
داعين المولى العلي القدير أن يمدكم 
كافــة  يكلــل  وأن  وتوفيقــه،  بعونــه 
جهودكــم وأعمالكم بالنجاح والســداد 
خدمــة لهــذا الوطــن العزيــز وقيادتــه 

الحكيمة.
حفظكــم هللا ودمتــم فــي رعايــة هللا 

سالمين موفقين،،

المشير الركن
القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن أحمد آل خليفة
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عبدالرحمن بن محمد: رسالة مصرية للعالم عن التعايش والسالم

حميدان يشيد بالعالقة بين نقابة وإدارة مجموعة فوالذ

شـــارك بافتتـــاح أكبـــر مســـجد وكاتدرائيـــة نيابـــة عـــن جاللـــة الملـــك

المهنية والــصــحــة  للسالمة  مــؤتــمــر  ــدادات  ــع ــت اس آخـــر  عــلــى  اطــلــع 

نيابــًة عــن عاهــل البــاد صاحــب الجالــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، شــارك 
رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسامية 
الشــيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشــد آل 
خليفــة مســاء األحــد، فــي افتتــاح مســجد 
الفتــاح العليــم وكاتدرائيــة مياد المســيح 
بجمهوريــة  الجديــدة  اإلداريــة  بالعاصمــة 
مصر العربية الشقيقة تحت رعاية الرئيس 
السيســي، وبحضــور  المصــري عبدالفتــاح 
وفــود رفيعة المســتوى من عدد من الدول 

العربية واإلسامية ودول العالم.
ونقــل للرئيــس المصــري تحيــات صاحــب 
المناســبة  بهــذه  وتهانيــه  الملــك  الجالــة 
التاريخية بافتتاح أكبر مسجد وكاتدرائية 
للقيــادة  جالتــه  وتمنيــات  المنطقــة،  فــي 
المصريــة وللشــعب المصــري دوام التقــدم 

واالزدهار.
وفــي تصريح له بهذه المناســبة الســعيدة، 

بــن  محمــد  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  قــال 
العليــم  الفتــاح  مســجد  افتتــاح  إن  راشــد 
حدًثــا  يعــد  المســيح  ميــاد  وكاتدرائيــة 
العربيــة  مصــر  لجمهوريــة  ــا  مهمًّ ــا  تاريخيًّ
الشــقيقة، ويؤكد دورهــا الريادي في األمة 
العربية واإلسامية في مختلف المجاالت، 
كمــا يرســل رســالتها للعالــم حــول الســام 

حملتهــا  التــي  الرســالة  وهــي  والتعايــش، 
مصــر علــى مــر التاريــخ، وحملهــا الشــعب 

المصري العظيم بمسلميه وأقباطه.
كمــا أشــاد بالمبــادرات الرائــدة والقــرارات 
التــي تتخذهــا جمهوريــة مصــر  الحكيمــة 
العربية الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي بما يخدم مصر وشعبها وتاريخها 

وحضارتهــا ودورها الريادي في األمة، مما 
كان لــه أطيــب األثــر فــي التفــاف الشــعب 
المصــري وتوحــده حــول قيادتــه لتجــاوز 
التحديــات، والتصــدي لإلرهــاب، معرًبا عن 
ثقتــه وإيمانه في الشــعب المصري العظيم 
للمضــي قدًمــا فيمــا مــن شــأنه تقــدم مصر 

وازدهارها وصون أمنها واستقرارها.

التقــى وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميدان، رئيس مجلــس إدارة النقابة العمالية 
عبدالنبــي،  حســين  فــوالذ  لمجموعــة  العامــة 
وعــددا مــن األعضــاء، وبحضور عضــو األمانة 
العامــة لاتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحرين 
البشــرية  المــوارد  ومســؤولة  رضــي،  كريــم 
بالمجموعــة ســهيلة آل صــادق، وذلــك بمكتبــه 

في الوزارة.
وخــال اللقاء، تــم إطاع الوزيــر على العاقة 
البنــاءة القائمــة بين إدارة المجموعــة والنقابة 
اتخذهــا  التــي  والخطــوات  العامــة،  العماليــة 
الطرفــان لتعزيــز هــذه العاقــة واالرتقــاء بهــا 
األســرة  بــروح  التحديــات  مختلــف  وتجــاوز 
فــي  كبيــر  بشــكل  ســاهمت  والتــي  الواحــدة، 
تدعيــم العاقــة العماليــة، وبمــا يعــزز إنتاجيــة 
للعامليــن.  الوظيفــي  واالســتقرار  المجموعــة 
كمــا تم إحاطتــه باالســتعدادات والتحضيرات 
والصحــة  للســامة  الثانــي  المؤتمــر  إلقامــة 

المهنيــة، الذي ســوف تنظمــه النقابة مــع إدارة 
مجموعة فوالذ، خال الفترة المقبلة.

وقــدم الوفد لوزير العمل والتنمية االجتماعية 
درًعا تذكارية تقديًرا لجهوده في تعزيز الحوار 
االجتماعــي واهتمامــه بتعزيز أنظمة الســامة 
والصحــة المهنيــة في مختلف مواقــع اإلنتاج، 

معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم له على 
مبادراتــه المتنوعــة علــى صعيــد تطويــر بيئــة 
العمــل، وضمــان العاقة المتوازنــة واإليجابية 

بين العمال وأصحاب العمل.
بــدوره، أشــاد حميــدان بالتعــاون القائــم بيــن 
هــذه  معتبــًرا  فــوالذ،  ونقابــة مجموعــة  إدارة 

بيــن  العاقــة  فــي  يحتــذى  نموذًجــا  العاقــة 

أطــراف اإلنتــاج، الفًتا إلى أن التفاهم والحوار 

روح  ينمــي  العمــل  بيئــة  فــي  االجتماعــي 

الــوالء للمنشــأة ويســهم فــي المحافظــة علــى 

المكتسبات العمالية.

رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية يشارك في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميالد المسيح

صورة من اللقاء

القاهرة - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بنا

لشــؤون  الملــك  جالــة  مستشــار  اســتقبل 
هنــدي  بــن  صالــح  والرياضــة  الشــباب 
وســائل  إدارة  ومديــر  الباحــث  المناعــي، 
يوســف  اإلعــام  شــئون  بــوزارة  اإلعــام 
محمد الذي أهداه نسخة من كتابه بعنوان: 
)زايــد والبحريــن(، الــذي تم تدشــينه تزامًنا 
مع االحتفال بمئوية صاحب السمو الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان - طيب هللا ثراه 
- مؤســس دولة اإلمــارات العربية المتحدة 

الشقيقة.
لشــؤون  الملــك  جالــة  مستشــار  وأعــرب 
للجهــود  تقديــره  عــن  والرياضــة  الشــباب 
المبذولة في إخراج هذا الكتاب الذي شمل 
معلومات مهمة واســتعرض أحداًثا وصوًرا 

تاريخيــة، للعاقــات األخويــة الوثيقــة بين 
مملكــة البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة 
جملــة  تحقيــق  إلــى  والراميــة  المتحــدة، 
مــن المبــادرات التــي تســهم فــي االرتقــاء 
بالجانــب البحثــي واإلعامي نحــو المضي 

قدًما في المملكة للمزيد من التقدم.
من جانبه، أعرب يوسف محمد عن خالص 
اهتمامــه  علــى  لســعادته  وتقديــره  شــكره 
هــذا  فــي  الوطنيــة  اإلعاميــة  بالكــوادر 
المجــال، معرًبــا عــن اعتــزازه بتدشــين هذا 
الكتــاب بالتزامن مع )عام زايد( واحتفاالت 
بمــا  الوطنيــة،  بأعيادهــا  البحريــن  مملكــة 
يجّسد عمق العاقات األخوية بين قيادتي 

وشعبي البلدين الشقيقين.

صالح بن هندي يشيد بمضمون كتاب “زايد والبحرين”

المنامة - بنا

الرفاع - القيادة العامة لقوة الدفاع

بعث وزير الديوان الملكي الشيخ خالد 
بــن أحمــد آل خليفــة برقيــة تهنئة إلى 
رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول 
ركــن ســمو الشــيخ محمــد بــن عيســى 
آل خليفــة بمناســبة ترقيــة ســموه إلى 
رتبــة فريق أول ركــن، والذكرى الثانية 

والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.
وفيما يلي نص البرقية:

ركــن  أول  الفريــق  العزيــز  األخ  ســمو 
الشــيخ محمــد بــن عيســى آل خليفــة 

حفظه هللا
رئيــــس الحــــرس الوطنـــي

الســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه 

وبعد،
إنــه لمــن دواعــي الســرور، أن نهنئكــم 
بالثقــة الملكية الســامية بترقيتكم إلى 
رتبــة فريق أول ركــن، مقرونة بأطيب 
التوفيــق  بــدوام  لســموكم  األمنيــات 

والسداد.
كمــا يســرنا أن نهنــئ ســموكم بذكــرى 
تأســيس الحــرس الوطنــي الــذي كان 
دائًما وأبًدا ينهض بواجبه الوطني في 

حفظ الوطن والدفاع عن استقراره.
حفظكم هللا ودمتم سالمين موفقين.

خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الديوان الملكي

وزير الديوان الملكي يهنئ رئيس الحرس الوطني

القائد العام يهنئ سمو رئيس الحرس الوطني

الشيخ خليفة بن أحمد

سمو محافظ الجنوبية يبحث تطوير العيون الطبيعية

“الوطني للضرائب الخليجية” يتجاوب مع 1000 استفسار يوميا

األهالي احتياجات  لتلبية  الفتح  أبو  يلتقي  علي  بن  خليفة  الشيخ  سمو 

المضافة” “القيمة  تطبيق  في  الشفافية  تحقيق  على  يحرص  الجهاز 

الشــيخ  ســمو  الجنوبيــة  محافــظ  بحــث 
خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة مع 
وكيــل وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمراني نبيل أبو الفتح أبرز 
التصورات حول تطوير العيون الطبيعية 
الحنينيــة  كعيــن  الجنوبيــة  بالمحافظــة 

وعين أم غويفة في منطقة الرفاع.

األهميــة  الجنوبيــة  محافــظ  ســمو  وأكــد 
لــدى  الطبيعيــة  العيــون  لهــذه  التاريخيــة 
أهالــي المنطقــة منذ تاريخ اآلبــاء واألجداد، 
موضحــا أن التنســيق والمتابعة مــع الجهات 
المعنية في ترميم العيون الطبيعية بمناطق 
المحافظــة الجنوبية يأتي تلبيًة الحتياجات 
األهالــي بتطويــر أهــم المواقع والمكتســبات 
التاريخيــة والطبيعيــة فــي المنطقــة وذلــك 
مــن خال تواصل ســموه الدائم مــع األهالي 
المحافظــة  مجلــس  فــي  والمواطنيــن 

األسبوعي.
ومن جانبه، أوضح أبو الفتح أهمية التنسيق 
مــع المحافظة الجنوبية واألخذ بالمقترحات 

التــي تــم عرضهــا؛ بهــدف تطوير العيــون بما 
يتناســب مــع طبيعــة المواقــع التاريخية في 
المحافظــة مــن خال مراحل إعــادة الترميم 

بمــا يتناســب مــع طبيعــة هــذه المواقــع مــع 
لهــذه  والجمالــي  الحضــاري  الطابــع  إضفــاء 

العيون الطبيعية خال الفترة المقبلة.

فــي إطــار الجهــود التي يبذلهــا الجهــاز الوطني للضرائــب الخليجيــة للتأكد 
مــن التطبيق الســليم للقيمة المضافــة وحرصه على تعزيز الجانب التوعوي 
لــدى المســتهلكين وقطــاع األعمــال، فــإن الجهــاز تجــاوب خــال األســبوع 
األول مــن تطبيــق القيمــة المضافة مــع أكثر من 1000 استفســار يوميا عبر 
الخــط الســاخن لمركــز االتصــال التابع للجهــاز الوطني للضرائــب الخليجية 
)80008001( والبريــد اإللكتروني )vat@mof.gov.bh( وإيصال المعلومات 
إلى المســتهلكين وممثلي الشــركات أو المؤسســات التجارية المســجلة لدى 

الجهاز الوطني للضرائب الخليجية.

وأكد الجهاز أن اإلقبال الكبير يعكس 
وقطــاع  المســتهلكين  حــرص  مــدى 
األعمــال على التعــرف على الجوانب 
الفنيــة واإلجرائيــة المتعلقــة بالقيمــة 
الكــوادر  اســتعداد  مؤكــدا  المضافــة، 
المختصــة لتقديــم اإلجابــات الوافية 
بالقيمــة  يتعلــق  استفســار  أي  علــى 
المضافــة وآليــات تطبيقهــا، ومجــدًدا 
طــرح  فــي  التــردد  لعــدم  الدعــوة 

العــام  باإلطــار  يتعلــق  استفســار  أي 
القيمــة المضافــة وســدادها  لســريان 
وقــع  معيــن  بموقــف  أو  وتحصيلهــا 
للوصــول  البيــع؛  نقــاط  إحــدى  فــي 
علــى نجــاح التطبيــق الســليم للقيمة 
المضافــة الذي ينشــده الجميع للفترة 
التجريبيــة من انطاقهــا وتجاوز أية 

عقبات أو عوائق في هذا المجال.
للضرائــب  الوطنــي  الجهــاز  ونــوه 

يوليــه  الــذي  بالحــرص  الخليجيــة 
الشــفافية  درجــات  أقصــى  لتحقيــق 
القيمــة  بتطبيــق  يتعلــق  مــا  فــي كل 
المســتهلك  لحــق  حمايــًة  المضافــة، 
الواضحــة  الصــورة  توافــر  وأهميــة 
تماًمــا لديه خــال تعامله مع الجهات 

الخاضعة للضريبة.
بالجمهــور  مجــدًدا  الجهــاز  ويهيــب 
طــرح  فــي  التــردد  بعــدم  الكريــم 
يتعلــق  مــا  كل  حــول  االستفســارات 
بالقيمــة المضافــة أو اإلبــاغ عــن أي 
للقيمــة  الســليم  للتطبيــق  مخالفــة 
الرقــم  علــى  باالتصــال  المضافــة 
80008001 أو عبر البريد اإللكتروني 
إلــى  إضافــة   ،vat@mof.gov.bh
االســتفادة مــن المعلومــات المفصلــة 
اإللكترونــي  الموقــع  علــى  المتاحــة 
للجهــاز الوطنــي للضرائــب الخليجية 
www.nbt.gov.bh، مشــيًرا إلــى أنــه 
يمكــن االطاع علــى المعلومات التي 
ينشــرها الجهــاز باســتمرار مــن خال 
حســابي التواصــل االجتماعي تويتر 

.)@BhrainNBT( وانستغرام

سمو محافظ الجنوبية يجتمع مع وكيل وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 

عوالي - المحافظة الجنوبية

المنامة - بنا

الكوادر المختصة 
مستعدة 

لتقديم اإلجابات 
الوافية على أي 
استفسار يتعلق 

بالضريبة

المنامة - بنا

تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية 
شــكر جوابيــة مــن عاهــل المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة أخيه 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك 
ردا علــى برقيــة ســموه المعزية إليه بوفاة المغفــور له بإذن هللا تعالى 

صاحب السمو الملكي األمير طال بن عبدالعزيز آل سعود.  

وقــد عبــر خــادم الحرميــن الشــريفين فــي برقيتــه عــن خالــص شــكره 
وتقديره لســمو ولي العهد على مشــاعر ســموه النبيلة الطيبة، داعيا هللا 

تعالى أن يمتع سموه بوافر الصحة والسعادة.
كمــا تلقــى صاحب الســمو الملكــي ولي العهــد نائب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء برقية شــكر جوابية مماثلة من ولي العهد 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفاع بالمملكــة العربية الســعودية 
الشــقيقة أخيــه صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود، وذلــك ردا علــى برقيــة ســموه المعزيــة إليــه بوفاة 
المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر طــال بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود، أعــرب فيهــا عــن خالــص شــكره وتقديــره لســمو 
ولــي العهــد على مشــاعر ســموه األخوية، متمنيا لســموه موفــور الصحة 

والسعادة.

سمو ولي العهد يتلقى شكر خادم الحرمين وولي عهده
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رعى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة احتفاالت الحرس الوطني بالذكرى الثانية والعشرين 
لتأسيســه، وذلــك بحضــور رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول ركــن 
الحــرس  بــن عيســى آل خليفــة، ومديــر أركان  الشــيخ محمــد  ســمو 
الوطنــي اللــواء الركــن الشــيخ عبدالعزيز بن ســعود آل خليفــة، وقائد 
عام القوات الخاصة بالجيش الباكســتاني اللواء الركن طاهر مســعود 
بوتــاه، وعــدد من كبار ضباط الحرس الوطني، بمجمع ميادين الرماية 

بمعسكر الصخير صباح أمس.

كان  الحفــل،  راعــي  وصــول  ولــدى 
في االســتقبال ســمو رئيــس الحرس 
الحــرس  أركان  ومديــر  الوطنــي 
الوطني، حيث شــهد ختــام فعاليات 
التمريــن المشــترك ”البــدر - ٣“ الــذي 
نفــذ بين الحــرس الوطنــي والجيش 
الباكســتاني فــي الفتــرة 23 ديســمبر 

2018 ولغاية 7 يناير 2019.
الذكــر  مــن  بآيــات  الحفــل  وبــدأ 
الحكيــم، أعقبهــا كلمــة لقائــد وحــدة 
العمليــات الخاصــة لرائد الركن ســمو 
الشــيخ ســلمان بن محمد بن عيســى 
بالقــوات  فيهــا  رحــب  خليفــة،  آل 
الخاصــة الباكســتانية للمشــاركة في 
تمريــن ”البــدر - ٣“ فــي بلدهم الثاني 
مملكــة البحريــن، مؤكــدا أن التمرين 
األولــى  للنســخة  امتــدادا  يأتــي 
معاضلهمــا  نفــذت  والتــي  والثانيــة، 
فــي جمهوريــة باكســتان اإلســامية 

الصديقة.
العمليــات  وحــدة  قائــد  وأضــاف 
أن  الوطنــي،  بالحــرس  الخاصــة 
المرحلــة القادمــة تتطلــب التخطيط 
والتدريب المســتمر لمواجهة ظاهرة 
اإلرهــاب التــي باتــت تزعــزع معظــم 
الــدول، األمر الذي يســتدعي تكثيف 
المتواصــل  والتدريــب  الجهــود 
الجتثــاث جذورهــا والمحافظة على 
أمــن المواطنيــن ومقــدرات الوطــن، 
مشــيرا إلــى أن التمريــن يأتــي ضمن 
للحــرس  اإلســتراتيجية  الخطــة 
الوطنــي 2020، وبما يوثق العاقات 

الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأشــار إلى أن التمرين يشــتمل على 
تدريبــات عدة، منهــا اقتحام المباني 
اآلليــات  مــن  الترجــل  طريــق  عــن 
العموديــة،  الطائــرة  مــن  والنــزول 
مؤكــدا أن التدريبــات أثبتــت كفــاءة 
كا  مــن  التمريــن  فــي  المشــاركين 

الجانبين.
المجموعــة  قائــد  ألقــى  وبــدوره، 
الباكســتاني  بالجيــش  الخاصــة 
المقــدم الركــن محمــد عميــر بنقاش، 
كلمة أشــار فيها إلى أن تمرين ”البدر 
- ٣“ يعتبــر عامــة فارقــة في ســجل 
الحــرس الوطنــي، معبــرا عــن فخــر 
الجيــش الباكســتاني بالمشــاركة في 
هــذا التمرين المشــترك، والــذي يعزز 
مســتوى االحترافيــة لــدى الجانبيــن 

في عمليات مكافحة اإلرهاب.
يســجل  التمريــن  هــذا  أن  وأضــاف 
فصا تاريخيا في التعاون العسكري 
بيــن البلدين الصديقين، والذي جعل 
مــن العاقــات الثنائيــة بيــن الحرس 
الوطنــي والجيــش الباكســتاني أكثر 

متانة.
وبعدهــا، قــدم قائــد ســرية الواجــب 
 “٣  - ”البــدر  المشــترك  التمريــن  فــي 
إيجــازا عــن خطة التمرين، مســتئذنا 

راعي الحفل ببدء التمرين.
فــي  المشــاركون  قــدم  وبعدهــا 
التمرين عرضا عســكريا يعكس مدى 
االنســجام بين الجانبين، وتطبيقهما 
لمعاضــل التمريــن في تحقيــق أعلى 
مســتويات الجاهزيــة والكفــاءة فــي 
اجتثاث منابع اإلرهاب والتصدي له.
وأكد رئيس الحرس الوطني الفريق 
بــن  الشــيخ محمــد  ركــن ســمو  أول 
عيســى آل خليفــة أن الحــرس يزداد 
تطــورا وقــوة بفضــل الرؤيــة الثاقبة 
لعاهــل البــاد القائــد األعلــى صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 

خليفة.
للقائــد  وتقديــره  شــكره  عــن  وعّبــر 
العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير 
الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل 
احتفــاالت  رعايتــه  علــى  خليفــة 
الثانيــة  بالذكــرى  الوطنــي  الحــرس 
أن  مؤكــدا  لتأسيســه،  والعشــرين 
ذلــك عرفــان واعتزاز بالدور الواســع 
الــذي قدمه من خــال احتضان قوة 
دفــاع البحرين للبنــة األولى للحرس 

الوطني.
التعــاون  بمســتويات  ســموه  وأشــاد 
المتقدمــة التي تحققت بين الحرس 
الباكســتاني،  والجيــش  الوطنــي 
تنفيــذ  خــال  مــن  تنعكــس  والتــي 
التماريــن المشــتركة، إذ يؤكد تمرين 
”البدر“ عمق تلك العاقات، من خال 
امتداد التمرين للنســخة الثالثة على 

التوالي.
بيــن  الخبــرات  تبــادل  أن  وأضــاف 
الحــرس والجيــش الباكســتاني فــي 
تحقيق مســتويات جاهزية متقدمة 
أن  شــأنه  مــن  اإلرهــاب،  لمكافحــة 
والرخــاء  االســتقرار  دوام  يحقــق 
للبلدين، ويستبق المحاوالت العبثية 

لإلرهابيين في المســاس بمكتسبات 
األوطان وسلمها األهلي.

وهنأ سموه، منتسبو الحرس الوطني 
بذكرى التأســيس الثانية والعشرين، 
حاثا إياهم على بذل أقصى الجهود؛ 
لتلبيــة نــداء الواجب وتحقيق األمن 

والرخاء لوطننا العزيز.
كمــا شــاهد القائــد العام لقــوة الدفاع 
عرضــا لفريق الحــرس الوطني للقفز 
الحــر بالمظــات، والذي حمــل علمي 
مملكة البحرين وجمهورية باكستان 

اإلسامية الصديقة.

وأطلع ســمو رئيــس الحرس الوطني 
القائد العام لقوة دفاع البحرين على 
المشــترك  للتمريــن  العمليــات  غرفــة 
”البدر - ٣“، كما تفقد أسلحة ومعدات 

المهمات الخاصة بالحرس الوطني.
وفــي ختام الحفــل، تم تبادل الهدايا 

الحــرس  رئيــس  بيــن  التذكاريــة 
ســمو  ركــن  أول  الفريــق  الوطنــي 
الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفة، 
والقائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن 
بــن  خليفــة  الشــيخ  الركــن  المشــير 

أحمد آل خليفة.

الصخير - الحرس الوطني

القائد العام يرعى احتفاالت الحرس الوطني بذكرى التأسيس 22
ســمو الشــيخ محمد بن عيســى: نزداد تطورا وقوة بفضــل الرؤية الثاقبــة للقائد األعلى

المشير يشهد 
ختام تمرين 

”البدر  3“ بين 
الحرس والجيش 

الباكستاني

المنامة - بناالصخير- الحرس الوطني

اســتقبل رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول ركــن ســمو الشــيخ محمــد بن عيســى آل خليفــة، قائد عــام القــوات الخاصة 
بالجيــش الباكســتاني اللــواء الركن طاهر مســعود بوتــاه، وذلك بحضور مديــر أركان الحرس الوطني اللواء الركن الشــيخ 

عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، صباح أمس في معسكر الصخير.

ســمو  رّحــب  اللقــاء،  وخــال 
رئيس الحــرس الوطني بالضيف 
والوفــد المرافق لــه، مؤكًدا متانة 
مملكــة  بيــن  الثنائيــة  العاقــات 
باكســتان  وجمهوريــة  البحريــن 
والتــي  الصديقــة،  اإلســامية 
الخبــرات  تبــادل  فــي  تتمثــل 
العســكرية بيــن الحــرس الوطني 

والجيش الباكستاني.
تبــادل  تــم  اللقــاء،  ختــام  وفــي 
ســمو  بيــن  التذكاريــة  الهدايــا 
رئيــس الحــرس الوطنــي، وقائــد 
بالجيــش  الخاصــة  القــوات  عــام 

الباكستاني.

اســتقبل وزيــر الكهربــاء والماء عبدالحســين ميرزا بمكتبه ســفير جمهوريــة ألمانيا المعتمد لــدى مملكة البحرين 
كاي بوكمان، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالســفير، مشــيدا بما يربط البلدين الصديقين من عالقات وطيدة 
متميــزة يعززهــا التعاون المشــترك في شــتى المجاالت خصوصا مجــاالت الكهرباء والمــاء والطاقة المتجددة، 
واســتعرض معــه أبــرز المشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا فــي هــذه القطاعات وفــرص االســتثمار المتاحة للشــركات 

األلمانية؛ للمساهمة في تلك المشاريع.

من جانبه، أعرب السفير األلماني عن بالغ 
ســروره لاطــاع علــى مثــل هــذا التقدم 
الكبيــر الــذي أحرزته البحريــن في قطاع 
المتجــددة  والطاقــة  والمــاء  الكهربــاء 
األلمانيــة  الشــركات  رغبــة  وأبــدى 
بحســب  المشــاريع  هــذه  فــي  للمشــاركة 
الفــرص الممكنــة وكذلــك تفعيــل المزيــد 
مــن التعــاون في تلــك المجــاالت، وتقدم 
بجزيل شكره وتقديره لميرزا على حسن 
االســتقبال والترحيب والحفــاوة، مؤكدا 
اســتعداده لتعزيز هــذا التعاون القائم بما 

يخدم كافة المصالح والتطلعات.

استعراض مشاريع الطاقة المتجددة مع ألمانياعالقات عسكرية متينة بين البحرين وباكستان
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تطمينات بالحفاظ على تالل الجنبية
ــة ــري األث ــع  ــواق ــم ــال ب ــاء  ــن ــب ال ــع  ــن م زيـــنـــة:   ...”^“ مـــع  ــا  ــاع ــف ت

بمجلــس  الســابعة  الدائــرة  ممثلــة  أفــادت 
بلدي الشــمالية زينة جاســم علي لـــ “البالد” 
بأنــه تــم التواصــل مــع المســؤولين بــإدارة 
المتاحــف واآلثــار بهيئــة البحريــن للثقافــة 
واآلثــار؛ وذلــك للوقوف علــى حقيقة وضع 
التــالل األثريــة بمنطقة الجنبيــة بعد ورود 
والصحافــة  المواطنيــن  مــن  تســاؤالت 
ودعوات لحماية هذه المنطقة من الطمس 

بفعل األعمال اإلنشائية في محيطها.
وأبلغــت “البــالد” بأنهــا زارت الموقــع صباح 
كثــب،  عــن  الوضــع  علــى  لالطــالع  أمــس 
وأوضحــت أنــه مــع وجــود أعمال إنشــائية 
الموقــع،  مــن  قريبــة  وآليــات  وشــاحنات 
العمــل،  يشــملها  ال  التــالل  منطقــة  أن  إال 
مؤكــدة متابعــة الموضــوع مع المســؤولين 
بالهيئــة، حيــث تــم التباحــث معهــم بهــذه 
الشــأن وهــم بدورهــم ســيقومون بالــالزم، 
منوهــًة إلــى أهميــة وجــود الالفتــات التــي 
تحــوي معلومات تعريفية كما هو المعمول 
بالنســبة للمواقــع التاريخيــة واألثرية التي 

يمنع البناء عليها.
وكان رئيــس الفريــق السياســي بصحيفــة 
البــالد الزميــل راشــد الغائــب قــد أثــار فــي 
عمــوده “تيــارات” فــي عــدد يــوم اإلثنيــن 
7 ينايــر 2019 وتحــت عنــوان :”ال تزيلــوا 
الموقــع،  زيارتــه  بعــد  التاريخيــة”  التــالل 
أثــار الموضــوع مــن أجــل التحــرك لحمايــة 

المنطقة األثرية.

4000 تل

ووفــق المعلومــات المتوفرة، قــال الباحث 
موقــع  مديــر  المختــار  جاســم  والمــؤرخ 
مــن  أكثــر  هنــاك  إن  الجريــش”  “ســنوات 
فتــرة ديلمــون  إلــى  تعــود  أثــري  تــل   400
وربمــا  “الجنبيــة”،  مــن  الموقــع  هــذا  فــي 
يعــود بعضهــا إلــى تايلــوس جــرى تنقيبهــا 
علــى عجالــة إلزالة اللقى األثريــة، ومن ثم 
جرفهــا لمشــاريع إنشــائية، وهــذه مشــكلة 
صغــر  رغــم  البحريــن  فــي  نعانيهــا  كبيــرة 
مســاحة البحرين، لكنها مليئة باآلثار، ومن 
لــدي، فــإن هــذه اآلثــار  المالحظــات التــي 
ملــك  ولكنهــا  معيــن،  لجيــل  ملــًكا  ليســت 
ألجيــال مضــت وأجيــال حاضــرة وأجيــال 
عمليــة  تغفــر  لــن  األجيــال  وهــذه  قادمــة، 
طمــس آثــار المنطقــة، فهــذه منطقــة أثرية 

وتــم  ســار،  لمنطقــة  امتــداد  ولهــا  قديمــة 
العثــور في هــذه التالل على لقى أثرية من 
الجرار وكذلك بعض الهياكل البشرية التي 

تعود إلى فترة ديلمون. 
ويســتدرك ليقــول “أرى أن قــرار إزالــة آثــار 

المنطقــة غير قانونــي، فالقانون يمنع إزالة 
األثــر بعــد مــرور 100 ســنة فمــا بالــك بعــد 
مــرور أربعة آالف ســنة، ونقــول على األقل 
لــو كان هنــاك صــوت مســموع، فالبحريــن 
فيهــا مســاحات يمكن البنــاء عليها بداًل من 

البنــاء في األماكن المهمة كالمواقع األثرية 
ومــزارع النخيل ذات الرمزية الكبيرة للبلد 
وكذلك الســواحل التي تدفــن للبناء عليها، 
فهــذا التخطيــط للبنــاء فــي مواقــع مهمــة 

لتاريخ البلد خطأ كبير”.
ويشير إلى أن هذه المواقع يجب أن تدرج 
فــي قائمة التراث اإلنســاني وليس إزالتها، 
وهذه المواقع يمكن اســتغاللها الستقطاب 
الســواح كمــا هــو الحــال فــي الكثيــر مــن 
البلــدان التي تحتفــظ بالمواقــع التاريخية 
واألثريــة، فمــن الخطير جــدا طمس تاريخ 
إيصــال  مــن  والبــد  وتراثهــا  البلــد  وآثــار 
الصــوت إلى المســئولين للتحــرك؛ من أجل 
الحفاظ على مواقعنا التاريخية والزراعية 
والسواحل، فهذه المواقع حين يتم جرفها 
وطمسها ال يمكن إعادتها من جديد وبذلك 

نخسر كنوزا ثمينة من هوية الوطن.

الجرافة متأهبة قبر فارغ

زينة جاسمجاسم المختار

القضيبية - مجلس النواب القضيبية - مجلس الشورى

صــرح رئيس لجنــة المرافق العامــة والبيئة 
بمجلــس النــواب النائب عبدالــرزاق حطاب 
أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مرسومين 
بقانون، ومشــروعين بقانــون، إضافة إلى 3 

اقترحات برغبة.
برغبــة  االقتراحــات  اللجنــة  واســتعرضت 
النــواب، وقامــت بإحالــة  لهــا مــن  المحالــة 
االقتــراح برغبــة المقــدم مــن جانــب النائب 
تحويــل  إلغــاء  بشــأن  القاضــي  عيســى 
نظيــر  المســتحقة  والمبالــغ  المتأخــرات 

خدمات الكهرباء والماء إلى أبناء المتوفي 
لهيئــة الكهربــاء والمــاء، واالقتــراح برغبــة 
بشــأن إلغاء شــرط الزواج مرة أخرى خالل 
ســنتين من تاريــخ الطالق الســتبقاء طلب 
كمــا  اإلســكان،  لوزيــر  اإلســكانية  الخدمــة 
أحالــت االقتــراح برغبــة المقدم مــن النائب 
بــدر الدوســري بشــأن إدراج تطويــر مجمــع 
ضمــن  الــزالق  بمنطقــة  الجديــد   )1056(
خطط الحكومة بســفلتة الشــوارع وتعديل 

األرصفة.

اســتقبل  النائــب عبدالنبــي ســلمان النائــب 
ســفير  النــواب،  مجلــس  لرئيــس  األول 
جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة المعتمــد لــدى 
وبحــث  بوكمــان.  كاي  البحريــن  مملكــة 
زيــادة  مثــل  المشــترك  التعــاون  مجــاالت 
البلديــن  بيــن  التجــاري  التبــادل  معــدل 
الصديقين وزيادة االستثمارات المشتركة، 
البحرينــي  الجانــب  اســتفادة  وإمــكان 
مجــاالت  فــي  األلمانيــة  الخبــرات  مــن 
األعمــال منهــا التصنيــع، والتعليــم، وقطاع 

المؤسسات الصغيرة والعديد منها.
أشــاد النائــب األول بالــدور الفاعــل للجالية 
األلمانيــة فــي عمليــة التنميــة والتقــدم في 
مملكــة البحرين والتنويه بما توليه المنامة 
أهميــة وتقديــر ورعايــة ســواء علــى  مــن 
أو غيرهــا  الحقوقــي  أو  الصحــي  الصعيــد 
مــن الخدمات التــي يطلبها العامل األجنبي 
في المملكة، فيما جرى البحث في تســهيل 
األلمانيــة  التأشــيرة  إصــدار  إجــراءات 

للبحرينيين. أكــد رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالــح 
التــي  التاريخيــة  الصداقــة  عالقــات  أن 
تربــط مملكــة البحريــن بجمهوريــة ألمانيــا 
االتحاديــة، كان لها األثــر الكبير في تحقيق 
المصالح المشــتركة بين البلدين في العديد 
مــن المجــاالت والقطاعات، مشــيًدا بحرص 
قيادتــي البلديــن الصديقين على فتح آفاق 
واســعة من التعاون والتنســيق، وبما يحقق 

نتائج إيجابية على الصعد كافة.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال رئيــس مجلــس 

بوكمــان،  ثامــو  كاي  مكتبــه  فــي  الشــورى، 
لــدى  االتحاديــة  ألمانيــا  جمهوريــة  ســفير 
تعيينــه ســفيًرا  لمناســبة  البحريــن؛  مملكــة 

لبالده لدى المملكة.
مــن جانبه، أعرب الســفير كاي ثامو بوكمان 
عــن عظيم شــكره وتقديــره لرئيس مجلس 
بــه  الــذي يضطلــع  الــدور  الشــورى، مؤكــًدا 
اإلخــوة  عالقــات  تقويــة  فــي  المجلــس 
والصداقــة بيــن مملكــة البحريــن ومختلــف 

دول العالم.

ذوو المتوفي ال يرثون ديون الكهرباء

تسهيل “الفيزا” األلمانية للبحرينيين

آفاق واسعة للتعاون مع ألمانيا

انتخاب الفاضل مقررا لتقرير “الرد الملكي”
الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــــــشــــــــوريــــــــة تـــــبـــــحـــــث مـــــســـــودتـــــه

ناقشــت لجنــة الــرد علــى الخطــاب الملكي 
مجلــس  لرئيــس  األول  برئاســة  الســامي 
خــالل  النائــب  فخــرو  جمــال  الشــورى 
اجتماعهــا مســودة تقريرهــا لمشــروع الــرد 
علــى خطــاب عاهل البالد صاحــب الجاللة 
لــدى  الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
تفضــل جاللته بافتتاح أعمال دور االنعقاد 
التشــريعي  الفصــل  مــن  األول  العــادي 
تخصيــص  اللجنــة  قــررت  إذ  الخامــس، 
لمــا  مراجعــة  إلجــراء  المقبــل؛  االجتمــاع 
تضمنــه مشــروع الــرد لرفعــه لهيئــة مكتب 
المجلس. وشــهد االجتماع انتخاب رئيسة 
مقــررا  الفاضــل  جهــاد  الخدمــات  لجنــة 
لتقريــر اللجنــة. هذا ونظــرت اللجنة خالل 
االجتمــاع في مرئيــات ومداخالت أعضاء 
اللجنــة وأعضــاء المجلس تجــاه ما تضمنه 
محــاور،  مــن  الســامي  الملكــي  الخطــاب 

إذ أعــرب فخــرو عــن شــكره وتقديــره لمــا 
تقــدم بــه أعضــاء المجلــس خصوصــا ممن 
مبينــا  اللجنــة،  أعضــاء  ليســوا ضمــن  هــم 

بمالحظــات  التقــدم  علــى  الحــرص  أن 
حــرص  علــى  يــدل  للجنــة  واقتراحــات 
التعاطــي بإيجابيــة تجــاه  األعضــاء علــى 

مــا تناولــه الخطاب الســامي والدفــع بعمل 
اللجنة لما يضمن قيامها بدورها في إعداد 

التقرير على الوجه األكمل.

اجتماع لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي 

مجلس بلدي الجنوبية

الثالثــة  الدائــرة  عضــو  تقــّدم 
عبــد  الجنوبيــة  بلــدي  بمجلــس 
الشــكر  للطيــف بجزيــل  عبــد  هللا 
أمــالك، وذلــك  لشــركة  واالمتنــان 
منطقــة  ســوق  بإنــارة  لقيامهــا 
البحير بواسطة الطاقة الشمسية، 
حيــث تعــد هــذه التجربــة فريــدة 
ا وناجحــة فــي المنطقــة بــأن  جــدًّ
والمنطقــة  الســوق  إنــارة  يتــم 
المحيطــة بــه عــن طريــق األعمدة 
الشمســية  بالطاقــة  تعمــل  التــي 
وهــي ذات منظر جمالي باإلضافة 
إلى كونها توفر الطاقة الكهربائية 

وصديقة للبيئة في آن واحد.
هــذا  إن  اللطيــف  عبــد  وقــال 

المشــاريع  مــن  هــو  المشــروع 
فــي  عالميــا  والصاعــدة  الرائــدة 
ظل ما تشــهده الكرة األرضية من 
لحــرق  نتيجــة  حــراري  احتبــاس 
يســبب  الــذي  األحفــوري  الوقــود 
المخاطــر  ــا ويعــد مــن  بيئيًّ تلوًثــا 
للكائنــات  العامــة  الصحــة  علــى 
الطلــب  زيــادة  ظــل  فــي  الحيــة 
الكبير على الطاقة، وأن على دول 
الخليــج العربــي أن تضــع خطًطــا 
وبرامــج هادفــة وجــادة مــن أجل 
االســتفادة مــن الطاقــة الشمســية 
في ظــل المنــاخ الســائد بالمنطقة 
والذي يساعد على استخدام مثل 

هذه الطاقة.

إنارة سوق البحير بالطاقة 
الشمسية محل تقدير

ضريبة 
الكهرباء غير 

قانونية

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

Û .”أعلم أن ألمك سيصبح ذات يوم عالجك“
Û جالل الدين الرومي

Û  لــم توفــق هيئة الكهربــاء والماء بارتداء ثوب القطاع الخاص، وتســجيلها
بجهاز الضرائب لجباية الدنانير من الفواتير.

Û  وأتفق مع رئيس جمعية الحقوقيين - الحائز على الدكتواره بالتشــريعات
الضريبيــة - عبدالجبــار الطيب بشــأن عــدم قانونية شــمول ضريبة القيمة 

المضافة على فواتير الكهرباء والماء.
Û  ويمكــن الدخــول بمحاججة قانونية مع الهيئة، حتــى لو اعتصمت بالمادة

التاســعة مــن القانــون، والتــي تنــص علــى أن “تخضــع الضريبــة لتوريدات 
الجهــات الحكوميــة، مادامــت تباشــرها بصفــة غيــر ســيادية، مــن خــالل 

مزاولة نشاط اقتصادي، وفقا آلليات تنافسية مع القطاع الخاص”.
Û  م بصفة الواقع ال يقبل القســمة على اثنين بأن ســلعة الكهرباء والماء تقدَّ

ســيادية، وليس غير ســيادية حسب المادة أعاله، إذ تحتكر الدولة، ممثلة 
بالهيئــة، تقديــم هذه الســلعة، وهو ما ينفي وجود أّي تنافســية مع القطاع 

الخاص.
Û  ،ســأكون مخطئــا بموقفــي فيمــا لــو حــّررت الدولــة ســوق الكهربــاء والماء

وقّدمــت شــركات خاصــة هــذه الســلعة إلــى جانب الهيئــة الرســمية، ولكن 
فــي ظــل احتــكار الدولة، فال موطئ قدم للقطاع الخاص، ومن غير الالئق 

جباية ضريبة بطريق يخالف القانون.
Û  والســؤال الكبيــر: هــل لــدى الجهــاز الوطنــي للضرائــب الخليجيــة رصــد

إعالمــي لمــا تنشــره الصحافة ووســائل التواصــل االجتماعــي؟ وهل لديه 
أذن تسمع وعين ترى ليرد على االستفسارات؟

سوق البحير
محرر الشؤون المحلية

سعيد محمد

مساحة شاسعة من التالل التاريخية بالمنطقة

محرر الشؤون المحلية
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تزويد هيئــة الكهرباء والماء بمولدات بقيمة 321.8 ألف دينار

بموجــب االتفــاق مــع شــركة “ســيكو” للخدمــات الماليــة

لتطوير واجهة قصر القضيبية

“أي بي إم تيرمينالز”: بدء فترة صناعة السوق

طرحــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
األشــغال(  )شــؤون  العمرانــي  والتخطيــط 
مناقصــة لتطويــر الواجهــة المالصقة لقصر 
ُعلقــت  7 عطــاءات  إليهــا  القضيبيــة تقــدم 
ألــف   291.1 بنحــو  عطــاء  وأقــل  جميعهــا، 
إنشــاء  المشــروع  أعمــال  وتتضمــن  دينــار. 
ســور يحتــوي علــى جداريــات، مســطحات 
نباتــات  وشــالالت،  نوافيــر  مــن  مائيــة 
أعشــاب  نخيــل،  أشــجار  مــن  ومزروعــات 
وورود، أرضيــات حجريــة، غرفة مضخات، 
وجميــع األعمــال الميكانيكيــة والكهربائيــة 
ذات الصلة. كما يشــمل المشــروع هدم عدد 

من المنشآت القائمة.

وكانــت الوزارة قــد طرحت مناقصة تطوير 
فــي  القضيبيــة  لقصــر  المالصقــة  الواجهــة 
مطلــع شــهر نوفمبــر الماضــي تقــدم إليهــا 7 

عطاءات أقلها بـ 291.3 ألف دينار.
وأظهــرت أحــدث بيانات نشــرت أمس فتح 
لجهتيــن  تابعتيــن  لمناقصتيــن  المجلــس 
وبلــغ  عطــاءات،   8 بإجمالــي  حكوميتيــن 

 612.9 المقدمــة نحــو  العطــاءات  مجمــوع 
ألــف دينــار، في حين تم تعليــق 7 عطاءات 

تابعة لوزارة األشغال وشؤون البلديات.
مــن جهتهــا، طرحت هيئــة الكهربــاء والماء 
مناقصــة لتزويــد الهيئــة بمولــدات كهربائية 
تقــدم إليهــا عطــاء وحيد بنحــو 321.8 ألف 

دينار.

يشار إلى أن المناقصات تخضع  «
للتقييم الفني والمالي، وترسي 
المناقصة على صاحب العطاء 
األفضل شروًطا، واألقل سعًرا، 

لذا فإن أقل العطاءات سعًرا 
ليس بالضرورة هو العطاء الفائز 

بالترسية.

أعلنــت شــركة أي بــي إم تيرمينالــز عــن انقضاء فترة اســتقرار ســعر الســهم من 
أمس، وعليه بدأت اليوم فترة صناعة السوق، وذلك بحسب اتفاقية موقعة مع 

شركة سيكو للخدمات المالية فيما يتعلق بالطرح األول لالكتتاب العام.

موقــع  علــى  بيــان  فــي  وأوضحــت 
البورصــة أنــه بذلــك تكون فتــرة تقديم 
أنشــطة اســتقرار الســعر قد انتهت )بعد 
مــرور 30 يوًمــا مــن بــدء التــداول الذي 
كان فــي التاســع من ديســمبر الماضي(. 
وأكــدت أنــه لــم يتــم اتخــاذ أي أنشــطة 
متعلقــة باســتقرار الســعر خــالل الفترة 

المخصصة.
ســتخضع  الشــركة  أســهم  أن  وبينــت 
منــذ اليــوم إلى أنشــطة صناعة الســوق 
وتســتمر 5 أشــهر كحــد أدنــى بموجــب 

االتفاقية المذكورة.
لعــدد  األقصــى  الحــد  أن  إلــى  يشــار 
ســيكو  لشــركة  يمكــن  التــي  األســهم 

امتالكهــا فــي أي وقــت نيابــة عــن أي 
بموجــب  ولحســابها  تيرمينالــز  إم  بــي 
االتفاقية مساوًيا لنسبة 3 % من أسهم 
وكانــت  الصــادرة.  الشــركة  مــال  رأس 
شــركة إي بــي إم تيرمينالــز البحريــن، 
ســلمان،  بــن  خليفــة  لمينــاء  المشــغلة 
ــا نوفمبــر الماضي  طرحــت اكتتاًبــا عامًّ
أمــام األفراد والمؤسســات لـــ 18 مليون 
سهم من أسهمها، تمثل 20 % من رأس 
مالها الصادر. واستهدفت الشركة جمع 

11.88 مليون دينار من الطرح.
و”اي بــي ام تيرمينالز البحرين” شــركة 
تيرمينالــز”  ام  بــي  “اي  بيــن  مشــتركة 
 ،%  80 بنســبة  الهولنديــة  العالميــة 

وشــركة يوســف بن أحمد كانو القابضة 
البحرينية بواقع 20 %.

مينــاء   74 العالميــة  الشــركة  وتشــغل 
ومرســى حــول العالــم، فيمــا تنفــذ أكثر 
من 117 عملية للخدمات البرية موزعة 

على 58 بلًدا.

وحّدد سعر طرح السهم الواحد  «

عند 0.660 دينار، وهو يعادل 

مضاعف األرباح له البالغ 5.7 

ضعف لصافي األرباح المحققة في 

عام 2017 التي بلغت 10.4 مليون 

دينار.

صورة أرشيفية من حفل إعالن إدراج أسهم الشركة 

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلــن مصرف البحريــن المركزي بأنه تمت 
تغطيــة اإلصــدار رقــم 1738 مــن أذونــات 
وتبلــغ  األســبوعية.  الحكوميــة  الخزانــة 
قيمــة هذا اإلصدار 70 مليــون دينار لفترة 
استحقاق 91 يوًما تبدأ فـي 9 يناير 2019 
بلــغ  كمــا   ،2019 أبريــل   10 فــي  وتنتهــي 
معدل ســعر الفائدة 4.24 % مقارنة بســعر 
الفائــدة 4.25 % لإلصــدار الســابق بتاريخ 

2 يناير 2019.
وبلغ معدل ســعر الخصــم 98.939 % وتم 
قبول أقل ســعر للمشــاركة بواقــع 98.918 
% علًمــا أنــه تمــت تغطية اإلصدار بنســبة 

.% 106
وبلــغ الرصيــد القائــم ألذونــات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - بورصة البحرين السنابس - الغرفة

أقفل مؤشر البحرين العام أمس اإلثنين عند مستوى 1,330.85 بارتفاع وقدره 0.09 نقطة مقارنة بإقفاله يوم األحد، في حين أقفل 
مؤشر البحرين اإلسالمي عند مستوى 820.80 بارتفاع  وقدره 4.56 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

وتــداول المســتثمرون فــي بورصــة البحريــن 11.87 مليــون ســهم، 
بقيـــمة إجماليــة قدرهــا 3.07 مليــون دينــار، تــم تنفيذهــا من خالل  
155 صفقة، حيث ركز الـمستثـــمرون تعامالتهم على أســهم  قطاع 
البنــوك التجاريــة، والتي بلغت قيمة أســهمه المتداولة 2.62 مليون 
دينار، أي ما نسبته 85.35 % من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية 

قدرها 10.45 مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 94  صفقة.
وجاء البنك األهلي المتحد في المركـز األول، إذ بلغت قيمة أسهمه 
المتداولــة 2.58 مليــون دينــار أي ما نســبته 84.06 % من  إجمالـــي 
قيمــة األســهم المتداولــة وبكميــة قدرهــا 10.08 مليــون ســهم، تـــم 

تنفيذها من خـالل 80 صفقة.
أمــا المركــز الثاني، فكان إلي بي إم تيرمينالز البحرين بقيمة قدرها 
247.10 ألــف دينــار، أي مــا نســبته 8.04 % مــن إجـمـالـــي قيـــمة 
األســهم الـــمتداولة وبكـــمية قدرها 295.96 ألف سهم، تـــم تنفيذها 

من خالل 14 صفقة.
ثـم جاءت مجموعة جي اف اتش المالية بقيمة قدرها 75.80 ألف 
ديـــنار، أي مــا نســبته 2.47 % مــن إجمالــي قيمة األســهم المتداولة 

وبكمية قدرها 778.00 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 18 صفقة.
وتــم يـــوم أمــس تــداول أســهم 17 شــركة، ارتفعت أســعار أســهم 3 
شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت 

بقية الشركات على أسعار إقفاالتها السابقة.

دعــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن جميــع أعضائهــا والتجــار وأصحــاب األعمــال والمهتميــن لحضــور اللقــاءات الثنائيــة التي 
ستنظمها مع وفد تجاري ألماني يمثل قطاعات أعمال مختلفة منها: الشئون القانونية، قطاع المالية، السياحة، تقنية المعلومات، 
قطــاع االستشــارات الضريبيــة والتجاريــة، التأميــن الصناعــي، الخدمــات الزراعيــة، قطــاع الطاقة، الهندســة المعمارية، وســائل 
اإلعــالم، اإلدارة الصحيــة، والقطــاع العقــاري، وذلــك يــوم الخميس 10 يناير 2019 في تمام الســاعة العاشــرة صباًحا بقاعة أوال 

بفندق الخليج.

لقــاءات  عقــد  الزيــارة  خــالل  وســيتم 
ثنائية بين أصحــاب األعمال البحرينيين 

ونظرائهم األلمان.
الرئيــس  وّجــه  الصــدد،  هــذا  وفــي   
دعوتــه  الشــتر  شــاكر  للغرفــة  التنفيــذي 
األعمــال  وأصحــاب  التجــار  جميــع  إلــى 
مــع  الثنائيــة  اللقــاءات  هــذه  لحضــور 
التعــرف  بهــدف  األلمانــي  الوفــد  ممثلــي 
فــي  المتوافــرة  التعــاون  فــرص  علــى 
القطاعات المذكورة، مشيًرا إلى أن زيارة 
الوفــد األلمانــي تهــدف إلــى بحــث ســبل 
واالقتصاديــة  الثنائيــة  العالقــات  تعزيــز 
فــي  الخــاص  القطــاع  بيــن  المشــتركة 

البلدين الشــقيقين وتنمية أوجه التعاون 
بــأن تكــون  أملــه  المشــتركة، معرًبــا عــن 
لفتــح  جيــدة  بــادرة  الثنائيــة  اللقــاءات 
التعــاون االقتصــادي  آفــاق جديــدة مــن 
بيــن البحرين وألمانيا والوصول لتحقيق 

مشروعات استثمارية مشتركة.
يأتــي  األلمانــي  الوفــد  زيــارة  أن  يذكــر 
تنظيمهــا بالتعــاون مــع مكتــب االتصــال 
األلماني الســعودي للشــؤون االقتصادية، 
فــي إطــار التعــرف علــى فــرص جديــدة 
ألصحــاب األعمال البحرينيين الكتشــاف 
االســتثمارية  المشــاريع  مــن  المزيــد 
المتاحة وخلق شــراكات استراتيجية مع 

ممثلــي القطــاع الخاص فــي ألمانيا، التي 
ُتعد من أقوى االقتصادات األوروبية.
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تنفيذهــا بـــ 155 صفقــة وتركيــز علــى قطــاع البنــوك الغرفــة تدعــو التجــار لاللتقــاء بوفــد تجــاري الخميــس
تداول 11.9 مليون سهم بـ 3 ماليين ديناراكتشاف المشاريع االستثمارية مع األلمان

8 يناير 2019 الثالثاء
2 جمادى األولى 1440

المحرر االقتصادي

أقل عطاء أمل الحامد
بالدينار

الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

321,825.00
 MOHAMED ABDULRAHMAN AL

BAHAR
1 تطوير الواجهة المالصقة 

لقصر القضيبية
األشغال والبلديات

291,069.00
 AL QAWAREER CONTRACTING

)CO)WLL
7 تزويد الهيئة بمولدات 

كهربائية
الكهرباء والماء

مع تطور التقنية، ظهر نوع جديد من الصيد االلكتروني “فيشــنق”، وســمي “التصيد” 
ألنــه يبحــث عــن الصيــد. والهــدف ليــس صيــدا مــا فــي البحــار، وإنمــا “تصيــد” البشــر 
وممتلكاتهــم وأموالهــم وحســاباتهم. “الفيشــنق” مــن الجرائــم االلكترونيــة المهــددة 
لالقتصاد. ألن المجرم االلكتروني يتطفل ويرسل الرسائل والملفات باألجهزة الذكية 
مــن إذن. وهــذا المجــرم متخصــص فــي التصيــد بإرســال الرســائل آلالف العناويــن 

االلكترونية، ولعل هناك من يرد عليه، ليقع األخير في “الشبكة” ويكون فريسة.
من يقوم بالتصيد، يرســل قصصا تســتجدي العواطف بقصد ايقاع الفريســة ويطلب 
ارسال رقم الحساب أو البطاقة أو تفاصيل األعمال وغيرها. وبالرغم من أن الرسالة 
غريبــة، شــكال ومضمونــا، إال أن هنــاك من يقــع ضحية طمعا في المــال أو غيره. هناك 
حســابات مصرفيــة تــم انتهاكهــا، وهنــاك أســرار تجاريــة تــم كشــفها وهنــاك صفقــات 
وأعمال اختفت في األثير بعد اســتالم األموال المقدمة، وبالتالي هناك خســائر مالية 

وتجارية واقتصادية بيرة ومؤلمة لتضرر قطاعات.
قوانيــن الجرائــم االلكترونيــة، فــي البحريــن، تتضمــن أحكامــا واضحــة لتجريم هذه 
الممارســات الخبيثــة المنتشــرة جــراء الوســائل االلكترونيــة. وبالرغــم مــن القوانيــن 
الرادعــة إال أن هــذه الجرائــم، فــي ازدياد وتشــكل هاجســا ألن هناك من يســخر وقته 

وفكره التقني المتطور للسرقة واالحتيال.
إن وجــود القوانيــن الرادعــة وحدهــا ال تكفــي، وعلى كل فرد أن يكــون واعيا وحاميا 
لنفســه ومجتمعــه وعدم الســماح لهذه الفئــة بالتغول وانتهاك الحرمات. وباســتطاعة 
كل منا محاربة التصيد االلكتروني وذلك بعدم التجاوب معه بأي شكل من األشكال، 
وبالعكــس فــي يــد كل منا تشــجيع التصيــد إذا تجاوب معه. ويجــب أن يعلم كل فرد 
أهمية دوره في حماية نفســه ومجتمعه، وأن هذا الدور يســبق القانون، وعبره تكون 

محاربة الجرائم التقنية بكل فعالية ومصداقية.

الجريمة اإللكترونية 

د. عبد القادر ورسمهضد االقتصاد

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@waresamalc.com

شاكر الشتر

دبي - العربية.نتالمنامة - إنفستكورب

أعلنت “إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز”، الذراع االستثمارية التابعة لـ إنفستكورب والمتخصصة في االستحواذ على شركات 
التكنولوجيا األوروبية متوســطة الحجم، أمس عن نجاحها في نقل شــركتيها المتبقيتين ضمن محفظتها االســتثمارية في 
“صندوق التكنولوجيا الثالث” التابع لها، والبالغة قيمتهما المجمعة 185 مليون دوالر، إلى صندوق تكميلي جديد تحت اسم 

“صندوق إنفستكورب الثانوي 2018، المدعوم من شركة “هاربورفست”.

ســيتمكن  الصفقــة،  هــذه  إبــرام  وبعــد 
إنفســتكورب مــن رفــع قيمة الشــركتين، 
مــدار  علــى  مــال  رأس  بضــخ  وذلــك 
فتــرة اســتثمار إضافيــة. وبإتمــام هــذه 
الصفقــة، التــي حظيــت بالدعــم الكامــل 
مــن قبــل المســتثمرين، حقــق “صنــدوق 
التكنولوجيــا الثالث” منذ تأسيســه أداًء 
عالًيا مقارنة بأفضل الصناديق المماثلة. 
المشــارك  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
اإلداري  والشــريك  إنفســتكورب  لــدى 
فــي مجموعــة الصناديــق االســتثمارية 

بارتنــرز”،  تكنولوجــي  “إنفســتكورب 
صنــدوق  “ســّجل  قاســم  بــن  حــازم 
االســتثمارات التكنولوجيــة الثالث أداًء 
ــا خــالل الســنوات األخيــرة، ويؤكــد  قويًّ
التــزام هاربورفســت وقناعتهــا الكبيــرة 
بإمكاناتنــا كأحــد أبــرز المســتثمرين في 
قطــاع الشــركات متوســطة الحجــم في 
أوروبــا. ونتطلــع إلــى العمــل مــع فريــق 
عملهــم لتعزيــز نمــّو هــذه االســتثمارات 
عائــد  تحقيــق  ومواصلــة  المتبقيــة 

استثماري قوي”.

أفــاد مصــدر مســؤول فــي مؤسســة التنظيم العقاري )ريــرا(، الذراع التنظيمية لدائــرة األراضي واألمالك في دبي، بــأن الدائرة تعمل على 
خطــة لخفــض رســوم الخدمــات والصيانــة خــالل العــام الجــاري، بمــا يعّزز مــن جاذبيــة المشــروعات العقارية، عبر تشــجيع حركــة التملك 

العقاري؛ بغرض االستثمار أو اإلقامة.

الدائــرة موضــوع  “أولــت  المصــدر  وأضــاف 
الرســوم اهتمامــا كبيــرا منــذ فتــرة، موضحا 
أن الخطــة تركــز على اتباع أســاليب جديدة 
الخدمــات  رســوم  فاتــورة  كلفــة  لخفــض 
النهائــي”.  المســتخدم  علــى  والصيانــة 
وأكــد المصــدر أن االرتفــاع النســبي لرســوم 
الخدمــات فــي بعــض المناطــق بدبــي ليــس 
مــن مســؤولية الدائــرة أو مؤسســة التنظيــم 
العقــاري فقــط، وإنمــا هــي مســؤولية جهات 
أخــرى البــد أن تتــم مراجعتهــا فيمــا يتعلــق 
بتلك الرسوم. وأوضح أن النسبة الكبرى من 
فاتورة رســوم الخدمــات والصيانة ال عالقة 

للدائرة بها، ومنها ما يتعلق بالكهرباء وتبريد 
المناطق، إذ تشير اإلحصاءات إلى أن رسوم 
هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي )ديــوا(، ورســوم 
التكييف المركزي تشكل بين 45 و65 % من 
إجمالــي رســوم الخدمــات، فــي حيــن تكــون 

النسبة المتبقية موزعة على رسوم أخرى.
وبحســب بيانات صــادرة عن دائرة األراضي 
واألمــالك في دبي، حول أداء قطاع الملكية 
المشــتركة، فــإن رســوم الصيانــة والخدمات 
 ،2017 13 % فــي العــام  انخفضــت بنســبة 
انخفضــت  أنهــا  كمــا   ،2016 بالعــام  مقارنــة 
بنســبة 12 % خــالل العــام الماضــي، مقارنــة 

هــذا  الدائــرة  وأرجعــت   .2017 بالعــام 
إلــى  الماضييــن  العاميــن  فــي  االنخفــاض 
اشــتراط “ريرا” على شركات إدارة الخدمات 
عــن  اإلفصــاح  ضــرورة  المشــروعات،  فــي 
البيانات المالية لرســوم الخدمات، وتقديمها 
للتدقيــق عبــر شــركات ماليــة معتمــدة لــدى 

مؤسسة التنظيم العقاري.
ضــرورة  علــى  دبــي”  “أراضــي  وشــددت 
حصول شــركات إدارة المرافق على موافقة 
المؤسســة علــى تحصيــل رســوم الخدمــات، 
وهــو متــاح مــن خــالل النظــام اإللكترونــي 

“مالك”.
 حازم بن قاسم 

اإلمارة تســعى لتعزيــز جاذبية المشــروعات بالتملكصندوق االســتثمارات التكنولوجية الثالث سجل أداء قويا أخيرا

دبي تخفض رسوم الخدمات العقارية“هاربورفست” تستثمر 185 مليون دوالر مع “إنفستكورب”
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 منــح مصــرف البحريــن المركــزي مهلــة أخيــرة لبعــض البنــوك التجاريــة 
والمؤسســات الماليــة المرخــص لهــا في المملكــة، من أجل إحــراز التقدم 
والتصحيــح فــي عمليــة إعــادة أمــوال زبائــن كانــوا قــد أجــروا عمليــات 
ســحب غيــر مكتملــة وجــرى تحميلهــم هــذه المبالــغ دون أن تتــم عمليات 
الســحب علــى أرض الواقــع. وهــذه قضيــة اســتمرت التحــركات من أجل 
حلها أكثر من عام في ظل مساعي المصرف المركزي إلغالق هذا الملف.

أن  مصرفيــة،  مصــادر  وذكــرت 
البنــوك  وّجــه  المركــزي  المصــرف 
لتنفيذ عدد من التعليمات للتعامل 
مــع هــذه المســألة التــي أبــدى لهــا 
المصرف كجهة رقابية وتنظيمية 
للقطاع المالي والمصرفي صرامة 

شديدة في التعامل.
وبحسب المصادر، فإن التعليمات 
عــدد  تنفيــذ  فــي  تتمثــل  للبنــوك 
فــي موعــد ال  مــن األمــور وذلــك 

يتجــاوز 31 يناير 2019 وتتضمن 
أنــه يجــب علــى جميــع المرخــص 
لهــم نقــل جميــع المعامــات غيــر 
غيــر  مــن  لعمــاء  المدفوعــة 
المصــارف إلــى الجهــات المرخص 
لهــا بإصدارهــا، كمــا يجــب أن يتم 
صرف جميــع المعامات المحددة 
وإعادتهــا إلــى الزبائــن الشــرعيين 

من لهم الحق بهذه األموال.
كمــا أمر مصرف البحرين المركزي 

المحــددة،  المــدة  وبحلــول  بأنــه 
فإنــه على المرخــص لهم المعنيين 
بالقضيــة إبــاغ المركــزي بالمبالــغ 
النهائيــة التــي ال يمكــن ســدادها، 
ســواء  األحــوال  مــن  حــال  بــأي 
لعمائهم أو للعماء اآلخرين، إلى 
جانــب تفاصيــل المعامــات ذات 
الصلة ســواء المحلية أو في دول 
مجلس التعاون أو على المســتوى 
الدولــي. كما أن المصرف المركزي 
لهــم  المرخــص  بتوجيــه  ســيقوم 
المعنيين بالموضوع، بشأن كيفية 
التعامــل مــع أيــة أمــوال ال يمكــن 

سدادها في الوقت المناسب.
مــن  المركــزي  المصــرف  وحــّذر 
بالمتطلبــات  االلتــزام  عــدم  أن 
البنــوك  ســيعّرض  المذكــورة 

لعقوبات وغرامات مالية.
المصــرف  فــي  مســئولون  وكان 
المركــزي قــد أبلغــوا الصحافييــن 

في وقت سابق، أن معظم القضايا 
وأن  لحلــول  فيهــا  التوّصــل  تــم 
نســبة كبيرة من أموال الزبائن قد 
ردت بالفعل إليهم، في حين تبقى 
بعض األمــوال التي تتعلق بعضها 
بمعامــات خارجيــة أو زبائــن لهم 
وضع خاص مثل مجهولي الهوية 
أو لعــدم وجــود حســابات لديهــم 

إلرجاع المبالغ عن طريقها.

“المركزي”: مهلة أخيرة للبنوك إلرجاع أموال الزبائن
المخالفيـــن تنتظـــر  وعقوبـــات  الجـــاري  الشـــهر  نهايـــة  قبـــل  تنفـــذ  أوامـــر 

“برادات” ال تقدم فواتير وال تعرض الشهادة الضريبية
بعـــض المحـــات ترفـــع األســـعار وتحتســـب مبلغـــا الســـتخدام “الباركـــود”

رصدت “البالد” قيام بعض البرادات في مختلف مناطق البحرين باحتساب ضريبة القيمة المضافة على المواطنين 
دون تقديم أي فاتورة وإثباتات بشــأن األســعار والمبلغ الذي دفعه المســتهلك. وقال مواطنون إن كانت األســعار 
معروفــة فــي الســابق للجميع مثل أســعار الشــيبس والعصايــر والشــوكوالتة والحلويات، وهي األشــياء الترفيهية 
التي يشتريها الصغار بصورة شبه يومية. أما اآلن خشي بعض المواطنين أنهم ربما دفعوا مبالغ زائدة بعد فرض 
ضريبة القيمة المضافة وذلك مع استغالل البرادات لهذا القرار ضد المستهلكين وخصوصا أنها ال تقدم أي فاتورة 

تفصيلية وال تعرض شهادة التسجيل الضريبي في مكان ظاهر للزبون.

وقال أحد المواطنين أثناء جولة 
لـــ “البــاد” إنــه “قــرر الشــراء مــن 
الســوبرماركت أو أي مــكان يقدم 
الزبــون  ويعطــي  نفســها  الســلع 
فاتــورة، فالوضع الحالي ال يوجد 
فيه رقابة من الجهات المسؤولة، 
يجب أن يقومــوا بإلزام البرادات 
بتســليم  القــرى  فــي  الموجــودة 
حتــى  شــراء  فواتيــر  الزبائــن 
التــي  المبالــغ  تفاصيــل  يعرفــوا 

دفعوها”.
فيمــا أكــدت إحــدى المســتهلكات 
مــن خــال تقديــم فاتــورة بأنهــا 
البــرادات،  إحــدى  مــن  اشــترت 
لــم  التــي  الفاتــورة  لهــا  وقدمــت 
تتضمــن ضريبــة وإنمــا تــم تغيير 
ســعر الحليــب على ســبيل المثال 
مــن 100 إلــى 110 فلــوس وتــم 
الســتخدام  فلســا   50 احتســاب 

“الباركود”.

وأشــارت إلــى أن “المواطــن قابل 
المضافــة،  القيمــة  بدفــع ضريبــة 
توضيــح  يتــم  أن  يجــب  ولكــن 
األمــور األساســية لــه فــي حياتــه 
وأبــرز  اليوميــة،  واســتخداماته 
المطالب هي تشديد الرقابة على 
البــرادات التــي نزورهــا أكثــر مــن 
مــرة فــي اليــوم الواحــد وإلزامها 
فواتيــر  الزبائــن  تســليم  علــى 

الشراء، فهي من حقه”.

بكين - أ ف ب

عقد مفاوضون أميركيون وصينيون أمس أول جولة محادثات مباشرة بين الطرفين منذ 
اتفقــت القوتــان االقتصاديتــان األكبــر في العالم علــى هدنة تهدف لحــل نزاعهما التجاري. 
وغــادر الوفــد الزائــر بقيــادة مســاعد ممّثل التجــارة األميركــي جيفري غيريــش فندقه في 

بكين صباح االثنين من دون التحدث للصحافيين في أول يوم من المحادثات.

اليــوم   محادثاتهمــا  الطرفــان  وســيواصل 
الرئيــس األميركــي دونالــد  الثاثــاء. وعــزز 
بشــأن  الماضــي  األســبوع  اآلمــال  ترامــب 
النــزاع  اتفــاق إلنهــاء  إلــى  التوصــل  إمــكان 
فــرض خالــه  والــذي  أشــهر،  منــذ  المســتمر 
واردات  علــى  جمركيــة  رســوما  البلــدان 
بعضهمــا البعــض تبلــغ قيمتهــا أكثــر من 300 

مليار دوالر.
إلــى  ســنتوصل  أننــا  “أعتقــد  ترامــب  وقــال 

اتفاق جيد مع الصين”.
وأضــاف “لدينــا مفاوضــات تجاريــة ضخمــة 
جاريــة مــع الصيــن. الرئيــس الصينــي شــي 
جينبينــغ منخــرط بشــكل كبيــر وأنــا كذلــك. 
نتعامــل علــى أعلــى مســتوى ونقــوم بعمــل 

جيد للغاية”.
وتوجــه ترامــب األحــد إلــى منتجــع كامــب 
ديفيــد الرئاســي، حيــث قــال إنــه ســيناقش 
ملــف التوصل إلــى اتفاق تجــاري مع الصين 

مع كبار معاونيه، إضافة إلى مسائل أخرى.
ويشمل الوفد األميركي في بكين مسؤولين 
والزراعــة  والتجــارة  الخزانــة  وزارات  مــن 

والطاقة.
وتأتي المحادثات بعد شهر من اتفاق ترامب 
وشــي على تعليق زيادة الرسوم المقررة لـ 3 
أشــهر؛ لمنح المفاوضين فرصة للتوصل إلى 

اتفاق وإنهاء النزاع الذي هز أسواق العالم.
الخارجيــة  وزارة  باســم  الناطــق  وقــال 
الصينيــة لــو كانغ للصحافييــن أمس “اتفقت 
المضــي  علــى  المتحــدة  والواليــات  الصيــن 
قدمــا فــي التوافــق الــذي تــم التوصــل إليــه 
بيــن الرئيســين إلجــراء محادثــات إيجابيــة 
بنــاّءة لحــل نزاعنا”، رافضا إعطــاء مزيد من 
التفاصيــل، وقــال “ولــو أن الصــدام التجاري 
بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة ال يصــب 
فــي مصلحة أحد وال فــي مصلحة االقتصاد 

العالمي”.

انطالق المفاوضات التجارية األميركية الصينية

قفزت أسعار النفط بأكثر من 1.5 % أمس اإلثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات ُتعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب 
التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن، فيمــا تلقى الخــام أيضا دعما مــن تخفيضات في إمــدادات عدد من كبــار المنتجين في 
“أوبــك”. وبحلــول الســاعة 06:35 بتوقيت جرينتش، بلغت العقــود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت 57.93 دوالر للبرميل، مرتفعة 

87 سنتا أو 1.5 % مقارنة باإلغالق السابق.

وبلغت العقود اآلجلة لخام غرب تكســاس 
الوســيط األميركــي 48.76 دوالر للبرميــل 

بزيادة قدرها 80 سنتا أو 1.7 %.
صعــود  موجــة  المــال  أســواق  وشــهدت 
تــؤدي  بــأن  توقعــات  بفضــل  أمــس  يــوم 
مفاوضــات تجارية مباشــرة بين مندوبين 

من واشنطن وبكين،  إلى تهدئة التوترات 
العالــم. وقــال  فــي  اقتصاديــن  أكبــر  بيــن 
جولدمــان ســاكس فــي مذكرة إنــه خفض 
توقعاتــه لمتوســط ســعر خام برنــت للعام 
2019 مــن 70 دوالرا للبرميــل إلــى 62.50 
عوامــل  ”أقــوى  بســبب  للبرميــل  دوالر 

منــذ  الكلــي  باالقتصــاد  متعلقــة  معاكســة 
2015“. وكان جيه.بــي مورجــان قــال في 
مذكرة األســبوع الماضــي إن ”وتيرة النمو 
العالمــي البالغة ثاثــة بالمئة التي نتوقعها 
القادميــن تشــكل تحديــا بصفــة  للربعيــن 

متزايدة على ما يبدو“.

ارتفعــت احتياطيــات الصيــن مــن النقــد األجنبــي أكثر قليالً مــن المتوقع في ديســمبر الماضي، بعدمــا اتفقت بكين وواشــنطن على 
استئناف محادثات التجارة، وهو ما عّزز اليوان أمام الدوالر. وأظهرت بيانات البنك المركزي أمس االثنين أن احتياطيات الصين 
زادت بمقدار 11 مليار دوالر في ديسمبر إلى 3.073 تريليون دوالر. يأتي ذلك بالمقارنة مع ارتفاع قدره 9 مليارات دوالر في نوفمبر. 

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع االحتياطيات 8 مليارات دوالر إلى 3.07 تريليون دوالر.

وصعــد اليــوان 1.3 % أمــام الــدوالر فــي 
ديســمبر. وعلــى مــدى عــام 2018 بأكملــه، 
مليــار   67.24 االحتياطيــات  انخفضــت 
دوالر مــع تعــرض اليــوان لضغــوط بيعيــة 
جــراء ضعــف النمــو االقتصــادي الصينــي 
وتصاعــد الحــرب التجاريــة بيــن الواليات 

قيمــة  وارتفعــت  والصيــن.  المتحــدة 
إلــى  الذهــب  مــن  الصيــن  احتياطيــات 
76.331 مليــار دوالر، مــن 72.122 مليــار 
دوالر فــي نهاية نوفمبــر. وأظهرت بيانات 
الذهــب  احتياطيــات  حجــم  أن  المركــزي 
الصينيــة ارتفــع إلــى 59.6 مليــون أوقيــة 

)أونصة( في نهاية ديسمبر، في أول زيادة 
من نوعها منذ أكتوبر 2016.

واســتقر حجم احتياطــي الذهب الصيني 
عنــد 59.2 مليــون أوقية من أكتوبر 2016 
إلــى نوفمبــر 2018، بحســب بيانــات بنــك 

الشعب الصيني )المركزي(.

3 تريليونات دوالر احتياطي الصين بالنقد األجنبيالنفط يرتفع مع خفض باإلمدادات

 حذر النائب أحمد صباح الســلوم من الممارســات التي تقوم بها بعض المجمعات التجارية 
الكبرى وبعض البرادات أيضا فيما يتعلق بأسعار األغذية خصوصا، مشيرا إلى أن األجهزة 
والكماليــات والمالبــس ربما يتحمل المواطن بشــأنها بعض الرســوم اإلضافية أو الضرائب، 

ولكن األغذية األساسية التي تمس صميم االحتياجات هو أمر يفوق طاقة المواطنين.

وأبــدى الســلوم دهشــته الشــديدة مــن عــدم 
خصوصــا  التجاريــة  المجمعــات  التــزام 
عشــرات  تلقــى  أنــه  إلــى  مشــيرا  بالقانــون، 
الرســائل واالتصاالت مــن أهالي الدائرة ومن 
عمــوم أهــل البحريــن عــن مخالفــات بالجملة 
خصوصــا فــي كبــرى المجمعات ، مشــيرا إلى 
أن 90 % مــن األغذيــة مثل الخضر والفواكه 
ومنتجــات األلبــان والقهــوة والشــاي وغيرها 

توضــع عليهــا ضريبة القيمــة المضافة بحجة 
أنها “مستوردة من الخارج”.

وقــال الســلوم “أغلــب األغذيــة فــي البحرين 
مســتوردة، فما معنى تصريحات المسؤولين 
فــي الحكومــة أن األغذيــة األساســية معفــاة 
يتــم  أن  “يجــب  وتابــع  الضرائــب؟!”.  مــن 
توضيــح األمور فــي أقرب وقــت ممكن، ولن 
ننتظر حتى يتم سؤال أو استجواب الوزراء 

المعنيين، يجب حل هذه المشــكات بأســرع 
وقــت ممكــن ونحــن علــى ثقــة تامــة برئيــس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان أنه ال يرضى   مثــل 

هذه التجاوزات في حقوق المواطنين”.
وأشــار إلــى أن عــدم االلتــزام و”االســتغال” 
للوضــع الجديــد دعــا ببعــض المجمعــات إلــى 
زيــادة الســعر مرتيــن، مشــيرا إلــى أن بعــض 
المواطنيــن أرســل إليــه فواتيــر تظهــر فروقا 
فــي األســعار، واتضــح منهــا وجــود زيادتيــن 
علــى الســعر النهائــي مرة على أســعار الســلع، 
ثــم مــرة أخــرى بزيــادة 5 % عنــد الحســاب 
لدى الكاشــير، فيضاف للســعر اإلجمالي 5 % 

تحــت مســمى ضريبــة القيمة المضافــة، رغم 
مــن  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  تصريحــات 
جانــب بــأن الســعر يجــب أن يكــون مشــموال 
علــى الضريبــة، بمعنــى أن الســعر الــذي يــراه 

المســتهلك هــو ســعر نهائي ال تضــاف إليه أي 
رســوم أخــرى، لكــن أن يتــم “انتهــاز” الفرصــة 

ولألســف مــن جانــب مجمعــات تجاريــة لهــا 
سمعتها في السوق، فهذا أمر مؤسف”. 

بأكملهــا  الحكومــة  يحرجــون  “هــم  وأوضــح 
أمــام  فــي موقــف ســيئ  معهــم، ويضعونهــا 
الســلوم علــى جهــود وزيــر  الشــعب. وأثنــى 
الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزياني 
وإجــراء  للرقابــة  المفتشــين  توجيــه  فــي 
أعدادهــم  بزيــادة  طالبــه  ولكنــه  حمــات، 
وانتــداب آخريــن من إدارات الــوزارة األخرى 
لهذه المهمة. كما طالب الســلوم وزارة المالية 
يثــار  جــدل  أي  حــول  ســريعة  بتوضيحــات 
البنــوك  رقابــة  إلــى  الضريبــة، مشــيرا  بشــأن 

وشركات االتصاالت.

السلوم يحذر من استغالل “المضافة” لتحقيق أرباح

النائب أحمد السلوم
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بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أوتب ذ.م.م
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )183750( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بيناكلز إلدارة المكاتب 

الرئيسية ذ.م.م

القيد: 88947  -  تاريخ: 7/1/2019
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اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري شركة روافد الخليج للتجارة ذ.م.م
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اعالن رقم )---( لسنة ---
بشأن تغيير االسم التجاري لشركةشركة باور كلر لخدمات 

الطباعة ش.ش.و ولمالكها ميرزا علي محمد آل سعيد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة اصح���اب ش���ركة أوتب ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 117005-1، 

طالبين تغيير االسم التجاري من أوتب ذ.م.م إلى جافلز ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
السادة اصحاب شركة ---- المسجلة بموجب القيد رقم ----، طالبين تغيير االسم 
التج���اري م���ن ش���ركة بيناكل���ز إلدارة المكاتب الرئيس���ية ذ.م.م إلى ش���ركة بيناكلز 

القابضة ذ.م.م
 فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
اصح���اب الش���ركة المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م88947، طالبي���ن تغيي���ر االس���م 
التج���اري م���ن ش���ركة رواف���د الخلي���ج للتج���ارة ذ.م.م إل���ى ش���ركة رواف���د الخليج 

للتسويق والترويج ذ.م.م
 فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
السادة اصحاب  شركة شركة باور كلر لخدمات الطباعة ش.ش.و ولمالكها ميرزا 
عل���ي محمد آل س���عيد المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 1-117401، طالبين تغيير 
االسم التجاري من شركة باور كلر لخدمات الطباعة ش.ش.و ولمالكها ميرزا علي 
محمد آل س���عيد إلى ش���ركة باور كلر لتجارة ش.ش.و ولمالكها ميرزا علي محمد 

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

كونتري للخدمات - شركة تضامن
سجل تجاري رقم 77057

بن���اء على قرار الش���ركاء ف���ي كونتري للخدمات - ش���ركة تضامن المس���جلة بموج���ب القيد رقم، 

بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد / قاسم احمد فردان مصفيا للشركة.

به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة 325 من قانون الش���ركات 

التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لع���ام 2001، وعمال بن���ص المادة 335 

م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي:

)+973(32222055

القيد: 108954 - التاريخ :2019/1/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )--- ( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن

القيد: 98285 - التاريخ :2019/1/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )--- ( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
مال���ك ش���ركة اب���و ج���الل للعق���ارات ش.ش.و لمالكه���ا محمد ج���الل محمد هالل 
س���المة  المس���جلة بموجب القي���د رق���م 108954، طالباتحويل الش���كل القانوني 
للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة تضامن  برأس���مال وق���دره )BD 3٫000(ثالثة االف 

دينار بحريني، بين كل من:
1 -  محمد جالل محمد هالل سالمة

2-  ماهر جالل محمد هالل سالمة
3- هبة جالل محمد هالل سالمة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة/ مكتب حس���ين س���عيد محمد المخرق باإلنابة مالك شركة ستار جريس 

مانجيمنت سيرفس���ز ش.ش.و تمالكها هاربيت جويس  المس���جلة بموجب القيد 

رق���م 98285، طالباتحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى  ش���ركة ذات 

مسئولية محدودة  برأسمال وقدره 2000  الفان دينار، بين كل من:

1 -  هاربيت جويس - هندية الجنسية

2-  عبد المنير راياماركار فيتل ايدروس كوشي، بحريني الجنسية

3/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

) CR2019 -945( اعالن رقم
تنازل -  عن المحل التجاري

تقدم إلينا  الس���يد المعلن ادناه: الس���يد/ اسماء عبدالحس���ين حسن مهدي بطلب  
بتحويل المحل التجاري التالي: إلى السيد/ معصومة السيد هاشم علوي حسين

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: ازياء فادية للخياطةرقم القيد: 1-24281
نوع النشاط: تفصيل وخياطة المالبس

العنوان: محل رقم:369 - طريق: 3610 -ابوصيبع 469
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السعودية ستعيد 
فتح سفارتها بدمشق

كشفت صحيفة “التلغراف” البريطانية أمس 
اإلثنين أن السعودية ستقدم على إعادة 
عالقاتها مع سوريا وافتتاح سفارتها في 
دمشق، في أوائل العام الجاري 2019 أو 

منتصفه على األكثر. وأشارت الصحيفة في 
تقرير تحت عنوان “كل الطرق تؤدي إلى 

دمشق”، إلى أن هذه الخطوة من السعودية، 
وهي أقوى دولة في المنطقة، ستمثل 

للرئيس السوري حقبة جديدة، بعد نحو 8 
سنوات من العزلة والحرب والدمار.

ونقلت التلغراف عن المحلل البريطاني 
السوري داني مكي: “مصادري في دمشق 

تؤكد لي أن السعودية ستقدم على تلك 
الخطوة في وقت ما هذا العام، قد يكون 

في أوله، أو منتصفه”.

الكويـــت تبـــدي اســـتعدادها الســـتضافة جولـــة جديـــدة مـــن المباحثـــات اليمنيـــة

ال نية لدى الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس االثنين، إنه ال توجد نية لدى ميليشيا الحوثي اإليرانية لتطبيق اتفاق السويد، وهو ما أظهرته مئات الخروقات للهدنة منذ توقيع االتفاق. 
وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيات المتمردة ارتكبت 368 خرقا لوقف إطالق النار منذ توقيع اتفاق السويد في ديسمبر الماضي.

مــن  تعنتــا  هنــاك  أن  المالكــي  وأوضــح 
وفتــح  الموانــئ  تســليم  فــي  الميليشــيات 

الطرق وإعادة االنتشار في الحديدة.
بانســحاب  الحديــدة  اتفــاق  ويقضــي 
ميليشــيات الحوثــي مــن المدينــة والمينــاء 
خــالل 14 يومــا، وإزالة أي عوائق أو عقبات 
تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء 

وظائفها.
انســحاب  علــى  أيضــا  االتفــاق  نــص  كمــا 
الميليشــيات من موانئ الحديدة والصليف 
ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، في 
مرحلة أولى خالل أسبوعين، على أن تودع 
جميــع إيــرادات موانئ الحديــدة والصليف 
ورأس عيســى فــي البنــك المركــزي اليمنــي 
مــن خــالل فرعــه الموجــود فــي الحديــدة 
موظفــي  مرتبــات  دفــع  فــي  للمســاهمة 
الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع 

أنحاء اليمن.

يــوم  ورفضــت قيــادات ميليشــيا الحوثــي 
األحــد طلــب المبعــوث الدولــي إلــى اليمــن 
مارتــن غريفيث تنفيذ بنود االتفاق وتذليل 
الصعوبات أمام رئيس لجنة إعادة االنتشار 
الجنــرال الهولنــدي باتريك كامــارت وتنفيذ 

بنود االتفاق بكاملها.
وأكــدت المصــادر أن الميليشــيات الحوثيــة 
ســلطاتهم  إن  الدولــي  للمبعــوث  قالــت 
باالتفــاق  المعنيــة  هــي  القائمــة  المحليــة 
وليســت الســلطات المحليــة المنتخبــة التي 

يتحدث عنها الجانب الحكومي.
اليمــن،  إلــى  الدولــي  المبعــوث  ويحــاول 
علــى  الضغــط  اللحظــة،  نجــاح حتــى  دون 
علــى  ينــص  االتفــاق  لتنفيــذ  الميليشــيات 
انســحاب الميليشــيات من مدينــة الحديدة 
عقبــات  أو  عوائــق  أي  وإزالــة  والمينــاء، 
تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء 

وظائفها.

والمــواد  المســاعدات  غالبيــة  وتدخــل 
الغذائيــة التي يعتمد عليها ماليين الســكان 
حيــث  الحديــدة،  مينــاء  عبــر  اليمــن  فــي 
منــه ضــروري  الميليشــيات  انســحاب  يعــد 
والدوائيــة  الغذائيــة  المســاعدات  إليصــال 

للمحتاجين.
مهــم  إنجــاز  أول  يعــد  الــذي  واالتفــاق 
ســنوات،  خمــس  خــالل  الســالم  لجهــود 
جــزء من إجــراءات لبنــاء الثقة تهــدف إلى 
تمهيــد الطريــق لهدنــة أشــمل ووضــع إطــار 

لمفاوضات سياسية.

مباحثات الكويت

قال مسؤول كويتي، إن بالده قد تستضيف 
جولــة جديــدة مــن المباحثات بيــن الفرقاء 

اليمنيين، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وقال فهد العوضي، مساعد وزير الخارجية 
الكويتــي لشــؤون الوطن العربــي، في حوار 

نشــرته صحيفــة “الــراي” أمــس االثنيــن، إن 
الكويت كان لها دور في تسهيل المحادثات 
اليمنيــة األخيــرة عبــر نقــل وفد ميليشــيات 
وأضــاف  المفاوضــات.  مقــر  إلــى  الحوثــي 
“هنــاك جولة أخــرى من المحادثــات اليمنية 
قــد تكــون فــي الكويــت، ونتمنــى أن تكلــل 
بالتوقيــع علــى اتفــاق إلنهــاء هــذه األزمــة”. 
وتابــع العوضــي “تحديــد موعد ذلــك يعتمد 
علــى تطــورات األمور في اليمــن وتنفيذهم 
ما تم االتفاق عليه في محادثات السويد”.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ  «
صباح خالد الحمد الصباح قد قال في 
ديسمبر، إن بالده مستعدة الستضافة 

مراسم التوقيع على اتفاق ينهي 
الحرب في اليمن في حال توصل 

الفرقاء إلى تسوية، لكنه لم يتطرق 
إلمكان استضافة جولة جديدة من 

المفاوضات.

عواصم ـ وكاالت

لندن ـ التلغراف

المالكي: الميليشيات تقوم بتعطيل العمل اإلغاثي واإلنساني

ليبرفيل ـ وكاالتالفاتيكان ـ أ ف بالخرطوم ـ وكاالت

أعلــن وزيــر الداخلية الســوداني أحمد بــالل عثمان، أمس االثنيــن، توقيف 816 
شخصا شاركوا في االحتجاجات في أنحاء البالد.

وأثنــاء تقديم الوزير إلحاطة أمام البرلمان 
الســوداني، قال عثمان إن الشــرطة سجلت 
19 بالغــا عــن حاالت وفاة، بينها اثنتان من 
عناصــر الشــرطة. وأضــاف وزيــر الداخليــة 
أن قواتــه قامت بواجبهــا بمهنية عالية في 
مواجهــة تصرفــات الخارجين عــن القانون، 
علــى حــد وصفه. مــع دخــول االحتجاجات 
اتخــذت  الرابــع،  أســبوعها  الســودان  فــي 
الســلطات الســودانية سلســلة مــن التدابير؛ 

الحتواء غضب الشارع.
وبدأ تنفيذ مخرجــات الحوار الوطني، 

عنــه  المنبثقــة  اللجنــة  اعتمــدت  إذ 
مفوضيــة  أعضــاء  ترشــيحات 
شــؤون  ومجلــس  االنتخابــات 

األحزاب السياســية التسع على أن 
يدفــع رئيــس الجمهورية 

المرشــحين  بأســماء 

وافقــت  كمــا  عليهــا.  للموافقــة  للبرلمــان 
اللجنــة علــى تشــكيل مفوضيــة لمكافحــة 
الفســاد. وناقشــت اللجنة التنســيقية العليا 
السياســي  بالراهــن  الخاصــة  اإلجــراءات 
واالقتصــادي، مؤكــدة أهميــة المضي قدما 
االنتخابــات  حتــى  الوطنــي  الحــوار  فــي 

الرئاسية المزمع عقدها في 2020. 
وفــي حيــن يتحضــر المتظاهــرون لجولــة 
الشــرطة  المســيرات، عمــدت  مــن  جديــدة 
ســيرهم  خــط  إحبــاط  إلــى  الســودانية، 

بالوصول إلى القصر الرئاسي.
الشــرطة  أن  نشــطاء  وأكــد 
المســيل  الغــاز  اســتخدمت 
أدى  مــا  والســالح،  للدمــوع 
كمــا  متظاهريــن،  مقتــل  إلــى 
اعتقلــت الســلطات عــددا 

من المشاركين.

أعــرب البابــا فرنســيس أمس اإلثنيــن عن قلقه لصعود الحــركات القومية الذي 
ّيضعف المنظمات الدولية، وذلك في خطابه أمام أعضاء السلك الدبلوماسي 

لمناسبة حلول العام الجديد.

وأشــار البابا فرنســيس في خطابه السنوي 
الفاتيــكان”  “أخبــار  موقــع  نشــر  الــذي 
النزعــات  “عــودة  أن  إلــى  منــه  مقتطفــات 
المنظمــات  جهــود  تقــّوض   )...( القوميــة 
والتقــاء  حــوار  مســاحة  لتوفيــر  الدوليــة 
للــدول كافة”. وأشــار البابا إلى “ضرورة أن 
يســتمر الحوار الصادق والبّناء بين الدول، 
علــى الرغــم مــن الصعوبات الراهنــة والتي 

تتبيــن مــن خــالل عجــز الجماعــة 
الدولية عــن إيجاد حلول لبعض 
الصراعــات المســتمرة ومواجهة 

العديد من التحديات الراهنة”.
أن  “ضــرورة  علــى  وشــدد 
تكــون السياســة بعيــدة النظــر، 

علــى  تقتصــر  أال  ينبغــي  إذ 
الحلول القصيرة المدى”.

النزهــات  صعــود  األعظــم  الحبــر  وشــّبه 
القوميــة بمــا شــهده العالــم بيــن الحربيــن 
بعــض  “بــروز  البابــا إن  العالميتيــن. وقــال 
النزعــات القوميــة والشــعبوية )...( ُيضعف 
األطــراف،  المتعــددة  المنظومــة  تدريجًيــا 
ويفقــد الثقــة، ويولــد أزمــة مصداقية على 
صعيــد السياســة الدولية، وتهميًشــا لبعض 

مكونات العائلة البشرية”.
واألحــد وّجــه البابــا فرنســيس “نــداًء 
عاجــاًل” إلى القادة األوروبيين؛ من 
ملمــوس”  “تضامــن  إبــداء  أجــل 
مــع 49 مهاجــًرا، بينهــم العديــد 
مــن األطفــال، ال يزالون عالقين 
على متن سفينتي إغاثة تابعتين 

لمنظمتين إنسانّيتين.

قالــت الرئاســة الغابونيــة أمــس االثنيــن إن الوضع فــي البالد “تحت الســيطرة”، 
وإنــه تــم توقيف “المتمردين”، في إشــارة لمحاولة انقالب نفذها عســكريون في 

الجيش الغابوني ألول مرة في تاريخ البالد.

قائــد  اعتقلــت  أنهــا  بيــان  فــي  وأضافــت   
االنقــالب  وراء  كانــت  التــي  المجموعــة 

الفاشل، فيما قتلت اثنين من عناصرها.
وكان المتحــدث باســم الحكومــة الغابونيــة 
قــال لوكالــة األنبــاء الفرنســية “إن الهــدوء 
الســيطرة”. وأضــاف  عــاد، والوضــع تحــت 
أنــه “مــن أصــل 5 عســكريين اســتولوا علــى 
ليــل  الوطنــي  والتلفزيــون  اإلذاعــة  مبنــى 
األحــد االثنيــن، تــم توقيــف 4 والذ واحــد 
بالفرار”، مضيفا أن قوات األمن نشــرت في 

العاصمــة، وســتبقى فــي األيــام المقبلة؛ 
لضمــان النظــام. وتابع المتحدث باســم 
ســتبقى  البــالد  حــدود  أن  الحكومــة 

الهــدوء  وســاد  مفتوحــة.  
ليبرفيــل،  أنحــاء  معظــم 
وكان هنــاك وجــود قــوي 

للشــرطة والجيش في الشوارع، فيما كانت 
األجــواء.  فــي  هليكوبتــر  طائــرات  تحــوم 
وأكــد مراســل وكالــة األنبــاء الفرنســية أنــه 
جــرى نشــر الحــرس الجمهوري فــي محيط 
مبنــى اإلذاعــة والتلفزيون الوطنــي. وفجر 
االثنين ســيطر عسكريون في الجيش على 
اإلذاعة الرسمية وأعلنوا من خاللها تشكيل 
“مجلــس وطني لإلصــالح”. وقال اللفتنانت 
كيلــي أونــدو أوبيانج زعيم ما يعرف باســم 
الدفــاع  لقــوات  الوطنيــة  الحركــة 
واألمــن في الغابــون، إن الكلمة 
بونغــو،  علــي  ألقاهــا  التــي 
بمناســبة العــام الجديد “عززت 
الشكوك في قدرة الرئيس على 
القيــام  فــي  االســتمرار 

بمسؤوليات منصبه”.

محاولة انقالب فاشلة في الغابونالبابا قلق من تصاعد النزعات القومية816 موقوفا خالل احتجاجات السودان
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واشنطن ـ أ ف ب

رفح ـ أ ف ب

أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب أن انسحاب القوات األميركية من سوريا 
“سيتم بطريقة حذرة”، مشيرا إلى أن المعركة ضد تنظيم “داعش” لم تنته بعد.

وكتــب ترامب في تغريدة على حســابه 
بموقــع “تويتر”، أمس اإلثنين: “ســنغادر 
أن  علــى  مالئمــة،  بوتيــرة  )ســوريا( 
نواصــل فــي الوقت نفســه قتــال تنظيم 
داعــش، والتصــرف بحــذر والقيــام بمــا 
هو ضروري بالنســبة لباقي األمور”. ولم 
يحــدد ترامب جــدوال زمنيا لالنســحاب 

تصريحاتــه  لكــن  ســوريا،  مــن  المزمــع 
األخيــرة أظهــرت قدرا كبيرا مــن الحذر 
وأعطــت انطباعــا بالتراجــع عــن فكــرة 
قــد  ترامــب  وكان  الســريع.  االنســحاب 
أعلــن في منتصف ديســمبر أن الواليات 
البالــغ  قواتهــا  كل  ستســحب  المتحــدة 

عددها 2000 جندي من سوريا.

أعاد موظفو وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة صباح اإلثنين 
اســتالم معبر رفح الحدودي مع مصر بعد ســحب السلطة الفلسطينية موظفيها 

في المعبر؛ احتجاجا على “ممارسات ضد حركة فتح”، كما أعلن مصدر أمني.

وقال مسؤول في المعبر “بقرار سياسي 
عــاد موظفــو المعبــر وتســلموا المكاتــب 
واإلدارات كافــة فــي معبــر رفــح لخدمة 
أبنــاء شــعبنا وحتــى ال يصبــح هنــاك أي 
فرغ”. وانتشــرت عناصر األمن وشــرطة 

حماس داخل المعبر.

أعلنــت  الفلســطينية  الســلطة  وكانــت 
مساء األحد أنها قررت سحب موظفيها 
بســبب  الحــدودي؛  رفــح  معبــر  مــن 
طــال  مــا  آخرهــا  حمــاس..  “ممارســات 
الطواقــم مــن اســتدعاءات واعتقــاالت 

والتنكيل بموظفينا”.

ترامب: االنسحاب سيتم “بطريقة حذرة”

حركة حماس تتسلم إدارة معبر رفح

بغداد ـ وكاالت دبي ـ العربية نت

أثــار الكشــف عــن قيــام مســؤولين عراقيين بزيارة إســرائيل جــدال كبيرا في العراق، ممــا دفع النائب األول لرئيــس مجلس النواب 
العراقي إلى فتح تحقيق مع المعنيين. وجاء اإلعالن عن هذه الزيارة على حساب وزارة الخارجية اإلسرائيلية على “تويتر”، كما 

تناقلته تقارير صحفية إسرائيلة بعدها، ومفاده أن 3 وفود عراقية زارت اسرائيل خالل العام 2018.

ونشــر موقع “إســرائيل بالعربيــة” تغريدة، جاء 
فيها “زارت إســرائيل 3 وفود من العراق خالل 
العــام األخيــر، وجاءت زيارة الوفد الثالث قبل 

فترة قصيرة”.
وطلــب النائــب األول لرئيــس البرلمــان حســن 
الكعبــي، في بيان صحافي، من لجنة العالقات 
الخارجيــة فــي مجلــس النــواب “التحقيــق في 
حقيقــة هــذه الزيــارة ومــدى دقتهــا، والكشــف 
عــن أســماء المســؤولين الذيــن زاروا األراضــي 
النــواب  مجلــس  أعضــاء  خصوصــا  المحتلــة 

العراقي إن صحت الزيارة”.
وأوردت قنــاة التلفزيــون اإلســرائيلية الخاصة 
“حداشوت” أن العراقيين الذين زاروا إسرائيل 
مســؤولون محليون، مؤكدة أنهم “شددوا على 
تبقــى  أن  ليســت رســمية، والبــد  زيارتهــم  أن 

ســرية”. ويطالب اليهــود العراقيــون المقيمون 
في إســرائيل بشــكل متكــرر بتطبيــع العالقات 
غايــة  فــي  يــزال  ال  األمــر  لكــن  البلديــن،  بيــن 
الحساسية، خصوصا أن إسرائيل كانت الدولة 

الوحيــدة التــي دعمت إجراء االســتفتاء حول 
اســتقالل إقليــم كردســتان العــراق فــي العــام 
2017، فــي حيــن أن الحكومــة المركزيــة فــي 

بغداد كانت ضده تماما.

حذر النائب اإليراني جليل رحيمي جهان آبادي بالده من مصير االتحاد السوفيتي، قائاًل “إن االتحاد السوفيتي رغم امتالكه لـ13 
ألف رأس نووي، لكنه رفع راية االستسالم في شوارع موسكو”. وأضاف في تصريح وصفته المواقع اإليرانية بغير المسبوق “إذا 

لم نقلل تكاليفنا الزائدة في الداخل والخارج، فسنتلقى الهزيمة داخل طهران”.

اإليرانــي  البرلمــان  جلســة  فــي  وأوضــح 
كان  الســوفيتي  االتحــاد  ســقط  “عندمــا 
نــووي ونفــوًذا فــي  ألــف رأس   13 يملــك 
20 دولــة فــي العالم ومحطــة فضاء، لكنه 

تفكك في شوارع موسكو”.
كمــا أشــار النائــب اإليرانــي إلــى تدخــالت 
وعواقبهــا  والعالــم،  المنطقــة  فــي  بــالده 
السياســية، قائــاًل “علــى الرغــم مــن أهمية 
تأثيرنــا وحضورنــا فــي المنطقــة، إال أنه ال 
يجــب نســيان أن ذلــك أحياًنــا قــد يكلفنــا 
أثماًنــا باهظــة”. إلــى ذلــك، أضــاف منتقــًدا 
يواجــه  “اليــوم،  بــالده  نظــام  سياســات 
النــاس صعوبة فــي الحصول على مصادر 
لــم  إذا  أطفالهــم.  بطــون  ومــلء  رزقهــم 
نتمكــن مــن تخفيــض التكاليــف اإلضافية 

فإننــا  والخارجيــة،  الداخليــة  للسياســة 
ســندفع تكاليــف باهظــة. إن الضــرر الــذي 

يلحــق بأمننا القومي لــن يكون عن طريق 
األعداء بل سيأتينا من الداخل”.

الزوار العراقيون يضمون مسؤولين محليين

النائب اإليراني جليل رحيمي جهان آبادي

الثـــاث الزيـــارات  فـــي  بالتحقيـــق  مطالـــب  الســـوفيتي االتحـــاد  مصيـــر  مـــن  بـــاده  حـــذر 

ضجة في العراق بعد زيارة وفود إلسرائيل نائب إيراني: سنتلقى الهزيمة داخل طهران
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الطالب اإليرانيون يدخلون خط المواجهة الساخنة مع ماللي إيران

مجلس النواب األميركي والحجاب اإلسالمي

بعــد أن شــهد عــام 2018، أكثــر مــن 9 آالف حركــة 
والقمــع  االســتبداد  وجــه  فــي  بإيــران،  احتجاجيــة 
الشــعب اإليرانــي،  أمــوال  والظلــم والفســاد ونهــب 
وضد حكم الماللي ومطالب برحيل النظام بالكامل، 
فــإن تظاهــرات الطالب اإليرانييــن التي اندلعت في 
أواخــر العــام المنصــرم ال تــزال مســتمرة فــي العــام 
الجديــد على قدم وســاق، ما يؤكــد أن الطالب أيضا 

دخلوا خط المواجهة الساخنة ضد نظام الماللي.
ـ  البوليســي  أســلوبه  خــالل  ومــن  الماللــي  نظــام 
اإلرهابــي كان قــد نصب علــي أكبر واليتي مستشــار 
المال خامنئي ووزير الخارجية السابق للنظام، رئيسا 
لمجلــس أمنــاء الجامعــة الحرة، إضافــة إلى تنصيب 
والمراكــز  الجامعــات  فــي  أخــرى  مشــبوهة  وجــوه 
التعليميــة مــن أجل ضمــان مراقبة الطالب والســعي 
مــن أجل عدم انجرافهــم مع التحركات االحتجاجية 
التــي تشــهدها البــالد، ومــع أن احتجاجــات الطــالب 
اندلعت على اثر حادثة الســير المشبوهة التي أودت 
بحياة عدد كبير من الطالب بسبب التقصير المتعمد، 
لكنهــا وكمــا يبــدو باتت تشــهد امتدادا وتوســعا يدل 
على أن الطالب أيضا لم يعد بوسعهم التزام الصمت 

والسكوت تجاه هذا النظام القمعي اإلجرامي.
امتــداد  أنهــا  أثبتــت  الطالبيــة  االحتجاجــات 
النظــام  ضــد  إيــران  تشــهدها  التــي  لالحتجاجــات 
الوطنــي  الشــعار  رددوا  عندمــا  المتخلــف  الرجعــي 

“الخلــف للعــدو والوجــه للوطــن”، والخلــف ليــس إال 
نظام الماللي القاتل والمعادي لشعبه.

ومــن الواضــح أن نظــام الفاشــية الدينيــة يتخــوف 
كثيــرا مــن دخول الطالب اإليرانييــن خط المواجهة 
الســاخنة ضــده ألن ذلك بإمكانــه أن يغير الكثير من 
النظــام  الشــعبي ضــد  المشــهد االحتجاجــي  معالــم 
ويدفعــه باتجاه منعطف يجعل موقف النظام صعبا 

جدا ويسحب منه الكثير من الخيارات المتاحة.
الطالب، ومن خالل كونهم ذخيرة الغد اإليراني ومن 
أهــم أدوات التأثيــر القوي على الواقــع اإليراني، فإن 
نظــام الماللــي يتخــوف مــن دخولهم خــط المواجهة 
كثيرا، ويســعى بشــتى الطرق من أجل قطع الطريق 
عليهــم وإخمــاد وقمع احتجاجاتهم، ألنــه يعلم جيدا 
أن دخولهم خط المواجهة جنبا إلى جنب مع منظمة 
جبهــة  صــف  ورص  تقويــة  يعنــي  خلــق،  مجاهــدي 

النضال ضده وجعلها أكثر فعالية وتأثيرا.
عــام 2019 ســيكون واحــدا مــن أســوأ األعــوام التي 
تمــر بنظــام الماللــي، قد يكــون عام ثــورة وانتفاضة 
والدجــل  القمــع  نظــام  بوجــه  اإليرانييــن  الطــالب 

والشعوذة.

تأتي قوة وأهمية انضمام الطالب لخط المواجهة  «
الساخنة بأنهم يشكلون مع العمال اإليرانيين الذين 

يخوضون نضاال ضاريا ضد النظام، أكبر شريحتين 
في الشعب اإليراني. “الحوار”.

مفارقــة غريبــة أن نجــد مــن يطالــب بالتضييــق 
علــى المحجبــات والمنقبــات فــي بعــض دولنــا 
تــزداد  وأن  والمنــع  الحظــر  مســاحات  وزيــادة 
حمــالت الهجــوم واالنتقــاد في مختلف وســائل 
اإلعــالم لتصوير من تلتــزم بهذا اللباس بصفات 
منفــرة وإلصــاق العديد من التهــم جزاًفا ضدها، 
في حين يقوم مجلس النواب األميركي بتعديل 
قانونــه الداخلــي ليســمح بارتــداء الحجاب في 

مقره.
فبعــد أكثــر مــن 181 عاًمــا مــن الحظــر القانوني 
النــواب  مجلــس  أقــّر   ،1837 منــذ  وتحديــدا 
األميركــي فــي جلســته المنعقــدة فــي 3 ينايــر 
الجاري هذا التعديل ليســمح بارتداء كل غطاء 
رأس ألسباب دينية سواء تعلق األمر بالحجاب 
لدى المســلمين أوالقلنســوة اليهودية أو العمامة 

عند السيخ.
وكان لفــوز إلهان عمر الالجئة الصومالية ســابقا 
فــي انتخابــات التجديد النصفي التي جرت في 
نوفمبر الماضي وحصولها على عضوية مجلس 
النــواب دور مهــم، إذ أعلنت منذ فوزها تمســكها 
بارتــداء الحجــاب، مؤكــدة أن الدســتور يحميها 
وشــاركت فــي صياغة مشــروع تعديــل القانون 

الذي يحظر غطاء الرأس في الكونجرس.
لقــد أســدى الديمقراطي جيــم ماكجوفرن الذي 

تــرأس اللجنــة المكلفة بالتصويــت على القانون 
“إن  بقولــه:  مهمــة  نصيحــة  الجديــد،  الداخلــي 
القانون سينص على أنه يجب أال تمنع أية قيود 
عضــوا في المجلس من أداء عمله الذي انتخب 

على أساسه، بسبب ديانته”.
لــم يقــل الرجــل كمــا يقــول البعــض إن الحجاب 
معطــل للمــرأة ويعيقهــا عــن أداء مهامهــا، ولــم 
يتهــم مــن تغطــي رأســها بأنهــا تفقــد جــزءا مــن 
عقلهــا بهــذا الغطــاء كما يدعي البعــض، بل حث 
علــى منــح الحريــة للجميــع حتــى يكــون األداء 

مقياس الحكم.
والحقيقــة أن جلســة مجلــس النــواب األميركي 
التــي أقــرت التعديــل الجديــد كانت اســتثنائية 
رشــيدة  المســلمة  النائبــة  ألقــت  إذ  وتاريخيــة، 
طليــب القســم مرتدية الثــوب الفلســطيني، كما 
حلفــت على نســخة من القــرآن الكريم، كما أدت 
إلهان عمر قسم اليمين على القرآن الكريم وهي 

ترتدي الحجاب.

عندما تصر وتنجح امرأة في تصحيح  «
قناعات وتعديل قانون راسخ لنحو قرنين 

من الزمان، فهنا يكون اإلنجاز، وعندما 
تتجاوب معها مؤسسة تتكون من أكثر 

من 400 شخص، فهنا يكون الوعي وتكون 
الديمقراطية.

opinions
@albiladpress.com

Ata2928@gmail.com

فالح هادي الجنابي

عطا الشعراوي

“دخول الطالب خط المواجهة  «
جنبا إلى جنب مع منظمة 

مجاهدي خلق يعني تقوية 
ورص صف جبهة النضال ضد 

نظام الماللي”.

“عندما يتم منح الحرية للجميع  «
يكون األداء مقياس الحكم”.
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وزارة التجارة اليوم... 
عروس الحفل

بعد أن وضحت األشياء وضوحا مضيئا مثل الكشافات التي تضيء في 
الظالم، وبدأ المواطن يتنفس من أعماقه ويعتاد على الوضع الجديد مع 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومعرفته اليوم بالكماليات واألساسيات، 
وعن قريب ســيكون محترفا في الحســابات “القســمة والضرب والجمع” 
مــن أجــل أن تســافر إليــه عصافيــر الطمأنينــة ويبتعــد قــدر المســتطاع 
عــن شــقوق األرض، البــد أيضا أن تركز الجهات المســؤولة علــى أمر بالغ 
األهميــة وإال ســتكون هنــاك كارثــة علــى المواطــن، وهــي مســألة مراقبة 
الســوق والتجــار مراقبــة دقيقــة وعــدم االكتفــاء بالمراقبــة والتفتيــش 
الوقتــي، فلربمــا مــا نشــاهده اليــوم مــن حمــالت تفتيش نشــطة من قبل 
وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة  لرصــد المخالفيــن والمتالعبيــن 
باألســعار والتأكــد مــن التطبيــق الصحيــح والقانونــي للقيمــة المضافــة 
وضمان احتســابها بالنســب المحددة للســلع المشــمولة بالضريبة وكذلك 
التأكــد مــن عدم تحصيلها على الســلع والخدمات األساســية المعفاة من 
الضريبــة، وعــدم االلتــزام بالتوجيهــات الحكوميــة، نقــول ربمــا مع مرور 
الوقــت تتقلــص حمالت التفتيش ويجد التاجر نفســه يزهــو بربيع خالد 

والمواطن يلعب “في حســبته” التيار الجارف، فنحن في الصحافة على 
علــم بــأن عمليــة المراقبــة تســير بشــكل بطــيء قياســا بتطــور األســواق 
واتســاعها وربمــا الفريــق المكلــف بذلــك ال يكفــي، وهذا أدى إلــى تعميق 

الفجوة بدرجة سريعة وخطيرة.

مثلما تغير كل شيء على المواطن تدريجيا وهو يعلم عن طيب قلب  «
ونقاء سريرة  بصفة أساسية أننا في عالم متغير وال مناص من التأثر 
بالمتغيرات االقتصادية التي تموج بالعالم، البد أن يواكب ذلك تغيير 

أوسع وأشمل في عملية المراقبة والتصدي للمخالفين بحزم، وأن 
يكون نشاط إدارة حماية المستهلك أكبر مما هو عليه اآلن، فباإلضافة 

إلى الخط الساخن وفريق العمل المكون حسب علمي من “50 مراقبا” 
أو أكثر، يفترض أن تكون هناك آلية جديدة تجعل اإلدارة جاهزة دائما 

لضبط السوق ومراعاة مصلحة المواطن من أي تالعب، فالوضع يختلف 
اآلن والمسؤولية أصبحت مضاعفة على وزارة التجارة التي ينبغي أن 

تتوصل سريعا إلى معالجة بعض أمراضها المستعصية، فوزارة التجارة 
اليوم هي عروس الحفل.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

يحــق لنا أن نســأل، أين ســتذهب األموال المتحصلــة من ضريبة 
القيمــة المضافــة؟ وألنهــا فرضــت علينــا؛ بغيــة تحســين الوضــع 
المالــي، وتلبيــة إلجمــاع دول مجلــس التعاون الخليجــي، فيحق 
لنا أن نســأل، كيف ســتصرف هذه األموال؟ والبد أن ُتعلن المبالغ 
المتحصلة بشــكل دوري، ويحق لنا أن نســأل عن المســتقبل، هل 
ســتظل هــذه النســبة على ما هــي عليه أم أن هناك نيــة لزيادتها؟ 
وهل ســتضاف ســلع أخرى مســتقبالً إلى جانب الســلع المشــمولة 
حاليــًا ضمــن قائمة ضريبة القيمة المضافة أم أننا ســنكتفي بهذه 
القائمــة؟ كل هــذه األســئلة لــم يجــد النــاس إجابات وافيــة عليها 

حتى اآلن!
بــادرت بعــض المحالت التجارية بإعالنهــا تحمل القيمة المضافة 
خــالل مــدة معينة، وهــذه بادرة مشــكورة، وإن كان من المحتمل 
أنها تحمل بين طياتها شيئًا من التسويق والترويج الدعائي غير 
المباشــر! كمــا أن بعــض المحــالت كانــت قــد رفعــت األســعار قبل 
دخــول الضريبــة المضافــة حيــز التنفيــذ، دون حســيب أو رقيب، 
وبالتالــي ينبغــي أن تكــون هناك جهــود مضاعفة في هــذه الفترة 

من قبل الجهات المعنية لضمان ضبط السوق التجاري.

من جهة أخرى، لن يكون من المعقول بعد مدة من تطبيق  «
ضريبة القيمة المضافة أن نشهد تزايداً في الدين العام، بل 

من المؤمل أن ينخفض الدين العام، وذلك كنتيجة منطقية 
بعد فرض سياسة التقشف، واستالم المساعدات الخليجية، 

وتنفيذ برامج كالتقاعد االختياري، وغيرها من البرامج 
والسياسات الجديدة األخرى تحقيقًا للتوازن المالي، كما يجب 
أال تنال تقارير ديوان الرقابة المالية واإلدارية من أي من أوجه 
صرف هذه األموال المتحصلة ضريبيًا من الناس، وإن وقعنا 
في هذا اإلشكال، فهذا يعني - بكل تأكيد - سوء اإلدارة المالية 

إليرادات الدولة، مهما بلغت هذه اإليرادات من ازدياد!.

أوجه صرف الضريبة

علي الصايغ

Ali.alsayegh15 
@gmail.com

ماذا ُيريد المواطن؟ هناك الكثير من اإلجابات على هذا السؤال، واألمنيات 
عديــدة والرغبــات ُمتنوعــة، ومــن المؤكــد أن اإلجابــات مختلفــة باختــالف 
الرغبات، إال أنها تلتقي أكثرها عند نقطة أساسية وهي القضايا العامة التي 
تهم حياة جميع المواطنين، ومن أهمها المستوى المعيشي للمواطن واألمن 
واالســتقرار وزيــادة األجــور وتوظيــف العاطليــن واالهتمام بأهــل البحرين 
أواًل قبــل غيرهــم فــي كل المجــاالت، ألنهــم أبنــاء البحريــن والحريصــون 
علــى مصلحتهــا وأمنهــا واســتقرارها أكثــر مــن غيرهــم، ومــع االتفــاق علــى 
هــذه القضايــا العامة إال أن اإلجابات ســتختلف من شــخص آلخر باختالف 

االحتياجات والتطلعات وتنوعها.
فالبد من تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين، خصوصا أصحاب الدخل 
المحــدود والطبقة الوســطى أو العاملة، وأن تحقــق الحكومة تطلعات هذه 

الفئات.
قــد تختلــف الشــعوب في عاداتها وتقاليدها إال أنهــا ال تختلف في حاجاتها 
الحياتيــة األساســية، كمــا أن الحكومــات ال تختلــف فــي مســمياتها إال أنهــا 
تختلــف فــي طبيعة العالقة بينها وبين شــعبها، وتحديد أولويات الحكومة 
يتــم وفًقــا لخططهــا وبرنامجهــا الــذي يتــم تنفيــذه مــن خــالل حزمــة مــن 
المشــاريع العامــة التــي تحقــق متطلبــات المواطنيــن المســتفيدين منها، ما 
يشــعرهم باالنتمــاء والثقــة بالنفــس والوطــن وأنهــم يعيشــون فــي مجتمــع 

مستقر ومنتج وآمن يتحقق فيه الرضا للمواطن.

إن جلَّ ما ُيريده المواطن البحريني توفير العدل والمساواة بين الجميع،  «
ُيريد تحقيق األمن ومكافحة كل أشكال الجريمة، والحد من الفقر 

والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب من الذكور واإلناث التي تضمن 
لهم العيش الكريم، وتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وتوفير 

التعليم الجيد الفعال الذي يؤهل أبناء البحرين لإلبداع واالختراع 
واالبتكار المتوافق مع تحديات العصر لتحقيق الرقي باإلنسان وبالده 

وتقدمها، وجعل البحرين ساحة جاذبة لالستثمارات التي تنمي االقتصاد 
الوطني، بجانب ما تستطيع توفيره من حاجات تساهم في تطوير حياة 

المواطنين ومملكة البحرين.

ماذا ُيريد المواطن؟ )1(

عبدعلي الغسرة



Sports
@albiladpress.com

نثني على المستويات 
الفنية الالفتة التي 

يقدمها أبناء “اتحاد عذاري” على 
صعيد كرة السلة والنتائج األكثر 
تميزا، والتي جعلته يرتقي للدور 

السداسي للكبار، وهذا بكل تأكيد 
يعود لالستقرار الفني واإلداري 

والمحافظة على عناصره الموهوبة.

خروج فريق الحالة من 
سداسي كبار السلة ضربة 

موجعة لإلدارة ولالعبين 
ولجمهوره أيًضا، وهذا مؤشر 

خطير لـ ”البرتقالي” الذي اعتدناه 
سنويا منافسا على المراكز األولى 

وتحديًدا ضمن األربعة الكبار 
وليس سابع الترتيب.

افتتحت يوم أمس “االثنين” منافسات النسخة السادسة لبطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات لكرة القدم، والتي تقام تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
الشــيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، وينظمها االتحاد البحريني لكرة القدم بالتعاون مع اتحاد غرب آســيا لكرة القدم في الفترة 7 - 15 يناير الجاري، وذلك 

على استاد المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة بنادي المحرق الرياضي والثقافي.

 “حامل اللقب” يتغلب على اإلمارات

شــهد اليــوم األول مــن المنافســات إقامة 
األولــى  المبــاراة  جمعــت  مباراتيــن، 
“حامــل  للســيدات  األردنــي  المنتخــب 
اللقــب” والمنتخــب اإلماراتي للســيدات، 
وانتهــى اللقــاء بفــوز ســيدات األردن بـ 4 
أهــداف مقابل هدف لســيدات اإلمارات. 
وافتتــح المنتخــب اإلماراتــي التســجيل 
الالعبــة  طريــق  عــن   31 الدقيقــة  فــي 
النتيجــة  األردن  وعــادل  جمعــة،  نعيمــة 
في الدقيقة 46 بهدف الالعبة اإلماراتية 
نوف العدوان التي ســجلت بالخطأ هدفا 

في مرمى منتخبها. 
اســتطاعت  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
األردنيات من مضاعفة النتيجة بتسجيل 
3 أهداف، هدفان حمال توقيع البديلة ريا 
حنــا فــي الدقيقــة 63 و73 وهــدف حمل 
توقيع زميلتها أفال الصافي في الدقيقة 
النتيجــة حصــد األردن أول  80، وبهــذه 

فوز له في هذه البطولة.

 انتصار سيدات األحمر

منتخبنــا  دشــن  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي 
الوطني للســيدات مشــواره فــي البطولة 
بتحقيــق الفــوز علــى حســاب المنتخــب 
اللبناني بـ 3 أهداف مقابل هدف. وشــهد 
اللقاء منذ بدايته أفضلية ألحمر النواعم 
وشــهدت  تذكــر.  خطــورة  دون  ولكــن 
المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 4 لصالح 
المنتخب اللبناني، ولكن براعة الحارسة 

خلود عبدهللا منعت من تقدم لبنان. 
وشهد الشوط الثاني تحسنا واضحا في 
أداء المنتخــب اللبنانــي الــذي نجــح في 
اســتغالل المســاحات فــي خــط الوســط 
البحرينــي،  للمنتخــب  الظهــر  وخــط 
واســتطاع التقــدم بالنتيجة في الدقيقة 

58 بواسطة الالعب حنين تميم. 
بعدهــا حــاول منتخبنــا الوطنــي لمللمــة 
التــي  التغيــرات  خــالل  مــن  أوارقــه 

أجراهــا المــدرب خالــد الحربــان، والــذي 
منــح المنتخب للعودة مجددا للســيطرة 
والتقــدم إلدراك هــدف التعــادل، إذ نجح 
بمعادلــة النتيجــة فــي الدقيقــة 69 عــن 
طريق البديلة الناجحة فيبي ليسينسي. 
المنتخــب  نجــح   ،78 الدقيقــة  وفــي 
الثانــي  الهــدف  إضافــة  مــن  الوطنــي 
التــي  العيســى،  برأســية الالعبــة حصــة 
الثالــث  الهــدف  تســجيل  فــي  نجحــت 
فــي الدقيقــة 81. وشــهدت الدقيقــة 91، 

تســجيل لبنــان الهدف الثانــي عن طريق 
البديلــة ديمــا الكاســتي، وبهــذه النتيجة 
حصد األحمر السيدات أولى 3 نقاط في 

مشواره بالمنافسات.

 دعم معنوي

النســائية  اللجنــة  رئيســة  حرصــت 
باالتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخة 
حصة بنت خالد آل خليفة على حضور 
ومتابعة المباراة التي جمعت المنتخب 

الوطنــي للســيدات والمنتخــب اللبناني 
دافعــا  حضورهــا  شــكل  إذ  للســيدات، 
معنويــا لنواعــم األحمــر الالتــي قدمــن 
مســتوى جيدا في أول مباراة ونجحن 
من خالله في تحقيق نتيجة االنتصار.

 
رابطة البحرين تشجع األحمر 

حرصــت رابطــة البحريــن المكّونــة مــن 
مختلــف روابــط أنديــة البحريــن، علــى 
للســيدات  المنتخــب الوطنــي  تشــجيع 
لكــرة القــدم، والــذي قابله تفاعــل مميز 
حضــرت  التــي  الجماهيــر  قبــل  مــن 

بمدرجات الملعب.

 مباريات األربعاء

يــوم  البطولــة  منافســات  وتتواصــل 
الجــاري،  ينايــر   9 الموافــق  األربعــاء 
الثانيــة،  الجولــة  مواجهــات  بإقامــة 
عصــرا   4 الســاعة  عنــد  ســيلتقي  إذ 
المنتخب الوطني للســيدات بالمنتخب 
مباشــرة  تليهــا  للســيدات،  الفلســطيني 
المواجهــة التــي تجمــع بيــن المنتخــب 
اإلماراتي للسيدات والمنتخب اللبناني 

للسيدات.

فرحة منتخبنا بالفوز األول

من لقاء منتخبنا ولبنان

القــدم لكــرة  للســيدات   ”WAFF 6“ بطولــة  افتتــاح 

“األحمر” يهزم لبنان بالثالثة
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حقق النصر فوزا صعبا على حســاب عالي بثالثة أشــواط مقابل شــوطين ليصعد إلى المركز الخامس بدوري الدرجة األولى 
للكرة الطائرة في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس اإلثنين على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.

وفــاز النصر بالشــوط األول 26/24، 
والثالــث  الثانــي  عالــي  وكســب 
25/17، 26/24، وفاز النصر بالشوط 
الرابــع 29/27 قبل أن يحســم النصر 

الشوط الخامس لصالحه 15/13.
وبذلــك رفــع النصــر رصيــده إلــى 7 
نقــاط ليصعــد إلى المركــز الخامس، 
فيمــا رفع عالــي رصيده إلى 7 نقاط 
بعدمــا كســب نقطــة واحــدة ليهبــط 

إلى المركز السادس.
وتســتكمل اليــوم منافســات الجولة 
األولــى  الدرجــة  لــدوري  التاســعة 
للكرة الطائرة عندما يلتقي المحرق 
أمام األهلي الساعة السادسة مساء 

على صالة االتحاد.
الوطنــي  المــدرب  بقيــادة  المحــرق 
محمــد المرباطــي يســعى للبقاء في 
الصدارة بعدما جمع في رصيده ١٨ 
نقطــة مــن ســتة انتصــارات متتالية 

دون أن يتلقى اي خسارة.
نجوميــة  علــى  المــدرب  ويعــول 
العمــالق فاضــل عبــاس والمحتــرف 
ريفيــرا  جاكســون  البورتوريكــي 
فــي الهجــوم من مركز ٤ مــع تواجد 
كل مــن حســن الشــاخوري ومحمــد 
حبيــب أو راشــد أحمــد في تشــكيل 
والهجــوم  القويــة  الصــد  حوائــط 
اللعــب  صانعــي  ويشــكل  الســريع، 

حســين الحايكــي ومحمــود العافية 
ركيزة أساســية لخبرتهما في توزيع 
الكــرات الهجوميــة علــى الضاربين، 
الحــداد  حســن  وجــود  جانــب  إلــى 
ضــارب ٢ والليبــرو مجيــد كاظــم أو 

بدر ناصر.
بقيــادة  اللقــب  حامــل  األهلــي  أمــا 
يتطلــع  فإنــه  علــي،  رضــا  المــدرب 
لعــدم تكبــد خســارة جديــدة بعدمــا 
المركــز  إلــى  ليتراجــع  هــزم مرتيــن 
أربعــة  مــن  نقطــة   ١٣ ب  الرابــع 
ويعتمــد  وخســارتين،  انتصــارات 
االرتــكاز  العبــا  قــوة  علــى  الفريــق 
علــي الصيرفــي وعبــاس الخباز في 

الصــد والهجــوم الســريع مــع وجــود 
ضــارب مركز ٢ محمــد عنان، والذي 
يشــكل مصدر قــوة، إلى جانب علي 

مرهــون فــي مركــز ٤، فيمــا يبدو أن 
الشــاب  بالالعــب  ســيزج  المــدرب 
محمــد العبــار بمركــز ٤ بعدمــا قــدم 

مواجهــة  آخــر  فــي  رائعــا  مســتوى 
متفوقــا علــى المحتــرف االوكرانــي 
رســالن الــذي ربمــا سيســتغني عنــه 
النــادي مســتقبال، كمــا يضــم الفريق 
صانــع األلعاب علي حبيــب والليبرو 

المتمكن أيمن هرونة.
األخيــرة  هــي  المبــاراة  وتعتبــر 

للفريقين في القسم األول.

النصر يكسب عالي ويصعد للمركز الخامس

من لقاء عالي والنصر

حقــق فريــق النويــدرات فوزه الثاني بدوري زيــن الدرجة األولى، 
إثــر تغلبــه على حســاب النجمة بنتيجة 99/70، فــي المباراة التي 
جمعتهما مساء أمس )اإلثنين(، على صالة اتحاد السلة، في ختام 

منافسات الجولة الثانية عشرة للدور التمهيدي من الدوري.

وهذا هو الفوز الثاني للنويدرات في الدوري مقابل 8 هزائم، في 
موسم هو األسوأ لفريق النويدرات على مر المواسم الماضية.

ووصل رصيد النويدرات إلى 12 نقطة، فيما وصل رصيد النجمة 
بعد نقطة الخسارة إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم النجمة أوال بفوزه في الربع األول 21/18، قبل أن يخطف 
النويدرات التقدم بفوزه في الربع الثاني 24/16.

واحتفــظ النويــدرات بأفضليتــه فــي الربــع الثالــث الــذي فــاز فيه 
بنتيجــة 31/11، ومنــح الفــارق الكبيــر النويــدرات أريحيــة فــي 
التعامل مع مجريات الربع األخير، وصوال لحسم نتيجة المباراة.

وفــي المبــاراة األولــى أمــس، حقــق المحــرق فــوزا متوقعــا علــى 
حســاب البحريــن بنتيجــة 86/59، في ختام مشــواره بمنافســات 
الدور التمهيدي، رافعا رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب.

 29/9 بـــ25/15،  األولــى  الثالثــة  األشــواط  فــي  المحــرق  وفــاز 
من لقاء النويدرات والنجمةو21/15، قبل أن يتعادل الفريقان في الربع األخير 20/20.

البحريــن علــى  بالفــوز  لقاءاتــه  يختتــم  المحــرق 

النويدرات يحقق فوزه الثاني على النجمة

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

عيــن رئيــس اتحــاد غــرب آســيا لبناء األجســام واللياقــة البدنية، رئيــس االتحــاد البحريني لرفع األثقال ســلطان الغانم، أمين ســر 
ا التحاد غرب آســيا لبناء األجســام، وذلك لما  االتحاد البحريني لرفع األثقال رئيس لجنة بناء األجســام جاســم بورشــيد أميًنا عامًّ

يمتلكه من كفاءة عالية ونظير لجهوده الجبارة.

وأكد الغانم أن تعيين بورشيد في هذا المنصب 
لمــا يتمتــع بــه مــن عالقات طيبــة مع مســئولي 
رياضة بناء األجســام على المســتوى الخارجي 
المســتوى  علــى  األجســام  بنــاء  العبــي  ومــع 
المحلي والخارجي، حيث أثبت بورشيد خالل 
العمــل  فــي  العاليــة  كفاءتــه  الماضيــة  الفتــرة 
وكان  األجســام،  بنــاء  لجنــة  وقيــادة  اإلداري 
ومــازال عضــًوا فعــاالً فــي اتحــاد رفــع األثقــال 
للجنــة  ورئيًســا  للســر  أميــن  كونــه  البحرينــي 
بنــاء األجســام، ونحــن نتطلــع منــه المزيــد مــن 
الجهود والعطاء ســواء على المســتوى المحلي 
أو اإلقليمــي مــن خــالل منصبه الجديــد باتحاد 
البدنيــة  لبنــاء األجســام واللياقــة  غــرب آســيا 

خصوًصا أن هذا االتحاد رئاسته بحرينية.
تزخــر  البحريــن  مملكــة  أن  الغانــم  وأضــاف 

دائًمــا بالكفــاءات فــي شــتى المجاالت ال ســيما 
الرياضيــة منهــا، ويأتــي هــذا مــن خــالل الدعم 
الكبيــر والالمحــدود مــن لــدن القيادة الرشــيدة 

التــي تقــدم كل الدعــم ال بناءهــا المخلصيــن، 
ونحــن نفتخــر بــأن نكــون أصحاب الريــادة في 

جميع المجاالت.

سلطان الغانم جاسم بورشيد

فعــال وعضــو  اإلداري  العمــل  فــي  عاليــة  كفــاءة 

بورشيد أميًنا عاًما لغرب آسيا لبناء األجسام

وكاالت

وصل وفد االتحاد المصري إلى العاصمة السنغالية داكار، تمهيدا لحضور 
حفــل جوائــز األفضــل لعــام 2018، واجتمــاع المكتــب التنفيــذي لالتحــاد 
اإلفريقــي، الــذي سيشــهد اختيــار الدولة المنظمــة لكأس األمــم األفريقية 

.2019

ومــن المقــرر أن تقــام البطولــة خــالل الفتــرة مــن 15 إلــى 13 يوليــو الُمقبــل، 
وتضم 24 منتخًبا ألول مرة في تاريخها.

وتتنافس مصر، مع جنوب إفريقيا، على الفوز بتنظيم كأس األمم اإلفريقية 
المقبلة.

وبمجرد وصول أعضاء الوفد إلى السنغال، عقدوا عدة جلسات مع مسؤولي 
االتحــاد اإلفريقــي، وأعضــاء المكتــب التنفيذي من أجل الفــوز بأكبر عدد من 
األصوات قبل التصويت الختيار الدولة المنظمة ألمم إفريقيا والذي سيكون 

يوم األربعاء المقبل.
وقــدم الوفــد المصــري عدة كتيبات وهدايــا دعائية للترويــج للملف المصري، 

وقام التأكيد على أحقية مصر في تنظيم كأس األمم اإلفريقية المقبلة.
فيلم دعائي

وانتهــى الوفــد المصــري المتواجــد فــي العاصمــة الســنغالية داكار، مــن وضع 
اللمســات األخيــرة علــى الفيلــم الدعائــي الــذي ســيتم توزيعــه علــى أعضــاء 
المكتــب التنفيــذي لالتحاد اإلفريقــي لكرة القدم، وجميــع الضيوف، للترويج 

للملف المصري.

والفيلم الدعائي مدته 140 ثانية، وسيتم عرضه على الجماهير بداية  «
من اليوم الثالثاء، في إطار حملة الترويج لملف تنظيم كأس األمم 
اإلفريقية 2019 باللغات الفرنسية واإلنجليزية والبرتغالية، بجانب 

العربية لتوزيعها على جميع الحضور في السنغال.

الترويج لملف مصر بالسنغال

حسن علي

مواجهة قوية 
بين المحرق 

واألهلي بدوري 
الطائرة اليوم

اللجنة اإلعالمية

محمد الدرازي



أســدل الســتار مســاء يوم الجمعة الماضي الموافق 4 من شــهر يناير الجاري على منافســات الســباق الثاني لـ )أوتوكروس البحرين( 
بمواقــف حلبــة البحريــن الدوليــة موطــن رياضــة الســيارات فــي الشــرق األوســط، حيــث شــهد الســباق الثالث مشــاركة واســعة من 

المتسابقين والذين وصل عددهم إلى 43 متسابًقا ومستويات فنية عالية.

نتائج الفئات

وضمــن فئــات الســباق فقــد حقــق المركــز 
األول فــي فئــة SA المتســابق أحمــد بــن 
خنيــن بأفضل زمن وقدره 49.059 ثانية، 
المركــز الثانــي بدر الشــريهي وحقق ثاني 
وفــي  ثانيــة   49.213 بلــغ  زمــن  أفضــل 
المركــز الثالث جاء المتســابق محمد علي 
شــويطر بزمن بلــغ 49.305 ثانية، وضمن 
المتســابق  األول  المركــز  أحــرز   SB فئــة 
عاقــب صديقــي محقًقــا أفضــل زمن وبلغ 
50.651 ثانيــة، فــي المركــز الثانــي جــاء 
بلــغ  بزمــن  المطيــري  فــارس  المتســابق 
50.979 ثانيــة وفــي المركــز الثالــث جــاء 
المتسابق مازن منصور بزمن بلغ 55.106 
ثانية، وضمن فئة MA أحرز المركز األول 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  ســلمان  الشــيخ 
فــي  ثانيــة،   47.265 وبلــغ  زمــن  بأفضــل 

المركز الثاني جاء المتســابق الشيخ حمد 
بــن عيســى آل خليفــة بزمــن بلــغ 48.649 
ثانيــة وفــي المركــز الثالث حل المتســابق 
خالــد المطيــري بزمــن بلــغ 48.837 ثانية، 
وضمن منافســات فئــة MB خطف المركز 
األول المتســابق ســلمان محمــود محقًقــا 
أفضل زمن بلغ 46.862 ثانية، في المركز 
المتســابق عيســى محمــود  جــاء  الثانــي 
المركــز  ثانيــة، وفــي   47.081 بلــغ  بزمــن 
الثالــث جــاء المتســابق عبــدهللا البنعلــي 
بزمــن بلــغ 51.785 ثانية، وفي منافســات 
فئــة SUA حقــق المركــز األول المتســابق 

ســلمان محمــود بزمن بلــغ 44.799 ثانية، 
المركز الثاني المتســابق رائد حمود بزمن 
بلــغ 45.571 ثانيــة وفــي المركــز الثالــث 
جــاء عيســى محمــود بزمــن بلــغ 45.810 

ثانية.
العــام والمتســابقين  المجمــوع  فــي  أمــا   
المتصدريــن علــى كل المجموعــات فقــد 
تصــدر ســلمان محمود بزمن بلــغ 44.799 
ثانيــة، فــي المركــز الثانــي المتســابق رائد 
وفــي  ثانيــة   45.571 بلــغ  بزمــن  حمــود 
المركــز الثالــث جاء عيســى محمود بزمن 

بلغ 45.810 ثانية.
توج الفائزين في المراكز الثالثة األولى في جميع الفئات كل من أمين سر االتحاد  «

البحريني للسيارات عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية راشد الزياني، 
عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني للسيارات عبدالرحمن غلوم، ومدير السباق 

أسامة البوفالسة. ويضم الموسم الجديد إقامة 4 جوالت، أولى الجوالت أقيمت في 
8 و9 نوفمبر الماضي، الجولة الثانية أقيمت في 3 و4 يناير الجاري، الجولة الثالثة 

17 و18 يناير أيًضا، الجولة الرابعة 14 و15 فبراير المقبل.

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

الــمــقــبــل ــر  ــاي ــن ي و18   17 ــة  ــث ــال ــث ال الــجــولــة  ــع  مـ مـــوعـــد  ــى  ــل ع ــون  ــق ــاب ــس ــت ــم ال

مشـاركـة واسعـة فـي أوتـوكـروس البحـريـن

من منافسات السباق الثاني

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

االتحــاد  رئيــس  افتتــح 
البحريني للكرة الطائرة الشيخ 
خليفــة  آل  محمــد  بــن  علــي 
دورة  الماضــي  الســبت  يــوم 
الحكام المســتجدين التي تقام 
بإشــراف لجنــة الحــكام، وذلــك 
بحضــور نائــب الرئيــس جهــاد 
خلفــان واألميــن العــام فــراس 
المالــي  واألميــن  الحلواجــي 
حبيــب محمــد وعضــو مجلس 
الحــكام  لجنــة  رئيــس  اإلدارة 
راشــد جابر بقاعة المحاضرات 
التابعة لالتحاد بمدينة عيســى 

الرياضية.

ورّحب الشــيخ علــي بن محمد 
بالدارســين مشــيًدا  آل خليفــة 
بحرصهــم علــى االنخــراط فــي 
هــذه الــدورة التــي تهــدف إلــى 
لــدى  الحــكام  قاعــدة  تعزيــز 
االتحاد واســتقطاب المزيد من 
الحكام لتتواكب مع تزايد عدد 
والعالميــة  القاريــة  البطــوالت 
مملكــة  تســتضيفها  التــي 
البحريــن علــى مســتوى الكــرة 
تتطلــب  التــي  ا  الطائــرة ســنويًّ
المزيــد مــن الحــكام إلدارة تلك 
إدارة  علــى  عــالوة  البطــوالت 

المسابقات المحلية.
وأكد الشيخ علي بن محمد أن االتحاد يسعى لتقديم كافة  «

أشكال الدعم والمساندة للحكام المحليين بمختلف 
درجاتهم وفق اإلمكانيات المتاحة بما يسهم في تطوير 

قدراتهم وإمكاناتهم باعتبارهم ركيزة أساسية في المسابقات 
ا لنجاح مختلف أنشطة وبرامج  المحلية وعاماًل أساسيًّ

االتحاد.

افتتاح دورة حكام الطائرة المستجدين Dojomoto Racing يحقق المركز األول
ــور” ــي ــون ــج ــرو” و“ال ــك ــاي ــم ــرع تــوقــيــت فــي فــئــتــي “ال ــ ــري: أس ــم ــع ــم ال

مشــاركته   dojomoto racing فريــق  واصــل 
الناجحــة فــي بطولــة البحرين للروتكــس، التي 

تقام في حلبة البحرين الدولية.
وتمكــن الفريــق مــن تحقيــق المركــز األول فــي 
أقيمــت  التــي  الرابعــة  الجولــة  فئــات خــالل   4
الفريــق الصــدارة  الماضــي، إذ حقــق  األســبوع 
و”الجونيــور”  و”المينــي”  “المايكــرو”  فئــة  فــي 
المركــز  تحقيــق  اســتطاع  كمــا  و”الســينيور”، 
الثاني في فئة الجونيور. وأكد مشــرف الفريق، 
الرابعــة  الجولــة  أن  المعمــري  المتســابق راشــد 
شــهدت منافســة قويــة بيــن المتســابقين، وأن 
زمــالءه فــي الفريــق تمكنــوا مــن الفــوز بجدارة 
بالمراكــز األولــى، مشــيًرا إلــى أن الفريــق حقــق 
أســرع توقيت على الحلبة في فئتي “المايكرو” 
شــكره  المعمــري  راشــد  وقــّدم  و”الجونيــور”. 
 DHL شــركة  وهــم  للفريــق  الداعميــن  لجميــع 
وشــركة ســداد البحريــن باإلضافــة إلــى شــركة 
اريــان اكســتريم. وقــال إن هــذا الدعــم يحفــز 

مــا  وهــو  أفضــل،  مســتويات  لتقديــم  الفريــق 
انعكس إيجاًبا خالل الجولة الرابعة التي تمكن 
فيها المتســابقة مــن تحقيق المركز األول في 4 
فئــات. وأوضــح المعمــري أن النتائــج المســجلة 

ألخــرى،  فتــرة  مــن  الفريــق  تطــور  إلــى  تشــير 
بطولــة  لــه  األولــى  المشــاركة  وأنهــا  خصوًصــا 
البحريــن للروتكــس. ووعــد ببــذل المزيــد مــن 
الجهود، لتحقيق النتائج اإليجابية. بدوره، قال 

مديــر الفريــق خليفــة اليعقوبــي إن جميع أفراد 
طاقــم الفريق من متســابقين وإداريين وفنيين 
عملــوا بجهــد كبيــر خــالل الفتــرة الماضيــة عبر 

التدريبات المتواصلة لتحقيق أفضل النتائج.

من التتويج

اللجنة اإلعالمية

الثالثاء 8 يناير 2019 
2 جمادى األولى 1440 ٢٣

اختتمــت مباريــات الدور التمهيدي لــدورة التعارف الحاديــة والثالثين لكرة القدم 
على كأس وزارة شؤون الشباب والرياضة بمباراتين ضمن المجموعة الرابعة.

ففــي المبــاراة األولــى أكــد فريــق مركــز 
ربــع  الــدور  إلــى  تأهلــه  الهملــة  شــباب 
النهائــي بفــوزه علــى نــادي باربــار بثالثة 
أهــداف مقابــل هدفيــن ســجلهم عبدهللا 
ســالم )17(، الســيد كاظــم حميــد )35 و 
77(، فيمــا ســجل هدفــي باربــار حســين 
القصــاب )29( والســيد حســن مكــي )58( 
وذلــك مــن أول لمســة بعــد دخولــه بــدالً 
مــن صاحب الهدف األول بعد دقيقة من 

نزوله أرض الملعب.
الســيد  لالعبــه  بالفضــل  الهملــة  ويديــن 
كاظــم حميــد لصناعتــه هدًفا وتســجيله 
هــدف  تســجيل  مــن  وتمكنــه  هدفيــن، 
الفــوز قبل ثــالث دقائق من نهاية الوقت 

األصلي بعد ضغط متواصل.

وفــي المبــاراة الثانيــة أبعــد فريــق مركز 
الريــف  اتحــاد  منافســه  كــرزكان  شــباب 
بفوزه عليه بهدفين دون مقابل سجلهما 
باسل السيد ماجد )9( وعلي أحمد )48(.

ســيطر العبو فريق كرزكان على المباراة 
منــذ بدايتها وحتــى نهايتها وهي أفضل 
مبــاراة لعبها في الــدور التمهيدي، وظهر 
ا  فريــق اتحاد الريف بشــكل متواضع جدًّ
وتراجع في منطقته وشّن هجمات قليلة 
ا أخطرها من محمود ســويد عكســها  جدًّ
قــرب القائــم األيمــن إال أن حســين علــي 
أضاعها بغرابــة وارتطمت بالقائم األيمن 
خطــورة  الكــرات  غالبيــة  وشــّكلت   ،)8(
عالية على مرمى الحارس السيد عدنان 
الفريــق  غالبيــة  مســتوى  لتواضــع  علــي 

ليبقى المهاجم سويد دون دعم.

مباريات ربع النهائي

غــد  يــوم  ســيلتقي  النتائــج  وبهــذه 

األربعــاء فريقــا مركــز شــباب الرفــاع 
الشــرقي ونــادي عالــي فــي الخامســة 
اتحــاد  نــادي  اســتاد  علــى  والنصــف 
الريــف، وفي الســاعة الســابعة والربع 

شــباب  ومركــز  ســار  نــادي  يلعــب 
الجسرة.

ويلتقي بعد غد الخميس في الســاعة 
الخامســة والنصف فريقا مركز شباب 

أبوقــوة ومركــز شــباب كــرزكان، تليها 
ومركــز  الهملــة  شــباب  مركــز  مبــاراة 
شــباب الســهلة الجنوبيــة في الســاعة 

السابعة والربع.

باربار -  نادي باربار

الهملـة يبعـد بـاربـار... وكـرزكـان يحجـز مقعـده

الهدف الثاني لفريق كرزكان في مرمى اتحاد الريف

بالتعــاون مع االتحــاد البحريني لرياضة ذوي 
اإلعاقــة واالتحــاد البحرينــي للتنــس وأنديــة 
روتــاري العدليــة والمنامــة والســلمانية، أقــام 
نــادي البحريــن للتنــس حفــل إســتقبال أمس 
األول األحــد لالعبيــن الذيــن تــم اختيارهــم 
لتشــكيل أول فريق بحريني لتنس الكراسي، 
المهــارات  فــي  اختبــارات  عمــل  تــم  حيــث 
لمجموعــة مــن الالعبين أشــرف عليها خبراء 
التنــس الكابتن عزيز رســول والكابتن عصام 

عبــد العــال ورواد التنس كمال خنجي وخالد 
نــاس ومعهــم خبيــر التدريــب المبتعــث مــن 
لويــس  البرتغالــي  للتنــس  الدولــي  اإلتحــاد 
ديســوزا، حيــث أدى الالعبيــن المهــارات بكل 
حمــاس كبير وبــرز منهم العديد من المواهب 

الواعدة.
وفــي بداية الحفل رحب عضو مجلس ادارة 
نــادي البحريــن للتنــس خالد نــاس بالحضور، 
ثــم ألقــى ميــرزا الســماك نائــب رئيــس نــادي 
البحريــن للتنــس كلمــة أكــد فيهــا أن توافــق 
الــرؤى بيــن نــادي البحريــن للتنــس واالتحــاد 

واالتحــاد  اإلعاقــة  ذوي  لرياضــة  البحرينــي 
البحرينــي للتنــس، ودعــم أندية روتــاري كان 
هــو األســاس لتنفيــذ هذا المشــروع الرياضي 
اإلنســاني الكبيــر، والــذي تواصــل بــه مملكــة 
خليجيــة  دولــة  كأول  ريادتهــا  البحريــن 
تدخــل رياضة تنس الكراســي ضمــن األلعاب 

الرياضية. 
نجــاد  ألقــى  روتــاري  أنديــة  عــن  وبالنيابــة 
أتاســي عضــو مجلــس ادارة نــادي روتــاري 
العدلية كلمة عبر فيها بإسم رئيس وأعضاء 
نــادي روتــاري العدليــة وبالنيابــة عــن أنديــة 

روتــاري المنامــة والســلمانية عــن ســعادتهم 
برعايــة هــذا المشــروع الهــام، وشــكر نــادي 
البحريــن للتنس واالتحاد البحريني لرياضة 
للتنــس  البحرينــي  واالتحــاد  اإلعاقــة  ذوي 
علــى هــذه البــادرة الطيبــة، وســتكون تنــس 
الكراســي مــن األلعــاب المشــاركة فــي يــوم 
البحريــن الرياضــي يــوم 13 فبرايــر القــادم، 
ادارة االتحــاد  وقــد رحبــت عضــو مجلــس 
ناديــه حاجــي والكابتــن  للتنــس  البحرينــي 
عصام عبد العال بمشــاركة االتحاد البحرين 

للتنس في هذه المشروع.

أول فـريــق بحــرينــي لتنــس الكــراســي
اللجنة اإلعالمية

عزيز يشرف على التدريبات

الهدف الثاني لنادي باربار في مرمى الهملة
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أكد نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون اإلدارية والمالية علي البوعينين 
أن بطولة كأس آســيا تمثل نخبة منتخبات القارة، مشــيًرا إلى أن نســخة العام الحالي 
)2019( تعد تاريخية، نظًرا للنقلة النوعية التي حصلت فيها. وأشار علي البوعينين في 
حديــث مطــول إلــى الوفد اإلعالمي الرســمي المرافــق لمنتخبنا الوطني فــي اإلمارات، 
إلى أن النقلة النوعية للبطولة القارية تأتي ضمن إطار تطوير عمل المسابقات، والذي 
انتهجه رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وذلك 
عبــر وجــود 24 منتخًبــا ألول مــرة فــي البطولــة، مؤكًدا أن ذلك يتماشــى مــع طموحات 

القارة وضمن جهود معاليه الرامية لالرتقاء بالكرة اآلسيوية.

ولفــت إلــى أن التطويــر اآلســيوي في عهد 
الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة شمل 
محاور أخرى أيًضا منها التسويق والتنظيم 
واإلدارة، وهي أمور ملحوظة خالل تنظيم 

هذه النسخة من البطولة القارية الكبيرة.
وبّيــن نائــب رئيس االتحــاد البحريني لكرة 
القــدم للشــؤون اإلداريــة والماليــة إلــى أن 
وجــود 24 منتخًبــا يتنافســون علــى اللقــب 
وأن  خصوًصــا  أكبــر،  المســؤولية  جعــل 
الجميع يســعى إلثبات تواجده، مشــيًرا إلى 
وجــود منتخبات جديدة كالهند التي فازت 
علــى تايلند يوم أمس األول، باإلضافة إلى 
منتخــب فيتنــام الــذي أثبــت تطــوره خالل 

المرحلة األخيرة.
وبيــن أن باقــي مباريــات البطولة لــن تخلو 
من اإلثارة والمســتوى الفني العالي، مشيًرا 
إلــى وجود المفاجآت التي ســتثري مشــوار 

البطولة.
التــي  التغييــر  ببــوادر  البوعينيــن  وأشــاد 
آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  أظهرهــا 
خليفــة خالل الســنوات الســت األخيرة من 
خالل تواجده في رئاسة االتحاد اآلسيوي 
أهداًفــا  وضــع  أن  مؤكــًدا  القــدم،  لكــرة 
أساســية للتطويــر ترتكــز في المقــام األول 
على توحيد آســيا شــرقها وغربها ووسطها 

وجنوبها.
وقــال إن االتحاد اآلســيوي عانــى من عدم 
االستقرار اإلداري والتنظيمي خالل فترات 
ســابقة، إال أنــه بتواجــد الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيم في الرئاسة أحدث تطوًرا ملحوًظا 
ونقلــة نوعيــة فــي العمــل، إذ حقــق معاليــه 
بمشــروعه المميز )آسيا الموحدة( استقراًرا 
كبيــًرا ووحــد القــارة عبــر دعــم االتحــادات 

كافة بما ينعكس إيجاًبا على عملها.
وأوضح أن هذا االستقرار ألقى بظالله على 
االتحــادات األعضاء، مشــيًرا إلــى أن جميع 
االتحــادات اســتفادت من مشــاريع االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم، الصغيرة والمتوسطة 
منهــا، خصوًصــا مــع الرعايــة الكبيــرة التــي 
يحصــل عليها االتحاد اآلســيوي، مبيًنا أنها 
أســهمت بشــكل كبيــر فــي رفع المســتويات 
إمكانــات  االتحــادات  وإعطــاء  الفنيــة 

مختلفة لتسيير أعمالها وأنشطتها.
بــن  ســلمان  الشــيخ  أن  البوعينيــن  وذكــر 
بــه  يفتخــر  رمــز  هــو  خليفــة  آل  إبراهيــم 
الرياضيون في مملكة البحرين، مشيًرا إلى 
أن وجــوده فــي رئاســة االتحــاد اآلســيوي 
لكرة القدم يســهم في إضفاء التطور للكرة 

اآلسيوية.

المنتخب الوطني

وتقديــره  شــكره  عــن  البوعينيــن  وأعــرب 
فــي  المعنييــن  لتوجيــه  الرشــيدة  للقيــادة 
المنتخبــات  لمتابعــة  الرياضــي  الحقــل 

الوطنية ودعمها.
كما قدم البوعينين شكره لجميع الداعمين 
ممثــل  رأســهم  وعلــى  الوطنــي  للمنتخــب 
جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 

الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفة، مشيًرا إلى أن سموه داعم للرياضة 
والمنتخبات الوطنية وأوجد أرضية صلبة 

لدعم المنتخبات.
االتحــاد  إدارة  لمجلــس  شــكره  قــدم  كمــا 
الشــيخ  برئاســة  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
علــي بــن خليفة بــن أحمــد آل خليفة لدعم 
المنتخب ولجميع القائمين على المنتخب، 
خصوًصــا وأن االتحاد هيأ أفضل الظروف 
للوقــت  يحتــاج  الــذي  المنتخــب  إلعــداد 

والمساحة للتطور بشكل أكبر أيًضا.
لمنتخبنــا  الحاليــة  المشــاركة  وحــول 
مشــوار  البوعينيــن  اســتعرض  الوطنــي، 
منتخبنا خالل النسخ الخمس التي تواجد 
فيهــا “األحمر”، موضًحا أن المنتخب تمكن 
مــن تحقيــق المركز الرابع في نســخة العام 

2004 التي احتضنتها الصين.
وقــال: “أحــدث هــذا األمــر نقلــة نوعية في 
كــرة القــدم البحرينية عبــر تحصيل الدعم 

اإلضافي للعبة”.
األخــرى  المشــاركات  أن  إلــى  وأشــار 
للمنتخــب كانــت االســتعدادات فيها كبيرة 
ومدعومــة مــن اتحــاد اللعبــة، موضًحــا أن 
مســألة الخــروج مــن دور المجموعات يعد 
ا، مبيًنا أن كل مشاركة أضافت  أمًرا طبيعيًّ
عوامل اكتساب الخبرة واالحتكاك لالعبي 

المنتخب في هذا المحفل الكبير.
وذكر أن العبي المنتخب أصبحوا يحملون 
القــاري  إرث المشــاركة فــي هــذا المحفــل 
األجيــال  عبــر  تناقلــه  خــالل  مــن  الكبيــر 
الســابقة، مشــيًرا إلــى أن هــذا األمــر يســهم 

في عملية التطوير المنشودة.
وقــال إن البطولــة تمثــل نقطــة مهمــة بعــد 
الفتــرة االنتقالية للجيل الســابق للمنتخب، 
مؤكــًدا أن الجيــل الحالي قــادر على إعادة 
األمجــاد والنتائــج الجيــدة، مشــيًرا إلى أن 
المكتســبات  هــذه  علــى  ســيبني  االتحــاد 

للفترة المقبلة.
وأوضح أن التغيير هو سنة الحياة، مشيًرا 
إلى أن مشاركة الالعبين الشباب في وقت 

مبكــر هــو أمر يســهم فــي اكتســاب الخبرة 
والتمــرس على قوة المنافســات، مؤكًدا أن 
مــا قدمــه المنتخــب خــالل الجولــة األولى 
مــن البطولــة الحاليــة أمــام اإلمــارات هــو 
مســتوى مــرض، مشــيًرا إلــى أن المنتخــب 

قادر على تحقيق األفضل.
ولفــت إلى أننــا بالتأكيد نهدف لتجاوز دور 

المجموعــات رغــم وجود منتخبــات بنفس 
مســتوى الطمــوح فــي المجموعــة، خاصــة 
المســتضيف،  اإلمــارات  مــع  تواجدنــا  مــع 

باإلضافة إلى تايلند والهند.
وأشار إلى أن وجود عناصر شابة هو عمل 
مقصــود من خــالل زجهــم في المنافســات 
علــى  والبنــاء  الخبــرة  الكتســاب  القويــة، 

مكتسبات العناصر الشابة، مبيًنا أن نتيجة 
التعــادل فــي االفتتــاح جــاءت لكــون هــذه 

المباريات تحظى بطابع خاص.
قــوي  فريــق  أمــام  “لعبنــا  موضًحــا:  وزاد 
وكان  إنجــازات،  وصاحــب  ومتمــرس 
النســخة  فــي  الثالــث  المركــز  صاحــب 
أثبــت  الوطنــي  المنتخــب  الماضيــة. 

قدراتــه التنافســية وكانــت عوامل الضغط 
الجماهيــري واألرض بالنســبة لإلماراتييــن 
عوامــل محفزة لمنتخبنــا لتقديم أفضل ما 

لديه”.
وأضــاف: “االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
دعــم  بأكبــر  يحظــى  وهــو  الفريــق  هيــأ 
أفضــل جاهزيــة.  إلــى  للوصــول  واهتمــام 
اآلن طوينا صفحة المباراة األولى وسنركز 
بعــد  وذلــك  القادمتيــن،  المبارتيــن  علــى 
تحقيــق نقطــة إيجابية من صاحب األرض 

والضيافة”.
وأشــار إلــى أن التفكير في القادم ونســيان 
كل مــا حصــل فــي المبــاراة األولى، مشــيًرا 
لبقيــة  مماثــل  المنتخــب  الوضــع  أن  إلــى 
الفرق في المجموعة، ومؤكًدا أن ســيناريو 

ا في كرة القدم. االفتتاح طبيعي جدًّ
وأشــاد نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة 
برغبــة  اإلداريــة والماليــة  للشــؤون  القــدم 
الفــوز واإلخــالص والحماس الــذي تميز به 
العبــو األحمــر خــالل المبــاراة االفتتاحيــة، 
مشــيًرا إلــى أن هــذا األمــر يلقي مســؤولية 
أكبــر علــى الالعــب، للتعامل مــع المباريات 
لهــم  وتشــفع  أفضــل  بمســتويات  القادمــة 

لتحقيق النتائج اإليجابية.
دائمــا  تحظــى  األولــى  الجولــة  أن  وبّيــن 
بالعديــد مــن المفاجــآت، لســبب واجد وهو 
البنــاء على معلومات ســابقة قبل البطولة، 
ال  قــد  المنتخبــات  بعــض  أن  إلــى  مشــيًرا 
مســتويات  عــن  الكافيــة  الدرايــة  تمتلــك 
المنتخبــات األخــرى، مستشــهًدا بفوز الهند 
تعامــل  الهنــد  أن  وموضًحــا  تايلنــد،  علــى 
بنجــاح مــع المجريــات وحقــق فــوًزا الفًتــا، 
ومؤكًدا أهمية الجهوزية ألي سيناريوهات 
بشــكل  عليهــا  للعمــل  قادمــة  واحتمــاالت 

تكتيكي.
وأكــد البوعينين أن االتحاد يدعم جماهير 
االتحــاد  مبــادرة  إلــى  مشــيًرا  المنتخــب، 
دائًمــا للســعي للتواجــد الجماهيــري خلــف 
الجهــود  خــالل  مــن  الوطنــي  المنتخــب 
الحثيثــة المبذولة من قبل رئيس وأعضاء 

مجلس اإلدارة. منتخبنا الوطني لكرة القدم

سمو الشيخ ناصر بن حمد  سلمان بن إبراهيم  من مباراة منتخبنا واإلمارات في افتتاح كأس آسيا

علي البوعينين متحدًثا للوفد اإلعالمي

كأس آسيا نقلة نوعية بمشاركة 24 منتخًبا
ــر” ــمـ ــة لـــدعـــم “األحـ ــب ــة صــل ــيـ ــد أرضـ ــ ــد أوجـ ــم ــن ح ــن: نـــاصـــر بـ ــي ــن ــي ــوع ــب ــي ال ــل ع
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قّدم نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشــؤون اإلدارية والمالية علي البوعينين شــكره إلى شــركة بتلكو على تفاعلها 
وحســها الوطني وإحساســها بالمســؤولية الوطنية تجاه الرياضة البحرينية، مؤكًدا أن هذا األمر غريبا على الشركة الوطنية. 
وقال إن وجود الجمهور خلف المنتخب الوطني واجب وطني يحتم على االتحاد الســعي إليجاد داعم إليصال الجمهور إلى 

ا خالل الجولة األولى. أرض الحد، وهو ما تحقق فعليًّ

مــن  المزيــد  إليجــاد  “نطمــح  وأضــاف 
الدعم لوجود الجماهير ونتمنى مساندة 
الشــركات الوطنيــة، خصوًصــا أن الدعــم 
الكبيــر مــن قبــل الجماهيــر الــذي حظــي 
بــه المنتخب خــالل الجولة األولى يجب 
أن يســتمر”. وتابــع “الجمهــور البحرينــي 
عاشــق لمنتخــب بــالده ويرافــق األحمــر 
فــي جمــع الظــروف، وهــذا أمــر يحســب 
لــه ونشــكرهم علــى الحضــور والمــؤازرة 
فــي  االســتمرار  أن  وبيــن  والتشــجيع”. 

المقبلــة  للمباريــات  الجماهيــر  حضــور 
موجود، مشيًرا إلى وجود أخبار في هذا 

الصدد سيتم اإلعالن عنها الحًقا.
وأكــد الفخــر واالعتــزاز بجمهورنــا الــذي 
الحاضــر  يكــون  أن  علــى  دائًمــا  عودنــا 
األول فــي المشــاركات المختلفــة بغــض 
النظــر عــن النتائــج التــي تحققــت، فهــو 
فــي  ووجــوده  للمنتخــب  األول  الداعــم 
أرض الحــدث هــو أمر يهمنــا في االتحاد 

البحريني لكرة القدم. 

وقال إننا نلقى اليوم دعًما كبيًرا من مختلف الجهات الرياضية في البحرين،  «
كما نشكر جميع وسائل اإلعالم التي رافقتنا باإلضافة إلى القناة الرياضية 

والصحف الرسمية ومواقع التواصل االجتماعي، مؤكًدا أن ذلك ينطلق من 
الحس الوطني الكبير.

“بتلكــو” والجمهــور البحــرينــي

جانب من الحضور الجماهيري لمنتخبنا في مباراة اإلمارات علي البوعينين
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سلمان بن إبراهيم 
أوجد االستقرار 

والتطوير لالتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم

جماهيرنا داعم 
نفخر به ونحرص 

على وجوده في 
أرض الحدث

المنتخب أثبت قدرته 
التنافسية في 

االفتتاح ونقطة 
التعادل إيجابية

المنتخب لديه 
المزيد والحظوظ 

مماثلة لجميع 
فرق المجموعة



أشاد رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة بالدعم 
المقــدم مــن شــركة طيــران الخليــج لمنتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم الــذي يشــارك فــي 
نهائيات كأس آسيا ٢٠١٩ التي ستقام في دولة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من ٥ 

يناير الجاري وحتى ١ فبراير المقبل.

ونــوه رئيس االتحــاد البحريني لكــرة القدم 
بمســاهمة شــركة طيــران الخليــج فــي دعم 
المنتخــب الوطني؛ تعزيزا لمشــوار “األحمر” 
فــي أكبــر اســتحقاق علــى مســتوى القــارة 

اآلسيوية.
وأعــرب الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد 
آل خليفــة عــن فخره واعتــزازه بهذا الدعم، 
الشــركة  فــي  للمســؤولين  شــكره  مقدمــا 
علــى التعــاون الكبيــر وتقديــم ســبل الدعــم 
للمنتخب الوطني في أكبر استحقاق قاري.

ولفــت إلــى أن هــذا الدعــم يعكــس الحــس 
الناقلــة  بــه  تتمتــع  الــذي  الرفيــع  الوطنــي 
طيــران  شــركة  وأن  خصوصــا  الوطنيــة، 
الخليــج تســهم دائمــا فــي دعــم المنتخبــات 

الوطنية.
وأشــار رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
إلى أن دعم شركة طيران الخليج للمنتخب 
التعــاون  آفــاق  مــن  لمزيــد  المجــال  يفتــح 
القــدم  بمــا يخــدم التطلعــات لتطويــر كــرة 
البحرينية عبر بناء شراكة إيجابية وتعاون 

مثمر مع القطاع الخاص.
وأوضــح أن طيــران الخليــج مــن الشــركات 
الرياضــة  تدعــم  التــي  الرائــدة  الوطنيــة 
البحرينية بصورة مستمرة، وخصوصا لعبة 

كرة القدم والمنتخبات الوطنية.
وأشــار إلــى أن هــذه الرعايــة ليســت غريبــة 
على الشركة التي تحرص دائما على تقديم 
كافــة ســبل الدعــم للمنتخبــات الوطنية في 
مشــاركاتها الخارجية، مجددا تقديم الشكر 

والتقدير للمسؤولين في الشركة.

تدريب وحيد

واصــل منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم تدريباتــه 
ضمــن  القادمــة  تايلنــد  لمواجهــة  التحضيريــة 
بــكأس  الجولــة الثانيــة مــن المجموعــة األولــى 
آســيا، والتــي ســتقام يــوم الخميــس المقبــل 10 

يناير الجاري.
وخاض المنتخب الوطني حصة تدريبية واحدة 
يوم أمس في الفترة المســائية، وانطلقت عند 4 
عصــرا علــى ملعب )ســعد-النهضة( بنادي شــباب 

أهلي دبي اإلماراتي.
للمنتخــب  التشــيكي  المــدرب  المــران  وقــاد 

ميروسالف سكوب والطاقم المعاون.
االتحــاد  رئيــس  نائــب  حضــور  المــران  وشــهد 
البحرينــي لكــرة القــدم للشــؤون الفنيــة رئيــس 
لجنــة المنتخبــات الشــيخ خالــد بــن ســلمان آل 
خليفة، وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة: عارف 
البلوشــي  المناعــي، عبدالرضــا حقيقــي، صالــح 

وسلطان السويدي.
ويعتبــر تدريــب أمــس هــو األول للمنتخــب فــي 
دبــي بعــد وصوله يــوم أمس األول مــن أبوظبي 
قادمــا من المباراة األولى أمام منتخب اإلمارات 
بنتيجــة  انتهــت  والتــي  البطولــة،  افتتــاح  فــي 

التعادل اإليجابي )1-1(.
وســيواصل المنتخــب تدريباتــه اليــوم )الثلثاء(، 
األربعــاء  غــدا  التحضيــرات  يختتــم  أن  علــى 
بخوضــه المــران األخير على اســتاد نــادي النصر 

وهو الملعب الذي سيحتضن المباراة.

سكوب يرصد الهند وتايلند

حــرص مــدرب منتخبنا الوطني، ميروســالف 
سكوب، على حضور مباراة المنتخبين الهندي 
والتايلنــدي ضمــن إطــار مباريــات مجموعتنــا 

في كأس آسيا.

وجــاء حضــور ســكوب للمبــاراة التــي أقيمــت 
علــى اســتاد محمــد بن زايــد بأبوظبــي؛ لرصد 
المنتخبــي الطرفيــن اآلخريــن فــي المجموعة 
أيضــا، خصوصــا أن منتخبنــا ســيواجه تايلند 
الجولــة  فــي  الهنــد  ثــم  الثانيــة  الجولــة  فــي 

الثالثة.

علي بن خليفة يشيد بدعم “طيران الخليج”
والهنــد تايلنــد  يرصــد  وســكوب  لمنتخبنــا  وحيــد  تمريــن 
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يدشــن المنتخــب العراقــي اليــوم الثالثــاء 
مشــاركته فــي كأس آســيا بإشــراف مدربه 
الجديد الســلوفيني ستريشكو كاتانيتش، 
البرازيلــي- تجربــة  الســتعادة  الســاعي 

البرتغالــي جورفــان فييــرا الــذي أحــرز مع 
المنتخــب لقبه القاري الوحيد بعد أســابيع 

على تعيينه.
مســتهل  فــي  الرافديــن  أســود  ويواجــه 
مشــاركته اآلســيوية منتخب فيتنام، على 

إستاد “مدينة زايد الرياضية” بأبو ظبي.
حســم  إلــى  العراقــي  المنتخــب  ويطمــح 
تأهلــه للــدور الثانــي مبكــرا قبــل مواجهــة 

االختبار اإليراني الصعب.
وفي المباراة الثانية اليوم، يأمل المنتخب 
الســعودي فــي فــك عقدتــه مــع مبارياتــه 
االفتتاحيــة ضمــن كأس آســيا فــي األلفية 
الثالثة، عندما يواجه كوريا الشــمالية على 
اســتاد راشــد فــي دبــي، ضمــن المجموعــة 

الخامسة من البطولة القارية.
ويتفــاءل األخضــر بدولــة اإلمــارات حيث 
 1996 آســيا  بــكأس  أراضيهــا  علــى  تــوج 
والبطولــة الخليجيــة )“خليجــي 12”( عــام 

.1994

كووورة

وكاالت
وكاالت

قلــب منتخــب الصيــن تأخــره ليحقق الفــوز على قرغيزســتان 1-2 أمس 
االثنيــن علــى ســتاد خليفة بن زايــد في العين، ضمــن الجولة األولى من 

منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا 2019 في اإلمارات.

جمهوريــة  منتخــب  وتقــدم 
اكيلديــن  هــدف  عبــر  قرغيزســتان 
اســرايلوف فــي الدقيقــة 42، قبــل 
أن تــرد الصيــن بهدفيــن عن طريق 
الحــارس القرغيــزي بافــل ماتياش 
)50 بالخطــأ فــي مرماه( ويــو داباو 

.)78(
وتقام الجولة الثانية من منافسات 
يــوم الجمعة، حيث تلتقــي الفلبين 
مــع الصيــن علــى ســتاد محمــد بــن 
زايــد فــي أبو ظبــي، وقرغيزســتان 
ســتاد  علــى  الجنوبيــة  كوريــا  مــع 

هزاع بن زايد في العين.
وخطف المنتخــب القرغيزي هدف 
التقــدم بعدما هيــأ ميرالن ميرزيف 
كــرة مميــزة علــى مشــارف منطقــة 
الجــزاء لزميله أخالدين اســريلوف 
الــذي أرســلها قوية عانقت الشــباك 

.)42(
التعديــل  عــن  الصيــن  وبحــث 
مبكــرًا في الشــوط الثانــي، وكادت 
تســديدة وو لي أن تشــكل خطورة 
كبيــرة لكنهــا جاءت فــوق العارضة 

بقليل )49(. 
وارتكب حارس قرغيزستان بافيل 
ماتيــاش غلطة كبيرة عندما فشــل 
فــي إبعاد الكــرة العالية في منطقة 
الجزاء إلى خــارج الملعب لتتهادى 
فــي الشــباك هــدف التعــادل للصين 

في الدقيقة 50.
ونجح البديل يو داباو في تسجيل  «

الهدف الثاني للصين عندما 
استقبل الكرة من وو زي داخل 

منطقة الجزاء ليتجاوز الحارس 
ويسكنها في المرمى بسهولة في 

الدقيقة 78.

الصين تقلب الطاولة على قيرغيزستان مباريات اليوم

حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزًا صعبًا على الفلبين بنتيجة 0-1 أمس االثنين على ستاد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة األولى 
من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا 2019 في اإلمارات.

وتصــدرت الصيــن ترتيــب المجموعــة برصيد 3 
نقــاط مــن مبــاراة واحــدة، بفارق عــدد األهداف 
المســجلة أمــام كوريــا الجنوبيــة، فــي حين بقي 

رصيد قرغيزستان والفلبين خاليًا من النقاط.
بزمــام  الجنوبــي  الكــوري  المنتخــب  وأمســك 
علــى  هاجــم  حيــث  مبكــر،  وقــت  فــي  األمــور 
أكثــر مــن محــور معتمــدًا على ســرعة انطالقات 
الثالثــي هوانــغ وي-جــو وجونــغ وو-يونــغ وكي 
ســو-يونغ، والتي أزعجت الدفاع الفلبيني الذي 
تعامل بواقعية مع هجماته منافســه وعمل على 

إحباطها.
أجــل  مــن  الكــوري ســيطرته  المنتخــب  واصــل 
تســجيل هــدف الســبق، حيــث كاد لــي يونــغ أن 
يســجل بعد أن سدد كرة قوية لم يجد الحارس 
الســيطرة  فــي  صعوبــة  فالكيســغارد  مايــكل 
عليهــا )33( وذلــك فــي أول اختبــار حقيقــي لــه 

الكــوري صاحــب  المنتخــب  قــي  المبــاراة.  فــي 
األفضلية في الشــوط الثانــي، وذلك على الرغم 
مــن بعــض المحــاوالت الجريئــة التــي قــام بهــا 

المنتخب الفلبيني عبر قائده ستفيان شروك.

ونجــح هوانــغ وي-جــو فــي افتتــاح التســجيل 
كــرة  اســتقبل  أن  بعــد   )67( الكــوري  للمنتخــب 
الفلبيــن  حــارس  شــباك  فــي  وســدد  متقنــه 

فالكيسغارد.

من لقاء كوريا والفلبين 

ســيطر علــى زمــام المبــاراة وخــرج بنقــاط الفــوز الثمينة

فوز صعب لكوريا الجنوبية على الفلبين

التقــى رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكرة القدم الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة 
بوفــد مــن أكاديميــة “وايلــد بــورز” التايلنديــة الذين نجوا مــن الحادثــة المعروفة بـ 

“أطفال الكهف” شمالي تايلند في شهر يوليو الماضي. 

وقــام الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة 
ومدربهــم  لألطفــال  تذكاريــة  هدايــا  بتســليم 
رئيــس  بوانــغ  بومبــان  ســوميوس  بحضــور 
القــدم، وذلــك علــى  لكــرة  التايلنــدي  اإلتحــاد 
الــذي  وتايلنــد  الهنــد  منتخبــي  لقــاء  هامــش 
أقيــم علــى اســتاد نــادي الوحدة فــي العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي ضمن منافسات المجموعة 

األولى من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم. 
وأكــد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة 
دعــم االتحــاد اآلســيوي لألكاديميــة الكرويــة 
الشــراكة  مــن  انطالًقــا  ولألطفــال  التايلنديــة 
المجتمعيــة وبرامــج االتحــاد فــي دعــم اللعبة 
وباعتبــار أن قصــة “أطفــال الكهــف” أصبحــت 
أيقونــة عالميــة للشــغف بممارســة كــرة القــدم 
عند األطفال على وجه التحديد بعد التضامن 

الكبير من األسرة الكروية قاطبة حول العالم. 
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم: ضرب “أطفال 
الكهــف” أمثلة كثيرة على الصبر والتحمل بعد 
أيام من وقوع الحادثة، لقد كانوا مثاالً مشرًقا 
للتضحية واســتطاعوا بفضل ذلك بعد العناية 
اإللهيــة أن يبعثــوا برســالة تحمــل فــي طياتها 
الكثيــر من المعاني، كما كان للتعاطف العالمي 
معهــم أبلغ األثر بنشــر القيم النبيلة لإلنســانية 
االتحــاد  يوليهــا  التــي  الجوانــب  مــن  وهــو 

اآلسيوي لكرة القدم أولوية كبيرة. 
وأشــاد رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم 
بكفــاح األطفــال ومدربهــم طوال الفتــرة التي 
قضوهــا فــي الكهــف، منوًهــا بالحملــة العالمية 
التــي تضامنــت معهــم وبــدور الســلطات فــي 
تايلنــد باتخــاذ التدابير الالزمــة إلنقاذ حياتهم 

وإنهاء المعاناة التي استمرت طويالً. 
واعتبــر الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم أن دعــوة 
“أطفــال الكهــف” ومدربهــم لحضور منافســات 
لبطولــة  ــا  خاصًّ طابًعــا  ســيضفي  آســيا  كأس 
كأس آسيا، مشيًرا إلى أهمية تقديم المساندة 
والدعــم لألطفــال فــي مختلــف أنحــاء القــارة 

اآلسيوية وتحفيزهم على ممارسة كرة القدم 
وما تجسده لهذه الفئة المهمة من المجتمعات 
حيــث التنافــس والصبــر والتحــدي والمثابرة.  
وتأتــي دعــوة االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم 
لألطفــال التايلندييــن فــي إطــار برنامــج دعم 
أكبــر لمــدة عاميــن مــن االتحــاد اآلســيوي إلى 

أكاديميــة “ويلد بورز”، وتحصــل بموجبه على 
الدعــم الفني، باإلضافة إلــى معدات التدريب، 
الرســمية  مولتيــن  كــرات  مــن  كــرة  و100 

للمباريات كل عام. 
بعــد  بــورز”،  وتــم تكويــن أكاديميــة “وايلــد 
علــى  األطفــال  مــن  مجموعــة  اســتحوذ 

اهتمــام العالم، عندمــا تم إنقاذهم بأعجوبة، 
بعــد احتجازهــم داخــل كهــف غمرتــه المياه 
فــي يوليــو الماضــي، وهــو مــا دفــع االتحــاد 
اآلســيوي للكــرة إلــى دعوتهــم، لدعــم العبي 
فــي  مشــاركته  خــالل  بالدهــم  منتخــب 

البطولة القارية.

أبوظبي - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

رئيس االتحاد اآلسيوي يكّرم “أطفال الكهف”

... ويكرم األطفال سلمان بن إبراهيم يتوسط األطفال التايلنديين 

متابعة لتدريب المنتخب 

من تدريب منتخبنا 

علي بن خليفة
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ألقــت الشــرطة األميركية القبض على 
النجــم اإلنجليزي وايــن روني، مهاجم 
فريق دي سي يونايتد األمريكي، لدى 

وصوله إلى مطار “واشنطن”.
رونــي،  باســم  المتحــدث  وقــال 
أســطورة مانشســتر يونايتــد الســابق، 
صحيفــة  بحســب  تصريحــات  فــي 
“ميــرور”: “تــم القبض على واين روني 
المطــار عقــب رحلــة  فــي  واحتجــازه 
طويلة من الســعودية، بعد رحلة عمل 

ترويجية استمرت ليوم واحد”.
وأضــاف: “خــال الرحلــة، أخــذ رونــي 
كميــة مــن األقــراص المنومــة تناولهــا 
الكحــول، وبالتالــي كان  أثنــاء شــرب 
مرتبــًكا لدى وصوله، وقررت الشــرطة 

اعتقاله بتهمة جنحة بسيطة”.
وتعــرض وايــن رونــي لغرامــة وأطلــق 

سراحه بعد وقت قصير من المطار.
المتحــدث  صــرح  الصــدد  هــذا  وفــي 
باسمه: “روني يريد أن يسجل تقديره 
قبــل  مــن  بهــا  عومــل  التــي  للطريقــة 
جميــع األطــراف المعنية. لن تصدر أي 
تعليقات أخرى حول هذا الموضوع”.

موقعة لندنية
تتجــه األنظــار اليــوم الثالثــاء الــى ملعــب “ويمبلــي” حيــث يلتقي الجــاران اللــدودان توتنهام 
وتشلسي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة األندية اإلنجليزية المحترفة، 
فيمــا يبــدو مانشســتر ســيتي حامل اللقب مرشــحا لقطع شــوط كبيــر نحو النهائي الســابع له 

عندما يستضيف األربعاء بورتون ألبيون من الدرجة الثانية.

وبعــد صيــام عن األلقاب منذ عــام 2008 حين 
توج بطا لمســابقة كأس الرابطة بالذات على 
حساب منافسه المقبل تشلسي، يبدو توتنهام 
على أتم االستعداد للعودة الى منصة التتويج 
فــي ظــل المســتوى الــذي يقدمه محليــا حيث 
مــا زال ينافــس ايضــا فــي مســابقتي الــكأس 
أوروبــا  أبطــال  دوري  فــي  وقاريــا  والــدوري، 
الــذي بلــغ دوره ثمــن النهائي )يلتقي بوروســيا 

دورتموند األلماني(.

وتشكل كأس الرابطة الفرصة األولى لتوتنهام 
مــن أجل إنهاء صيامه عن األلقاب، وقد شــدد 
المســابقة  هــذه  أن  آلــي  ديلــي  الفريــق  نجــم 
التــي غالبــا ما تعتبر هامشــية لألنديــة الكبرى، 
ترتدي أهمية بالغة لفريق المدرب األرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو ألنها ستخلصه من عقدته 

وتمهد الطريق أمامه لمزيد من األلقاب.
كما تشكل كأس الرابطة فرصة أمام بوكيتينو 
بالــذات الحــراز لقبــه األول كمــدرب، بعــد أن 

فشــل فــي ذلك خــال تجربتيه الســابقتين إن 
كان مع إســبانيول اإلســباني )2012-2009( أو 

ساوثمبتون اإلنجليزي )2013-2014(.
وخسر توتنهام نهائي كأس الرابطة عام 2015 
أمــام تشلســي بالذات، لكنــه فــاز بالمواجهتين 

األخيرتيــن بين الفريقين في الــدوري بنتيجة 
ملعــب  فــي  الماضــي  الموســم   3-1 واحــدة 
“ســتامفورد بريــدج” وفــي نوفمبــر على ملعب 

“ويمبلي”.
وســيكون جمهــور تشلســي تحــت المجهر في 

يحــل  حيــن  الحالــي  و22  الثاثــاء  مباراتــي 
توتنهــام ضيفــا علــى “ســتامفورد بريــدج” في 
لقــاء اإليــاب، وذلــك بعــد الــذي حصــل الشــهر 
الماضــي خــال مبــاراة فــي الــدوري األوروبي 
“يوروبــا ليغ” في ملعب فيــدي الروماني )2-2( 

حيــث أطلق بعض مشــجعي ال”بلوز” هتافات 
معادية للسامية بحق مشجعي سبيرز.

وفتــح االتحــاد األوروبــي تحقيقــا بالحادثــة، 
إجــراء  “أقســى  باتخــاذ  تشلســي  تعهــد  فيمــا 
ممكــن” بحــق أي مــن مشــجعيه الذيــن أطلقوا 
هذه الهتافات، التي حصلت بعد أيام معدودة 
بحــق  ايضــا  عنصريــة  اهانــات  توجيــه  علــى 

مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ.
وفــي مبــاراة األربعاء، يأمل مانشســتر ســيتي 
حامــل اللقــب وبطــل الــدوري أن يقطــع أكثــر 
لــه  مــن نصــف الطريــق نحــو النهائــي الثانــي 
علــى التوالــي والرابــع منــذ عــام 2014، حيــن 
يســتضيف بورتون ألبيــون من الدرجة الثانية 

)الثالثة فعليا(.

أوسـكـــار إفــريقيــا

وكاالت
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كــأس آســيــا 
العراق

السعودية
فيتنام

كوريا ش
16:30
19:00

كأس الرابطة اإلنجليزية
ذهاب نصف النهائي

تشيلسيتوتنهام 23:00

كــأس اسبـــانيــــا
ذهاب ثمن النهائي

فالنسياخيخون 23:30

يترقــب محبــو كــرة القدم اإلفريقية، كشــف النقــاب عن الفائز بجائزة أفضل العب إفريقي لعــام 2018، المقدمة من االتحاد اإلفريقي 
لكرة القدم )كاف(، خالل حفله السنوي الذي ينظمه بالعاصمة السنغالية داكار، اليوم الثالثاء.

ويتنافس النجم الدولي المصري محمد صاح 
هــداف فريــق ليفربــول االنجليــزي مــع زميلــه 
الســنغالي فــي الفريــق األحمــر ســاديو مانــي، 
باإلضافــة إلى الجابوني الدولي بيير إيميريك 
أوباميانج مهاجم أرسنال االنجليزي، لتتجدد 
عقــب  الثاثــة،  الاعبيــن  بيــن  المواجهــة 
انضمامهم للقائمة النهائية المرشحة للحصول 
علــى الجائــزة فــي عــام 2017، والتي حســمها 

صاح لصالحه في النهاية.
لمواصلــة  المصــري(  )الفرعــون  ويســعى 
هوايتــه فــي حصد الجوائز واأللقــاب الفردية، 
واالحتفــاظ بالجائــزة التــي توج بهــا في العام 
الماضــي. ويبــدو صــاح هــو المرشــح األوفــر 
حظــا لنيــل الجائــزة المرموقــة وإهــداء الكــرة 
العربيــة الجائــزة للعــام الثالــث علــى التوالــي، 
بعدما سبق أن أحرزها النجم الجزائري رياض 

محرز عام 2016.
وحقــق صاح العديد من اإلنجازات في العام 

الماضــي، بفضــل أدائــه الافــت مــع ليفربــول 
ســواء في النصف الثاني من الموسم الماضي 

أو النصف األول من الموسم الحالي.
وأحــرز )الفيــراري( جائــزة أفضــل العــب فــي 
إنجلترا المقدمة من رابطة األندية االنجليزية 
في أبريل الماضي، قبل أن ينال جائزة هداف 
فــي  الذهبــي(  )الحــذاء  االنجليــزي  الــدوري 
32 هدفــا  الماضــي، عقــب تســجيله  الموســم 
الاعبيــن  كأكثــر  القياســي  الرقــم  بهــا  حطــم 
فــي  واحــد  موســم  فــي  لألهــداف  تســجيا 

البطولة بنظام 20 فريقا.
كما نال صاح المركز الثالث في قائمة جوائز 
أفضل العب في العالم )ذا بيست( لعام 2018 
القــدم  لكــرة  الدولــي  االتحــاد  مــن  المقدمــة 
)فيفــا(، خلف الكرواتــي لوكا مودريتش )الفائز 
بالجائــزة( والبرتغالي كريســتيانو رونالدو في 
ســبتمبر الماضــي، كمــا حصــل علــى الترتيــب 
ذاتــه فــي قائمــة جوائز أفضــل العــب بأوروبا 

األوروبــي  االتحــاد  مــن  المقدمــة 
للعبة )يويفا(، خلف نفس الثنائي.
وكان صاح هو الاعب اإلفريقي 

الوحيــد، الــذي جــاء ضمــن أفضــل 
10 العبيــن فــي العالــم، المقدمة من 

مجلــة )فرانــس فوتبــول( فــي الشــهر 
احتفاظــه  أيضــا  شــهد  الــذي  الماضــي، 

 2018 لعــام  إفريقــي  العــب  أفضــل  بجائــزة 
مــن هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة )بــي بي ســي(، 
باإلضافــة  ومانــي  أوباميانــج  علــى  متفوقــا 
والغانــي  بنعطيــة  المهــدي  المغربــي  للمدافــع 

توماس بارتي.
وشهد العام الماضي أيضا مشاركة صاح في 
بطولة كأس العالم التي جرت بروســيا، حيث 
أحــرز هدفيــن مــع منتخــب بــاده فــي مرمــى 

منتخبي روسيا والسعودية.
واحتــل صــاح، 26 عامــا، المركــز الرابــع فــي 
لألهــداف  تســجيا  الاعبيــن  أكثــر  قائمــة 

بالدوريات األوروبية الكبرى، سواء مع فريقه 
أو منتخــب باده في 2018، بعدما ســجل 44 
هدفــا فــي 56 مبــاراة مع ليفربــول أو منتخب 
مصــر. وتوزعــت أهداف صاح بيــن 28 هدفا 
فــي الــدوري اإلنجليــزي، و8 أهــداف بــدوري 
األبطــال وهــدف في كأس إنجلترا و7 أهداف 
تأهلــه  الــذي حســم  المصــري،  المنتخــب  مــع 
لنهائيــات كأس األمــم اإلفريقيــة المقــررة في 

الصيف المقبل.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

إطالق سراح روني

أبدى مدرب خيتافي، خوسيه بورداالس، أسفه بعد الخسارة أمام برشلونة بهدفين لهدف، مساء األحد في الجولة ال18 من الليجا، 
مشيرا إلى أن فريقه تضرر من عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “فار”.

“نحــن  اللقــاء:  عقــب  بــورداالس  وصــرح 
أمــام  األمــر  نفــس  لنــا  حــدث  متضــررون، 
جيرونــا وبيلباو. مــن الصعب للغاية التفوق 
علــى منافــس بحجــم برشــلونة، لكــي تأتــي 

قرارات مصيرية مثل هذه لتضر بنا”.
وتابــع: “هــذا ال يعنــي أننــا كنا ســنفوز، لكنها 
كانت ســتعطينا األســبقية”، في إشارة لعدم 
الدقائــق  فــي  للتقنيــة  اللقــاء  لجــوء حكــم 
األولــى مــن المبــاراة بعــد تســجيل خيتافي 

لهدف ألغاه الحكم دون العودة للفار.
وتابــع: “كان هدفا صحيحا، شــاهدت اللعبة 
فــي اإلعــادة ونشــعر بالضــرر ألن النتيجــة 
كانــت تشــير للتعــادل بدون أهــداف وكانت 
وربمــا  تقدمنــا  مــا  إذا  لتتغيــر  األوضــاع 
لــدى  الخلــف  فــي  المســاحات  نســتغل  كنــا 

برشلونة”.
وأضــاف: “دائمــا مــا ندافــع عــن الفــار لكنــي 
أرى أنــه ال يتــم االســتعانة بهــا بشــكل جيد، 
كذلــك أخبروني أنه كانــت هناك ركلة جزاء 

واضحــة للغايــة لفينيســيوس )مهاجم ريال 
ال  الفــار  سوســييداد(،  ريــال  أمــام  مدريــد 

تستخدم جيدا وهذا رأيي”.
ووجــه المدرب الشــكر لاعبيه بعــد المباراة 
الكبيــرة التــي قدموهــا، قائــا “قامــوا بعمــل 
فــي  األفضــل  ميســي،  لديهــم  لكــن  رائــع 

العالــم، إنــه العب ال يمكن أن تغفل عنه ولو 
للحظة”.

واختتــم: “أتيحــت لنــا العديــد مــن الفــرص 
لكــن هــذا  الثانــي،  الشــوط  فــي  للتســجيل 
هــو مــا يصنــع الفــارق، لقــد ســجلوا هدفين 

وظفروا بالنقاط الثاث”.

جــدل ال ينتهـــي

sports@albiladpress.com
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وكاالت

تخطى تورونتو رابتورز ضيفه إنديانا بيسرز بالفوز عليه 121-105، 
فيمــا منــي لوس أنجليــس ليكرز بهزيمــة جديدة دون نجمــه الجديد 
ليبــرون جيمــس على يــد مضيفه مينيســوتا تمبروولفــز 108-86 في 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.

أرينــا”،  علــى ملعــب “ســكوتيابانك 
تواصلــت عقــدة إنديانــا فــي معقل 
تورونتو حيث سقط للمرة الحادية 
عشــرة تواليــا رغــم افتقــاد مضيفه 
لنجمه كاوهي لينارد الذي غاب عن 
اللقــاء مــن أجــل الراحــة، لكــن ناب 
عنــه كايــل الوري الذي عــاد للفريق 
بعــد غيابــه عــن المباريــات الســت 

السابقة بسبب آالم في ظهره.

وتواصلــت معانــاة لــوس أنجليــس 
الخامســة  بهزيمتــه  ومنــي  ليكــرز 
فــي ســت مباريــات خاضهــا بغياب 
جيمــس  ليبــرون  الجديــد  نجمــه 
الــذي تعــرض الصابــة عضليــة يوم 
عيــد الميــاد أمــام غولدن ســتايت 
ووريرز حامل اللقب، وجاءت على 
يــد مضيفــه مينيســوتا تمبروولفــز 

.86-108

ورغم تحقيقه رابع أكبر فوز له منذ انطالق الموسم الحالي  «
بفضل جهود الثنائي كارل-أنتوني تاونز )28 نقطة مع 18 متابعة( 
والكندي أندرو ويغينز الذي سجل 25 من نقاطه الـ28 في الشوط 
األول، قرر مينيسوتا إقالة مدربه توم ثيبودو بعد قرابة ساعة على 

انتهاء المباراة.

هزيمة جديدة لليكرز

وكاالت

قال الكرواتي لوكا مودريتش، العب وســط ريال مدريد، الذي خســر 
أمام ريال سوسيداد 2-0، مساء األحد، إن فريقه ال يمكن أن يرتكب 

خطأ فادحا في كل مباراة، وإنه يفتقد لـ”التسجيل والتركيز”.

تصريحــات  فــي  الاعــب،  وأكــد 
عقــب اللقاء: “ال يمكــن أن نرتكب 
خطــأ فادحا في كل مباراة، فنحن 
ينقصنا التركيز وإحراز األهداف”.

مــع  التعاقــد  “هــل  وأضــاف: 
صفقات جديــدة هي الحل؟ هناك 
األمــر،  هــذا  يقــررون  مســؤولون 
فالكرة ال تدخل المرمى كما حدث 

في المباريات الماضية أيضا”.
أن  “يجــب  مودريتــش:  وتابــع 
أمــام  والتركيــز  بالدقــة  نتحلــى 
هــي  ومشــكلتنا  الخصــم،  مرمــى 
االفتقــار للتهديــف والتركيــز وأن 
نكون كتلة واحدة داخل الملعب”.
بعمــل  يقــوم  “المــدرب  وواصــل: 
يمكنــه  ال  بالطبــع  ولكــن  جيــد، 

أن يحــرز األهــداف بنفســه، فهــو 
جيــد  بشــكل  للمباريــات  يســتعد 
ولديــه طمــوح كبيــر، ونحــن مــن 
منــا  المطلــوب  ننفــذ  أن  يجــب 
بالشــكل  الملعــب  أرضيــة  داخــل 

المناسب”.
منتقــدا  مودريتــش  وأردف 
العبــون  “هنــاك  وزمائــه:  نفســه 
مســتوياتهم  أفضــل  يقدمــون  ال 
أيضــا،  نفســي  عــن  وأتحــدث 
فبالتأكيــد هنــاك أســباب لــكل مــا 
أن  علينــا  ويجــب  معنــا،  يحــدث 
نحددهــا وأن نتحمل المســؤولية، 
داخــل  واحــد  كرجــل  نكــون  وأن 
الملعــب، وأن نحســن مــن أنفســنا 

ونلعب كل مباراة على حدة”.

انهيــار ملكــي

كل األنظار نحو ويمبلي

وكاالت

كشــفت دراســة اعتمــد عليهــا االتحــاد اآلســيوي فــي إعــادة بيــع حقوقــه الخاصــة ببطوالت القــارة، وقدمتهــا شــركة عالمية متخصصــة، عن ارتفــاع القيمة التســويقية 
والسوقية الشاملة لكرة القدم عبر القارة، إلى 10 مليارات دوالر سنويا.

وال تقتصــر هــذه القيمــة علــى ميزانيات 
األنديــة ورواتــب الاعبيــن والمدربيــن، 
ولكن تشــمل كل ما له عاقة بكرة القدم 
نقــل  إدارييــن، وميزانيــات  رواتــب  مــن 
وخدمــات  وضرائــب  وحقــوق،  ورعايــة 

مساعدة لرياضة كرة القدم.
وكشفت الدراسة أن آسيا تفوقت تقريبا 
علــى معظــم قــارات العالــم، وحلــت فــي 
الترتيــب الثانــي بعــد قــارة أوروبــا التــي 
قيمــة  األعلــى  فيهــا  القــدم  كــرة  تعتبــر 
ســوقية وتســويقية، بمــا يتجــاوز الـــ25 

مليار يورو سنويا.
وفــي توزيعــة مبلغ الـ10 مليــارات دوالر، 
وحصــدت  الصــدارة،  دول   8 احتلــت 
نصيــب األســد مــن حيث حجم مــا ينفق 
على اللعب وكل ما يرتبط بها من وظائف 

وغيرهــا،  وإداريــة  تســويقية  وأعمــال 
وهي 4 دول في الشرق )الصين، اليابان، 
كوريــا الجنوبيــة، أســتراليا( ومثلهــا فــي 

الغرب )السعودية، اإلمارات، إيران( .
ينفــق  مــا  إجمالــي  كان  المقابــل،  وفــي 
ويرتبط بكرة القدم في 39 دولة آسيوية 
هو 5.1 مليار دوالر مقسمة على كل هذا 
العــدد، والــذي يمثل نســبة هزيلــة للغاية 
مقارنة بحجم ما ينفق في 8 دول فقط، 
الفجــوة  يكشــف حجــم  مــا  أيضــًا  وهــو 
فــي المســتويات الفنيــة بيــن الــدول الـــ8 
القاريــة  المنافســات  مشــهد  المتصــدرة 
على مســتوى األندية والمنتخبات، وبين 
باقــي الــدول الـــ39، التي تعانــي معظمها 

من عدم اإلنفاق الكافي على اللعبة.
فــي  الصيــن  حلــت   ، الـــ8  الــدول  وفــي 

الصــدارة كأكبــر قــوة تســويق واســتثمار 
فــي كرة القــدم، بواقــع 5.3 مليــار دوالر، 
وهي تمثل حجم األعمال المرتبطة بكرة 
والرعايــة  التليفزيونــي  والنقــل  القــدم، 
الكــرة  وســوق  والماعــب  والتســويق 
بشــكل كامــل، وقــوة األنديــة المشــاركة 
في الــدوري وقيمتهــا وميزانيتها المالية 

وغيرها من الجوانب ذات العاقة.
وحــل الدوري الســعودي ثانيًا على آســيا 
بـــ2.1 مليــار مــن حيــث القيمــة الســوقية 
ثالثــًا  اليابانــي  والــدوري  والتســويقية، 
اإلمــارات  وحلــت  دوالر،  مليــون  بـــ900 
رابعــة بقيمــة 654 مليــون دوالر أو )4.2 

مليار درهم(.

ارتفــاع قيمــة الكــرة اآلسيــويـة



قــال النائــب يوســف زينــل إنه مع تشــكيل لجنــة تحقيق بحق ما ورد في تقريــر ديوان الرقابة المالية، مؤكــدا أنه يزخربحاالت 
المخالفــات واصفــا مــا ورد فيــه بالجرائــم التــي يجــب التصــدي لها. جــاء ذلك في نــدوة للمنبر التقدمــي بعنــوان “تقرير ديوان 

الرقابة المالية الخامس عشر ماذا بعد؟” 

إحــال  فــي  دور  الرقابــة  لديــوان  إن  وقــال 
األقــل-  -علــى  الجســيمة  المخالفــات 
علــى  بحذافيــره  القانــون  لتطبيــق  للنيابــة 

المتجاوزين.
متاحــة  أدوات  النــواب  أمــام  ان  وأوضــح 
للتصدي لحاالت الفساد باحالتها إلى النيابة 
العامــة، منوهــا إلــى أن هنــاك مجموعــة مــن 
األدوات الرقابيــة  كتشــكيل لجنــة التحقيق 

بهذا الخصوص. 
وأردف أنــا مــع لجنــة التحقيــق التــي تــؤدي  
فتــح بــاب االســتجواب للوزيــر المعني ومن 

ثم  النظر في طرح الثقة فيه أو عدمها. 

وتابــع زينــل أن هنــاك قصــورا فــي  بعــض 
الداخليــة  والالئحــة  التشــريعية  الجوانــب 
بحاجــة الــى تعديــل مــن خــالل المــادة 145 
التي تقيد عمل النواب في التصدي للوزراء 

الحالين أو السابقين. 
 مــن جهتــه، قــال الخبيــر االقتصــادي جعفــر 
الصايغ إن ما ورد في التقرير األخير لديوان 
الرقابــة الماليــة ليــس بالجديد علينــا، بل إن 
هناك وزارت توســعت في تجاوزاتها واصفا  

التقرير بإنجاز الذي ال يترجم للواقع.
مــن  لمزيــد  حاجــة  هنــاك  أن  واســتكمل 
التأصيــل والبحث في الكثير من المخالفات 
التــي لــم تفســر بشــكل واضــح ولــم تترجــم 

إلى دراســات ليســتفاد منهــا  الباحثوت  في 
معرفة أسباب المخالفات وتكراره.  

تنفيــذ التوصيات الواردة فــي التقرير يعني 
ووقــف المخالفات والمحافظة على األموال 
المالــي  التــوازن  أهــداف  وتحقيــق  العامــة 
وزيــادة كفــاءة المال العــام وتعزيز واحترام 
المــال العــام والمســاهمة فــي خفــض العجــز 
المالــي والديــن عــام وحلحلة الوضــع المالي 

للدولة.
وأوضــح الصائــغ  أن برنامج التــوازن المالي 
أعطــى دورا أكبــر للديــوان الرقابــة الماليــة، 
حيــث أنــاط إليــه اســتحداث آليــات لمتابعة 

المالحظات الواردة بالتقرير.

زينل بندوة “التقدمي”: لتحقيق برلماني بمالحظات “الرقابة”

يوسف زينل ومدير الندوة يحيى المخرق وجعفر الصايغ
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ــس ــل ــج ــم ــاء ال ــ ــض ــ ــات أع ــ ــداخ ــ ــم ــ ــد أقـــصـــى ل ــ ــان ح ــتـ ــقـ ــيـ دقـ

علــى  المحــرق  بلــدي  مجلــس  وافــق 
مقتــرح بتفويــض نائــب رئيــس المجلــس 
باالختصاصات اإلدارية والمالية الخاصة 

بالمجلس البلدي.
وتمثلت هذه االختصاصات في اإلشراف 
علــى الموظفين القائمين بتســيير شــؤون 
واألوامــر  القــرارات  وإصــدار  المجلــس، 
اإلدارية والمالية لتنظيم العمل بالمجلس 
االختصاصــات  وشــملت  كمــا  البلــدي. 
االعتمــادات  حــدود  فــي  بالصــرف  األمــر 

المخصصة للمجلس البلدي.
اجتماعــه  فــي  المجلــس  أقــر  ذلــك،  إلــى 
إلدارة  خاصــا  نظامــا  أمــس  االعتيــادي 

المناقشات خالل جلسات المجلس.
فقــط  دقيقتيــن  مــدة  النظــام  وحــدد 
لمداخــالت األعضاء، وأن ال يتكلم العضو 
أكثــر مــن مرتيــن فــي ذات الموضوع في 

الجلسة الواحدة.
وأشار النظام إلى أنه عند عرض موضوع 

مــدرج على جدول األعمال للنقاش، يعلن 
األعضــاء الراغبين في المناقشــة رغبتهم 

فــي ذلــك، ويــأذن الرئيس لهم فــي الكالم 
بحسب ترتيب الطلبات.

الدوي على منصة الرئاسة أثناء مداخلة المرباطي

الرئيس المرباطي يعود عضوا... بالمداخالت
ــة ــام ــع ــق ال ــرافـ ــمـ ــى الـ ــل ــاظ ع ــف ــح ــل الــــجــــودر: آلـــيـــة جـــديـــدة ل
دفعــت “البروتوكــوالت” رئيــس مجلــس بلــدي المحــرق لتــرك مقعــده مرتيــن خــال 
االجتمــاع االعتيــادي األول للمجلــس، والجلــوس علــى مقاعــد األعضاء إلبــداء رأيه 
علــى مجموعــة مــن المراســات الــواردة، حيــث تولــى رئاســة الجلســة مؤقتــا نائــب 

الرئيس العضو حسن الدوي.

وأبــدى المرباطي خالل تلك الفترة آراءه على 
مقترحــات تســيير الســفن الســياحية بالخــور 
والعاصمــة،  الخــور  محافظتــي  بيــن  البحــري 
حيــث أكــد علــى أهميــة هــذا المشــروع ضمــن 
مــن  ســياحي.ودعا  جــذب  ذات  تعــد  منطقــة 
جانــب آخــر إلــى اإلســراع فــي تنفيــذ مقتــرح 
الحدائــق  فــي  الصحيــة  المرافــق  خصخصــة 
والمنتزهات العامة وتحديد رســوم رمزية لها، 
لمــا له من أهميــة بالغة في توفير المصروفات 
المرافــق  تلــك  ســالمة  علــى  والحفــاظ 

وصالحيتها لالستخدام العام.
إبراهيــم  المحــرق  بلديــة  عــام  مديــر  وأبــدى 
إلــى  مشــيرا  للمقتــرح،  استحســانه  الجــودر 
أن البلديــة ســتقدم للمجلــس اآلليــة والخطــة 

الجديدة للحفاظ على المرافق العامة.
األشــغال  وزيــر  بــرد  أخــرى  جهــة  مــن  ونــوه 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
عصــام خلــف بدراســة الــوزارة تنفيــذ مقتــرح 
خفــض رســوم تجديــد رخــص البنــاء، حيــث 
الرســوم  ذات  دفــع  أن  إلــى  المرباطــي  أشــار 
فــي التجديــد تعد بمثابــة الضريبة المســتترة، 
وعليــه ينبغــي مراجعــة خفــض هــذه الرســوم 

عند التجديد.
مقاعــد  علــى  مداخالتــه  المرباطــي  واختتــم 
مقتــرح  علــى  المجلــس  بتصويــت  األعضــاء 
إلنشــاء  العقــارات  مــن  مجموعــة  اســتمالك 
بالمحــرق،   214 بمجمــع  للســيارات  مواقــف 
والذي سيتم إنشاؤه من قبل أحد المتبرعين. إبراهيم الجودر 

رئيس المجلس غازي المرباطي متحدثا من مقاعد األعضاء )تصوير: رسول الحجيري(
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دعــا رئيــس مجلــس بلــدي المحــرق غــازي 
المرباطــي وزارة الماليــة إلــى التخلــي عــن 
االعتمــادات  صــرف  فــي  البيروقراطيــة 
المالية الالزمة لتنفيذ المشروعات البلدية.

لالجتمــاع  االفتتاحيــة  كلمتــه  فــي  وقــال 
االعتيــادي األول لمجلس بلدي المحرق من 
المجلــس  التشــريعي الخامــس إن  الفصــل 
التحديــات،  مــن  مجموعــة  واجــه  الســابق 

يتعلــق  فيمــا  الماليــة  وزارة  مــع  خصوصــا 
بإجــراءات صرف االعتمــادات المالية التي 
تؤثــر ســلبا علــى العمــل البلدي، وآخــذا في 
تواجــه  التــي  الماليــة  الصعوبــات  االعتبــار 

الدولة في الوقت الحاضر.
ألعضــاء  حديثــه  فــي  المرباطــي  وذكــر 
المجلــس أن للصحافــة دور مهــم إليصــال 
العمــل  إنجــاح  فــي  المســاهمة  الرســائل 

البلدي.
إلــى ذلــك، رفــع المجلس توصيــة تدعو إلى 

إزالة المرتفعات على شارع ريا.
وبيــن كل مــن البلــدي فاضل العــود وصالح 
بوهزاع أن هذا الطلب يستند إلى مطالبات 
وذلــك  عريضــة،  رفعــوا  الذيــن  األهالــي 
عــدد  هــذا  يتحمــل  ال  المطــار  منحنــى  أن 

المرتفعات، مما يتسبب في االزدحامات.

خــالل  المحــرق  بلــدي  مجلــس  اســتعرض 
الفصــل  مــن  األول  االعتيــادي  اجتماعــه 
لجانــه  تشــكيلة  الخامــس  التشــريعي 

المتخصصة.
باســم  العضــو  مــن  كل  التشــكيلة  وضمــت 
المجدمــي رئيســا للجنــة الماليــة والقانونيــة، 
والعضــو صالــح بوهــزاع رئيســا للجنــة الفنية، 
الخدمــات  للجنــة  رئيســا  العــود  وفاضــل 

والمرافق.
مــن  والقانونيــة  الماليــة  اللجنــة  وتشــكلت 
عضويــة حســن الــدوي ووحيد المناعــي، فيما 
اشــتملت اللجنــة الفنيــة علــى عضويــة أحمــد 
بينمــا ضمــت  الكعبــي،  وعبدالعزيــز  المقهــوي 
مــن  والمرافــق عضويــة كل  الخدمــات  لجنــة 

أحمد المقهوي وعبدالعزيز الكعبي.
علــى  المجلــس  صــوت  أخــرى،  جهــة  مــن 

ممثلــي المجلــس فــي اللجــان الوزاريــة، حيث 
منســقا  المقهــوي  أحمــد  علــى  االختيــار  وقــع 
لمشــاريع تنمية المدن والقــرى والبيوت اآليلة 
للمجلــس  ممثــال  المناعــي  للســقوط، ووحيــد 
فــي اجتماعــات لجنــة التظلمــات مــن قــرارات 
االســتمالكات والتثميــن، وعبدالعزيــز الكعبــي 
ممثال للمجلس في اجتماعات لجنة التظلمات 

من قرارات تراخيص البناء.

بيروقراطية “المالية” يعيق مشروعات اقرار تشكيلة اللجان المتخصصة

المحــرق  بلــدي  مجلــس  افتتــح 
اجتماعاتــه االعتياديــة لــدور االنعقــاد 
األول من الفصل التشــريعي الخامس 
بآيــات من القرآن الكريم، تالها رئيس 
المجلــس  فــي  اإلداريــة  الخدمــات 

البلدي أحمد عبدهللا المطوع.
ولم يغب أو يعتذر أّي عضو بالمجلس.

تالوة عطرة

سيد علي المحافظة

ليلى مال اهلل
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إعداد: هبة محسن

تخلیــدا لذكــرى االنطالقــة األولــى، احتفلــت المصممــة البحرینیــة یثــرب العامــري بمــرور 10 ســنوات لعالمتها التجاریــة المتخصصة فــي المجوهــرات “هاوس أوف 
إتش”،ضمن حفل أقیم تحت رعایة الرئیس التنفیذي لمجلس التنمیة االقتصادية، خالد الرمیحي يوم األحد  6 ینایر 2019  بمتجر العالمة في مجمع العالي التجاري 

بمنطقة السیف.

 حضر الحفل البهیج عددا من المســئولین 
الشــخصیات  وكبــار  والدبلوماســیین 
والتجار.وعبــر الرئیــس التنفیــذي لمجلس 
التنمیــة االقتصادیــة، خالــد الرمیحــي عن 
إعجابــه بالعالمــة التجاریــة “هــاوس أوف 
إتــش” والتــي تنم عــن اإلبداعــات المثمرة 
والطیبــة التــي یقدمهــا الشــباب البحریني 
فــي  المختلفــة  القطاعــات  كافــة  فــي 
البحرین، مشیرا إلى أن “وصول العالمات 
التجاریــة البحرینیــة إلــى العالمیة یضیف 
إلــى رصیــد المملكــة االقتصــادي ویخلــق 
ســمعة تجاریــة مرموقة”. ودعــا الرمیحي 
الشباب البحریني إلى االستثمار في كافة 
المجاالت وخلق أفكار تجاریة مبتكرة من 
أجــل إضافــة مزید مــن الفــرص الوظیفیة 

وتحریك عجلة االقتصاد المحلي.
من جانبها، ذكرت المصممة یثرب العامري 
خالل الحفل أن المتجر یتجه إلى التوسع 
فــي المنطقــة عبــر تصدیــر قطعــا ماســیة 
فــي  خــاص  مصنــع  فــي  تصنــع  وذهبیــة 

البحرین، مشیرًة إلى أن العالمة التجاریة 
تقــوم حالیا بتصنیع المجوهرات بالتعاون 
مــع مســتثمر تركــي فــي مصنــع یختــص 

بإنتاج المجوهرات ویقع في اسطنبول.
ولفتــت العامــري إلــى أن المصنــع الجدیــد 
ســیقدم خدمــات تصنیعیــة للمســتثمرین 
صناعــة  فــي  المبتدئیــن  البحرینییــن 
المجوهــرات بمبالــغ رمزیــة بســیطة، رغبة 
المحلــي  الســوق  ورفــد  تشــجیعهم  فــي 
بمزیــد مــن المبدعیــن والتجــار المحلییــن. 
وقالــت العامــري إن “المصنــع إلــى جانــب 
200 وظیفــة  التصنیــع، ســیوفر  خدمــات 

ستخصص غالبیتها للبحرینیین”.
أوف  “هــاوس  التجاریــة  العالمــة  وتقــدم 
إتــش” مجوهــرات بقطــع ماســیة مصقولة 
بجــودة عالیــة ترصــع على الذهــب بألوانه 
والــوردي  واألصفــر  األبیــض   “ الممیــزة 
مبتكــرة  قطــع حصریــة  واألســود” ضمــن 
تضیــف إلــى المقتنیــة مزیــدا مــن التمیــز 

والتفرد.

نظمــت شــركة ألمنيــوم البحريــن أول ورشــة عمــل فــي المهــارات القياديــة لعام 
2019 بعنــوان “تعزيــز اهتمــام القيادييــن بالتفاصيــل” ألعضاء الفريــق التنفيذي 

والمديرين، وذلك يوم الخميس الموافق 3 يناير 2019 في نادي البا.

قدم ورشــة العمل المدرب ســام فنسنت، 
الســلة  كــرة  العبــي  أشــهر  مــن  وهــو 
األميركيــة الــذي لعــب إلى جانــب العديد 
ماجيــك  الالعــب  مثــل  النجــوم،  مــن 
جونســون ومايكل جــوردان والري بيرد. 
كمــا أنــه يعمل مدربًا محترفًا لكرة الســلة 

ألكثر من 15 عامًا.

و ركزت ورشــة العمل على أهمية تحري 
الدقــة أثناء توجيه عمــل الفريق وأدائه، 
باإلضافــة إلــى أفضــل الممارســات التــي 
تعــزز مــن المبــادئ القيادية التــي تتبناها 
التنفيــذي  الرئيــس  وصــرح  البــا.  شــركة 
“أثنــاء  قائــالً:  مــوري  تيــم  البــا  لشــركة 
استعدادنا للتحول الكبير بأن نصبح أكبر 

مصهــر لأللمنيوم في العالم، فإننا بحاجة 
للتركيز على الســالمة واإلنتاج والتكلفة، 
التــي  الضغوطــات  ظــل  فــي  وباألخــص 

تشــهدها أســعار األلمنيــوم المتمثلــة فــي 
انخفــاض أســعار بورصــة لنــدن للمعــادن 

وارتفاع أسعار األلومينا.

احتفلــت بالذكرى الـ 10 برعاية مجلــس التنمیة االقتصادية

بورشــة عمــل ركــزت علــى أهمیــة تحــري الدقة فــي األداء

“هاوس أوف إتش” تفتتح مصنعا بالبحرين

“ألبا” تعزز مهارات مديريها القيادية

8 يناير 2019 الثالثاء
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تنظــم جامعــة العلــوم التطبيقيــة يوما تعريفيًا بالبرامــج األكاديمية التي تقدمها، وذلك يوم األربعاء المقبل من الســاعة 
العاشــرة صباحــًا وحتــى الرابعــة مســاءًا.  ويأتــي اليــوم التعريفــي ضمــن نشــاطات الجامعــة الدوريــة التــي تحرص على 
إقامتهــا لتوفيــر الخدمــات للطلبة الراغبين في االلتحاق بالجامعة وتقديم االستشــارات والحلول لكافة احتياجاتهم بما 
ينمــي مهاراتهــم ويســاعد علــى وضــوح المســار التعليمي لديهم، حيــث يتيح اليــوم التعريفي للزوار فرصــة اإلطالع على 
ماهيــة البرامــج التــي تقدمهــا الجامعــة والتعــرف على الحــرم الجامعي الجديد ومــا يحتويه من قاعات دراســية مجهزة 
بأحــدث الوســائل التقنيــة لضمان أفضل األجواء الدراســية للطلبة إضافــة إلى المرافق الخدميــة والترفيهية والمالعب 

التي تسهم في إثراء الحياة الجامعية والعلمية للطلبة.

وأوضحت مديرة التسويق والعالقات 
أن  محســن  رقيــة  بالجامعــة  العامــة 
بهــا  تهتــم  خطــوة  التعريفــي  اليــوم 
الجامعة لتعزيز التواصل بين الجامعة 
والمجتمع بما يشتمل عليه من لقاءات 
تجمــع أوليــاء األمــور والطلبــة وإدارة 

االستفســارات  عــن  لإلجابــة  الجامعــة 
بشــأن الجامعة وخططها ومستجداتها 
والتسهيالت التي تتيحها، موضحًة أن 
الجامعة تستعد إلقامة اليوم التعريفي 
فــي الوقت الذي هيأت به كافة الســبل 
فــي  المســتجدين  الطلبــة  الســتقبال 

الفصل الدراسي الثاني.
والعالقــات  التســويق  مديــرة  وأكــدت 
العامــة علــى أن الجامعة تبذل قصارى 
إمكانياتهــا  جميــع  وتضــع  جهدهــا 
وطاقاتها من أجل الطالب أوالً وأخيرًا، 
داعيــة الــزوار لالســتفادة مــن فعاليات 

علــى  أكثــر  للتعــرف  التعريفــي  اليــوم 
الجامعة واإلطالع على جودة البرامج 
األكاديميــة التــي تقدمهــا، خاصــة فــي 
ظــل اإلنجــازات التي حققتهــا الجامعة 
خــالل الفتــرة الماضيــة والمتمثلــة في 
كونها الجامعــة الخاصة الوحيدة التي 
خمســين  أفضــل  ضمــن  تصنيفهــا  تــم 
الســنوي  التقريــر  فــي  عربيــة  جامعــة 
الــذي أصدره مركز تصنيــف الجامعات 
 Quacquarelli العالمي التابع لمؤسسة
Symonds، إضافة إلى تصدرها قائمة 
الجامعة الخاصة البحرينية و25 عربيًا 
فــي تصنيف الجريــن ماتريــك العالمي 
للجامعــات الخضــراء، وحصولهــا علــى 

اإلداري،  العمــل  فــي  اآليــزو  شــهادة 
بنشــر  الماضــي  العــام  وقيامهــا خــالل 
أكثــر مــن 100 بحث علمــي محّكم في 
ســنة واحــدة ألول مرة منذ تأسيســها، 
ونجاحهــا فــي اســتضافة أكثــر مــن 65 
باحثا ومتخصصــا من حول العالم في 
“المســتقبل  الُمحّكــم  العالمــي  المؤتمــر 
المستدام”، وأخيرًا تعاونها مع أكاديمية 
لتأهيــل  البريطانيــة  العالــي  التعليــم 
أعضــاء هيئة التدريــس للحصول على 
شهادة الزمالة من األكاديمية، واختيار 
الجامعــة لتكــون مركــز تدريــب معتمد 

من قبل األكاديمية.

“العلوم التطبيقية” تقيم يوما تعريفيا بالبرامج األكاديمية

رقية محسن
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المنامة - المنتدى البحريني البريطاني

االهتمــام  مجموعــة  اســتضافت 
المعلومــات  لتكنولوجيــا  الخــاص 
األعمــال  منتــدى  فــي  واالتصــاالت 
البحرينــي البريطانــي بالتعــاون مــع 
مؤخــًرا  “تمكيــن”  العمــل  صنــدوق 
لقــاًء فــي كابيتــال كلــوب لمناقشــة 
أحــدث التوجهات في نظم تخطيط 
وذلــك   ،ERP المؤسســات  مــوارد 
بهدف تحســين القــدرات التنظيمية 
اللقــاء  فــي  وشــارك  للمؤسســات. 
عــدد من الخبراء من كبرى شــركات 
ومــن  المؤسســات  مــوارد  تخطيــط 

بينها شركة اوراكل ومايكروسوفت 
التــي  الطــرق  علــى  للتعــرف  وذلــك 
الشــركات  منهــا  تســتفيد  أن  يمكــن 
والمؤسســات في البحريــن من هذه 

النظم.
ورحــب رئيــس مجموعــة االهتمــام 
المعلومــات  لتكنولوجيــا  الخــاص 
جاياســونديرا  رافــي  واالتصــاالت 
غــاري  الضيــوف  بالمتحدثيــن 
ومعتــز  )اوراكل(،  بروكليهيرتــس 
ومعــن  )مايكروســوفت(،  النيــرب 

حسين )تمكين(. 

مناقشة أحدث نظم تخطيط الموارد

تزايد الطلب على ماجستير إدارة أعمال جامعة الخليج
الفرنســـي العربـــي  المعهـــد  ضيافـــة  فـــي  ألبـــا  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 

استقبل المعهد العربي الفرنسي إلدارة األعمال بجامعة الخليج العربي التنفيذي لشركة 
ألبــا فــي البحريــن تيــم مــوراي، حيــث كان فــي اســتقباله نائب رئيــس الجامعــة ورئيس 

اللجنة األكاديمية للمعهد خالد طباره ومدير المعهد العربي الفرنسي أرنو لشيري.

بزيــارة  طبــارة  رحــب  الزيــارة،  وخــالل   
مــوراي وبقية أفراد فريقه، وأشــاد بنجاح 
الفرنســي  العربــي  المعهــد  بيــن  التعــاون 
وشــركة ألبــا مــن خــالل اســتفادة الكــوادر 
فــي  الماجســتير  برنامــج  مــن  بالشــركة 
ذلــك  معزًيــا  بالجامعــة،  األعمــال  إدارة 
إلــى نجــاح الشــراكة بيــن جامعــة الخليج 
العربي وجامعة ايســك الفرنسية الشريك 
االســتراتيجي للبرنامــج، موضًحا أنها من 
مجــال  فــي  ــا  عالميًّ القياديــة  الجامعــات 
إدارة األعمــال، وقــد احتلــت هــذه الســنة 
المركــز الثامــن مــن أفضــل الجامعــات في 
أوروبا في مجال إدارة األعمال، الفًتا إلى 
أن االستفادة من الخبرات األكاديمية في 
إيســك لتطويــر مناهــج البرنامــج بالمعهد 
بالفعــل  تحققــت  قــد  الفرنســي  العربــي 
وآتت ثمارها من خالل تزايد الطلب على 
االلتحــاق فــي البرنامج من قبل منســوبي 

دول  فــي  والصناعــات  الشــركات  كبــرى 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فــي  عقــدت  ألبــا  شــركة  أن  إلــى  يشــار   
وقــت ســابق اتفاقيــة مــع المعهــد العربــي 
الفرنســي بجامعــة الخليــج العربــي تنــص 
علــى تطوير التعاون من أجل تعزيز رأس 
المال البشري في الشركة من خالل تعزيز 
التعليــم والتدريــب والبحــوث التطبيقيــة 
في المجاالت ذات االهتمام المشترك مثل 

إدارة األعمال.
 ومن جانب، قّدم موراي لمحة من خبرته 
الخاصة في إدارة األعمال وقصة حصوله 
على شــهادة الماجســتير التي كان لها دور 
مهم في ترقيته ليصبح الرئيس التنفيذي، 
وقال: “بالنســبة لي فإن درجة الماجستير 
فــي إدارة األعمــال هــي طريقــة للقفز إلى 
المســتوى التالــي، ممــا يعني رفع مســتوى 
مهنــي جيــد إلــى المســتوى اإلداري، وهذا 

هــو ســبب إصــراري بشــدة علــى ضــرورة 
أن يتبــع مديــرو ألبــا مثــل هــذا البرنامــج 
لكي يكونوا مســتعدين ألن يصبحوا قادة 
وأن تتوســع نظرتهــم للشــركة”.  إلى ذلك، 
ثّمن الشــيري ثقــة موراي بالمعهــد العربي 
الفرنســي الذي تأسس ســنة 2007 وخرج 
إلــى اآلن ســت دفعــات ممــا يثبــت نجــاح 
والمؤسســات  الشــركات  وثقــة  البرنامــج 

المســتمرة  زياراتــه  مقــدًرا  بمكانتــه، 
للمعهــد وحرصــه علــى تفقد أحــوال طلبة 
الدراسات العليا من الدراسين في برنامج 

إدارة األعمــال، معرًبــا في الوقت ذاته عن 
خالــص شــكره لــكل الــوزارات الحكوميــة 
فــي  العاملــة  والمؤسســات  والشــركات 

القطــاع الخاص في دول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة لثقتهــا العالية في 

برنامج الماجستير في إدارة األعمال.

المنامة - هاوس أوف إتش  )تصوير: خليل اراهيم(
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إذا رغبت في جسم سليم عليك أن تكبح رغباتك.

يتحدث هذا اليوم عن وضع عملي مالئم.

ال تضعف أمام المشكالت المهنية والعاطفية.

تكون اتصاالتك مسهلة، وتقييمك لألوضاع صحيحا.

حدد أولوياتك المهمة، واترك مجااًل مرنا.

استفد قدر اإلمكان من أوقات فراغك.

تتبّدد الغيوم التي عكرت عليك نجاحك في السابق.

عمل منسجم مع طموحك يحّسن ظروفك.

تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات.

الوقت ينتهي وأنت الزلت مكانك.

ابتسم للحياة وال تعبس واستفد من النصائح.

ابتعد قدر اإلمكان عن الحلول المؤقتة فهي ال تنفع.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

8 ديسمبر

 1948
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وقوامها 330 

مقاتاًل، وقد صدت من 
قبل قوات االحتالل البريطاني.

اكد المخرج مؤمن المال 
إعادة الممثل بسام كوسا 

إلى “باب الحارة” بعد 
غياب 8 أجزاء، وتحديدا 

منذ تأدية شخصية 
“اإلدعشري” في الجزء 

األول.

tariq.albahar
@albiladpress.com

بيتمرمــط” و“قرمــوط  “الكنــز”  مــن  الثانــي  الجــزء  عــودة 

أحدث األفالم العربية في 2019

تزخر الســينما في 2019 بالعديد من األفالم الجدية وتحديدا من مصر “هوليوود العرب” حيث تســتعد الســتقبال موســم 
االفالم الجديدة وفي هذا التقرير عرض الحدث هذه األفالم المقبلة في السينما عربيا: من األفالم الجميلة التي شاهدتها 
في مهرجان القاهرة السينمائي مؤخرا فيلم “ليل خارجي” وتدور أحداثه حول التقاء مخرج شاب وسائق تاكسي وفتاة 
ليل في ظروف خاصة وقضائهم ليلة سويا بكل ما فيها من تحديات ليكتشف كل منهم أمورا جديدة عن عالمه، وهو من 

بطولة كال من: منى هال وكريم قاسم وشريف الدسوقي.
النجــم  الجديــد  العــام  فــي  ويعــود 
“قرمــط  بفيلمــه  أدم  أحمــد  الكوميــدي 
بيتمرمــط”، والذي فيه يقــرر القرموطي 
القراميــط،  ألجــداده  مقبــرة  انشــاء 
ويجعلهــا مــزاًرا ســياحًيا، ويحدد تذكرة 
لدخولهــا، مما يدخله في عدة مشــكالت 
واآلثــار،  الســياحة  وزارة  مــع  أهمهــا 
ويشــارك فــي بطولتــه كل مــن بيومــي 

فؤاد ومي سليم. 
ومن االفالم المثيرة للجدل فيلم اإلثارة 
واألكشــن “122” الذي يدور حول تجارة 
تــورط  خــالل  مــن  البشــرية  األعضــاء 
شــاب وحبيبتــه مع عصابــة خطيرة في 
الهــروب  ومحاولتهمــا  كبيــر  مستشــفى 
مــن المستشــفى للنجــاة بحياتهمــا، وهو 
مــن بطولة: طــارق لطفــي وأمينة خليل 

وأحمد داوود وأحمد الفيشاوي.
ســيعرض  الجــاري  الشــهر  نهايــة  ومــع 
عربيا فيلم “نادي الرجال السري” وتدور 
األحــداث في إطار كوميدي حول مكان 
فيــه،  التجمــع  الرجــال  بعــض  يقــرر  مــا 
ويطلقــون عليــه “نــادي الرجال الســري”، 
أدهــم  األســنان  طبيــب  يســاعد  حيــث 
فــي  الرجــال  أصدقائــه  مــن  مجموعــة 
االنضمــام إلــى النــادي، وذلــك عقــب أن 

تتصاعــد مشــكالت عالقتــه مــع زوجتــه 
بعد زواج استمر ألكثر من عشر سنوات، 
فتلجــأ إلــى مراقبتــه طــوال الوقــت في 
مفارقات كوميدية. الفيلم بطولة النجم 
كريــم عبــد العزيــز وغــادة عــادل وماجد 

الكدواني وبيومي فؤاد وغيرهم.
الرائــع خالــد  النجــم  2019 يعــود  وفــي 
الصاوي بشكل جديد في فيلم “الضيف” 
وتــدور أحداثه حول شــاب ينــزل ضيفا 
علــى العشــاء لدى أســرة الدكتور يحيى 
حســين التيجاني بدعــوة من ابنته التي 
تحــب هذا الشــاب، لكن الدكتــور يعيش 

أســوأ أيامــه بعــد تعييــن حراســة عليــه 
بســبب التهديــدات التي تالحقه بســبب 
إلــى  آرائــه الجريئــة، ويتحــول العشــاء 
نقــاش مثير بين الضيف واألب، يشــارك 
مالــك  أحمــد  مــن  كال  الفيلــم  الصــاوي 

وشيرين رضا وجميلة عوض.
عشــاق الجــزء االول مــن فيلــم “الكنــز: 
فــي  جديــدة  احــداث  مــع  موعــد  علــى 
الجزء الثاني منه بعنوان “الكنز 2” يدور 
حــول عــودة شــاب إلى منــزل والده بعد 
وفاتــه ليكتشــف إنــه تــرك لــه أكثــر مــن 
مجــرد إرث عــادي، من خــالل رحلة عبر 

أزمان مختلفة يكشــف لــه فيها تفاصيل 
وأســرارا، ويشارك في بطولته عدد كبير 
مــن النجوم، وســيعرض في نهاية شــهر 

يناير الجاري.
ومؤخرا اقدم فيلم “عمر خريستو” الذي 
عــن عصابــات التهريــب والتخريــب عن 
طريــق البحــر، مــن خالل قصــة القبطان 
عمر وابنته، ويكشف كيف تأتى الخيانة 
بطولــة:  مــن  وهــو  النــاس،  أقــرب  مــن 
عاطــف عبــد اللطيــف وســامى مغــاوري 
ودومينيــك حوراني ويســرا المســعودي 
ومارتينــا عادل. وايضا عــرض قبل ايام 
فيلــم “ســاعة رضــا”، والــذي يــدور فــي 
احــداث كوميديــة حــول وقــوع الشــاب 
ميكانيكيــا  يعمــل  الــذي  رضــا  البســيط 
فــي حب إحدى الفتيات، ويســعى للفوز 
بقلبهــا، إلــى أن يجــد ضالتــه فــي منبــه 
تجعلــه  تعويــذة  علــى  يحتــوى  قديــم 
يعود بالزمن إلى الوراء، فيحاول تغيير 
العديد من المواقف واألمور لينال حبها.

فيلم 122

فيلم الكنزفيلم الضيف

فيلم نادي الرجال السري

استضافت دار الرفاع بمنطقة الرفاع الشرقي أمسية للفنون الشعبية 
أحيتهــا فرقــة دار شــباب الرفــاع، وذلــك يوم الســبت الموافــق 5 يناير 

 .2019

الفرقــة  قدمــت  األمســية،  وخــالل 
مجموعــة مــن األغنيــات المشــهورة 
في البحرين والمنطقة، وسط تفاعل 
الحضــور من المهتميــن بالتراث غير 

المادي لمملكة البحرين.
للثقافــة  البحريــن  هيئــة  وتواصــل 

واآلثــار جهودهــا فــي َصــون تــراث 
المملكــة غيــر المــادي، والترويــج لــه 
من خالل أمســيات الفنون الشــعبية 
والبرامــج الفنيــة األخرى التي ُتعنى 
بالدرجــة  البحرينــي  الصــوت  بفــن 

األولى.

وكانت هيئة الثقافة قد افتتحت دار الرفاع خالل ديسمبر  «
2017 في عام “آثارنا إن حكت” تماشًيا مع خطة عمل 

الهيئة ومساعيها الرامية إلى تأسيس بنية تحتية ثقافية 
مستدامة.

أمسية للفنون الشعبية أحيتها دار الرفاع
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1926
إعالن عبدالعزيز بن سعود ملكا على الحجاز.

1935
والدة المغني األميركي الفيس بريسلي )توفي العام 1977(.

1986
الواليات المتحدة تقطع عالقاتها مع ليبيا؛ التهامها باإلرهاب.

1989
وفاة امبراطور اليابان هيروهيتو عن 88 عاما.

 1992
وفاة موسى صبري، مؤلف وأديب وصحافي مصري.

29

ســجل الفنان علي بن محمــد عودًة قوية إلــى الغناء من خالل 
أغنية وضع كلماتها الشاعر القائل سمو األمير بدر بن محمد، 

لتكون المفاجأة السعيدة لجمهوره مع بدء السنة الجديدة.
وفــي تصريحات خاصة، قال النجم علي بــن محمد، إن أهم 
مــا دفعه إلى العودة وتســجيل األغنية، هو أن الكلمات التي 

جاءت في األغنيــة الجديدة ال يمكن مقاومتهــا، واصفا كاتبها 
»الشــاعر القائل« باألكثــر قدرًة علــى الدمج بين الخيــال األدبي 

والواقع الحقيقي.

علــى عكس مــا اشــيع عــن أن الفنانــة المصرية شــيرين 
عبدالوهاب تســتعد لعمل درامي كبير مع السيناريست 
تامر حبيب، بعد نجاح تجربتها في مسلســل “طريقي”، 
فإن شــيرين ال تفكر فــي العودة إلى الدرامــا في الوقت 
الحالي، ألن المسلســل يستغرق تصويره وقتا كبيرا جدا 

وبحاجة لتفرغ.
وتفكر شــيرين حاليًا في خوض تجربة التمثيل لكن من خالل 

السينما وهو ما اتفقت عليه مع تامر حبيب.

حقق المطرب اللبناني فضل شاكر بأغنيته السينغل األخيرة 
“يال مع الســالمة” 2.5 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية 
بموقــع “يوتيوب”، في أقل من أســبوع من طــرح األغنية 
على الموقع. ورغم غياب فضل عن الســاحة الغنائية منذ 
فتــرة كبيرة بســبب األحداث التــي مر بها فــي لبنان، فإن 

جمهوره مازال يشتاق إلى أغانيه الرومانسية المميزة.
ويحاول شــاكر العودة إلى الســاحة الغنائية مجــدًدا من خالل 

طرح أغان منفردة على فترات قصيرة.

يال مع السالمةشيرين تنفيعودة بن محمد

طارق البحار



تأثير فيلم “Bird Box” في كل مكان

خرجت المغنية األميركية أريانا غراندي، بتصريح صادم كشفت من  «
خالله عن أنها لن تواعد أي شخص في سنة 2019، وأكدت أنها ال تفّكر 

في االرتباط مجدًدا طيلة حياتها. وجاء قرار أريانا غراندي بعد انفصالها 
عن خطيبها الممثل األميركي بيتي ديفيدسون، الذي كانت ستتزوج 

منه في العام 2018 بعد خطوبة استمرت 4 أشهر.

Bird�“ عــدم تحدي ”Bird Box “طالبــت شــبكة “نتفلكــس” من جمهور فيلــم 
BoxChallenge” بتقليــد أبطــال الفيلــم وهــم يهربــون معصوبــي األعيــن، 
حيــث وصــل األمــر إلى قيام شــخص بقيادة ســيارته معصــوب العينين من 

أجل المشاركة في هذا التحدي.

الفيلــم أخرجتــه المخرجــة الشــهيرة 
مــن  كل  وســيناريو  بايــر،  ســوزان 
جــوش مالرمان وإيريك هيزير، تدور 
قصته بعد نهاية العالم، حيث تحاول 
وهــم  أطفــال،  مجموعــة  مــع  امــرأة 
معصوبــو األعيــن أن يشــقوا طريقهم 
عبــر أحد األنهار. ويشــارك في بطولة 
الفيلم كل من: النجوم ســاندرا بولوك 
وســارة بولســون وجون مالكوفيتش 
ويفــر  وجاكــي  ماكدونالــد  ودانيــال 
جــان  وماشــين  رودس  وتريفــات 
وغيرهــم.  ســاالزارا  وروزا  كيلــي 
إيجابيــة  آراء  علــى  الفيلــم  وحصــل 
فــي تقييمــات النقــاد، وتعــدت نســبة 

إعجاب الجماهير للفيلم 90 %.
وتحول المنزل الذي كان بطًل رئيســا 
في األحداث، والذي لجأت له النجمة 

ساندرا بولوك إلى مزار سياحي.

فــي  المنــزل  إلــى  الجمهــور  ويأتــي 
 20 حوالــي  تبعــد  التــي  مونروفيــا، 
ميــلً إلــى الشــمال الشــرقي من لوس 
أنجلوس، اللتقاط الصور في الخارج، 
 12 مبلــغ  دفــع  تــم   ،TMZ ل  ووفقــا 
مليــون دوالر للحصــول على مشــاهد 
فــي المنــزل، والتــي يتــم فيهــا إخفاء 
العديد من الشخصيات الرئيسية من 

قوة الشر في أحداث الفيلم.
الــدرج  المنــزل  فــي  يظهــر  حيــث 
التصميــم،  فــي  المميــز  الحجــري 
وكذلك الجدران الحجرية المرصوفة 
بالحصــى والمظلة الخشــبية، وتلعب 
بعــد  الناجيــة  دور  بولــوك  ســاندرا 
الكارثة التي تحدث، حيث تلعب دور 
األم مالــوري هايز التي ترافق طفلين 
إلى مجمع آمن بعد أن أدت هســتيريا 
جماعيــة إلى قتل معظم الســكان في 

المدينة.
وفــي حديثهــا مع شــركة TMZ، قالت 
صاحبــة المنــزل: “كان عــدد قليل من 
الــزوار يظهــرون اللتقــاط الصــور في 
المنــزل كل يــوم، بمــا فــي ذلــك يــوم 
عيــد الميــلد، منــذ إطــلق الفيلم في 

13 ديســمبر، كل مــن توقــف اللتقــاط 
صــورة كان مهذبــا للغايــة، وبعضهــم 
حتــى قــرع البــاب لطلــب اإلذن”، كمــا 
كشــفت صاحبــة المنــزل عــن أنهــا لــم 
تشــاهد الفيلم وال تملك حتى حساب 
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نظمت أسرة األدباء والكتاب وضمن فعالياتها األسبوعية يوم األحد الماضي ندوة 
بعنوان “خمسون عاما والكلمة من أجل اإلنسان”؛ بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس 
األســرة، تحدث فيها 4 من مؤسســي أســرة األدباء وهم الشــاعر علي عبدهللا خليفة 
والناقــد علــوي الهاشــمي والكاتب خليفة العريفي وراشــد نجم، إذ ســرد المتحدثون 
معلومــات وشــهادات ومفاجــآت عــن بدايــات تكويــن األســرة والظــروف المحيطــة 

بالشأن األدبي والثقافي في البحرين آنذاك.

راشد نجم

تأســيس  تاريــخ  هــو   1969 العــام  ســبتمبر 
 16 والمؤسســون  والكتــاب،  األدبــاء  أســرة 
وهــم: محمــد جابر األنصاري، حســين راشــد 
فــارس  منيــرة  خميــس،  حمــدة  الصبــاغ، 
حســن  خليفــة  الماجــد،  محمــد  خليفــة،  آل 
المناعــي،  أحمــد  حســن،  يوســف  العريفــي، 
راشــد نجم منصور هاشم، محمد عبدالملك، 
خميــس القــلف، خلــف أحمــد خلــف، علــوي 
الهاشمي، قاسم حداد، علي عبدهللا خليفة. 
الرئيــس  مــن:  تكونــت  إداريــة  هيئــة  وأول 
علــي  الســر  أميــن  األنصــاري،  جابــر  محمــد 
علــوي  الصنــدوق  أميــن  خليفــة،  عبــدهللا 

الهاشمي. 
محمــد  حــداد،  قاســم  إداريــون:  أعضــاء 
الماجــد، حمــدة خميــس، منيــرة فــارس آل 

خليفة.
أول فعاليــة لألســرة كانــت أمســية شــعرية 
بنــادي النســور فــي 3 ينايــر 1970 وشــارك 
فيهــا كل من قاســم حــداد وعلوي الهاشــمي 

وحمدة خميس وعلي عبدهللا خليفة.
وبعد مرور ســنة على التأســيس صدر النهج 
الفكري لألسرة. ولم تكتف األسرة باألعضاء 
المؤسســين إنما وجهت دعــوات إلى الرموز 
األدبية والثقافية للمشــاركة في األســرة من 
بينهــم الشــاعر إبراهيــم العريــض ومحمــود 
المــردي والشــيخ عبدالعزيــز بــن محمــد آل 

خليفة والشــاعر الشــيخ أحمد بــن محمد آل 
خليفة والشــاعر الشــيخ عيسى بن راشد آل 
خليفــة والشــاعر غــازي القصيبــي والشــاعر 

عبدالرحمن رفيع.

علي عبداهلل خليفة

بــرز  “األضــواء”  تأسســت صحيفــة  عندمــا 
كاتبــا  وكان  الماجــد  محمــد  وهــو  كاتــب 
والــى  اإلنتــاج  بــل كان غزيــر  عــادي،  غيــر 
ممثــل  كان  الصحافــة  فــي  عملــه  جانــب 
ويعد مســرحيات في نادي شــعلة الشــباب، 
وكنــا نجتمع فــي بيته يــوم الجمعة من كل 
أســبوع لنقــرأ علــى بعضنــا نتاجنــا وأيضــا 
وكانــت  القائــد  عــلم  الشــاعر  بيــت  فــي 
هــذه التجمعــات 1964 هــي النــواة األولــى 
لتأســيس األســرة، وفي مارس العام 1969 
كتــب محمــد الماجــد في الصفحــة األخيرة 
البحريــن  أن  “األضــواء”  صحيفــة  مــن 

بحاجــة إلــى كيان أدبي ليجمع شــباب هذه 
المجموعــات الصغيــرة التــي كانــت تلتقــي 
أصــدرت   1969 يوليــو  فــي  البيــوت.  فــي 
مجموعتي الشعرية أنين الصواري ومن ثم 
ذهبت للكويــت واحتضنتني رابطة األدباء 
شــاهدته..  مــا  مــن  فدهشــت  الكويتيــة، 
وغيرهــا..  ومقــرا  دســتورا  تمتلــك  رابطــة 
فطلبــت منهــم نســخة من دســتورهم وكان 
فــي ذهنــي مــا طرحــه محمــد الماجــد فــي 
“األضواء”، وبعد رجوعي إلى البحرين بزغ 

أول تنــادي لتحقيق ما كتبــه محمد الماجد 
وكان محور هذا الموضوع هو محمد جابر 
األنصــاري. وكان أول اجتمــاع فــي شــقته 
تأسيســي  اجتمــاع  أول  وهــو  بالقضيبيــة 
رابطــة  دســتور  عليهــم  وطرحــت  لألســرة 
ثــم شــكلنا لجنــة  الكويتيــة، ومــن  األدبــاء 
لوضع دســتور خاص بأسرة األدباء تكونت 
من الشاعرة حمدة خميس والكاتب خليفة 
ومحمــد  خليفــة  عبــدهللا  وعلــي  العريفــي 
جابــر األنصاري، وبفكــرة أطلق على الكيان 

“أســرة”، وكانت المؤسسة األهلية الوحيدة 
فــي البحريــن المصرحــة رســميا مــن أميــر 
البلد الراحل الشــيخ عيســى بن سلمان آل 
خليفــة )طيــب هللا ثــراه(، فالتصريــح جــاء 
مباشــرة من ســمو األمير الراحل الذي أجاز 
تأســيس األسرة من خلل الثقة في محمد 

جابر األنصاري.

خليفة العريفي

أخذنــا جزءا مــن النظام األساســي لرابطة 

األدبــاء الكويتيــة؛ علــى اعتبــار أن الوضع 
فــي  وركزنــا  مختلفــا،  كان  البحريــن  فــي 
دســتورنا الخــاص علــى االعتنــاء بالحراك 
رخصتنــا  وكانــت  البحريــن  فــي  الثقافــي 
تتجــدد ســنويا، ومشــكلتنا األســاس كانت 

إيجاد مكان للجتماع. 
تأســيس أســرة األدباء والكتاب ساهم في 
تعريــف األديــب البحرينــي الــذي كان غير 
معروفا إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه 

محمود المردي في الصحافة.

علوي الهاشمي

كنــت أول أميــن ســر لألســرة، وكان رســم 
االشتراك 500 فلس، وبعد انضمام الشاعر 
10 دنانيــر،  غــازي القصيبــي كان يعطينــا 

وكان جميع األعضاء ملتزمين بالدفع.
أول مؤتمــر تحضــره األســرة كان مؤتمــر 
األدبــاء والكتــاب العــرب في دمشــق العام 
1971، وتكــون الوفــد مني برئاســة محمد 
فــي  األســرة  كلمــة  ألقــى  الــذي  الماجــد، 

المؤتمر.
أســرة األدبــاء ســاهمت فــي خلــق جمهــور 
علقــة  بالجمهــور  علقتنــا  وكانــت  مهــم، 

وطيدة وخلقة.

50 عاما على تأسيس أسرة األدباء والكتاب

بيـت األديـب 
محمـد المـاجـد 

كـان النـواة 
األولـى

أسامة الماجد

الشاعر نزار قباني مع أسرة األدباء

محمد الماجد وعلوي الهاشمي في مؤتمر األدباء بدمشق

حضور في الملتقيات العربية

الشاعرة حمدة خميس
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عرض في الملعب األولمبي بالعاصمة الكمبودية بنوم 
بنه بمناسبة الذكرى األربعين ليوم النصر احتفاال 

بانهيار نظام الخمير الحمر في العام 1979 )إي بي ايه(

          أثــار اختيــار ملكــة جمــال الجزائــر لســنة 2019 جــدال واســعا علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، بشــأن معاييــر لجنــة التحكيــم التــي توجــت المتســابقة 
خديجــة بــن حمو، المنحــدرة من منطقة أدرار الصحراوية جنــوب الجزائر. وقال 
البعــض إن هنــاك “فتيــات أجمــل” أحــق باللقــب “لــوال أن اللجنة أدخلت حســابات 
أخرى في اختيار الملكة”، فيما قال بض آخر إن “الغش طال كل شيء في البالد 
بمــا فيها مســابقات ملكات الجمــال”، فيما تناولت تعليقــات عنصرية اختيار فتاة 
ســمراء للقب. وهب فنانون ومثقفون تعليقا على الموضوع معتبرين أن اختيار 
فتــاة ســمراء وضــع الجزائرييــن أمــام مكاشــفة جديــدة أثبتــت “بقايــا عنصريــة”، 
فكتبت اإلعالمية ليلى بوزيدي تعليقا على صورة خديجة: “جميلة بكل مقاييس 

الجمال. ما أروع التنوع الذي تزخر به بالدنا وال نعرف قيمته”.
وعلــق آخــرون أن ملكــة جمــال الجزائــر “يجــب أن تكــون بمالمح جزائريــة تماما 
مثــل ابنــة الصحراء خديجة”، بعيدا عن لون البشــرة والعينيــن. وتعيش خديجة 

بالعاصمة الجزائر منذ سنوات بعد أن توقفت عن الدراسة.

ملكة الجمال السمراء.. تثير الجدل

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

التوعية اإلعالمية

تفاعــل متابعو إنســتغرام “البالد” 
مــع الخبــر المنشــور أمــس األول 
بعنــوان “مفاجــآت.. ســلع معفــاة 
تخضع لضريبة القيمة المضافة.. 
حالة إرباك يشــهدها المتسوقون 
فــي  الباعــة  مــع  جــدل  وســط 
 orbit.bh@ وعــزا  المحــالت”. 
سبب اإلرباك إلى ضعف التوعية 
اإلعالميــة، مقترحا عرض إعالن 
تلفزيونــي يومــي مدته 5 دقائق؛ 

ليعلم الناس ما لهم وما عليهم.

علماء هنود “يكّذبون” إنشتاين ونيوتن
أبــدى علمــاء هنــود شــكوكا في نظريــات علمية كبــرى قال بها 
ألبرت إنشــتاين وإســحاق نيوتن، وأثارت هــذه اآلراء الغريبة 
جدال خالل مؤتمر أكاديمي ضخم حضره رئيس وزراء البالد، 

ناريندرا مودي.
وبحســب مــا نقلــت “بــي بــي ســي”، فــإن العلمــاء الهنــود كانوا 
إن  قائليــن  الســنوي،  العلمــي  الكونغــرس  خــالل  يتحدثــون 
الهنــدوس كانــوا ســباقين إلــى بحــوث الخاليــا الجذعيــة قبل 

آالف السنين.
وتحظــى نظريــات دينيــة مــن الهندوســية بمكانــة بــارزة فــي 
المؤتمــر العلمــي الهندي، ويقــول متابعون، إن حضورها خالل 

الدورة الحالية فاق التوقعات.
وقال نائب مستشار في جامعة أندرا، ناجيشوار راو، إن ملكا 
للشــياطين فــي ملحمــة “رامايانــا” الهندوســية، كان عنــده 24 
نوعــا مــن الطائــرات فضــال عن مــن مــدارج الهبوط فيمــا بات 

يعرف حاليا بـسريالنكا.
فــي غضــون ذلــك، قــال عالــم آخــر مــن جامعــة بواليــة تاميل 
نــودو، جنوبــي البــالد، إن إنشــتاين ونيوتــن كانــا علــى خطــأ، 
وأضــاف الدكتــور كيجــي كريشــان، أن نيوتــن فشــل فــي فهم 
قــوى الجاذبيــة، أمــا نظريــة إنشــتاين فكانت خاطئة بحســب 

قوله.
ولم تســلم هــذه اآلراء المثيرة من االنتقــاد، إذ أعربت جمعية 

الهنــدي عــن قلقهــا إزاء قيــام أشــخاص  الكونغــرس العلمــي 
كانــوا  القبيــل حتــى وإن  هــذا  مــن  آراء  بترويــج  مســؤولين 

يؤمنون بنصوص دينية.

وفي العام الماضي، قال وزير التعليم، ستيابال، خالل  «
حفل لتخرج المهندسين، إن الطائرات أشير إليها 

أول مرة في الملحمة الهندية القديمة “رامانايا”. أما 
مودي فقال خالل لقاء مع األطباء، سنة 2014، بأن اإلله 
الهندوسي غانيشا، الذي يضم رأس فيل وجسد إنسان، 

دليل على وجود جراحة تجميلية في الهند القديمة.

رغــم أنهــا ترقــد فــي المستشــفى فــي 
غيبوبــة منذ 10 ســنوات، إال أن المرأة 
التــي كانــت قــد أصيبــت فــي حــادث 
غــرق، وضعــت طفــال، األمر الــذي دفع 
شــرطة “فينكــس” بالواليــات المتحدة 
بتعرضهــا  تقاريــر  فــي  تحقيــق  لبــدء 
العتداء جنسي. وقالت وسائل إعالم 
فــي  ترقــد  التــي  المــرأة  إن  محليــة، 
غيبوبــة في مركــز “هاســيندا” للرعاية 
الصحيــة، جاءتهــا آالم المخــاض فــي 
29 ديســمبر ووضعت صبيا. وأضافت 
التقارير أنه لم يكن أحد على علم بأن 
المــرأة حامــل، وال حتى طاقم الرعاية 
الصحيــة الذي لم يفهم في بادئ األمر 

سبب أنينها.

وقال الشرطي تومي تومسون  «
لرويترز عندما سئل عن التقارير 

اإلعالمية “هذا الموضوع قيد 
التحقيق من قبل شرطة 

فينكس”.

غائبة عن الوعي 
منذ 10 سنوات 

تضع مولودا
لجأ عدد من األتراك إلى أساليب مبتكرة لالحتجاج على اضطرارهم إلى دفع ثمن األكياس 

البالستيكية، عند شراء األغراض من محال البقالة والـ “سوبرماركت”.

وأظهــر مقطــع فيديــو نشــرته صحيفــة “يني 
شفق”، رجال في محافظة نيدا جنوبي البالد، 
وهــو يحتج بإدخال حماره إلى محل تجاري 
لشــراء أغراضــه. واســتعان الرجــل الغاضــب 
بحمــاره حتــى يحمــل ما اشــتراه، بدال من أن 
يدفــع ثمن األكيــاس البالســتيكية؛ احتجاجا 
على قانون أصدرته الســلطات، يلزمه بشراء 

كيس ال الحصول عليه مجانا.

وأثارت الحادثة تفاعال واسعا في  «
المنصات االجتماعية، فيما ظهر محتج 
آخر وهو يجر عربة يدوية حتى يحمل 
أغراضه. وبموجب القانون الجديد في 
تركيا، يتوجب على المستهلك أن يدفع 

ربع ليرة عن كل كيس بالستيكي يشتريه.

ألقت الســلطات القبض على متعهدة حفالت كانت ســببا في انفطار قلب عروس 
فــي الفلبين، تفاجأت خالل عرســها بعــدم وجود طعام للضيوف، وأن نصف كعكة 

فرحها مصنوع من رغوة البوليسترين الشبيهة بالفلين.

ودفعــت شــاين تامايــو )26 عاما( وشــريكها 
بيــزو  ألــف   140 عامــا(   40( تشــون  جــون 
)2100 جنيــه إســترليني( لمتعهــدة الزفاف، 
إلعــداد الطعام والزينة لحفــل زواجهما في 
مدينة باسيج الفلبينية.  لكن عند وصولهما 
إلى قاعة العرس اكتشــفا عدم وجود طعام 
للضيــوف، كمــا أن كعكتهمــا ذات الطبقتيــن 

صحيفــة  ذكــرت  حســبما  “مزيفــة”،  كانــت 
“ديلي ميل” البريطانية.

وبعد هذا الموقف المحرج، اضطر  «
العروس والعريس لزيارة مطعم، 

وشراء وجبات من المعكرونة واألرز 
وغيرها من األطعمة، لتقديمها 

للضيوف.

“احتجاجات الحمير” تضرب تركيا

كعكة زفاف “مزيفة” تدمر ليلة العمر

بعــد االنتشــار الكاســح لـــ “فورتنايــت”، 
تخطت ثروة المدير التنفيذي للشــركة 
حاجــز  الشــهيرة  اللعبــة  تصنــع  التــي 
الـــ7 مليــارات دوالر فــي العــام الثانــي 
لصدورهــا، لتضعــه بقائمــة أغنى رجال 
العالــم. وحل الرئيس التنفيذي لشــركة 
“أيبــك غيمــس” أو “األلعــاب الملحمية” 
تيم سويني، في المركز 194 بين أغنى 
رجــال العالــم لعــام 2018، فــي القائمــة 
التي ينشرها موقع “بلومبيرغ” سنويا.

ووصلت ثروة ســويني األخيرة لـ 7.16 
مليــار دوالر، بعــد النجــاح الكبيــر الــذي 
شهدته شركة األلعاب اإللكترونية التي 
يديرهــا، مــع نجــاح لعبــة “فورتنايــت” 

ولعبات أخرى طرحتها في السوق.

وأنتجت الشركة لعبة “فورتنايت”  «
في صيف العام 2017، وحصلت 

منذ وقتها على شعبية هائلة حول 
العالم، حتى وصل عدد ممارسيها 

إلى 200 مليون مستخدم.

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي األميركية 
أن زلــزاال بلغت قوتــه 6.6 درجة وقع على 
بعــد 174 كيلومتــرا شــمال غربــي مدينــة 
بإندونيســيا،  الملــوك  بأرخبيــل  تيرنيــت 
ولكــن ال توجد مخاوف من حدوث أمواج 
مد عمالقة. وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع 
علــى عمــق 60.5 كيلومتــر وأعقبتــه هزات 
خمــس  بيــن  قوتهــا  تراوحــت  ارتداديــة 
درجــات و5.1 درجــة. وقــال مســؤول مــن 
إن  تيرنيــت  فــي  واإلنقــاذ  البحــث  وكالــة 
النــاس فــي المدينــة لــم يشــعروا بالزلــزال 
باســم وكالــة  وتوابعــه. وصــرح متحــدث 
الطــوارئ لمواجهة الكوارث في توهومون 
بسوالويسي الشــمالية “لم يشعروا بشيء 
فــي المنطقــة ولــم يســمعوا أي شــيء عــن 

وقوع أضرار أو ضحايا”.

وقال مركز التحذير من أمواج  «
المد في المحيط الهادي في بيان 

إنه ال توجد مخاوف حاليا من 
حدوث موجات تسونامي.

صاحب 
“فورتنايت” بين 
أغنى رجال العالم

زلزال قوته 
6.6 درجة يهز 

إندونيسيا
عــادت األلــوان الزاهيــة إلــى الســجادة الحمراء في حفــل توزيع جوائــز الغولدن غلوب 
)الكــرة الذهبيــة(، فارتــدت نجمــة البــوب األميركيــة الشــهيرة ليــدي غاغــا ثوبــا باللــون 

الخزامي )الالفندر(.

وكانــت ليــدي غاغا مرشــحة لجائزة أفضل 
ممثلــة فــي فيلــم درامــي عــن فيلــم “مولــد 
وتهــادت  بــورن(.  إيــز  ســتار  )إيــه  نجمــة” 
الليدي غاغا على الســجادة الحمراء بثوب 

مــن بيــت أزيــاء فالنتينــو بأكمــام منتفخــة 
وذيــل طويــل، ورفعــت شــعرها المصبــوغ 
رقبتهــا  وزينــت  الفاتــح،  األزرق  باللــون 

بقالدة ألماس خالبة من تيفاني.

غاغا تخطف األنظار في “غولدن غلوب”

احتفظ فيلم الحركة والمغامرة “الرجل المائي” )أكوا مان( بصدارة إيرادات السينما 
األميركية لألسبوع الثالث على التوالي محققا 30.7 مليون دوالر. والفيلم بطولة 

جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ومن إخراج جيمس وان. 
وجاء فيلم الرعب الجديد “غرفة الهروب” )إسكيب روم( في المركز الثاني محققا 18 

مليون دوالر. وتراجع الفيلم الموسيقي “عودة ماري بوبينز” )ماري بوبينز ريتيرنز( 
من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا األسبوع بإيرادات بلغت 15.8 مليون دوالر. وأثار ثوب غاغا مقارنات مع ثوب ارتدته الممثلة جودي غارالند التي قامت ببطولة النسخة األولى 

من فيلم “مولد نجمة” من إنتاج العام 1954.

آراء األكاديميين الهنود أثارت جدال واسعا
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 

صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء الموقر

حفظه اهلل

على ما أفاء اهلل به على سموه من نعمة الصحة والشفاء، 

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه

 ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد

 لمواصلة مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه.

وزير شؤون االعالم 
وكافة منتسبي الوزارة

صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه
 من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه
 ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة
 والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء

والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

 وزير شؤون الشباب والرياضة
وجميع منتسبي الوزارة

أعطر وأسمى التهاني والتبريكات
نرفعها إلى
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حمدًا عظيمًا
للمولى عز وجل

 على ما أنعم به سبحانه على

رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

من نعمة الشفاء التام إثر العارض الصحي الذي ألّم بسموه

مجيبًا دعاء و تضرع هذا الشعب الوفي

. وكل المحبين لسموه من داخل و خارج الوطن

فقد قرت األعين لسالمتكم يا صاحب السمو فانتم فخر الوطن ومجده

 نسأل اهلل العلي القدير أن يحفظكم ويسبغ عليكم نعمة الصحة والسعادة

 ويمد في عمر سموكم لمواصلة مسيرة الخير والتقدم التي تقودونها

سموكم بكل الحكمة واالقتدار

لما فيه خير الوطن وشعب البحرين المحب لكم

 في ظل القيادة الحكيمة

لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

.عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

 وزير شئون مجلس الوزراء

ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

وكافة موظفي ومنتسبي ديوان سموه
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 ابتهجت مملكة البحرين وشعبها بسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

يتشرف مجلس إدارة مجموعة
 بنك البحرين للتنمية واإلدارة التنفيذية 

 وجميع منتسبي المجموعة
بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات

على ما أفاء اهلل به
 على سموه من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم
 عليه الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد

 لمواصلة مسيرة العطاء
والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

الحمدهلل على
السالمة يابوعلي
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 

صاحب السمو الملكي
 ا مير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس الوزراء الموقر حفظه ا� ورعاه

على ما أفاء ا� به على سمّوه
من نعمة الصحة والشفاء 

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سمّوه
ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة

والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء
والبناء والنماء للوطن وجميع أبنائه.

الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزير التربية والتعليم

وجميع منتسبي الوزارة
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 

صاحب السمو الملكي
 ا مير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس مجلس الوزراء الموقر

على ما أفاء ا� به على سمّوه
من نعمة الصحة والشفاء، 

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سمّوه
ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة

والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء
والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه.
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 ابتهجت مملكة البحرين وشعبها بسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به

 على سموه من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ

 سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة

 مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن

وكافة أبنائه

الحمدهلل على
السالمة يابوعلي
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يتقدم
مصنع الرحاب للعطور - البحرين

عبدالرحمن محمد علي بانافع وأبنائه
بخالص التهاني والتبريكات إلى 

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به
 على سموه من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه
 الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد لمواصلة

مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

 على ما أفاء اهلل به على سموه من نعمة

 الصحة والشفاء، سائلين المولى عز وجل أن

 يحفظ سموه ويديم عليه الصحة والعافية

 والسعادة والعمر المديد لمواصلة مسيرة

العطاء والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه
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 ابتهجت مملكة البحرين وشعبها بسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به
 على سموه من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه
 ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة
 والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء

والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

غانم بن فضل البوعينين
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

وجميع منتسبي الوزارة

قرت عين البحرين
بسالمة سموه

هّلت تباشير الفرح وأشرق نهار الخير بسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

داعين رب العالمين  أن يحفظه

من كل سوء ومكروه

وأن يمده بالصحة والعافية والعمر المديد

لمواصلة العطاء واإلنجاز

قرت عين البحرين
بسالمة فخرها

خدمات مطار البحرين )باس(
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حمدًا عظيمًا
للمولى عز وجل

 على ما أنعم به سبحانه على

رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

من نعمة الشفاء التام إثر العارض الصحي الذي ألّم بسموه

مجيبًا دعاء و تضرع هذا الشعب الوفي

. وكل المحبين لسموه من داخل و خارج الوطن

فقد قرت األعين لسالمتكم يا صاحب السمو فانتم فخر الوطن ومجده

 نسأل اهلل العلي القدير أن يحفظكم ويسبغ عليكم نعمة الصحة والسعادة

 ويمد في عمر سموكم لمواصلة مسيرة الخير والتقدم التي تقودونها

سموكم بكل الحكمة واالقتدار

لما فيه خير الوطن وشعب البحرين المحب لكم

 في ظل القيادة الحكيمة

لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
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تستاهل البحرين 
سالمة باني نهضتها

هّلت تباشير الفرح وأشرق نهار الخير بسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

داعين رب العالمين  أن يحفظه

من كل سوء ومكروه

وأن يمده بالصحة والعافية والعمر المديد

لمواصلة العطاء واإلنجاز

 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

وجميع منتسبي

شركة البحرين لإلستثمار العقاري

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

صاحب السمو الملكي  األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء الموقر     حفظه اهلل

على ما أفاء اهلل به على سموه من نعمة الصحة والشفاء، سائلين المولى 
عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة والعمر 

المديد لمواصلة مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه.
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احلمدهلل على سالمة مسوكماحلمدهلل على سالمة مسوكماحلمدهلل على سالمة مسوكماحلمدهلل على سالمة مسوكماحلمدهلل على سالمة مسوكماحلمدهلل على سالمة مسوكماحلمدهلل على سالمة مسوكماحلمدهلل على سالمة مسوكماحلمدهلل على سالمة مسوكم
 أسمى آيات التهاني والتبريكات

نرفعها إلى

رئيس الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاهرئيس الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاهرئيس الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاهرئيس الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاهرئيس الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاهرئيس الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه

 على ما أفاء الله به على سموه من نعمة
 الصحة والشفاءو سائلين المولى عز وجل أن

 يحفظ سموه ويديم عليه الصحة والعافية
 والسعادة والعمر المديد لمواصلة مسيرة
العطاء والبناء  والنماء للوطن وكافة أبنائه

وزير الخارجيـــــــة
وكافة منتسبي وزارة الخارجيــــــة

 ابتهجت مملكة البحرين وشعبها بسالمة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به
 على سموه من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه
 ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة
 والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء

والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

رئيس وأعضاء مجلس إدارة
 مجموعة طيران الخليج القابضة واإلدارات

التنفيذية للشركات التابعة لها

الحمدهلل على
السالمة يابوعلي
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