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المنامة - بنا

أعــرب عــدد كبيــر مــن المواطنين واألشــقاء 
الخليجييــن عبر مواقع التواصل االجتماعي 
عن ســعادتهم البالغة؛ بمناسبة خروج رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة من المستشفى، بعد أن 
أنعــم هللا علــى ســموه بتمام الشــفاء. وأبدوا 
عبــر عباراتهــم ودعواتهــم مدى مــا يحملونه 
مــن محبــة لســموه فــي قلوبهــم وتقديرهــم 
الوطــن  لصالــح  ســموه  لعطــاءات  الكبيــر 

والمواطنين.

نيابــة عــن رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة، ألقى نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة 
أمــام مجلــس النــواب بيــان رئيــس مجلس 
الــوزراء عــن برنامــج عمــل الحكومة 2019 
الخامــس.  التشــريعي  للفصــل   2022  -

وأكــد ســمو رئيس الــوزراء فــي البيــان أننا 
اليــوم وفــي ظل مــا نحن مقبلــون عليه من 
تحديــات ماليــة واقتصاديــة، تتطلــب منــا 
تعزيــز التعــاون بيــن الســلطتين التنفيذيــة 
والتشريعية، بما مِكُننا من ترتيب أولوياتنا 

الوطنية.
وشدد سموه على أن عمل الحكومة سيركز 
علــى تمكيــن البحرينيين ورفع مســاهمتهم 

سمو رئيس الوزراء ينيب سمو الشيخ محمد بن مبارك إللقاء خطاب سموه أمام مجلس النواب بشأن برنامج عمل الحكومة 2019 -  2022سمو رئيس الوزراءفي عملية التنمية.

تطبق
الشروط واألحكام

التعاون بين السلطتين ضرورة لترتيب األولويات الوطنية
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 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

رئيس مجلس 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

المنامة - بنا

(١٢ و ١٥)

(10)

سمو رئيس الوزراء: رفع مساهمة  
البحرينيين في التنمية

الخليجيون 
يشاركون البحرينيين 

فرحتهم بسالمة 
سمو األمير خليفة 

بن سلمان
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≈`∏`Y ¬`H ˆG AÉ`aCG É`e ≈`∏Y

AÉ`Ø`°ûdGh á`ë°üdG á`ª©f ø`e √ƒ`ª°S

√ƒª°S ßØëj ¿CG πLh õY ¤ƒŸG Ú∏FÉ°S

IOÉ©°ùdGh  á«aÉ©dGh áë°üdG ¬«∏Y Ëójh

AÉ£©dG IÒ°ùe á∏°UGƒŸ ójóŸG ôª©dGh

.¬FÉæHCG áaÉch øWƒ∏d AÉªædGh AÉæÑdGh

 ≈``dEG äÉ`µ`jô`Ñ`àdGh »``fÉ`¡`àdG äÉ```jBG ≈```ª`°SCG ™``aô```f

á`Ø`«`∏N ∫BG ¿É`ª`∏°S ø`H á`Ø«`∏N ô`«`eC’G »`µ`∏`ŸG ƒ`ª`°ùdG Ö`MÉ`°U
√ÉYQh ˆG ¬¶ØM ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

π``Lh õ`Y ≈`dƒ``ª`∏d kÉ`ª`«`¶Y kGó`ª`M

وجميع منتسبي الهيئة الوطنية للنفط والغاز
والشركة القابضة للنفط والغاز والشركات النفطية التابعة لها.

محمد بن خليفة آل خليفة    وزير النفط



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

 صاحب السمو الملكي األمير

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس 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

03 األربعاء 9 يناير 2019 - 3 جمادى األولى 1440 - العدد 3739



األربعاء 9 يناير 2019 - 3 جمادى األولى 1440 - العدد 043739

 

™``aô```f

 ≈``dEG äÉ`µ`jô`Ñ`àdGh »``fÉ`¡`àdG äÉ```jBG ≈```ª`°SCG

»`µ`∏`ŸG ƒ`ª`°ùdG Ö`MÉ`°U

á`Ø`«`∏N ∫BG ¿É`ª`∏°S ø`H á`Ø«`∏N ô`«`eC’G
√ÉYQh ˆG ¬¶ØM ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

≈`∏`Y ¬`H ˆG AÉ`aCG É`e ≈`∏Y

AÉ`Ø`°ûdGh á`ë°üdG á`ª©f ø`e √ƒ`ª°S

√ƒª°S ßØëj ¿CG πLh õY ¤ƒŸG Ú∏FÉ°S

IOÉ©°ùdGh  á«aÉ©dGh áë°üdG ¬«∏Y Ëójh

AÉ£©dG IÒ°ùe á∏°UGƒŸ ójóŸG ôª©dGh

.¬FÉæHCG áaÉch øWƒ∏d AÉªædGh AÉæÑdGh

ø`jô`ëÑdG á`©`eÉ`L ¢ù`«`FQ
á©eÉ÷G »Ñ°ùàæe ™«ªLh

شركة عبداهلل العواضي العقارية

 ابتهجت مملكة البحرين وشعبها بسالمة
 

رئيس مجلس 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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أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

رئيس مجلس 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

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

رئيس مجلس 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

محمد صالح الدين وإخوانة



 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

رئيس مجلس 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

رئيس واعضاء مجلس االوقاف السنية
ومدير اإلدارة وجميع منتسبي االوقاف السنية

الفخــري  الرئيــس  البــاد  عاهــل  اســتقبل 
لنــادي البحريــن للحدائــق صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر 
البحريــن  نــادي  رئيســة  أمــس  الصافريــة 
للحدائــق زهرة عبدالملك، حيث تشــرفت 
بإهــداء جالتــه كتابــا بعنــوان “خمســون 
عامــا مثمــرة” وهــو كتــاب يوثــق مراحــل 

المسيرة التاريخية للنادي.
وقــد أعــرب جالــة الملك عن شــكره على 
هــذا اإلهــداء، منوها بالجهــد الطيب الذي 
تــم بذلــه فــي إعــداد هــذا الكتاب. وأشــاد 
جالتــه باإلنجــازات المهمــة التــي يواصل 
منــذ  للحدائــق  البحريــن  نــادي  تحقيقهــا 
تأسيسه قبل أكثر من 50 عاما، وما يقدمه 
من إســهامات متطورة يســعى من خالها 
لتنميــة القطــاع الزراعــي ودعم وتشــجيع 
مختلــف المبــادرات التــي تهــدف للحفاظ 

علــى البيئة والمــوارد الطبيعيــة الوطنية، 
المجتمعيــة  الشــراكة  تعزيــز  خــال  مــن 
الزراعيــة،  الثقافــة  حــول  الوعــي  ونشــر 
مؤكــدا جالة الملــك إن االهتمام بالزراعة 

مــن تراث البحرين األصيل ونحرص على 
رعايتــه واالهتمــام بــه لمــا له مــن دور في 
إعطاء الجانــب الجمالي لمملكة البحرين، 
للحدائــق  البحريــن  نــادي  وشــكر جالتــه 

علــى إســهاماته الكبيــرة ومشــاركته فــي 
مختلــف معــارض الزهــور والحدائــق على 
المســتويات الداخلية والخارجية، متمنيا 
جالتــه للقائميــن علــى النــادي المزيــد من 

التقدم والنجاح.
ومن جانبها، تقدمت رئيسة نادي البحرين 
للحدائــق بجزيل الشــكر وعظيــم االمتنان 
إلــى المقــام الســامي لصاحــب  والعرفــان 

التقديــر  بــكل  مشــيدة  الملــك،  الجالــة 
بالدعــم الكبيــر الــذي تحظــى بــه أنشــطة 
ومشــاريع النادي من لدن جالته لتحقيق 

كل األهداف والتطلعات المنشودة.

المنامة - بنا

االهتمــام بالزراعـــة مــن تــراث البحريــن األصيــل
جاللــــــة الملـــــك يتســــــلم كتــــابــــا يوثــــق مسيــــــــرة نـــــــادي الحــدائـــــــق
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األربعاء
9 يناير 2019 

3 جمادى األولى 1440



 ابتهجت مملكة البحرين وشعبها بسالمة
 

رئيس جملس الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به
على سموه من نعمة الصحة والشفاء 

سائلني املوىل عز وجل أن يحفظ سموه ويدمي 
عليه الصحة والعافية والسعادة والعمر املديد 
ملواصلة مسرية العطاء والبناء والنماء للوطن 

وكافة أبنائه

عبداللطيف خالد العوجان
رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي الشركة

تـسـتاهـل 
البحرين 

 سالمة باني
نهضتها

هّلت تباشير الفرح وأشرق نهار الخير بسالمة

رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

داعين رب العالمين  أن يحفظه من كل سوء ومكروه

وأن يمده بالصحة والعافية والعمر المديد

لمواصلة العطاء واإلنجاز

 نائب رئيس الوزراء
وكافة منتسبي مكتب النائب
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الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  اســتقبل 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة في قصر 
الصافريــة أمــس رئيــس تحريــر صحيفــة 
الديلــي تربيــون، ورئيــس منظمــة الوحــدة 
العربية اإلفريقية لحقوق اإلنسان القبطان 
تشــرف  الــذي  المحمــود،  يوســف  محمــود 
اإلنســانية..  “ملــك  كتابــه  بإهــداء جاللتــه 
البحريــن”،  مملكــة  فــي  اإلنســان  حقــوق 
والذي يستعرض الدور الرائد لجاللة الملك 
في المجاالت اإلنســانية ويوثق اإلنجازات 
المهمــة التــي حققتهــا المملكــة فــي مجــال 

حقوق اإلنسان خالل عهد جاللته الزاهر.
ونــوه جاللــة الملــك على مــا بذلــه القبطان 
المحمــود من جهد في إعــداد وإصدار هذا 
الكتــاب، مؤكــدا جاللتــه أن المملكــة تفخــر 
الــذي يســتند  بســجلها الحقوقــي المتميــز 
إلــى نصوص دســتورية وقانونيــة عصرية 

ومتطــورة، وأن المجتمــع البحرينــي تميــز 
فــي  نبيلــة  وقيــم  بســمات  تاريخــه  عبــر 
التعايــش والتآخي والمســاواة والتعددية. 
ونــوه جاللته باإلســهامات الطيبة للقبطان 
المحمــود في مختلــف الجوانب الحقوقية 
كل  لــه  متمنيــا  واإلعالميــة،  والصحافيــة 

التوفيق في إصداراته المقبلة.

وأعــرب جاللتــه عــن اعتــزازه بالكفــاءات 
مــن  تحقيقــه  تواصــل  ومــا  البحرينيــة 
إنجــازات في مختلف الميادين والمحافل، 
لمملكــة  الرفيعــة  المكانــة  تعكــس  والتــي 
البحرين وما تحظى به من مكانة متقدمة 
وســمعة طيبــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي 

والدولي.

وتوجــه القبطــان المحمــود بخالص الشــكر 
والعرفــان لجاللــة الملــك على مــا حظي به 
إصداره من إشادة، معربا عن تقديره لدعم 
جاللتــه الدائــم للكفــاءات البحرينيــة التي 
تســعى إلــى تعزيــز الــدور الريــادي للمملكة 
ورفــع رايتهــا عاليــا على المســتوى العالمي 

في عهد جاللته.

المنامة - بنا

المجتمع البحريني تميز بقيم التعايش والتآخي والمساواة والتعددية
القبطــان يهــدي عاهل البــاد كتاب “ملــك اإلنســانية.. حقوق اإلنســان فــي البحرين”

المنامة - بناالمنامة - بنا

بعــث الممثــل الشــخصي لجاللــة الملــك ســمو 
الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة برقية تهنئة 
إلــى رئيــس الحــرس الوطني الفريــق أول ركن 
ســمو الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفة، هذا 

نصها:
الشــيخ  ركــن  أول  الفريــق  العزيــز  العــم  ســمو 
محمد بن عيسى آل خليفة حفظكم هللا رئيس 

الحرس الوطني
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد..

التهانــي  خالــص  لســموكم  نرفــع   أن  يســرنا 
وصــادق التبريــكات مقرونــة بأطيــب أمنيــات 
الخيــر بمناســبة صــدور األمــر الملكي الســامي 

لســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الوالــد الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
القائــد األعلــى حفظه هللا ورعاه بترقيتكم إلى 

رتبة فريق أول ركن.
القديــر أن يمدكــم  العلــي  وإننــا إذ نســأل هللا 
بعونه، وأن يوفق جهودكم المخلصة والكبيرة 

التي توالون بذلها خدمة لمملكتنا الغالية. 
ودمتم سموكم بحفظ هللا سالمين موفقين...

ابنكم 
عبدهللا بن حمد آل خليفة 
الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى.

تنفيــًذا للتوجيهات الملكية الســامية لجاللة 
القيمــة  تطبيــق  آليــات  بمراجعــة  الملــك 
الُمضافة خــالل الفترة التجريبية النطالقها 
المواطنيــن  احتياجــات  مراعــاة  وضــرورة 
لمراعــاة  واســتمرارا  األساســية،  للخدمــات 
الملكيــة  التوجيهــات  وفــق  المواطنيــن 
السامية فيما يتعلق بكلفة خدمات الكهرباء 
للمواطنيــن  المنزلــي  لالســتهالك  والمــاء 
تــم خفــض كلفــة  2000 عندمــا  العــام  فــي 
الشــريحة األولى من 6 فلوس إلى 3 فلوس 
الســتهالك الشــريحة األولــى للكهربــاء ومــا 
اســتمرار  مــن   2015 العــام  فــي  كذلــك  تــم 

الدعم الحكومي للكهرباء والماء لحســابات 
بحثــت  األول،  مســكنهم  فــي  المواطنيــن 
وزارة شــؤون الكهربــاء والمــاء مــع الجهــاز 
الوطني للضرائب الخليجية الســبل الكفيلة 
خدمــات  علــى  المضافــة  القيمــة  لتطبيــق 
الكهرباء والمــاء بحيث ال يمس المواطنون 
المســتحقون للدعــم فــي الحســاب الخــاص 

لخدمات الكهرباء والماء بمسكنهم األول.
وبنــاء علــى ذلك ســيتم إيداع مبالــغ القيمة 
الُمضافــة عــن الشــريحة األولــى لحســابات 
 2019 للعــام  األول  بمســكنهم  المواطنيــن 
مــن خــالل دفعــة بشــكل مســبق بحســابات 

المستهلكين المسجلين لذلك.
ودعــت وزارة الكهربــاء والمــاء المواطنيــن 

مبلــغ  إيــداع  مــن  باالســتفادة  الراغبيــن 
القيمــة الُمضافــة للشــريحة األولــى لتعرفــة 
خدمات الكهرباء والماء عن مسكنهم األول 
اإللكترونــي  الموقــع  خــالل  مــن  التســجيل 
والتنميــة  العمــل  لــوزارة  بذلــك  الخــاص 
عنــه  اإلعــالن  ســيتم  والــذي  االجتماعيــة 

الحقا.
وســتتطلب عمليــة إتمــام التســجيل الرقــم 
الشــخصي، ورقــم حســاب اشــتراك خدمــة 
وتاريــخ  األول  بالمســكن  والمــاء  الكهربــاء 
انتهــاء البطاقــة الشــخصية الذكيــة، ورقــم 
المجمــع الســكني، ورقــم الهاتف النقــال، مع 
مراعاة أن تكون البطاقة الشــخصية الذكية 

سارية المفعول.  سمو الشيخ عبدالله بن حمد

إيداع مبلغ “المضافة” عن الشريحة األولى للكهرباء والماءعبداهلل بن حمد يهنئ رئيس الحرس الوطني
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أعرب عدد كبير من المواطنين واألشــقاء الخليجيين عبر مواقع التواصل االجتماعي عن ســعادتهم البالغة بمناســبة خروج رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة مــن المستشــفى، بعــد أن أنعــم هللا على ســموه بتمام الشــفاء. 
وأبــدوا عبــر عباراتهــم ودعواتهــم مــدى ما يحملونه من محبة لســموه فــي قلوبهم وتقديرهــم الكبير لعطاءات ســموه لصالح الوطن 
والمواطنيــن، وتداولــوا بكثافــة صــور لســموه ومقاطــع الفيديــو للحظــة خروج ســموه من المستشــفى، ســائلين المولى عــز وجل أن 

يحفظ سموه ويديم عليه الصحة والعافية.

انت غالي يا بوعلي

األميــر  “إن خبــر خــروج  المواطنــون  وقــال 
المستشــفى  مــن  بــن ســلمان  الوالــد خليفــة 
أفرح الشــعب، انت غالي يــا بوعلي، ويحبك 
الصغيــر قبــل الكبيــر، هللا يطــول بعمــرك يــا 
للــه  حمــد  “ألــف  وأضافــوا  البلــد”.  هــذا  عــز 
علــى ســامة الوالــد ســمو األميــر خليفــه بــن 
ســلمان هللا يحفظهــط مــن كل شــر وســوء 
ومكــروه ويعطيــه ألف ألف صحــة وعافية”، 
وتابعــوا “نحمــد هللا ونشــكره الذي مــّن على 
قــّرت  والعافيــة،  “بالصحــة  “خليفــة  األميــر 
عيــن البحريــن بســامتك يا بوعلــي... نحمد 
هللا الواحــد المعبــود ســلم لنــا روح الوطــن 
وشــفاها”، وقالــوا “نحمــد هللا الكريم الرحيم 
علــى ســامة والدنــا الكبير األميــر خليفة بن 
سلمان ومغادرته المستشفى، اللهم أدم عليه 

نعمة العافية”.

أحبك يا طويل العمر

والصحافييــن  الكتــاب  مــن  عــدد  عبــر  كمــا 
عــن  “تويتــر”  عبــر  العامــة  والشــخصيات 

الملكــي  الســمو  صاحــب  بســامة  فرحتهــم 
الصحافــي  الكاتــب  وقــال  الــوزراء،  رئيــس 
أحمــد جمعــة “أحبــك يــا طويــل العمــر مثلمــا 
مثلمــا وفيــت  لــك  الجميــع، وأوفــي  يحبــك 
للجميــع، فأنت أمن البلد واســتقرارها، وأنت 
الجميــع  بــه  يحتمــي  الــذي  الصعــاب  مذلــل 
ويتطلعــون إليــه كلمــا اشــتدت األمــور، فقــد 
خبــروا وعرفوا وأدركوا من تجارب الســنين 
أن خليفــة بــن ســلمان ال يتخلــى عنهــم وال 
يكــون  أن  لــه  فحــق  الوطــن  عــن  يتخلــى 
ضمير الشــعب”، فيما قــال الكاتب الصحافي 
طــارق العامــر “عافــاك هللا وشــافاك يا شــيخ 
المراجل ومن كل خير أوالك ولطريقه هداك 
وبقدرتــه أعانك وبحصنــه الحصين حصنك، 
وبعنايتــه رعــاك وبحفظه حفظك يــا “خليفة 
بن ســلمان””، وقال الكاتب يوســف الحمدان 
“مثلك سيدي األمير خليفة بن سلمان، جدير 
بــه الوطــن، وجديــر بــأن يحتفــي بقدومــك 
الكريــم كل أهــل الوطــن، فبــك تتنفــس رئتنا 
واألمــل  التقــدم  فأنــت  رؤوســنا،  وترتفــع 

واإلرادة والتحدي”.
الســعيدي  الشــيخ جاســم  قــال  مــن جانبــه، 

“نحمد هللا على سامة صاحب السمو األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفه  أطال هللا بعمره 

وسدد على الخير خطاه”.

خطاك الشر بوعلي

وقــال النائــب األول لرئيس مجلس الشــورى 
جمــال فخــرو “الحمد لله على ســامة طويل 
العمر، صاحب الســمو الملكــي األمير “خليفة 
بن سلمان، خطاك الشر بوعلي. اليوم عيدت 
البحريــن بســامتك، ال خــا وال عــدم”، فيمــا 
قــال الناشــط األحــوازي أمجــد طــه “عندمــا 
التواضــع  أميــر  بــن ســلمان”  تكــون “خليفــة 
مهنــدس التطور فــي الباد فمن الطبيعي أن 
تجد كل الوطن يتحمد لك بالسامة ويكحل 
“البحريــن”  شــعب  وتجــد  برؤيتــك..  العيــن 
بمناســبة  والتهانــي  الفــرح  عبــارات  يصــوغ 
خروجك من المشفى.. ويدعو هللا أن تكون 

في أتم الصحة والعافية”.
أمــا رئيس مركز الخليج عمر الحســن فكتب 
شــفاء  علــى  البحريــن  شــعب  “نهنــئ  قائــا 
وسامة صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة حكيم األمة”.

وراءك بأرواحنا يا أعز إنسان 

المملكــة  مــن  األشــقاء  مــن  عــدد  وشــارك 
العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت ودولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة أبنــاء البحرين 
فرحتهــم بســامة ســموه، إذ قــال أحدهــم 
“عــاش بوعلــي أميــر التواضــع والرجولــة، 
نحبــك فــي هللا يــا أميــر الثقافــة واالزدهار 
صاحب الفكر األســطوري مهندس اقتصاد 
بالصحــة  يمــدك  أن  هللا  نســأل  الوطــن، 
والعافيــة ونحــن وراءك بأرواحنــا يــا أعــز 
إنســان أميرنــا وحبيبنــا الوالــد “خليفــة بــن 
سلمان”، من الكويت نقف معك بكل اعتزاز 
وفخر”. وقال آخر “خطاك السوء يا بوعلي 
والحمد لله على سامتك عسى هللا يطول 
بعمــرك، قرت عينكم يا أهــل البحرين”، كما 
قــال ثالث “نهنئ “البحريــن” ملًكا وحكومة 
وشــعًبا بسامة الشــيخ “خليفة بن سلمان” 
الشــيخ  ســمو  ســامتكم  علــى  للــه  حمــًدا 

وقرت عين “البحرين” فيكم”.
أبداهــا  التــي  الفياضــة  المشــاعر  هــذه  إن 
الخليجيــون  واألشــقاء  المواطنــون 
وفرحتهــم القلبيــة بشــفاء صاحــب الســمو 
لوحــة  رســمت  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
مضيئــة مــن الحــب والتقديــر لرجل أعطى 
الكثيــر لوطنــه وأمته، فاســتحق ســموه أن 
يحظــى بهــذه المكانــة في قلــوب الجميع.. 
بموفــور  عليــه  وأنعــم  ورعــاه  حفظــه هللا 

الصحة والعافية والعمر المديد.

المنامة - بنا

ــى الــكــثــيــر ــطـ ــل أعـ ــرجـ ــب والـــتـــقـــديـــر لـ ــحـ ــة مـــن الـ ــئ ــة مــضــي ــوحـ رســـمـــوا لـ

بحرينيون وخليجيون يعبرون عن فرحتهم بسالمة سمو رئيس الوزراء

عاش بوعلي 
أمير التواضع 

والرجولة

الحمد لله 
الواحد 

المعبود سلم 
لنا روح الوطن

هللا يطول 
بعمرك يا عز 

البلد
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تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة عددا من برقيات التهانــي والتبريكات من كبار المســؤولين والمواطنين في 
مملكة البحرين؛ بمناسبة مغادرة سموه المستشفى بعد أن منَّ هللا على سموه بنعمة الشفاء، رفعوا فيها إلى مقام سموه أسمى آيات التهاني بهذه المناسبة، 
داعيــن المولــى عــز وجــل أن يحفــظ ســموه، وأن يســبغ عليــه موفــور الصحــة والســعادة وطــول العمــر لمواصلة مســيرة العطــاء الوطني في خدمــة الوطن 

والمواطن.

وقد تلقى سموه برقيات التهنئة من:
- نائــب رئيــس مجلس الــوزراء جواد 

بن سالم العريض.  
- سفير جمهورية السودان لدى مملكة 
البحرين إبراهيم محمد الحسن أحمد 

سعد. 
للشــؤون  األعلــى  المجلــس  رئيــس   -
بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  اإلســامية 

محمد بن راشد آل خليفة. 
للصحــة  األعلــى  المجلــس  رئيــس   -
بــن  محمــد  الشــيخ  طبيــب  الفريــق 

عبدهللا بن خالد آل خليفة. 
- مستشــار جالة الملك ســمو الشــيخ 
خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة. 

- وزيــر الكهربــاء والماء عبدالحســين 
ميــرزا وعائلــة المرحــوم العميــد علــي 

ميرزا.
- وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة 

جميل حميدان.
- الشيخ سلمان بن علي بن محمد بن 

عيسى آل خليفة.
- الشــيخ خليفة بن ســلمان بن محمد 

بن علي آل خليفة.  
الملكــي  الســمو  صاحــب  مستشــار   -
ولــي العهــد لشــؤون اإلعــام عيســى 

الحمادي.
- نائب رئيس المجلس األعلى للشؤون 
آل  عبدالحســين  الشــيخ  اإلســامية 

عصفور.
لشــؤون  الملــك  جالــة  مستشــار   -
الســلطة التشــريعية محمــد علــي بــن 

الشيخ منصور الستري.
محمــد  النــواب  مجلــس  عضــو   -

البوعينين. 
- رئيس مجلس إدارة شــركة إبراهيم 

خليل كانو، محمد إبراهيم كانو. 
- نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة 

إبراهيــم خليــل كانــو، فــؤاد إبراهيــم 
كانو.

- عضــو مجلــس إدارة شــركة إبراهيم 
خليل كانو، إبراهيم محمد كانو.

- عضــو مجلــس إدارة شــركة إبراهيم 
خليل كانو، طال فؤاد كانو.

- عضــو مجلــس إدارة شــركة إبراهيم 
خليل كانو، وليد إبراهيم كانو.

للمبيعــات  التنفيــذي  العــام  المديــر   -
بشــركة إبراهيم خليل كانو إســماعيل 

أكبر.
للدراســات  الخليــج  مركــز  رئيــس   -

اإلستراتيجية عمر الحسن. 
- علــي حســن العلــي - البنــك األهلــي 

المتحد.
- عبدهللا ملك وعائلته.

- عبدالعزيز عبدالحميد وعائلته.
بوخمــاس  عبداللطيــف  حســن   -

البوعينين وعائلته. 
بــن  المرحــوم هاشــم  عائلــة  عمــوم   -

عبداللطيف السادة. 
- جمال علي العريفي وعائلته. 

الماجــد  راشــد  محمــد  عبدالرحمــن   -
وعائلته. 

- ناصر محمد البلوشي. 
- خالد عبدالرحمن صليبيخ. 

- عموم عائلة صليبيخ.
- أبنــاء وبنــات المرحــوم ســيد كاظــم 

العلوي. 
- سيد حسين سيد كاظم العلوي. 

العامــة  للصحــة  المســاعد  الوكيــل   -
وزارة الصحة مريم الهاجري. 

- محمــد بــن جاســم حمــادة وعمــوم 
عائلة بن حمادة. 

- الشيخ فواز بن سلطان زبن الهذال. 
- محمد سبكار.

- عبدالرحمن بومجيد. 

جمشــير  ســيف  محمــد  عيســى   -
وعائلته. 

- أحمد بن راشد الفاسي. 
- عضــو المجلــس األعلى للمــرأة وداد 

رضي الموسوي.
- رئيس مجلس إدارة شــركة بن فقيه 
لاســتثمار العقاري فيصل عبدالواحد 

فقيه. 
العريــض  منصــور  جميــل  محمــد   -

وأوالده. 
- محمــد بــن علــي الحســن وأوالده - 

غاز البحرين توبلي.
جــواد  الشــورى  مجلــس  عضــو   -

الخياط.
- العضو المنتــدب والرئيس التنفيذي 
بيــت التمويــل الكويتــي عبدالحكيــم 

يعقوب الخياط. 
- علي حسين يتيم. 

- محمد حسين يتيم. 
- أحمد بن مبارك النعيمي وأوالده. 

- رئيس مجلس إدارة شركة البحرين 
خالــد  عبداللطيــف  الدقيــق  لمطاحــن 
اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  العوجــان 
واإلدارة التنفيذيــة وجميــع العامليــن 

بالشركة.
- ســمير أمطير الدرابيــع - مركز األمم 
الخليــج  لبلــدان  لإلعــام  المتحــدة 

العربي.
- خالد محمد التميمي وأوالده.

حســن  عبــدهللا  شــركة  منتســبي   -
الدرازي. 

- محمد عبدالرحيم. 
- خليفة عبدهللا الرميحي وعائلته. 

- عبدالرحمن محمد فاضل. 
هشــام  النــواب  مجلــس  عضــو   -

العشيري.
- عموم عائلة زين العابدين محمد آل 

محمود. 
بديــوان  البشــرية  المــوارد  رئيــس   -
ســلمان  محمــد  المدنيــة  الخدمــة 

العرادي. 
- أبناء الشيخ علي العوضي. 

- سفير مملكة البحرين لدى جمهورية 
ألمانية االتحادية عبدهللا عبداللطيف 

عبدهللا.
للتقييــم  المســاعد  العــام  األميــن   -
واالعتمادية - وزارة التربية والتعليم 

منى محمد البلوشي.
- خالد فتح هللا محمد. 

األعمــال  ســيدات  جمعيــة  رئيســة   -
البحرينيــة أحــام جناحــي وأعضــاء 

مجلس اإلدارة. 
- عائلــة المرحــوم أحمــد بــن إبراهيــم 

الماجد. 
- ســلمان محمد إســحاق صفي - بنك 

البحرين والكويت. 
- عمــوم منتســبي مستشــفى دكتــور 

طارق سعيد. 
عبدالكريــم  شــركة  منتســبي   -

الجهرمي. 
- نائب الرئيس التنفيذي إلنتاج ونقل 
الكهربــاء بهيئــة الكهربــاء والمــاء هبة 

نايف حرارة.
- ميســان ورنا علي الخميري - شــركة 

المنارتين.
- منتسبي شركة عبدالرحمن إبراهيم 

الموسى وعموم عائلة الموسى. 
عبــدهللا  المرحــوم  عائلــة  عمــوم   -

عيسى سند مهيزع. 
- أميرة حسن. 

- رئيــس مركــز شــرطة النبيــه صالــح 
يوســف  عبدالســام  الركــن  العقيــد 

محمد بوزيد.
- منتسبي مركز ميماك.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من التهاني
ــه الــمــســتــشــفــى ــادرتـ ــغـ ــة مـ ــب ــاس ــن ــم ــن والـــمـــواطـــنـــيـــن ب ــي ــؤول ــس ــم ــار ال ــبـ مـــن كـ

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 

خليفة برقية تهنئة من أخيه أمير دولة الكويت الشــقيقة صاحب الســمو 
الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح، المهنئة لســموه بمناســبة مغادرته 

المستشفى، هذا نصها:
صاحب السمو الملكي األخ األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا 

رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة 
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته...

علمنا ببالغ السرور نبأ مغادرتكم المستشفى العسكري، وإذ نعرب لسموكم 
عن خالص التهنئة لنحمد هللا تعالى على ما من عليكم من نعمة الشــفاء، 
ســائلين البــاري جــل وعــا أن يديــم علــى ســموكم موفــور الصحــة وتمام 

العافية. 
وتقبلوا سموكم خالص التقدير...

صباح األحمد الجابر الصباح 
أمير دولة الكويت.

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية 
تهنئة من أمير الكويت

سمو رئيس الوزراء يتلقى اتصااًل من ولي عهد الكويت
أشاد بدور سموه في توطيد أواصر األخوة والتعاون

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة مســاء أمــس اتصــاال 
هاتفيا من أخيه ولي العهد بدولة الكويت الشــقيقة 
ســمو الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح، أعرب 
خالــه عــن خالــص تهانيه على ما أنعــم هللا به على 

ســموه من نعمة الصحة، ســائا هللا جلت قدرته أن 
يحفظ سموه ويديم عليه موفور العافية.

وأشــاد ســمو الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصباح 
بــدور صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء فــي 
توطيــد أواصــر األخــوة والتعــاون التــي تربــط بيــن 

البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعــرب صاحــب الســمو الملكي رئيس الــوزراء عن 
خالــص شــكره وتقديــره لســمو ولــي العهــد بدولــة 
األخويــة  ســموه  مشــاعر  علــى  الشــقيقة  الكويــت 
وشــعبها  الكويــت  لدولــة  ســموه  متمنيــا  الطيبــة، 

الشقيق دوام التقدم والرخاء.

المنامة - بنا

“األعلى للشؤون اإلسالمية” يهنئ بسالمة سمو رئيس الوزراء
ــم الــطــلــبــة ــ ــس وإقــــــــرار خـــطـــة دعـ ــل ــج ــم ــرة ال ــي ــس ــم ــي ل ــق ــي ــوث ــاب ت ــتـ تـــدشـــيـــن كـ

رفع المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ 
بمناسبة تقليد جاللته وسام نجمة األكاديمية الكبرى من الدرجة األولى باسم علماء األكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية؛ تقديًرا لجهود 
جاللته وحرصه على تطوير مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجيا ودوره الكبير في تعزيز العالقات الوطيدة بين مملكة البحرين وروسيا 

االتحادية الصديقة في مختلف المجاالت، ومن بينها التنسيق والتعاون المشترك في مجال العلوم واألبحاث. 

جــاء ذلــك، في مســتهل الجلســة االعتياديــة التي عقدهــا المجلس صباح 
امس الثاثاء برئاســة رئيس المجلس األعلى للشــؤون اإلســامية الشيخ 

عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة . 
كما رفع المجلس األعلى أســمى آيات التهاني إلى رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة علــى ما أنعــم به هللا 
ســبحانه وتعالــى علــى ســموه من نعمــة الصحــة والعافية ليواصل ســموه 
لتلبيــة تطلعــات  البــذل والعطــاء  فــي مياديــن  الحكومــي  العمــل  قيــادة 
المواطنيــن الكــرام، ضارًعــا إلــى هللا تعالــى بــأْن يديم على ســموه موفور 
الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة مســيرته الحافلة بالعمل والخير 

واإلنجاز. 
وبمناســبة الذكــرى الـــ22 لتأســيس الحــرس الوطنــي، هنَّأ المجلــس عاهل 
البــاد صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، ورئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، وولــي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، مشــيدا بالجهــود الكبيرة التي 
يبذلها منتسبو الحرس الوطني إلى جانب إخوانهم في القطاعات األمنية 
والعســكرية المختلفــة لبســط األمــن واألمان في ربوع البــاد وبين الناس 

ــن الباد ومكتســباتها  ممــا يوفــر للجميــع بيئــة مطمئنة ومســتقرة، ويحصِّ
ومنجزاتها الوطنية. 

إلى ذلك، أطلع الرئيس المجلَس على نتائج زيارته الناجحة إلى جمهورية 
العليــم  الفتــاح  افتتــاح مســجد  فــي  للمشــاركة  الشــقيقة  العربيــة  مصــر 
وكاتدرائية مياد المســيح بالعاصمــة اإلدارية الجديدة نيابًة عن صاحب 
الجالــة الملــك. وأشــاد المجلــس فــي هــذا الصــدد بالــدور الريــادي الــذي 
تمثله جمهورية مصر العربية الشــقيقة في األمة العربية واإلســامية في 
مختلف المجاالت، وما تقدِّمه من نموذج مشرف في السام والتعايش. 

ا بعنوان “المجلس األعلى للشــؤون  ا كتاًبا توثيقيًّ ــن المجلس رســميًّ ثم دشَّ
اإلسامية.. السيرة والمسيرة 1996 - 2018” الذي يوثِّق مسيرة المجلس 
ومنجزاته وأعماله منذ التأســيس، مســتذكًرا في هذا الصدد الدور الكبير 
للمغفور له بإذن هللا تعالى سمو الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة )طيب 
هللا ثــراه(. بعــد ذلــك، بحث المجلــس الموضوعــات المدرجــة على جدول 
األعمــال، واســتهلها باســتعراض وإقــرار تقريــر لجنــة دعــم طلبــة العلــوم 
الشــرعية، وقــد تضمن التقريــر اعتماد دعم 48 طالًبا من طلبة الدراســات 
العليا الشــرعية؛ من بينهم 20 طالًبا في مرحلة الدكتوراه، و28 طالًبا في 

مرحلة الماجستير.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن وزيــر الديوان الملكي الشــيخ 
خالــد بــن أحمــد آل خليفة. وأعــرب في برقيته عــن خالص تهانيه 
لســموه بمناســبة مغادرته المستشفى سالما معافى بعد أن منَّ هللا 
علــى ســموه بنعمــة الشــفاء والعافيــة، ســائا المولــى عــز وجل أن 

يديم على سمو رئيس الوزراء تمام الصحة والسامة.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة وزير الديوان الملكي

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفة برقية تهنئة من وزير شؤون الديوان الملكي سمو الشيخ علي بن 

عيسى بن سلمان آل خليفة، فيما يلي نصها:
صاحــب الســمو الملكــي العــم العزيــز األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة 

حفظه هللا رئيس الوزراء الموقر
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته..

بعظيم الفرحة والســرور تلقينا بشــرى مغادرة سموكم الكريم المستشفى 
ســالما معافى بعد أن من هللا على ســموكم بنعمة الشــفاء التام، شــاكرين 

هللا العلي القدير على توفيقه وتفضله.
وبهــذه المناســبة يســعدنا أن نعــرب لســموكم عــن خالــص تهانينــا وأزكــى 
تبريكاتنــا، ضارعيــن إليــه تعالــى أن يتمــم علــى ســموكم نعمــة الصحــة 
والعافية ويبقيكم ذخرا وسندا لهذا الوطن العزيز وشعبه الوفي لمواصلة 

مسيرة الخير والعطاء، ودمتم في حفظ هللا ورعايته.

علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة
وزير شؤون الديوان الملكي.

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة 
وزير شؤون الديوان الملكي

المنامة - بنا
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ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة خطاب رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 - 2022، وهذا نصه:

بسم هللا الرحمن الرحيم
معالي الســيدة فوزية بنت عبدهللا زينل رئيس 

مجلس النواب،
أصحاب السعادة أعضاء المجلس،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

تشرفت اليوم وبتكليف من لدن صاحب السمو 
آل خليفــة  ســلمان  بــن  األميــر خليفــة  الملكــي 
رئيــس الــوزراء حفظه هللا ورعاه بإلقاء خطاب 
ســموه حــول برنامــج عمــل الحكومة للســنوات 

.2022 - 2019
يســعدني اليــوم ونحــن نلتقــي مــع بــدء فصــل 
جديــد مــن المســيرة الديمقراطيــة أن أهنئكــم 
علــى الثقــة التــي أوالكــم إياهــا شــعب البحرين 
مجلــس  أعضــاء  زمالءكــم  ُنهنــئ  كمــا  العزيــز، 
الشــورى علــى الثقــة الملكيــة الغاليــة، متطلعين 

جميعــا إلــى المضــي قدمــا فــي مســيرة البنــاء 
تشــرفُت  الديمقراطي.وقــد  النهــج  وتعزيــز 
وزمالئــي الوزراء بتكليف جاللــة الملك المفدى 
حفظــه هللا ورعــاه بهــذه المهمــة الوطنيــة فــي 
هــذه الفتــرة مــن تاريــخ وطننــا الغالــي، منتهــزا 
هــذه المناســبة ألجــدد التأكيد على أننا ســنعمل 
بــكل عــزم مــن أجــل ترجمــة رؤى جاللــة الملك، 
الســامي،  التكليــف  كتــاب  فــي  جــاءت  والتــي 
وفــي خطاب جاللته عند أداء الحكومة لليمين 
الدســتورية، وبصفــة خاصــة ما تضمنــه خطاب 
مــن  األول  االنعقــاد  دور  افتتــاح  فــي  جاللتــه 
الفصل التشــريعي الخامس، والذي جاء شــامال 
وُمحــِددًا لمعالــم طريــق عمل الحكومــة، ويغني 

عن أي تفصيل.
اإلخوة واألخوات،

اليــوم وفــي ظــل مــا نحــن مقبلــون عليــه مـــن 
تحديــات ماليــة واقتصادية، تتطلــب منا تعزيز 
التعاون بين الســلطتين التنفيذية والتشــريعية 
وبدعــم مــن شــعب البحريــن العزيز، األمــر الذي 
لــم يعــد مطلبــا ديمقراطيــا فقــط، ولكنــه أصبح 
مــن  ُتمِكُننــا  حتميــة،  وضــرورة  وطنيــا  واجبــا 
ترتيــب أولوياتنــا الوطنيــة، وتحقيــق مــا نصبو 
إليه في برنامج عمل الحكومة للســنوات األربع 
القادمــة المعــروض أمامكم، بمــا يضمن الحفاظ 
علــى المكتســبات التي تحققــت، والوصول إلى 
توازن مالي واستقرار اقتصادي، واستدامة في 
مختلــف مجــاالت التنميــة والخدمــات، وتلبيــة 

االحتياجات المختلفة للمواطنين وتطلعاتهم.
ومــن هذا المنطلــق، فإن عمل الحكومة ســيركز 
البنيــة  وتوفيــر  األهــداف  هــذه  تحقيــق  علــى 

التحتيــة الداعمــة لهــا، وبالتعــاون مــع القطــاع 
الخــاص، مــع االســتمرار فــي تقديــم وتحســين 
الخدمات الحكومية، وتعزيز األمن واالســتقرار 
التنميــة،  لمنظومــة  األســاس  يمثــالن  اللذيــن 
عالقاتنــا  وتعزيــز  الديمقراطــي  النظــام  ودعــم 
الخارجية، ومواصلة العمل لتمكين البحرينيين 
ورفــع مســاهمتهم في عمليــة التنميــة، وتطوير 
وتحسين األداء الحكومي بما يواكب متطلبات 

وبرامج التنمية.
ونحــن علــى ثقة بأن تعاوننا المشــترك ســيكون 
عامــال أساســيا لنجــاح مــا َنطمــُح إليــه، وأهــم 
مرحلــة  وَبــدء  التحديــات  لتجــاوز  المقومــات 
جديــدة مــن البنــاء والتنميــة وتحقيــق المزيــد 
من المنجزات. ســائلين المولــى العلي القدير أن 
يعيننا وإياكم لتحقيق رؤى جاللة الملك حفظه 
البحريــن  هللا ورعــاه وآمــال وتطلعــات شــعب 
العزيــز، وفقكــم هللا ووفقنــا جميعــا لمــا يحــب 

ويرضى.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

المنامة - بنا )تصوير: رسول الحجيري(

الحفاظ على المكتسبات والوصول للتوازن المالي
الـــوزراء رئيـــس  نيابـــة عـــن ســـمو  البرنامـــج  بيـــان  بـــن مبـــارك يلقـــي  محمـــد 

زينل: ليحفظ اهلل سمو رئيس الوزراء
ــن ــوط ــل ــاء ل ــ ــم ــ ــن ــ ــاء وال ــ ــن ــ ــب ــ ــرة الـــعـــطـــاء وال ــيـ ــسـ ــة مـ ــلـ ــواصـ ــمـ لـ

في بداية جلســة مجلس النواب رفعت رئيس مجلس النواب فوزية زينل أســمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة على ما مّن هللا به على ســموه من نعمة الصحة والشــفاء، ســائلًة المولى عز 
وجل أن يحفظ ســموه ويديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد؛ لمواصلة مســيرة 

العطاء والبناء والنماء للوطن، وأبنائه.

أن  فيهــا  أكــدت  كلمــة  ألقــت  ذلــك  بعــد 
االنتخابــات النيابيــة األخيــرة كانت لحظة 
وطنية متميزة، أكد فيها الشعب البحريني 
المشــروع  دعــم  علــى  حرصــه  الوفــي 
الديمقراطيــة،  والمســيرة  اإلصالحــي 
وتعزيــز الشــراكة في صنع القــرار الوطني؛ 
مــن أجل مســتقبل مملكة البحريــن بقيادة 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
الجلســة  هــذه  وفــي  اليــوم،  “إّننــا  وقالــت 
المســيرة  ثبــات  نؤّكــد  وإذ  التاريخيــة، 
اإلصالحيــة ورســوخها، فإننــا نعلــن للعالــم 
فــي  الشــعبية  اإلرادة  دور  تعزيــز  أجمــع، 

عــرض ومناقشــة برنامــج عمــل الحكومــة 
رائــدة،  حضاريــة  ممارســة  فــي  الموقــرة، 
العريقــة،  الديمقراطيــة  بالمبــادئ  التزمــت 
البحرينيــة،  وحافظــت علــى الخصوصيــة 
لتشــّكل أنموذًجــا رائــًدا فــي التعــاون بيــن 

مجلس النواب والحكومة”. 
وأشــارت رئيــس مجلــس النــواب إلــى أننــا 
أمام مرحلة وطنية مهمة، تستوجب العمل 
الجــاد والمشــترك والتكاتــف والتعاون؛ من 
لتحقيــق  كافــة،  التحديــات  تجــاوز  أجــل 
مزيــٍد من المكتســبات واإلنجــازات وتعزيز 
المجــاالت، لصالــح  الفــرص، فــي مختلــف 

الوطن والمواطنين، واألجيال القادمة.

بعد ذلك دعت نائب رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفة، 
وتقديــم  الكريــم،  ســموه  خطــاب  إللقــاء 
مجلــس  أمــام  الحكومــة،  عمــل  برنامــج 
دســتور  مــن   )46( للمــادة  تنفيــًذا  النــواب؛ 
مملكة البحرين، والمادة )165( من الالئحة 

الداخلية لمجلس النواب.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكلــف 
الوزراء، ســمو الشــيخ محمد بــن مبارك آل 
خليفــة بإلقــاء خطــاب ســموه عــن برنامــج 
 2022  -  2019 للســنوات  الحكومــة  عمــل 

أمام مجلس النواب.

نائب رئيس الوزراء يلقي بيان برنامج الحكومة

هنــأ صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء في بيان الحكومة النواب بثقة الشــعب فيهم عبر انتخابهم بمشــاركة واســعة غير 
مســبوقة، مؤكدا ســموه حرص الحكومة وتطلعها للمضي قدما في مســيرة البناء بالتعاون مع الســلطة التشــريعية وتحقيق 
رؤى عاهــل البــالد حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة التي جاءت فــي كتاب التكليف بتشــكيل الوزارة 

والخطاب الملكي السامي في افتتاح دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الخامس.

وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
فــي كلمتــه التــي قدمهــا نيابــة عــن ســموه 
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة 
الــوزراء أن برنامــج  نائــب رئيــس مجلــس 
عمــل الحكومــة يهــدف إلــى الوصــول إلــى 
توازن مالي واســتقرار اقتصادي واستدامة 
تنمويــة وتلبيــة احتياجــات المواطنيــن من 
الخدمــات فــي أجواء آمنة ومســتقرة ودور 
فاعل مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير 
وتحســين األداء الحكومــي ليواكــب برامج 
التنميــة، وإن تحقيق هذه األهداف يتطلب 
تعزيــز التعــاون بيــن الســلطتين التنفيذيــة 
والتشــريعية ودعــم شــعب مملكــة البحرين 
العزيز، فهو ليس مطلبا ديمقراطيا فحسب، 

لترتيــب  وذلــك  وطنــي  مطلــب  إنــه  بــل 
أولوياتنا بما ينســجم مع متطلبات المرحلة 

والتحديات المالية واالقتصادية.
قــد  المتكامــل  الحكومــة  عمــل  برنامــج 
ســبق وأن قــدم إلــى مجلــس النــواب يــوم 
الخميــس الماضــي الموافــق 3 ينايــر 2019 

مــن خــالل خطــاب صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس مجلــس الــوزراء إلــى رئيس مجلس 
النــواب، وإن برنامــج عمــل الحكومــة الــذي 
تــم تعميمــه مســبقا علــى مجلــس النــواب، 
وتضمــن التوجهــات العامــة للحكومــة فــي 
مــن خــالل تحقيــق   2022  -  2019 الفتــرة 
أهداف عامة وأولويات تســتهدف الوصول 
علــى  والمحافظــة  المالــي  التــوازن  إلــى 
نقــدي  واســتقرار  إيجابــي  اقتصــادي  نمــو 
وتطويــر  واســتدامة  جــودة  ضمــان  مــع 
الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية 
واإلســكانية والمشــاريع التنمويــة الموجهــة 
األمــن  يســوده  مجتمــع  فــي  للمواطــن 

واالستقرار.

تطوير الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية واإلسكانية

البرلمان تسلم 
برنامج الحكومة 

يوم الخميس

صاحــب  الــوزراء  رئيــس  عــن  نيابــة 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة، ألقــى نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء ســمو الشــيخ محمد بــن مبارك 
آل خليفــة أمــام مجلــس النــواب بيــان 
برنامــج  عــن  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
عمــل الحكومــة 2019 - 2022 للفصــل 
التشريعي الخامس الذي قدمه صاحب 
الســمو الملكــي رئيس الــوزراء لمجلس 
النــواب تحــت مســمى “أمــن اقتصــادي 
واجتماعــي مســتدام فــي إطــار تــوازن 

مالي”.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفة قد 

وصــل إلى مجلس النــواب صباح أمس 
حيــث كان فــي اســتقبال ســموه رئيس 
عبــدهللا  بنــت  النــواب فوزيــة  مجلــس 
زينــل، والنائــب األول لرئيــس مجلــس 
والنائــب  ســلمان،  عبدالنبــي  النــواب 
علــي  النــواب  مجلــس  لرئيــس  الثانــي 
الزايد، وأعضاء هيئة المكتب والنواب.

وقــد ألقــت رئيس مجلس النــواب كلمة 
ترحيبيــة رحبــت فيهــا بممثــل صاحــب 
نائــب  الــوزراء،  الملكــي رئيــس  الســمو 
الشــيخ  الــوزراء ســمو  رئيــس مجلــس 
محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، وبأعضاء 
الحكومــة، ثــم دعــت ســموه إلــى القــاء 

الخطاب أمام مجلس النواب.

أمن اقتصادي واجتماعي مستدام



لم تســجل جلســة مجلس النواب يوم 
أمــس أّي اعتذار من األعضاء لحضور 

الجلسة.

تحرير الجلسة: راشد الغائب
تغطية الجلسة: مروة خميس
تصوير: رسول الحجيري
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ــرب.. الــعــشــيــري إطــفــائــي ــغ ــت ــي مــس ــاق ــح ــش.. إس ــمَّ ــه ــان: م ــم ــل س
رفــض النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب عبدالنبــي ســلمان تهميش حقه برئاســة لجنــة برنامج عمل الحكومة، بعد عرض رئيســة المجلــس تصور النائــب الثاني علي زايد 
تشكيل اللجنة برئاسته. وقال “ذلك ال يؤسس لعمل بناء وتعاون مثمر وال ينم عن بروتوكول برلماني واحترام متبادل، إنما تجاوز متعمد وفيه إصرار التهميش لي”. وأردف 
“ســأتغاضى عن كل الصغائر، ولكنني ال أريد أن يتكرر هذا التصرف؛ ألنه ســيكون لنا موقف آخر”. وفضلت الرئيســة فوزية زينل عدم التعقيب على كلمة ســلمان، وقالت إنها 

ستتيح المجال ألعضاء هيئة المكتب للرد.

وفــي تعقيــب النائب علي إســحاقي على 
مداخلــة ســلمان، قــال “أنــا أســتغرب مــن 
الموضــوع  ألن  عبدالنبــي؛  النائــب  كلمــة 
بأنــه  وأنــوه  المكتــب،  هيئــة  فــي  طــرح 
فــي  اإلعــام  وجــود  اســتغال  يجــب  ال 
ونظهــر  الشــخصية،  لمصالحنــا  المجلــس 

بأن هناك ظلم”.
وأشار النائب هاشم العشيري إلى أنه “تم 
قراءة الرسالة في اجتماع هيئة المكتب، 
عبدالنبــي  مــع  تحدثــت  االجتمــاع  بعــد 
ســلمان، وتبادلــت وجهــات النظــر، ولمته، 
وإذا كانــت لديــك وجهــة نظــر فلمــاذا لــم 

تعترض؟”.
ليــس لمصلحــة أحــد،  “التشــنج  وأضــاف 
ومــا ســيظهر لإلعــام أن المجلــس مفكك 
وغير قادر على حل المشكلة، ويجب حل 
أّي مشــكلة عبــر هيئــة المكتــب، وأتمنــى 
مــن عبدالنبــي ســلمان وعلــي زايــد وقــف 

المشاحنات”.
ورد ســلمان على العشيري بأن كامه غير 
صحيــح ولــم تعــرض رســالة باالجتمــاع، 
وعقــب العشــيري بــأن الرســالة موجــودة 
وقرأتها الرئيســة. وتحــدث النائب الثاني 
االحتــرام  كل  “أكــّن  قائــا  زايــد  علــي 
والتقديــر ألخــي عبدالنبــي ســلمان، وهــو 
رجل له باع وخبرة، وال يمكن أن نستغني 
عن خبرته، وال خاف بيننا، وما جرى هو 
وفق اللوائح أن رئاسة اللجنة تكون ألحد 
نائبي الرئيس، وتقدمت بتصور للرئاســة، 
وعــرض الرســالة باجتماع هيئــة المكتب، 
قبيــل  ســلمان  وصافــح  التصــور”،  وأقــر 

نهاية مداخلته.
وعقبــت الرئيســة بــأن “الجميــع في قارب 
ســويا  لنعمــل  بعــض؛  بيــد  ويدنــا  واحــد، 
فــي كل قضيــة ومشــروع يخــدم الوطــن 
والمواطــن، وأينمــا يكــون موقعــك يجــب 
أن تساهم إيجابا في خدمة المواطنين”.

وصــوت المجلــس بالغالبيــة على تشــكيل 
لجنة دراســة برنامج عمل الحكومة وفقا 
لتصور النائب علي زايد، بحيث تؤلف من 
رؤســاء اللجــان ونوابهم وبرئاســة النائب 

الثاني.

عبدالنبي سلمان وعلى يمينه هشام العشيري وعمار قمبر

األمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي ياسر الشيراوي العليان.. إسحاقي وزايد
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أثــار عــرض قوائــم ترشــيح النــواب لعضويــة اللجــان النوعيــة الدائمــة )لجنــة الشــباب 
وحقوق اإلنسان والمرأة ومناصرة فلسطين( غضب كثيرين من النواب؛ لعدم وضوح 

آلية الترشح لعضوية هذه اللجان.

اللجــان  تشــكيل  علــى  المجلــس  ووافــق 
النوعيــة الدائمــة، فيمــا أحيلــت عضويــات 
النــواب في اللجــان المذكورة لهيئة المكتب 

لمزيد من الدراسة.
وقــال النائــب خالــد بوعنــق موجهــا حديثه 
فــوق  مــن  الطبخــة  “إتســوون  للرئاســة 
جبتيــه  وأنتــي  تحــت،  لنــه  واتجيبينهــا 

للتصويت... يعني يا أسود يا أبيض”.
وقال النائب فاضل الســواد “نتكلم في هذا 
المجلس عــن مبدأ الديمقراطية، ومجلســنا 

الديمقراطية ما يمارسها، وكل واحد يسلب 
حق اآلخر، وأنا أبديت رأيي بأن اللي حصل 
غير صحيح في هيئة المكتب، وخله نرجع 

بيوتنا وابقوا بالمجلس على 10 نواب”.
فيمــا أشــار النائــب عمار قمبر إلــى أن: ألكثر 
مــن مــرة طرحنــا موضــوع تشــكيل اللجــان 
في “قروبات الواتساب” الخاصة باألعضاء.
علــى  القاضــي  عيســى  النائــب  وعقــب 
مداخلتــه “تــره الواحد أحيانا مــا يطل على 

عمار قمبر وعيسى الكوهجيالواتساب”.

ديمقراطـــي غيـــر  مجلســـنا  الســـواد:  “الواتســـاب”...  بــــ  تواصلنـــا  قمبـــر: 

“طبخة” لجان الشباب والمرأة والحقوق... احترقت

وافــق المجلس على تشــكيل اللجان النوعية 
الدائمــة وهــي: لجنــة حقــوق اإلنســان، لجنــة 
والطفــل،  المــرأة  لجنــة  والرياضــة،  الشــباب 
فيمــا  الفلســطيني،  الشــعب  مناصــرة  لجنــة 
اللجــان  فــي  النــواب  عضويــات  أحيلــت 

المذكورة لهيئة المكتب لمزيد من الدراسة.
عــادل  النائــب  أشــعل  التصويــت،  وقبــل 

العســومي النــار على 3 نــواب رفعوا طلبا بأن 
يتــم غلــق بــاب النقــاش ببنــد مناقشــة قوائم 

الترشيح لعضوية اللجان.
وقال “ال تسنوا أعرافا برلمانية خاطئة، وكل 
واحــد قــال أقفلــوا بــاب النقــاش، فيجــب أال 
تســكتوا بعضكم البعــض، احنا جايين نتكلم، 
وإذا كل مرة بتسكتونا بنروح بيوتنا أفضل”.

العسومي: ال تسكتونا بقفل النقاش

أقــر مجلــس النــواب إحالــة 3 اقتراحات 
للحكومــة  االســتعجال  بصفــة  برغبــة 

وهي:
االســتعجال  بصفــة  برغبــة  االقتــراح   -
بشــأن منح تخفيض رســوم البلدية لكل 
مواطن لحساب واحد، ومساواة العزاب 
والعازبــات ومــن فــي حكمهــم مــع بقيــة 
الفئات التي يشملها قرار خفض الرسوم.

االســتعجال  بصفــة  برغبــة  االقتــراح   -
بشأن استثناء توريدات الكهرباء والماء 

من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
االســتعجال  بصفــة  برغبــة  االقتــراح   -

بشأن استئناف صرف عاوة بدل السكن 
للمســتفيدين مــن القســائم الســكنية في 

مشروع شرق الحد اإلسكاني.

وأشــار النائب محمد عيســى إلى أن في 
اآلونــة األخيــر تم إثارة موضــوع القيمة 
المضافــة علــى الماء والكهربــاء، وتوجد 
لفــرض الضريبــة، وال  ضوابــط قانونيــة 
توجد منافســة مــن القطــاع الخاص في 
تقديم ســلعة الكهرباء وهي من شــروط 
فــرض الجهــات الحكومية للضريبة على 

خدماتها.
وقالت النائب زينــب عبداألمير “تفاجأنا 
فواتيــر  علــى  مضافــة  قيمــة  بفــرض 
الكهربــاء، ونتمنى أن يتم اســتثناء ذوي 

الدخل المحدود”.

تمســك مجلــس النواب بمشــروع قانــون بتعديل بعض أحــكام القانون بشــأن التعليم 
لتعليم قراءة القرآن الكريم “التجويد” في المدارس الحكومية كمادة أساسية وعدم 

شمولها بالمدارس الخاصة.

وقال النائب علي زايد إن دين الدولة اإلســام 
ويجب أن يكون هذا المقرر موجودا.

وبين النائب عمار قمبر أنه يوجد طلبة أجانب 
سيكونون متضررين جراء تعلمهم التجويد.

وقــال النائــب عبدالرزاق حطــاب “أضم صوتي 
لبقيــة أخوانــي؛ ألن مراكــز تحفيــظ القــرآن ال 
تكفــي فالعدد كبيــر، وال تفي بغرض التدريس، 
لمــادة  حصتيــن  تخصــص  أن  يجــب  وعليــه 

التجويــد وتعليــم الطلبــة النطــق الصحيح في 
التــاوة”. وأردف النائــب أحمــد الســلوم: يمكن 

أن تطرح مادة بديلة في حصة المجاالت.
وبين النائب )اليســاري( الســيد فاح هاشــم أن 
مــا تتضمنــه مقــررات اللغــة العربيــة والتربيــة 
مخرجــات  شــكوى  وأن  كافيــة،  اإلســامية 
التعليــم أقــل مــن ســوق العمــل، ونحــن بحاجة 

إلى تكثيف القضايا اليومية.

ــيالستئناف صرف بدل السكن للمستفيدين من قسائم شرق الحد ــ ــامـ ــ ــد يـــــــســـــــاري ورفـــــــــــض إسـ ــ ــيـ ــ ــأيـ ــ تـ

التجويد “غير إلزامي” بالمدارس الخاصةرغبة نيابية عاجلة: أوقفوا ضريبة الكهرباء

محمد عيسى 

السيد فالح هاشم 



الخصومات   زكام  تعالج  أو  الخالفات  حصى  تزيد  الودية  بالغرف  اللقاءات 
تصميم:
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تنشـــر “البـــاد” أبـــرز كواليـــس ماراثـــون لقـــاءات واتصـــاالت نيابيـــة 
عقـــدت بعيـــدا عـــن عيـــن اإلعـــام مـــع تصاعـــد كـــرة جليـــد النقـــاش 
النيابـــي - النيابـــي عـــن تشـــكيل لجنـــة دراســـة برنامـــج عمـــل الحكومـــة.

أبطـــال اللقـــاءات لديهمتفاصيـــل التفاصيـــل عمـــا جـــرى، ومعظمهـــم 
فّضـــل عـــدم ذكـــر اســـمه رفعـــا للحـــرج والعتـــب، وآخـــرون تحفظـــوا عـــن 
اإلدالء بتفاصيـــل شـــفافة للصحيفـــة، ولكـــن “البـــاد” تنقـــل المشـــهد 

ــات. ــاح مـــن المعلومـ وفـــق حـــدود المتـ
وليســـالهدف مـــن النشـــر ليـــس إيقـــاظ فتنـــة أو نبـــش مشـــكلة انتهـــت 
ـــة بجلســـة البرلمـــان يـــوم أمـــس، وإنمـــا الغايـــة أن  بإقـــرار تشـــكيل اللجن
يعلـــم الناخـــب بدهاليـــز مـــا يجـــري تحـــت قبـــة البرلمـــان بـــكل حياديـــة، إذ 

ـــا تتســـبب اللقـــاءات بالغـــرف النيابيـــة المغلقـــة فـــي وضـــع أكـــوام  أحياًن
مـــن حصـــى الخافـــات أو تطبيـــب زكام الخصومـــات الشـــخصية بيـــن 

ـــد طريـــق إبـــرام التوافقـــات والتفاهمـــات، وهـــي  النـــواب وبمـــا ُيعبِّ
أبلـــغ وأهـــم ممـــا يجـــري مـــن إمضـــاء لقـــرار 

معيـــن تحـــت القبـــة بشـــكل علنـــي.
الصحافـــة  بعيـــن  تفاصيـــل  “البـــاد”  تنشـــر 

ولغـــة القـــارئ، وال يمكـــن انتظارهـــا بخبـــر رســـمي 
وارد مـــن جهـــاز األمانـــة العامـــة لمجلـــس النـــواب.

الشـــفافية،  مـــن  بمزيـــد  يكـــون  الديمقراطيـــة  مشـــاكل  عـــاج  إن 
المعلومـــات.  حجـــب  أو  بالتكتـــم  وليـــس 

 “^” تنشر قصة الخالف النيابي 
على رئاسة لجنة برنامج الحكومة

بدايــة الشــرارة اشــتعلت بالبند األخيــر باجتماع هيئة مكتب مجلــس النواب، إذ طرحت 
الرئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينــل موضــوع تشــكيل لجنــة دراســة برنامــج عمــل 
الحكومة، وأشارت لورود رسالة من نائبها الثاني علي زايد بشأن تصور تشكيل اللجنة، 
بحيث يترأســها وتضم في عضويتها رؤســاء اللجان ونوابهم، ولم يســّجل النائب األول 

عبدالنبي سلمان أّي موقف مؤيد أو متحفظ.
وحضر االجتماع عبدالنبي سلمان النائب األول وعلي زايد النائب الثاني والنائب هشام 
العشــيري والنائب علي إســحاقي والنائب محمد السيســي البوعينين والنائب عمار قمبر 
والنائــب عبدالــرزاق حطــاب واألمين العام لمجلس النواب راشــد بونجمــة ورئيس هيئة 
المستشــارين القانونيين صالح الغثيث ومديرة الشــؤون القانونية باألمانة العامة حنان 

المضحكي.

عقد اجتماع موسع لرأب التصدع النيابي وذلك بمكتب الرئيسة فوزية زينل، وبحضور 
النائب األول عبدالنبي سلمان، والنائب الثاني علي زايد، وكبير المستشارين القانونيين 

صالح الغثيث.
وشهد االجتماع نقاشات ساخنة من الحاضرين، واستمر االجتماع ألكثر من ساعة، ولم 
يســفر عــن أّي توافــق، وانصــرف المجتمعــون باالتفــاق على تشــكيل اللجنــة وفق تصور 

النائب الثاني ورئاسته للجنة، وهو من قرارات هيئة المكتب.

يعقد مجلس أسبوعي تشاوري للرئيسة فوزية زينل مع النواب كل يوم اثنين، وهو 
عرف ســّنه الرئيس الســابق أحمد الما، والهدف من المجلس التنســيق النيابي قبل 
يوم من انعقاد الجلسة الرسمية نهار يوم الثاثاء، وما يجري بمجلس االثنين يكون 

بعيدا عن عين الصحافة والموظفين بجهاز األمانة العامة.
وأبلــغ النائــب األول عبدالنبــي ســلمان الرئيســة على هامــش االجتماع بمــا جرى من 

نقاش بمكتب النائب الثاني علي زايد ومرونته. 

عقــدت الرئيســة فوزيــة زينل اجتماعا ثنائيا مع النائــب الثاني علي زايد، وتحفظ 
األخير عن اإلدالء بأّي تفاصيل.

بعد االجتماع، التقى النائب األول عبدالنبي ســلمان مع الرئيســة فوزية زينل، وأخطرها أنه لم يســجل 
موقفــا باالجتمــاع، ولكنــه ال يؤيــد تجــاوز دوره كنائــب أول للرئاســة، إذ جرى في برلمــان 2014 اختيار 

النائب األول للرئيس السابق أحمد الما لقيادة لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة.

نــار  أّي  البشوشــة ومســاعيه إلخمــاد  بشــخصيته 
داخليــة، اصطحــب النائــب الثانــي للرئاســة علــي 
زايــد زميله النائب األول عبدالنبي ســلمان لمكتب 
األول للتشــاور، وجــرى باالجتمــاع المغلــق تبــادل 
الــرأي عن المســتجدات النيابية، ونقل ســلمان عن 
زايد قوله استعداده لسحب طلبه لرئاسة اللجنة.

عرض رسالة زايد وال اعتراض من سلمان

 نقاشات ساخنة ألكثر 
من ساعة بمكتب الرئيسة

بداية الشرارة باجتماع هيئة المكتب

سلمان تحفظ بعد االجتماع

إخطار الرئيسة بمرونة زايد بمجلس االثنين

اجتماع ثنائي بين الرئيسة وزايد

اجتماع ثنائي.. زايد لسلمان: 
مستعد لالنسحاب

اجتماع موسع لرأب الصدع بال نتيجة

هل يمكن عقد اجتماع استثنائي لهيئة المكتب؟

مصارحات بين سلمان وزينل 

 “أنا الرئيسة وأريد علي زايد
 لقيادة اللجنة”

اجتماع الضريبة أزعج الرئيسة

يســتدعي النائــب األول عبدالنبــي ســلمان مــن ذاكرتــه جــزءا مــن الحديث 
الســاخن الــذي جرى بمكتب الرئاســة، وتنشــر “البــاد” جانبا مــن الحوارات 

وفق روايته بعد تحفظ آخرين على اإلدالء بروايتهم بأسمائهم:

موضوع التنازع على قيادة لجنة برنامج عمل الحكومة القشــة التي 
قصمت ظهر العاقة بين الرئيسة فوزية زينل ونائبها األول عبدالنبي 
ســلمان، وجــرى بمكتــب الرئيســة نقاشــات ســاخنة عن أســباب التوتر 
بيــن عاقــة الطرفين، وتنشــر “الباد” جانبا من الحــوارات وفق رواية 

سلمان بعد تحفظ آخرين على اإلدالء بروايتهم بأسمائهم:

الرئيســة: النائب الثاني علي زايد ال يريد سحب تصور تشكيل لجنة دراسة 
برنامج عمل الحكومة ورئاسته لها.

عبدالنبــي ســلمان: النائــب الثاني أبلغنــي باجتماع في مكتبــه أنه على 
اســتعداد لالنســحاب لمصلحتي، وأرجو عدم “كلفتة”، أّي تمضية، موضوع 
تشــكيل اللجنة بهذه الطريقــة، ويجب أن يكون التنافــس منتجا، وليس 

بشكل عقيم، وعلينا أن نؤسس ألعراف وتقاليد صحيحة. 

الرئيســة: ال يمكن ذلك بســبب ارتباط هذا القرار باجتمــاع هيئة المكتب، 
ويجب أن ينعقد اجتماع جديد لهيئة المكتب لتغيير القرار.

عبدالنبــي: الســاعة اآلن قرابة 11 صباحــا، ويمكن عقد اجتماع اســتثنائي 
لهيئــة المكتب من اآلن ولما قبل انعقاد جلســة مجلــس النواب. ويمكن 

االستئناس برأي رئيس هيئة المستشارين.

رئيس هيئة المستشارين: يجوز عقد االجتماع االستثنائي.. ولكن... 

الرئيسة: أنا الرئيسة وأريد النائب الثاني علي زايد رئيسا للجنة.

عبدالنبي: أتحفظ على هذا القرار وسأوصل موقفي ورأيي لمن يهمه األمر.

الرئيسة: تصرف.

عبدالنبــي ســلمان: إن دوري مكمِّل ومســاند للرئاســة، وأرجو أن نؤســس 
ألعــراف وتقاليد صحيحة بالعالقــة التواصلية والتكاملية بين الرئاســة 
والنائــب األول. وإذا وجدت أّي مشــكلة أرجو مصارحتــي بها لحلها في 

حينها.

الرئيسة: إنك تجمع نواب من ورائي، ولم تخطرني بذلك مسبقا.

عبدالنبي: جمعت من؟

الرئيسة: جمعت مجموعة نواب عن موضوع ضريبة القيمة المضافة. 

عبدالنبي: أنا النائب رقم 25 الموّقع على اقتراح تأجيل ســريان الضريبة. 
والنواب أنفســهم طلبوني لالجتمــاع معهم ولم أكن قائــدا لتحركهم، 
والقصــة باختصار أنهم طلبــوا قاعة لالجتماع والتشــاور، وقد طلبت من 
مدير مكتبي أن ينســق مع مدير مكتب الرئاســة الستخدام إحدى قاعات 

المجلس للقاء النيابي، وبالفعل جرت الموافقة على ذلك.

الرئيسة: طلبت من النواب المجتمعين كتابة عريضة.

عبدالنبــي: لم أطلب منهم كتابة عريضة، وأنا حميت الرئاســة أصال؛ ألن 
من ضمن الســيناريوهات المعروضة على طاولــة االجتماع الذهاب للقاء 
كبار المسؤولين بالحكومة، ولكنني اقترحت على النواب أن يرفعوا رسالة 
بنتائج االجتماع للرئاسة وإخطارها بذلك وأن يفوضوا الرئاسة للتحرك مع 
السلطة التنفيذية حول هذا الموضوع. وبررت للنواب عدم حضور الرئيسة 
العتبارات، لقد كنت مدافعا عنك باالجتماع ولم أكن ضدك. ومن المؤكد 
أنني ال يمكــن أن أصادر إرادة 27 نائبا اجتمــع التخاذ موقف معين ضد 

الضريبة أو غيرها.

الرئيسة: لم يكن ذلك أول موقف منك.



يركــز برنامــج عمــل الحكومــة )2019 - 2022( والــذي يحمــل عنوان “أمن اقتصادي واجتماعي مســتدام في إطار توازن مالــي” على البناء على 
مــا تحقــق مــن مكتســبات للوطــن والمواطنيــن فــي ظل الوصــول إلى تــوازن مالي بين المصروفــات واإليرادات مع االســتمرار فــي تحقيق نمو 
اقتصادي إيجابي واســتقرار نقدي وتنمية شــاملة.  وروعي عند إعداد البرنامج على أن يشــمل أهم التوجهات والسياســات والمبادرات المراد 
تحقيقهــا علــى امتــداد األعوام األربعة المقبلة بما يحافظ على األمن واالســتقرار، وتوفيــر الخدمات الالزمة ليظل المواطن هو محور التنمية 

وغاياتها األساسية.

بنــاء  العمــل  برنامــج  إعــداد  وتــم 
القادمــة  المرحلــة  علــى متطلبــات 
مــع االســتناد بشــكل أســاس علــى 
مخرجات ورش عمل عقدت تحت 
المســتقبلية(  )التطلعــات  عنــوان 
شارك فيها المسؤولون من مختلف 
القطاعات الحكومية، واستعرضوا 
خاللها أبرز التوجهات المســتقبلية 
المســيرة  مواصلــة  إلــى  الهادفــة 
التحديــات  ظــل  فــي  التنمويــة 
رؤيــة  مــع  يتوافــق  وبمــا  الماليــة، 

البحرين االقتصادية 2030.
تــم  البرنامــج،  وضــع  وعنــد 
التكليــف  بكتــاب  االسترشــاد 
الصــادر مــن عاهــل البــالد صاحــب 
عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
آل خليفــة، وخطــاب جاللتــه عنــد 
أداء الحكومة لليمين الدســتورية، 
وخالل بافتتاح دور االنعقاد األول 
مــن الفصــل التشــريعي الخامــس، 
التنميــة  متطلبــات  علــى  عــالوة 
التــوازن  وبرنامــج  المســتدامة، 

المالي.
التعــاون  إن  البرنامــج  ويؤكــد 
الســلطتين  بيــن  المشــترك 
ســيكون  والتنفيذيــة  التشــريعية 
عامال أساســيا لنجاح برنامج عمل 
الحكومــة، وأهــم مقومــات العمــل 
لتسيير دفة الوطن لألمام وتجاوز 
التحديــات، وَبــدء مرحلــة جديــدة 
وتحقيــق  والتنميــة  البنــاء  مــن 
المزيــد مــن المنجــزات، بمــا يعــود 
بالنفــع علــى المواطنيــن فــي كافــة 

مناحي الحياة.
بفضــل  أنــه  إلــى  البرنامــج  وأشــار 
القطاعــات  تنويــع  سياســات 
القطــاع  وتشــجيع  االقتصاديــة 
الخــاص، بلغ متوســط النمو للناتج 
 3.7 حوالــي  اإلجمالــي  المحلــي 
% باألســعار الثابتــة خــالل الفتــرة 
مــن العــام 2014 إلــى العــام 2017، 
وســجلت القطاعــات غيــر النفطية 
نموا في المتوســط السنوي بنسبة 

.% 4.4
وأوضــح أن معــدل النمو بلغ خالل 
العــام 2017 نســبة 3.8 %، بســبب 
الحركــة اإليجابيــة فــي القطاعــات 
غيــر النفطية التي تشــكل نحو 82 
% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
فــي  النمــو  انخفــض  حيــن  فــي 

القطاع النفطي بمعدل 0.7 %.
وأكــد البرنامج أن معــدل التضخم 
ظــل في حدود منخفضة تراوحت 
بين 1.4 % و2.8 % خالل األعوام 
تمــت  2017، كمــا  إلــى   2014 مــن 
آمنــة  المحافظــة علــى مســتويات 
مــن معــدالت البطالــة فــي حــدود 
أقــل مــن 4 %، نتيجــة االســتمرار 
والبرامــج  المبــادرات  تنفيــذ  فــي 

للمحافظة على هذه النسبة.

ارتفاع العجز في الميزانية

وقــال البرنامــج إنه علــى الرغم من 
النجــاح الذي تم تحقيقه في تنويع 
القطاعــات  تنميــة  عبــر  االقتصــاد 
أن  إال  المختلفــة،  االقتصاديــة 
اإليــرادات  علــى  ينعكــس  لــم  هــذا 
إن  إذ  النفطيــة،  غيــر  الحكوميــة 
اإليرادات النفطية تشكل ما يقارب 
اإليــرادات  إجمالــي  مــن   %  75
الحكوميــة فــي العــام 2017. وقــد 
أدى ارتبــاط اإليــرادات الحكوميــة 
بأســعار النفــط العالمية، إضافة إلى 
النمــو المنخفض في اإليرادات غير 
النفطيــة للحكومــة، إلــى عجــوزات 
متتالية فــي الميزانية العامة، تقدر 
بنحــو 10.02 % كنســبة مــن الناتج 
المحلــي اإلجمالي فــي العام 2017، 
وتراكــم الديــن العام ليصــل إلى 87 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن   %
مــع نهايــة النصــف األول مــن العــام 

.2018

نهاية النصف األول من 

العام 2018

وشدد البرنامج على أن معالجة هذا 
الوضــع ومواجهــة هــذه التحديات، 
والحفــاظ علــى االســتقرار النقــدي، 
االقتصاديــة  التطــورات  ومواكبــة 
تتطلــب  والعالميــة،  المحليــة 
قــوة  لتعزيــز  حثيثــة  جهــود  بــذل 
وتنويــع  الوطنــي  االقتصــاد 
قطاعاته والحفاظ على مكتســبات 
تطلعــات  وتحقيــق  المواطنيــن، 
وتحســين  المســتدامة،  التنميــة 
جــودة الخدمــات المقدمــة، وتعزيز 
الوضــع المالــي واســتدامته وتنويع 
تــوزان  واســتعادة  اإليــرادات 
الموازنة العامة. ومن هذا المنطلق، 
وللوصــول لهــذه الغايــات الرئيســة، 
تــم وضــع برنامــج عمــل الحكومــة 
 -  2019( المقبلــة  األربــع  للســنوات 

.)2022
العامــة  بالتوجهــات  يتعلــق  وفيمــا 
أن  إلــى  أشــار  فقــد  للبرنامــج، 
علــى  عملهــا  فــي  تركــز  الحكومــة 
ثوابــت أساســية قائمة علــى مبادئ 
واالســتدامة،  والتنافســية  العدالــة 
بيــن  المالــي  التــوازن  وتحقيــق 
اإليرادات والمصروفات الحكومية 
والتنميــة   ،2022 العــام  بحلــول 

المستدامة.
فــي  األساســي  التوجــه  أن  وبيــن 
هــو  ســيكون  القادمــة  المرحلــة 
مــع  المالــي  للتــوازن  الوصــول 
اقتصــادي  نمــو  علــى  المحافظــة 
إيجابــي واســتقرار نقدي من خالل 
لتصويــب  يــؤدي  محــدد  برنامــج 
والديــن  العامــة  الموازنــة  وضــع 
العــام، مــع ضمان جودة واســتدامة 
والصحيــة  االجتماعيــة  الخدمــات 
ومــا  واإلســكانية،  والتعليميــة 
حققتــه البحريــن مــن نســب عاليــة 
فــي عــدد مــن المؤشــرات كتعزيــز 
هــذه  علــى  الحكومــي  اإلنفــاق 
المــرأة  دور  وتعزيــز  الخدمــات، 
فــي المناصــب التنفيذيــة والحيــاة 
العامة، والنهوض بقطاعات الثقافة 

ورعاية الشباب والرياضة. 
وأوضــح البرنامــج أنــه يأتــي علــى 
رأس األولويــات فــي الفترة المقبلة 
واألمــن  الدفــاع  منظومــة  تعزيــز 
واالستقرار اللذين يمثالن األساس 
المجتمــع،  فــي  التنميــة  لعمليــة 
تطــور  ودعــم  العــدل  وتحقيــق 
وحقــوق  الديمقراطيــة  المســيرة 
بيــن  التعــاون  وتكريــس  اإلنســان، 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة 
فــي كل بمــا يخدم أهــداف التنمية، 

وتعزيز العالقات الخارجية.
وأكد أنه ســيتم العمــل على تطوير 
البنيــة التحتيــة بمــا يدعــم التنميــة 
االقتصــادي  والنمــو  المســتدامة 
مــع  الشــراكة  وتعزيــز  اإليجابــي، 
القطــاع الخــاص، واالســتمرار فــي 
والصــرف  الطــرق  شــبكات  تطويــر 
البنيــة  جاهزيــة  وتعزيــز  الصحــي، 
التحتيــة للطاقــة والميــاه والطاقــة 
النظيفــة، ورفــع كفــاءة واســتدامة 

الخدمات المقدمة.
واســتخدام  البيئــة  مجــال  وفــي 
أنــه  إلــى  البرنامــج  نــوه  المــوارد، 
ســيتم العمــل علــى تعزيــز الحمايــة 

وتحســين  البيئيــة،  واالســتدامة 
كفاءة اســتخدام وترشيد استهالك 
المــوارد والطاقــة، وتشــجيع إنتــاج 
المتجــددة  الطاقــة  واســتخدام 

واالستثمار فيها.
وفقــا  الحكومــي،  األداء  عــن  أمــا 
علــى  العمــل  فســيتم  للبرنامــج، 
القطــاع  وفاعليــة  كفــاءة  رفــع 
إنتاجيــة  وزيــادة  الحكومــي، 
اإلبــداع  العــام وتشــجيع  الموظــف 
والمعرفة واالبتكار، وتعزيز الرقابة 
والمســاءلة والشــفافية، وتحســين 
التخطيــط اإلســتراتيجي ومتابعــة 
األداء في كافة المؤسسات العامة.

وأشــار برنامــج عمــل الحكومة إلى 
أنه سيتم تحقيق هذه األهداف من 

خالل التوجهات التالية:
األساســية  الثوابــت  تعزيــز  أوالً: 
يهــدف  حيــث  والمجتمــع،  للدولــة 
األمــن  تعزيــز  إلــى  التوجــه  هــذا 
واالســتقرار في المجتمع، وتحقيق 
المســيرة  تطــور  ودعــم  العــدل 
الديمقراطيــة وفــق مبــادئ ميثــاق 
مملكــة  ودســتور  الوطنــي  العمــل 
البحريــن، مــع االســتمرار في جهود 
واســتيعاب  الشــاملة  التنميــة 
المجاالت التشــريعية المســتحدثة، 
مختلــف  مــع  العالقــات  وتعزيــز 
الدوليــة  والمنظمــات  العالــم،  دول 
تحقيــق  ويتطلــب  واإلقليميــة. 
ذلك تنفيــذ السياســات والمبادرات 

التالية:
عبــر  واالســتقرار  األمــن  حفــظ   .1
القــدرات  تعزيــز  فــي  االســتمرار 
وتطبيــق  والدفاعيــة  األمنيــة 
ســيادة  مبــدأ  وتأصيــل  القوانيــن 
األجهــزة  قــدرة  وتعزيــز  القانــون، 
المعنيــة لمواجهة الكوارث وحاالت 

الطوارئ.
الخارجيــة  العالقــات  تعزيــز   .2
مــن خــالل وتوطيــد ســبل التعاون 
لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  مــع 
الخليــج العربيــة والــدول الشــقيقة 
المملكــة  دور  وتقويــة  والصديقــة، 
فــي المنظمــات اإلقليميــة والدولية 

والتعاون معها.
الديمقراطــي  النظــام  تعزيــز   .3
خــالل  مــن  اإلنســان  وحقــوق 
بيــن  التعــاون  بآليــات  االرتقــاء 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذية، 
وتعزيــز التنظيم التشــريعي لمبادئ 
بهــا  المعتــرف  اإلنســان  حقــوق 
العمــل  ميثــاق  أحــكام  ضــوء  فــي 
الوطنــي ودســتور مملكــة البحريــن 
للمملكــة،  الدوليــة  وااللتزامــات 
وتعزيز العمل السياسي والحقوقي 
األساســية  الثوابــت  ظــل  فــي 
للدولــة وفق ميثاق العمــل الوطني 
ودســتور مملكة البحريــن، وتطوير 
قطــاع اإلعــالم واالتصــال، وتعزيــز 
القطاع العدلي وتحسين إجراءات 

التقاضي.
التشــريعية،  المنظومــة  تطويــر   .4
التشــريع  مواكبــة  عبــر  وذلــك 
اللتزامــات المملكة إقليميــا ودوليا، 
التشــريعات  وتحديــث  ومراجعــة 
فــي جميــع القطاعــات بما يتناســب 

مع المتغيرات المرحلية.
للبرنامــج،  الثانــي  الهــدف  أمــا 
الماليــة  “االســتدامة  فــي  فيتمثــل 

والتنمية االقتصادية”، فيهدف إلى 
تقليــص العجز في الميزانية العامة 
واســتقرار الديــن العــام، والوصــول 
المصروفــات  بيــن  المالــي  للتــوازن 
واإليــرادات مــع نهاية العــام 2022، 
نمــو  تحقيــق  فــي  االســتمرار  مــع 
واســتقطاب  إيجابــي،  اقتصــادي 
االســتثمارات بمــا يســاهم في خلق 
المزيــد مــن فــرص العمــل الواعــدة 
تنميــة  خــالل  مــن  للمواطنيــن 
النفطيــة وتنظيــم  القطاعــات غيــر 
والغــاز  النفــط  قطــاع  وتنميــة 
والصناعــات المرتبطة بهما في ظل 
اكتشــاف أكبــر حقــل للنفــط والغــاز 

بمملكة البحرين.
ســتعمل  الهــدف  لهــذا  ووفقــا 
مــن  عــدد  إصــدار  علــى  الحكومــة 
التشريعات والقوانين تهدف بشكل 
أســاس لتعزيز اســتدامة الصناديق 
التقاعديــة بمــا يضمــن قدرتها على 
اإليفــاء بالتزاماتهــا تجــاه األجيــال 
القادمة. وهو ما يتطلب تنفيذ عدد 
من السياســات والمبــادرات، والتي 

تشمل:
1. تنفيــذ برنامــج التــوازن المالــي، 
التــوازن  بتحقيــق  يعنــى  والــذي 
المالي بين المصروفات واإليرادات 
تنفيــذ  خــالل  مــن  الحكوميــة 

مبادرات برنامج التوازن المالي.
اقتصــادي  نمــو  تحقيــق   .2
دور  تعزيــز  خــالل  مــن  مســتدام 
أســاس  كمحــرك  الخــاص  القطــاع 
المحلــي  االقتصــاد  وتنويــع  للنمــو، 
القطاعــات  دعــم  خــالل  مــن 
االقتصاديــة ذات األولويــة )النفــط، 
الخدمــات  التحويليــة،  الصناعــات 
اللوجســتية،  الخدمــات  الماليــة، 
الســياحة، االتصــاالت وتكنولوجيــا 
تعزيــز  إلــى  إضافــة  المعلومــات(، 
والتنظيميــة  التشــريعية  البيئــة 
الالزمــة للقطاعــات الداعمــة للنمــو 
وتطويــر  وتعزيــز  االقتصــادي، 
لتشــجيع  االســتثمارية  البيئــة 
وريــادة  واالبتــكار  االســتثمار 
األعمال، واســتقطاب االستثمارات 
الداعمــة  والخبــرات  الخارجيــة 
القتصاد مســتدام، وتطوير صناعة 
مملكــة  وجعــل  الدوليــة  المعــارض 
ودوليــة  إقليميــة  وجهــة  البحريــن 
للمعــارض واالجتماعات، فضال عن 
تشجيع البرامج الثقافية بما يسهم 
في تعزيز قطاع السياحة الثقافية، 
تحســين  جهــود  فــي  واالســتمرار 
ربــط البحريــن باألســواق اإلقليمية 
السياســات  وتفعيــل  والدوليــة، 
المتعلقــة بالقطاع العقــاري، وتعزيز 
للقطــاع،  التنظيميــة  التشــريعات 
وتشــجيع  الغذائــي  األمــن  وتعزيــز 

االستثمار في هذا القطاع.
3. دعــم ســوق العمــل وتعزيــز دور 
والصغيــرة  الناشــئة  المؤسســات 
للنمــو  الداعمــة  والمتوســطة 
االقتصادي، واالســتمرار في توفير 
وتهيئــة  للمواطنيــن  عمــل  فــرص 
العمــل،  ســوق  لمتطلبــات  الشــباب 
البرامــج  توفيــر  فــي  واالســتمرار 
الداعمة؛ لضمان نمو بيئة األعمال.

4. الحفاظ على استدامة الصناديق 
التقاعديــة مــن خالل إســناد الهيئة 
العامــة للتأميــن االجتماعي التخاذ 
اإلجــراءات الكفيلــة بتقليــل العجــز 

االكتواري.
الــذي  الثالــث  الهــدف  ويتمحــور 
تحقيقــه  إلــى  الحكومــة  ستســعى 
ضمــن أولوياتها، حول تأمين البيئة 
إذ  المســتدامة،  للتنميــة  الداعمــة 
يهــدف هــذا التوجــه إلــى االرتقــاء 
والداعمــة  المقدمــة  بالخدمــات 
رأس  وإعــداد  الشــاملة،  للتنميــة 
النجــاح  فــي  يســاهم  بشــري  مــال 
المســتويين  علــى  االقتصــادي 
وتعزيــز  والوطنــي،  الشــخصي 
التعليــم  مجــاالت  فــي  الخدمــات 
وبيئــة  العمــل  وســوق  والصحــة 
التمكيــن، مــع رفــع كفــاءة وفاعلية 
الجهاز الحكومي وتحسين مستوى 
ويتطلــب  المقدمــة.  الخدمــات 
تنفيــذ  األهــداف  هــذه  تحقيــق 

السياسات والمبادرات التالية:
1. تطوير البنية التحتية وسياساتها 
بما يدعم التنمية المستدامة، وذلك 
عبــر وضع واعتماد سياســة وطنية 
تضمن االستخدام األمثل لألراضي 
والمحافظــة عليهــا كثــروة وطنيــة، 
وتحقيــق  السياســات  وتطويــر 
التكامــل فــي األنظمــة واإلجراءات 
مشــاريع  تنفيــذ  تســهل  التــي 
البنيــة التحتيــة واالســتثمار فيهــا، 
شــبكات  تطويــر  فــي  واالســتمرار 
الطــرق والصــرف الصحــي، وتعزيز 
للطاقــة  التحتيــة  البنيــة  جاهزيــة 
واســتدامة  كفــاءة  ورفــع  والميــاه 

الخدمات المقدمة. 
واســتدامة  جــودة  ضمــان   .2
الخدمات الصحية من خالل إعادة 
هيكلــة النظام في القطاع الصحي، 
وتنفيــذ برنامــج الضمــان الصحــي، 
وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار 
فــي القطاع الصحي، وزيادة كفاءة 
الصحيــة،  الخدمــات  وفعاليــة 
وتعزيز النظام الرقابي على القطاع 
الصحــي لرفــع الجــودة والســالمة، 
وتطويــر البرامــج الصحيــة لتعزيــز 
األمــراض،  ومكافحــة  الصحــة 
وتحســين خدمــات الصحــة العامــة 

لرفع المستوى الصحي العام.
الخدمــات  جــودة  ضمــان   .3
التعليمية، من خالل االســتمرار في 
تطويــر المناهج التعليميــة لمواكبة 
واالســتمرار  الممارســات،  أفضــل 
فــي تطويــر قطــاع التعليــم العالــي 
والبحث العلمي ومخرجاته لخدمة 
القطاعات األخرى، وتحسين جودة 
التعليــم والتدريــب الفنــي والمهني 
مــع ضمــان مواءمتها مــع متطلبات 
بجــودة  واالرتقــاء  العمــل،  ســوق 
وإدارة  التعليمــي  الــكادر  عمــل 
المدارس، وتشجيع القطاع الخاص 

لالستثمار في القطاع التعليمي.
4. توفيــر خدمات إســكانية مالئمة 
ومســتدامة، عبر تطوير السياسات 
اســتدامة  لضمــان  اإلســكانية؛ 
ومواصلــة  اإلســكانية،  الخدمــات 
تنفيذ األمر الملكي الســامي بتوفير 
وتقديــم  ســكنية،  وحــدة   40,000
حلــول إســكانية مبتكــرة ومتنوعــة 
القطــاع  دور  وتعزيــز  للمواطنيــن، 
برنامــج  فــي  والتوســع  الخــاص 
الســكنية  الخدمــات  لتوفيــر  مزايــا 

للمواطنين.
الخدمــات  جــودة  ضمــان   .5
االجتماعيــة والتمكيــن المجتمعــي 
عبــر تحديث األنظمة والتشــريعات 
االجتماعيــة،  بالخدمــات  المتعلقــة 
الطفــل  احتياجــات  تلبيــة  وتعزيــز 
واألســرة فــي الخدمــات المقدمــة، 
الفاعــل لتنفيــذ الخطــة  والتنســيق 
الوطنيــة لنهوض المــرأة البحرينية 
تنفيــذ  ومتابعــة   ،)2013-2022(
الجنســين،  بيــن  التــوازن  أوجــه 
دعــم  فــي  االســتمرار  وكذلــك 
وتمكين ورعاية الشــباب والرياضة 
مــن خــالل تنفيذ البرنامــج الوطني 
لتطويــر قطــاع الشــباب والرياضــة 
حصــول  وضمــان  )اســتجابة(، 
المسنين على الخدمات االجتماعية 
والرعايــة الالزمــة، وتوفير الحماية 
لهــم، وتطويــر البرامــج الخدماتيــة 
لألشــخاص  والرعائيــة  والتأهيليــة 
ذوي اإلعاقــة وتعزيز إشــراكهم في 
إلــى  إضافــة  القطاعــات،  مختلــف 
تطويــر برامج التمكيــن االقتصادي 

واألســر  لألفــراد  واالجتماعــي 
وتمكيــن  المحــدود،  الدخــل  ذوي 
مؤسســات المجتمــع المدني لتعزيز 

دورها التنموي.
واالســتدامة  الحمايــة  تنظيــم   .6
مواكبــة  خــالل  مــن  البيئيــة 
التشــريعات والقوانيــن واالتفاقات 
الدولية ألفضل الممارسات البيئية، 
وطنيــة  إســتراتيجيات  وتطويــر 
لحمايــة األوســاط البيئيــة وتعزيــز 
وتعزيــز  وتفعيلهــا،  البيئــي  الوعــي 
إدارة المناطــق المحميــة، وحمايــة 
واســتدامة تنــوع الحيــاة الفطريــة، 
وإدارة المخلفــات والمــواد الخطرة 
للتقليــل من آثارها، وزيــادة الرقابة 

لحماية المناطق البحرية.
7. تعزيــز كفــاءة اســتخدام الموارد 
كفــاءة  تحســين  عبــر  والطاقــة 
ترشــيد اســتهالك الموارد والطاقة، 
وتشــجيع إنتاج واستخدام الطاقة 
المتجــددة واالســتثمار فيها، ودعم 
تطبيقــات المبانــي الخضــراء ورفع 
معاييــر كفاءتهــا، واالســتمرار فــي 
البحريــة  الثــروة  علــى  المحافظــة 
اســتدامتها،  لضمــان  وتنميتهــا؛ 
لالســتخدام  إســتراتيجية  ووضــع 
علــى  والحفــاظ  للميــاه  األمثــل 

الموارد المائية.
8. االنتقــال مــن مقــدم للخدمة إلى 
بمــا  القطاعــات  بعــض  فــي  منظــم 
يضمــن تقديــم الخدمات بالشــراكة 
خــالل  مــن  الخــاص،  القطــاع  مــع 
فــي  الخــاص  بالقطــاع  االســتعانة 
تقديــم بعض الخدمــات الحكومية، 
واألطــر  التشــريعات  وتطويــر 

القانونية ذات العالقة.
القطــاع  وفاعليــة  كفــاءة  رفــع   .9
الخدمــات  تطويــر  عبــر  الحكومــي 
ومراكــز تقديــم الخدمــة؛ لتحقيــق 
رضــا وثقــة المتعامليــن، ومراجعــة 
العمليــات  هندســة  وتحديــث 
والخدمات الحكومية وتكاملها بين 
الجهــات الحكوميــة، وتعزيــز ثقافة 
التنافســية  مبــادئ  وتعزيــز  التميــز 

لتحقيق اإلنجازات.
الموظــف  إنتاجيــة  رفــع   .10
الحكومي وتعزيز اإلبداع والمعرفة 
واالبتكار، باعتماد تطوير سياسات 
القطــاع  فــي  البشــرية  المــوارد 
الحكومــي، ورفع قــدرات وكفاءات 
مــن  الحكومــي  القطــاع  موظفــي 
خالل التدريب والتطوير المســتمر، 
وتعزيــز الرضا الوظيفــي واالنتماء 
حاضنــة  بيئــة  وخلــق  المؤسســي، 

للبحوث واإلبداع.
والمســاءلة  الرقابــة  تعزيــز   .11
والشفافية من خالل تفعيل أدوات 
األجهــزة  فــي  الداخليــة  الرقابــة 
اآلليــات  وتعزيــز  الحكوميــة، 
الرقابــة  ديــوان  تقاريــر  لمتابعــة 
دور  وتطويــر  واإلداريــة،  الماليــة 
والمزايــدات،  المناقصــات  مجلــس 
واللوائــح  اإلجــراءات  وتطويــر 
الحكوميــة  للجهــات  الداخليــة 
والشــفافية،  المســاءلة  يعــزز  بمــا 
وعمليــات  إجــراءات  وتطويــر 
الحكوميــة،  والمدفوعــات  الشــراء 
متطلبــات  ممارســات  وتحســين 
الحوكمــة، وتطوير وتعزيز التعاون 
مــع الســلطة التشــريعية والجهــات 

الرقابية.
التخطيــط  تحســين   .12
األداء  ومتابعــة  اإلســتراتيجي 
تعزيــز  خــالل  مــن  الحكومــي 
اإلســتراتيجي  التخطيــط  مفهــوم 
المعلومــات  توافــر  علــى  المبنــي 
ونشــر  الدقيقــة  واإلحصــاءات 
ثقافته، ومتابعة تنفيذ برنامج عمل 
القيــاس  ثقافــة  وتعزيــز  الحكومــة 

باستخدام مؤشرات األداء.
13. تبنــي التقنيــات الحديثــة فــي 
الحكوميــة،  القطاعــات  مختلــف 
إلــى  االنتقــال  بتشــجيع  وذلــك 
الســحابية،  الحوســبة  خدمــات 
وتعزيــز األمــن الســيبراني، وتعزيــز 
التحول إلى الخدمات اإللكترونية، 
المكانيــة  المعلومــات  وتوفيــر 

وحوكمتها.

المنامة - بنا
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خلف: االستقرار المالي يعّزز وتيرة التنمية
ديــنــار ــف  ألـ  58.6 ـــ  ب ــا  طــلــًب  72 عــلــى  ــق  ــواف ت ــانــي”  ــمــب ال ــة  ــان “صــي

والتخطيــط  البلديــات  األشــغال وشــؤون  وزيــر  تــرأس 
العمرانــي عصــام خلف االجتماع الخامــس للجنة صيانة 
المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشــغيلية 
ضمــن مبــادرة تقليص المصروفات التشــغيلية للحكومة 
ضمــن المبادرات الســت لبرنامج التــوازن المالي الهادف 
لتحقيق التوازن بين المصروفات واإليرادات الحكومية 

بحلول عام 2022.
)مــن  ــا  حكوميًّ طلًبــا   147 الخامــس  االجتمــاع  بحــث 
وزارات وهيئــات( تمــت الموافقــة علــى 72 طلًبــا منهــا 
بقيمــة 58,683 دينــار بعد أن تمت دراســة كافة الطلبات 
دراســة مســتفيضة، حيــث قــام فريــق العمــل مــن ذوي 
والكهربــاء  العمــارة  مجــاالت  فــي  والخبــرة  التخصــص 
والميكانيــكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف 
على األعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه األعمال 
قبــل الــرد علــى طلبــات الصيانــة، وبذلك يكــون مجموع 
الطلبــات التــي تمــت دراســتها منــذ بدايــة عمــل الفريــق 
ــا مــن )وزارات وهيئــات(  إلــى حينــه 316 طلًبــا حكوميًّ
تمــت الموافقــة علــى 179 طلًبــا منهــا، وســوف تســتلم 

وزارة المالية واالقتصاد الوطني توصيات الفريق، ليتم 
بعدهــا إعــداد التقاريــر الالزمة ليتم عرضهــا على اللجنة 
الوزاريــة للشــؤون الماليــة وضبط اإلنفاق التي ســتتخذ 
القــرار النهائي بشــأنها إما بالموافقــة أو الرفض أو إعادة 

التقييم.
ودعــا وزيــر األشــغال إلــى ضــرورة أن تتضاعــف الجهود 

للخــروج بالنتائــج المرجوة والمأمولة لمــا فيه المصلحة 
العامــة، مشــدًدا علــى أن مثل هذه المبــادرات تعمل على 
اإلســهام في اســتدامة األوضاع المالية واســتقرارها بما 
يصــب في اســتمرار تعزيز وتيرة التنميــة لصالح الوطن 
اســتدامة  لضمــان  صلبــة  قواعــد  وترســيخ  والمواطــن 

الموارد الوطنية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

انطلقــت النســخة الخامســة مــن مهرجــان البحرين للتســوق “البحرين تتســوق”، الفعاليــة الترفيهيــة العائلية األضخم على مســتوى المملكة، 
والتي تستمر على مدار 30 يوًما خالل الفترة من 1 يناير وحتى 2 فبراير 2019. 

المملكــة  ومقيمــي  زوار  منــح  ســبيل  وفــي 
بالجوائــز  حافلــة  فريــدة  تســوق  تجربــة 
والمرح، بدأت المجمعات التجارية المشاركة 
الفعاليــات  مــن  متنوعــة  باقــة  اســتضافتها 
الشــيقة التي تناسب جميع أفراد العائلة، مما 
يســاهم فــي نشــر أجــواء الفــرح بيــن الصغار 
ال  تجربــة  علــى  الجميــع  ليحصــل  والكبــار؛ 

تنسى طوال فترة المهرجان.
وأقام مجمع السيف - المحرق فعالية الفنون 
الشعبية خالل عطلة نهاية األسبوع الماضي، 
بينمــا اســتضافت مدينــة الذهــب فــي الفترة 
ذاتهــا “عــرض الجربــة”، إذ عملــت الفعاليتــان 
بالموســيقى واألغانــي  الــزوار  تعريــف  علــى 
الشــعبية. كمــا يســتضيف مجمــع  التقليديــة 
العالــي منصــة تصويــر المــرآة العمالقــة التي 

الصــور  بالتقــاط أروع  المجمــع  لــزوار  تتيــح 
مــع األهــل واألصدقاء مــن 3 ولغاية 19 يناير 

الجاري. 
خــالل  األســبوع  نهايــة  عطــالت  وستشــهد 
األســابيع المقبلــة مــن المهرجــان المزيــد مــن 
الفعاليات لمواكبة اإلقبال الكبير للمتسوقين، 
البحريــن  فــي  والمقيمــون  الــزوار  وســيكون 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  مــع  موعــد  علــى 
األنشــطة داخل المجمعــات التجارية؛ بغرض 
نشــر األجــواء االحتفالية فــي مختلف أنحاء 

المملكة.
ويســتضيف مجمع السيف – ضاحية السيف 
“استعراض المشي على الثلج” من تاريخ 10 
وحتــى 12 ينايــر الجــاري. كمــا سيســتضيف 
مجمــع األفنيــوز اســتعراض الجمبــاز الحافل 

بالحــركات البهلوانيــة المبهــرة، إذ سيســتمتع 
الفتــرة  فــي  التجاريــة  المجمعــات  زوار  بهــا 
مجمــع  يســتضيف  أن  المقــرر  ومــن  ذاتهــا. 
 2 10 ينايــر وحتــى  الفتــرة  البحريــن خــالل 
فبرايــر المقبــل فعاليــة “بليــارد القــدم”، التــي 
توفــر أجــواء مــن التنافســية. وســتنطلق من 
فعاليــة   2019 ينايــر   26 ولغايــة   10 تاريــخ 
“أنبــوب الصــوت” التــي تمكــن األطفــال مــن 
تأليف معزوفات موسيقية مميزة باستخدام 
أصواتهم. كما سيكون لمحبي التسوق موعد 
فــي كل عطلــة نهايــة أســبوع مــن تاريــخ 10 
المقبــل مــع الســوق  2 فبرايــر  ينايــر وحتــى 
الخارجيــة )Pop Up Market( التــي ينظمهــا 
مجمــع ذي كورتيــارد ويضــم مجموعــة مــن 

المطاعم وتجار التجزئة.

أيًضــا مشــاركة مجمــع  المهرجــان  وسيشــهد 
جاليريــا بفعاليــة ألعــاب الواقــع االفتراضــي، 
التــي ســتمنح محبــي األلعــاب تجربــة مليئــة 
10 وحتــى  تاريــخ  مــن  والتشــويق  باإلثــارة 
19 ينايــر الجاري. فضالً عن ذلك، يســتضيف 
متجــر ايكيــا مــن تاريــخ 10 ينايــر وحتــى 2 
فبراير 2019، صندوق الظالل، وهي الفعالية 

أبــرز  بأحــد  الجمهــور  لتعريــف  تهــدف  التــي 
الشــيخ  وهــو  البحرينــي  األدب  شــخصيات 
المقــرر  آل خليفــة. ومــن  راشــد  بــن  عيســى 
التجاريــة  المجمعــات  باقــي  تســتضيف  أن 
األســبوع  الفعاليــات  مــن  المزيــد  المشــاركة 
المقبــل. وإضافــة إلــى ذلك، سيشــهد يوم 17 
لمهرجــان  الرئيســة  الفعاليــة  انطــالق  ينايــر 

“البحريــن تتســوق” وهــي “مدينــة المهرجان” 
التي ستقام على أرض حلبة البحرين الدولية 
بالصخيــر، بصفتها شــريك مدينــة المهرجان.  
وســتمتاز هــذه الفعاليــة بأجوائهــا االحتفالية 
الفعاليــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  مــع 
واألنشطة الترفيهية العائلية المالئمة لجميع 
األعمار، إضافة إلى ألعاب الكرنفال والجوائز، 
والسوق الخارجية، والعروض الحية الشيقة 
العــروض  جانــب  إلــى  الخارجيــة،  والســينما 
الموسيقية لعدد من الفرق المحلية المبدعة.

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

“البحرين تتسوق” يقدم حزمة فعاليات للترفيه العائلي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

الرفاع - قوة الدفاع

زار وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي مدرســة ســافرة االبتدائيــة اإلعداديــة للبنــات، واطلــع 
علــى المشــاريع التربويــة التــي تنفذها المدرســة، ومــن بينها مشــروع “حديقة أصدقــاء البيئة” الذي 
شاركت فيه طالبات الحلقتين األولى والثانية بغرس شتالت زراعية تحمل أسماء للقيم األخالقية 
المختلفة؛ بهدف تعزيز قيم المواطنة لدى الطالبات وتشــجيعهن على المحافظة على نظافة البيئة 
المدرســية وجعلها بيئة جاذبة للتعلم، ومشــروع “صنع بأيدينا” الذي يتضمن أعمااًل يدوية من عمل 
الطالبــات بإشــراف مــن معلمــات التربيــة الفنيــة والتربية األســرية ويتم عرضها في معــرض اإلنتاج 
المدرســي. كمــا اطلــع النعيمــي علــى متحف المدرســة الذي يضم عــدًدا من المجســمات التي تعكس 
تاريــخ وحضــارة البحريــن، والتي تحتوي على رمز التصفح الســريع )QR( الــذي يمّكن الطالبات من 
إثــراء معلوماتهــن بشــأن المقتنيات التراثية فــي المتحف، وذلك في إطار تفعيل المدرســة للتمكين 
الرقمي في المناهج واألنشــطة الدراســية، وتابع الوزير كذلك جهود المدرســة في تشجيع الطالبات 
علــى القــراءة مــن خــالل مشــروع “اقــرأ” الــذي ســاهم فــي االرتقــاء بمهــارات القــراءة والكتابة لدى 
الطالبات، إلى جانب مشاركتهن المتميزة في تحدي القراءة العربي، وحصولهن على مراكز متقدمة 

على الصعيد المحلي، بمن فيهن طالبات من ذوات صعوبات التعلم. 

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه 
بالقيادة العامة صباح أمس، الفريق الركن عيد بن عواض الشــلوي قائد القيادة العســكرية الموحدة 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الفريق الركن عبدهللا بن حسن النعيمي وزير شؤون 
الدفــاع الفريــق الركــن ذيــاب بــن صقر النعيمي رئيــس هيئــة األركان. ورحب القائد العــام لقوة دفاع 
البحريــن بقائــد القيــادة العســكرية الموحــدة لمجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية، مشــيًدا خالل 
اللقــاء بالجهــود الطيبــة التي تبذلها القيادة العســكرية الموحدة في ترســيخ وحــدة الهدف والمصير 
الــذي يربــط دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة . حضــر اللقاء اللــواء الركن حســن محمد 
ســعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري محمد هاشــم السادة مدير التعاون العسكري، 

واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة األركان للعمليات.

النعيمي يطلع على مشاريع “سافرة للبنات”

إشادة بجهود القيادة العسكرية الموحدة في ترسيخ التعاون

16local@albiladpress.com

األربعاء
9 يناير 2019 

3 جمادى األولى 1440
وزير الداخلية يشيد بدور جهاز الشرطة الخليجية
الجريمة ــن  م ــة  ــاي ــوق ال ــي  ف والــمــســاهــمــة  ــيــة  األمــن األجـــهـــزة  ربـــط 

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
صباح أمس، مدير جهاز الشــرطة الخليجية العقيد مبارك 

سعيد الخييلي، وذلك بحضور نائب رئيس األمن العام.
ورّحــب الوزيــر برئيــس جهــاز الشــرطة الخليجيــة، منّوًهــا 
إلــى أهميــة دور الجهــاز فــي الربــط بيــن األجهــزة األمنيــة 
قواعــد  خــالل  مــن  التعــاون  مجلــس  بــدول  والشــرطية 
البيانات المشــتركة، والمســاهمة في الوقايــة من الجريمة 

ومكافحتهــا، وإيجــاد شــراكات إقليمية ودولية بالتنســيق 
مــع المنظمــات العاملة في هــذا المجال، األمر الذي يســهم 
فــي التعامــل بفاعلية مــع التحديــات والمتغيــرات األمنية 
المتســارعة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة 

للحدود.
البرامــج  علــى  الداخليــة  وزيــر  اطلــع  اللقــاء،  وخــالل 
الخليجيــة  الشــرطة  جهــاز  بهــا  يقــوم  التــي  والمشــاريع 
فــي إطــار المهــام والمســؤوليات الموكلــة إليــه، باإلضافــة 
إلــى الجهــود المبذولــة لالرتقــاء بــاألداء لدعــم منظومــة 

اإلرهــاب  مكافحــة  فــي  الخليجيــة  األمنيــة  المعلومــات 
والجريمــة المنظمــة، فــي إطــار العمــل علــى توفيــر البيئــة 

اآلمنة لدول مجلس التعاون.
وقــد تــم خالل اللقاء، بحث عــدد من الموضوعات األمنية 
المهمــة ذات االهتمــام المشــترك، فــي إطار تعزيــز التعاون 
والتنســيق فــي مجــال العمــل األمنــي والبنــاء علــى مــا تم 
التحديــات  لمواجهــة  بــاألداء  االرتقــاء  بهــدف  تحقيقــه، 
األمنيــة المشــتركة. حضــر اللقــاء مدير عــام اإلدارة العامة 

لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني.

المنامة - وزارة الداخلية

الصخير - جامعة البحرين المنامة - وزارة اإلسكان

أعلنــت جامعــة البحريــن أنهــا أصبحــت مــن أولــى الجامعــات فــي تطبيــق تقنيــة “سلســلة ربــط الحســابات” )Blockchain( علــى مســتوى العالــم 
الستصدار شهادات التخرج، وذلك في افتتاح مؤتمر “تطبيقات تقنية سلسلة ربط الحسابات” الذي أقيم بفندق الدبلومات أمس.

وتتعــاون جامعة البحرين مع شــركة )Learning Machine( المتخصصة 
في تقنية سلســلة ربط الحســابات، وســبق لهذه الشــركة أن طبقت هذه 
التقنيــة فــي جامعــة ماساتشوســتس للتكنولوجيــا )MIT( التــي تعــد مــن 

أعرق الجامعات الرائدة وأهمها في العالم. 
واســتصدار الشــهادات الجامعيــة عبــر تقنيــة “سلســلة ربــط الحســابات” 
يضمن إصدار شــهادات رقمية موثقة غير قابلة للتزوير ويمكن إرســالها 

ومشاركتها مع جهات العمل والتوظيف والجامعات بكل سهولة ويسر.
ــر رئيــس جامعــة البحريــن ريــاض حمزة عــن فخره  وبهــذه المناســبة، عبَّ
واعتزازه بهذا االعتماد، قائاًل “نحن فخورون بأن تصبح جامعة البحرين، 
الجامعــة الوطنيــة األولــى على مســتوى البحريــن والمنطقة فــي تطبيق 
سلســلة ربــط الحســابات فــي اســتصدار الشــهادات الرقميــة الموثقــة”، 
موضًحا أنه “ســيكون لكل طالب ملف رقمي، يمكنه من إرســال الشــهادة 
بطريقــة ســريعة وآمنــة لجهة العمل، أو للجامعة التــي يريد االلتحاق بها 
مســتقباًل”.  وقــال حمــزة “بدأنــا فــي تطبيــق هــذه التقنيــة على شــهادات 
الدراسات العليا، وسوف نتحول إلى إصدار شهادات البكالوريوس وفق 
هذه التقنية تدريجًيا في الفصول الدراسية المقبلة”، مؤكًدا أن “التحول 

نحــو تطبيــق تقنيــة سلســلة ربــط الحســابات تتــالءم مــع مكانــة مملكــة 
البحريــن، كدولــة رائدة في اســتخدام أحدث التقنيــات، ورؤية البحرين 

االقتصادية 2030 في تعزيز مبادئ الشفافية والتنافسية والعدالة”. 
وقالــت نائــب رئيــس شــركة Learning Machines ناتالي سمولينســكي 
“هنــاك طلــب متزايــد عالمًيــا علــى الشــهادات والســجالت اإللكترونيــة، 
ومــا يميزنــا عن الشــركات األخرى التــي تقدم خدمات إصدار الشــهادات 
اإللكترونيــة، هــو أننــا نوفــر ســجالت وشــهادات إلكترونيــة مــدى الحياة 

لطلبة جامعة البحرين وخريجيها”.

تنفيــًذا ألمــر ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة بتوزيــع 5000 وحــدة ســكنية، والتي أمر بها ســموه خالل الملتقــى الحكومي الذي عقد مؤخًرا، أكدت وزارة اإلســكان 

استمرارها في توزيع مشروع “إسكان ضاحية الرملي”.

توزيــع  إجــراءات  أنَّ  الــوزارة  وأضافــت 
الرملــي  ضاحيــة  مشــروع  وحــدات 
حتــى  ستســتمر  المنتفعيــن  للمواطنيــن 
منتصف الشهر الجاري، وذلك وفًقا لخطة 
 5000 الـــ  لتوزيــع  الموضوعــة  التوزيــع 
وحدة ســكنية التي أمر بها سموه، مشيرًة 
إلــى أن مشــروع إســكان ضاحيــة الرملــي 
المدرجــة  الرئيســية  المشــاريع  أحــد  يعــد 
ضمن برنامج عمل الحكومة التي التزمت 
بــه وزارة اإلســكان ببنــاء 25 ألــف وحــدة 
لاللتــزام  وْفقــًا   )2015-2018( ســكنية 
الخــاص بقطاع الســكن االجتماعي الوارد 
فــي برنامج عمل الحكومــة، والمنبثق عن 
التوجيــه الملكــي الســامي ببنــاء 40 ألــف 

وحدة سكنية. 

وأكــدت الــوزارة المضــي فــي إنهــاء هــذا 
مــن  المحــددة،  المواعيــد  وفــق  االلتــزام 
خالل طرح المزيد من البرامج والخدمات 

التي تكفل استقرار المواطن البحريني.
من جانبهم، عّبر المواطنون المســتفيدون 

من مشــروع ضاحيــة الرملي عن فرحتهم 
بحصولهــم علــى تلــك الوحدات الســكنية، 
مؤكدين أن توجيهات سموه محل اعتزاز 
وتقدير، والتي تســهم في اســتقرار األســر 

البحرينية.

العمل وآمنة لجهة  الشهادة بطريقة سريعة  ملف رقمي لكل طالب إلرسال  ــد ــهـ ــعـ تــــنــــفــــيــــًذا ألمــــــــر ســــمــــو ولــــــــي الـ

جامعة البحرين رائدة في تطبيق تقنية “سلسلة ربط الحسابات” “اإلسكان” تستمر بتوزيع أكثر من 1200 وحدة في الرملي

النسخة الخامسة 
للمهرجان تشهد 

المزيد من األنشطة 
لمواكبة اإلقبال الكبير



عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة 7 متهميــن، اثنــان منهــم مــن جنســية إفريقيــة والبقية بحرينيــون بينهــم أب وابنه، 
وأدانتهــم بتكويــن شــبكة لتهريــب نبــات الماريغوانــا المخــدر والمؤثــر العقلــي “الشــبو”، والتــي تم اكتشــافها عقب وصــول أحد 
األفارقة لمطار البحرين الدولي وبحوزته 3 كيلوغرامات من “الشبو”؛ وذلك بسجن المتهم الرئيس )النزيل في سجن جو ويدير 
عملياتــه منــه كونــه محكومــا بقضيــة بيع مخدرات ســابقة ومســجون لمــدة 10 ســنوات( إضافــة للمتهمين اإلفريقييــن لمدة 10 

سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ 5000 دينار.

مــن  الرابــع  المتهــم  بإعفــاء  قضــت  كمــا 
العقــاب، فيمــا ســجنت المتهــم الخامــس 
ســنوات   5 لمــدة  الرابــع(  المتهــم  )والــد 
وغرمتــه مبلــغ 3000 دينــار، كما ســجنت 
المتهم السادس لمدة 3 سنوات وحبست 
وأمــرت  واحــدة،  ســنة  لمــدة  األخيــر 
بإبعــاد المتهميــن اإلفريقييــن نهائيــا عــن 
البــاد عقــب تنفيــذ العقوبــة المقضي بها 

وبمصادرة المضبوطات.
وتشــير أوراق التحقيق إلــى أن تحريات 
قــد  كانــت  المخــدرات  مكافحــة  إدارة 
توصلــت إلى معلومات مفادها أن المتهم 
األول )زعيم الشــبكة الذي يقضي عقوبة 
السجن إلدانته بواقعة بيع مواد مخدرة(، 
يتــرأس شــبكة تعمل على تهريــب المواد 
المخدرة، وأنه يتواصل مع أفراد الشبكة 
مــن خــال هاتــف نقــال تــم تهريبــه إلــى 
والتأهيــل  اإلصــاح  إدارة  فــي  محبســه 

)سجن جو(.
كمــا توصلــت التحريــات إلــى أن المتهــم 
المذكــور يعمــل علــى التنســيق فيمــا بين 
الرابــع  والمتهميــن  األفارقــة  المتهميــن 
التهريــب  بعمليــات  للقيــام  والخامــس 

والترويج للمواد المخدرة.
فتــم تكثيــف أعمــال التحــري، وأســفرت 
عن أن شــخصا إفريقيا مقيما في منطقة 
الجفير هو من ينســق العمل مع المهربين 
القادميــن مــن بــاده، كمــا ويعاونهــم في 
وحتــى  الرابــع  مــن  المتهميــن  الترويــج 

السادس.

وأفادت التحريــات من خال المعلومات 
أن أحــد المتهميــن األفارقــة ســيصل إلى 
الجويــة  الرحــات  إحــدى  علــى  البــاد 
بتاريــخ 19 أبريــل 2018، فتــم الترتيــب 

لترقب وصوله والقبض عليه.
للبــاد  الثالــث  المتهــم  وبمجــرد وصــول 
تــم التدقيــق في عملية تفتيشــه، وتمكن 
ضبــاط الجمارك مــن العثور بحوزته على 
كمية من المؤثر العقلي “الشبو” بلغ وزنها 
3135.1 غــرام، والتــي كانــت مخبــأة في 
حقيبة مابسه، كما عثروا كمية من نبات 
 177.4 وزنهــا  بلــغ  المخــدرة  الماريغوانــا 

غرام.
وبســؤاله عــن الشــخص الــذي سيتســلم 
منــه تلك المــواد قرر أن شــخصا بحرينيا 
سيســتقبله فــي المطــار لكنــه ال يعلم عنه 
أيــة معلومــات، فتم إطاقــه بمراقبة من 
أفراد شرطة مكافحة المخدرات، والذين 
حضروا للقبض على المتهم، حتى شوهد 
المتهــم الرابــع وهــو يقتــرب مــن المتهــم 
الثالــث فتم القبض عليهمــا، وقرر األخير 
أنــه يعلــم بمــا فــي حــوزة المتهــم الثالــث 
وأنــه حضر الســتقباله لهذا الســبب، ودل 
أفراد الشــرطة على المتهم الثاني المقيم 

في منطقة الجفير.
اعتــرف  الرابــع  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 
أنــه كان قــد تعــرف علــى المتهــم األول 
)زعيــم الشــبكة( فــي العــام 2007، حيــث 
الشــركات  بإحــدى  معــا  يعمــان  كانــا 
الوطنيــة، وقــرر أنــه يتلقــى األوامــر مــن 

جــو”  “ســجن  فــي  النزيــل  األول  المتهــم 
مــن خــال االتصــاالت التــي يتلقاهــا منه 
وهــو بداخــل محبســه، والــذي طلــب منه 
سابقا اســتقبال شخص إفريقي، وعندما 
حضر للباد علم أنه يحمل معه “الشــبو”، 
وكان الكميــة بذلــك الحيــن 750 غرامــا، 
أعطاه منها األول 10 غرامات الســتعماله 
الشــخصي، مضيفا أنه شــارك فــي عملية 
ثانيــة اســتقبل فيهــا آخر يحمــل بحوزته 

950 غراما من ذات المؤثر العقلي.
كمــا قــرر المتهــم الرابــع أنــه هــو أول مــن 
استقبل المتهم الثاني حال حضوره أول 
مــرة للبــاد وكان بحوزته 3 كيلوغرامات 
مــن مادة الحشــيش المخــدرة، وأنه على 
علــم بــأن المتهــم حضــر وبحوزتــه تلــك 
بعــض  فــي  األول  المتهــم  وأن  المــادة، 
األحيــان يطلــب منه نقل المخــدرات إلى 
والــده )المتهــم الخامــس( لــوزن وتقطيــع 
المخــدرات؛ كــون أنه ال يعرف شــيئا بهذا 
المجال، وأن دوره يقتصر على اســتقبال 
الحاضرين للباد وبحوزتهم المخدرات.

تلقــى  بأنــه  أفــاد  الواقعــة  هــذه  وبشــأن 
اتصــاال مــن المتهــم األول، والــذي طلــب 
منــه اســتقبال المتهــم اإلفريقي؛ ليســتلم 
منه الكمية التي جلبها معه، بحيث يقوم 
بتسليمها إلى شخص آخر، فتمت مراقبة 
المــكان في انتظــار المتفق عليه ليســتلم 
الشــخص المشار إليه ذلك المؤثر العقلي، 
إال أن الموعــد معــه تغيــر زمانــه ومكانــه، 
وتم االتفاق على أن يكون اللقاء بمنطقة 

األول  المتهــم  أمــر  إذ  عيســى،  مدينــة 
المتهم الرابع بوضع المخدرات في مكان 
بجانــب ســور إحدى المــدارس، وبمراقبة 
المــكان بعــد وضعــه فــي الركــن المتفــق 
 3 عليــه حضــرت ســيارة تبيــن أن فيهــا 

أشخاص ترجل أحدهم وأخذ الكيس.
للســيارة  اإلدارة  شــرطة  أفــراد  فتوجــه 
للقبــض علــى المتهم الــذي اســتلم المواد 
المخــدرة، والذي قاومهم مقاومة عنيفة، 
الســيطرة فيهــا عليــه اســتخدام  تطلــب 
وفقــا  عليــه  القانونيــة  الجبريــة  القــوة 
لألنظمــة المتبعــة في مثل هــذه الحاالت 

وتم تقييد حركته.
إلــى ذلك أحالت النيابــة العامة المتهمين 
الستة للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 

19 أبريل 2018، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهم األول:

1. اشــترك بطريقــي التحريــض واالتفاق 
مــع المتهميــن الثانــي وآخريــن مجهولين 
“ماريغوانــا”  مخــدرة  مــادة  جلــب  علــى 
العقلــي  والمؤثــر  االتجــار،  بقصــد 
الميتامفيتاميــن “الشــبو”، بــأن اتفــق مــع 
آخــر مجهــول علــى جلــب المتهــم الثانــي 
للمواد المخدرة وحرض الثاني بواســطة 
الثالث واتفق معه ومع آخر مجهول على 

إدخالها لمملكة البحرين بقصد االتجار.
2. مّول بواســطة المتهم الســادس عملية 
الجلــب بقصــد االتجــار، وذلــك بــأن ســلم 
قيمــة المواد المخدرة التــي جلبها الثاني 
بواســطة  البحريــن  إلــى  نيجيريــا  مــن 

السادس.
ثانيا: المتهم الثاني:

1. جلــب بقصــد االتجــار بالمؤثــر العقلــي 
الميتامفيتامين “الشبو” في غير األحوال 

المرخص بها قانونا.
2. اشــترك بطريقــي االتفــاق والمســاعدة 
علــى  مجهــول  وآخــر  األول  المتهــم  مــع 
جلــب المــادة المخــدرة والمؤثــر العقلــي 

بقصد االتجار، من باده.
3. لم يجدد رخصة اإلقامة الصادرة إليه 
والتي تؤهله لإلقامة في مملكة البحرين 

بطريقة مشروعة.
4. حــاز مــادة إباحيــة داخــل نظــام تقنية 
المعلومــات وهــو هاتفــه النقال، بــأن حاز 

صورا إباحية في هاتفه.
ثالثــا: المتهم الثالث: جلب بقصد االتجار 
مادة الماريغوانا المخدرة والمؤثر العقلي 
الميتامفيتامين “الشبو” في غير األحوال 

المصرح بها قانونا.
رابعا: المتهم الرابع: تســّلم بقصد االتجار 

المؤثــر العقلــي الميتامفيتاميــن “الشــبو” 
من المتهم الثاني بعد جلبها للمملكة بناء 

على طلب المتهم األول.
خامسا: المتهم الخامس:

1. حاز بقصد االتجار المؤثر المذكور في 
غير األحوال المرخص بها قانونا.

مــادة  التعاطــي  بقصــد  وأحــرز  حــاز   .2
العقلــي  والمؤثــر  المخــدرة  الحشــيش 
“الشــبو” فــي غيــر األحــوال المرخــص بها 

قانونا.
بقصــد  حــاز  الســادس:  المتهــم  سادســا: 
االتجــار المؤثــرات العقليــة التــي جلبهــا 

المتهم الثاني بقصد االتجار.
سابعا: المتهم السابع:

1. شــرع في تسلم المؤثر العقلي “الشبو” 
بقصد االتجار في غير األحوال المرخص 
بهــا قانونــا وقد خاب أثر الجريمة لســبب 
خــارج عــن إرادتــه وهــو ضبطــه متلبســا 

بالجريمة.
2. أحــرز بقصد التعاطي مادة الحشــيش 
المخــــــــــــدرة، والمؤثريــــــــــــــن العقلييـــــــــن 

“األمفيتامين والديازيبام”.
3. حــاز مــادة إباحيــة داخــل نظــام تقنية 
المعلومــات وهــو هاتفــه النقال، بــأن حاز 
صورا إباحية في هاتفه وبطاقة الذاكرة.

عقوبات بين سنة و10 سنوات على مهربي مخدرات
الشبكـــــــة تــضــــــــــــم 7 متـهـمـيـــــــــــــــن بيـنـــهــــــــــــــــــم إفريـقـيـــــــــــــــــــــان

براءة متهم باحتالل مركز شرطة الخميس من إدانة “السالمة الوطنية”
ســــــــــنــــــــــوات  5 بـــــــــالـــــــــســـــــــجـــــــــن  ســــــــــــابــــــــــــًقــــــــــــا  مــــــــــحــــــــــكــــــــــوم 

قضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى ببراءة شاب من أصل 19 متهما باحتالل مركز شرطة الخميس 
والمدان سابقا من جانب محكمة السالمة الوطنية بالسجن 5 سنوات؛ مما نسب إليه من اتهامات لخلو األوراق 
عليهم  الحكم  وآخرون سبق  أنه  للمعارض  أسندت  العسكرية  النيابة  وكانت  الواقعة.  في  اشتراكه  يثبت  مما 

بتاريخ 16/3/2011، ارتكبوا اآلتي:

أوال: المتهمون جميعا:
أحد  احتال  بالقوة  حاولوا   -  1
المباني المخصصة لمصالح حكومية 
الخميس  شرطة  بمركز  والمتمثل 
ذلك  على  جميعا  اتفقوا  بأن  وذلك 
قابلة  عبوات  الغرض  لهذا  وأعدوا 
واألسياخ  “مولوتوف”  لاشتعال 
واألحجار،  واألحطاب  الحديدة 
وقاموا بسد الشوارع المؤدية لمركز 
القمامة  بحاويات  الخميس  شرطة 
قوات  وصول  لمنع  واألحجار؛ 
لجريمتهم،  تنفيذهم  أثناء  الشرطة 

ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك لتصدي 
أفراد الشرطة لهم ومنعهم، وبالتالي 
ذلك  وكان  مبتغاهم  تحقيق  من 

ألغراض إرهابية.
2 - شرعوا في إتاف المبنى سالف 
هياج  زمن  في  ذلك  وكان  الذكر، 
بين  الرعب  إحداث  بقصد  وفتنة 
بأن  وذلك  الفوضى  وإشاعة  الناس 
واألحجار  الحديدة  األسياخ  القوا 
تجاه مركز الشرطة، وقد أوقف أثر 
الجريمة لسبب ال دخل إلرادتهم فيه، 
وهو سرعة تصدي رجال األمن لهم 

مع  الازمة  بالقوة  معهم  والتعامل 
عجزوا  أن  بعد  ذلك  وكان  الموقف، 
الرئيس  لمبتغاهم  تحقيقهم  من 
المتمثل في احتال مركز الشرطة، 

وكان ذلك ألغراض إرهابية.
في  حريق  إشعال  في  شرعوا   -  3
كان  والذي  الذكر،  سالف  المبنى 
رجال  حياة  تعريض  شأنه  من 
بأن  وذلك  للخطر  وأموالهم  األمن 
لاشتعال  القابلة  العبوات  القوا 
“مولوتوف” على مركز الشرطة، وقد 
أوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن 

إرادتهم، وهو تدخل رجال الشرطة 
أن  بعد  ذلك  وكان  الحريق،  لذلك 
عجزوا عن تحقيق مبتغاهم الرئيس 

المتمثل في احتال مركز الشرطة.
4 - حرضوا علنا على كراهية نظام 
الحكم واالزدراء به وذلك بأن رددوا 

عبارات مناهضة للحكم.
مؤلف من  تجمهر  اشتركوا في   -  5
الغرض  أشخاص  خمسة  من  أكثر 
واإلخال  الجرائم  ارتكاب  منه 

باألمن العام.
6 - شـــرعوا فـــي اســـتخدام العنـــف 
لتحقيـــق الغايـــة التـــي اجتمعـــوا مـــن 

ــا. أجلهـ
عبـــــــــــوات  وأحــــرزوا  حــــــــــازوا   -  7

“المولوتـــــوف”.
ثانيـــا: المتهـــم التاســـع: صنـــع عبـــوات 

“المولوتـــوف”.
ثالثا: المتهم التاسع عشر “المعارض”: 

حرض المتهمون جميعا على ارتكاب 
جميع الجرائم سالف البيان ألغراض 
بناء  الجرائم  تلك  فوقعت  إرهابية، 

على هذا التحريض.
أسباب حكمها  المحكمة في  وقالت 
من  العسكرية  النيابة  تساير  ال  إنها 
وال  المستأنف  إلى  االتهام  إسناد 
تطمئن إلى ارتكابه الجرائم المسندة 
صحة  في  الشك  ويساورها  إليه 

إسنادها إليه وآية ذلك: 
1 - خلو األوراق من ثمة دليل على 
ارتكابه للجرائم المسندة إليه سوى 
بتحقيقات  و2   1 المتهمين  أقوال 
معهم  باشتراكه  العسكرية  النيابة 

في الواقعة.
2 - لم يتم ضبط المستأنف متلبسا 
أو  الضبط  بمحضر  يسأل  ولم 

تحقيقات النيابة العسكرية.
3 - لم يرد اسم المستأنف من ضمن 

بمحضر  الواقعة  مرتكبي  المتهمين 
العسكرية  النيابة  وأن  التحقيقات، 
كلفت المازم بإجراء تحقيقات عن 
اشتراك متهمين آخرين غير الواردة 
وأفاد  التحريات،  بمحضر  أسماؤهم 
إلى  تتوصل  لم  تحرياته  أن  فيها 
بخاف  آخرين  متهمين  ثمة  وجود 

ما أوردهم بتحرياته السابقة.
تقدم،  ما  كان  لما  أنه  وأوضحت 
فإن المحكمة ترى أن األدلة القائمة 
الشك،  أحاطها  قد  الدعوى  في 
تكون  أن  صالحة  غير  فأصبحت 
تركن  المستأنف  قبل  ثبوت  أدلة 
عليها  لتعول  اطمئنانها  في  إليها 
التي  األدلة  كانت  ولما  إدانته،  في 
قاصرة،  العسكرية  النيابة  صاغتها 
الشك  ساورها  قد  المحكمة  فإن 
للمستأنف  االتهام  إسناد  صحة  في 

وتقضي ببراءته.

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية
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حكمــت المحكمــة المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى بإعفاء متهــم )61 عاما( مــن تهمة بيع 
المواد المخدرة، فيما حبسته بتهمة التعاطي لمدة سنة واحدة وغرمته مبلغ 1000 دينار، 
فــي حيــن دانــت آخــر )48 عامــا( كان قد أرشــد عنه الســتيني بأنه مصدر حصولــه على تلك 
المواد، وعاقبته بالســجن لمدة 5 ســنوات وغرمته مبلغ 3000 دينار، كما حبســت 4 متهمين 

آخرين لمدة سنة واحدة عن تهمة التعاطي وغرمت كل منهم 1000 دينار.

كمــا أمــرت المحكمــة بإبعــاد أحــد المتهميــن 
)يحمــل جنســية خليجيــة( نهائيــا عــن البــاد 
بمصــادرة  وكذلــك  العقوبــة،  تنفيــذ  بعــد 

المضبوطات.
المحكمــة  حكــم  حســب  التفاصيــل  وتشــير 
إلــى أن المعلومــات الــواردة إلدارة مكافحــة 
المخــدرات توصلت إلى أن المتهم الســادس 
يحوز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، 
وبعــد الحصول علــى األذن الازم تم القبض 
علــى المتهــم، والــذي قرر أنه يتحصــل عليها 

من المتهم األول، مبديا استعداده لضبطه.
وبالفعل اتصل الســادس بــاألول واتفقا على 

اللقــاء لشــراء كميــة مــن مخــدر الحشــيش 
المتهــم  اســتلم  إن  ومــا  دينــار،   200 بقيمــة 
الســادس الكميــة حتى تمــت مداهمة المتهم 
األول والقبض عليه وبحوزته المال المصور 

سلفا للكمين.
وأثنــاء تفتيــش مســكن المتهــم األول تبيــن 
وجــود المتهميــن الثالــث والرابــع والخامــس 
فيــه وهــم بحالــة غيــر طبيعيــة وينبعــث من 

المكان دخان الحشيش فتم القبض عليهم.
وعثــر أفراد الشــرطة في مســكن األول على 
قطعــة مــن مخدر حشــيش وســجائر بها آثار 
للمــادة المخــدرة، وميــزان حســاس، وقنينــة 

بهــا ســائل ومادة “الشــبو”، فيما تبيــن حيازة 
المتهــم الثالــث علــى قطعة حشــيش وقرص 

ترامادول.
يشــتري  أنــه  قــرر  األول  مــع  وبالتحقيــق 
المخــدرات مــن المتهــم الثانــي، وأبــدى هــو 
اآلخــر اســتعداده فــي إلقاء القبــض عليه، إذ 
اتصــل به تحت مســمع أفراد شــرطة اإلدارة 
واتفقــا على أن يشــتري منه كمية من مخدر 
بقيمــة  “الشــبو”  العقلــي  الحشــيش والمؤثــر 

2000 دينار.
وفــي الموعد المحدد حضــر المتهم الثاني 
واســتلم منــه األول مــادة “الشــبو” ووعــده 
بجلــب الحشــيش فــي اليوم التالــي، إال أن 
أفراد الشــرطة لم يمهلوه تلك المدة وألقوا 
مقاومتهــم  حــاول  بعدمــا  عليــه  القبــض 
لــم  ذلــك  أن  إال  قبضتهــم  مــن  واإلفــات 
مســكنه  وبتفتيــش  معــه،  نفعــا  يجــدي 
المخــدرة  المــواد  بعــض  علــى  العثــور  تــم 

والمؤثرة عقليا فيه.

مــرة أخــرى تؤجــل المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى محاكمــة متهــم عربي الجنســية )52 
عاما(، ســّلم نفســه للشــرطة بعدما تعمد إحراق ورشــة النجارة التي يعمل فيها لمجرد أنه 
لــم يتســلم راتبــه المقــرر بمبلــغ 273 دينــارا، والــذي تســبب في تلفيــات بالورشــة بلغت 300 
ألف دينار، حتى جلســة 15 يناير الجاري؛ وذلك لقرارها الســابق بعرض المتهم على الطب 
النفسي لبيان حالته ما إذا كان مسؤوال عن تصرفاته من عدمه، مع األمر باستمرار حبسه.

وتشــير التفاصيــل إلى أن باغــا كان قد ورد 
لمركز شرطة سترة بتاريخ 3 مايو 2018 في 
الســاعة 7:30 صباحــا، مفاده حــدوث حريق 
في ورشة للنجارة بمنطقة أبو العيش، عقب 
إخمــاد الحريق جاء في تقريــر إدارة الدفاع 

المدني أنه الحريق مفتعل بفعل فاعل.
وتبيــن من خال تقرير التلفيات أن األضرار 
حدثــت فــي عــدد 13 آلــة نجــارة، ومجموعة 
من األخشــاب واألثاث الجاهز للتوصيل إلى 
الزبائــن، وقــدر صاحــب الورشــة أن إجمــال 
خســائره التــي تعــرض إليهــا يصل إلــى 300 

ألف دينار.

وبســؤال صاحــب الورشــة قــرر بــأن المتهــم، 
والــذي يعمــل لديــه بصفتــه نجــار، هــو مــن 
أشــعل الحريــق، كونــه قــد هــدد فــي وقــت 
ســابق بتخريب الورشــة أثناء اختصامه في 

دعوى رفعها أمام المحكمة العمالية.
وبالتحقيــق مــع المتهــم، والــذي ســلم نفســه 
حصــول  بعــد  الشــرطة  مركــز  إلــى  بنفســه 
الواقعــة بيوم واحــد، واعترف أنه حضر إلى 
مملكــة البحريــن بتاريــخ 27 ســبتمبر 2017، 
والجهــد  الصعبــة  العمــل  ظــروف  وبســبب 
البدنــي المتعــب وتأخــر صاحــب العمــل عــن 
تسليمه راتبه الشهري فقد تقدم بشكوى في 

وزارة العمل وتمت تســويتها، إال أن صاحب 
العمــل توقــف مجــددا في شــهر ينايــر 2018 

عن دفع رواتبه حتى شهر أبريل.
أمــام  جديــدة  بشــكوى  تقــدم  أنــه  وأضــاف 
بإلــزام  حكمــت  والتــي  العماليــة،  المحكمــة 
 273 البالــغ  راتبــه  بدفــع  الورشــة  صاحــب 
دينارا، فسلمه صاحب الورشة شيك بالمبلغ، 
إال أنه اكتشف عدم إمكانه صرف الشيك إال 

عبر حساب بنكي وهو ما ال يمتلكه.
وتفاجأ ذات يوم باتصال من صاحب الورشة 
يســخر منه بســؤاله )صرفت الشــيك؟(، فقرر 
االنتقــام منــه، وتوجــه إلــى الورشــة وجلــب 
عبوة بها مادة قابلة لاشــتعال وســكبها على 

اآلالت ثم أشعل النار وغادر إلى مسكنه.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار 
انه بتاريخ 3 مايو 2018، أشعل عمدا حريقا 
النجــارة  لورشــة  المملوكــة  المنقــوالت  فــي 
الحريــق  شــأن  مــن  وكان  عليهــا،  المجنــي 

تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

المحكمة تطالب بالتقرير النفسي لحارق مقر عملهالحبس بين سنة و5 سنوات لـ 6 مدانين بقضية مخدرات
محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية
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“ اللوجســتيات” خلقت 270 وظيفــة 30 % منها للبحرينيين

لـتـوسـعـة “أجـيـلـيـتـي”

قال الرئيس والمدير التنفيذي لشــركة أجيليتي للخدمات اللوجســتية العالمية، عيســى الصالح، إن كلفة اســتثمار “أجيليتي” بالتوســعة الجديدة في البحرين قد بلغ 
10 ماليين دينار، مبيًنا أن إجمالي االستثمار في المملكة يصل إلى 50 مليون دوالر.

وأضاف أن الشركة خلقت 270 وظيفة 
30 % منهــا للبحرينييــن، مشــيًرا إلــى 
وجود مشــروع توفير خدمــات “القيمة 
نســاء  توظيــف  تــم  حيــث  المضافــة” 
بحرينيــات للقيــام بمهــام الخدمــات ذات 
القيمــة المضافــة مثــل تغليــف العــروض 
علــى المنتجــات، وطباعــة الحــروف على 
لوحــات مفاتيــح الكمبيوتــر باللغــة التــي 
يتطلبهــا الســوق األجنبــي حيــث تختلــف 
والفرنســي  االنجليــزي  مــن  الحــروف 
دراســة  يتــم  إذ  وغيرهــا،  واأللمانــي 
متطلبــات الزبائــن والعمــل علــى توفيرها 

لهم.
وأوضــح أنــه تــم تمكيــن األراضــي وتــم 
االســتثمار مــن قبــل الشــركة فــي البنيــة 
التحتيــة بالتعــاون مــع الجهات الرســمية 
تــم الحصــول عليهــا،  التــي  والموافقــات 
حيــث كانــت هناك سالســة فــي العمليات 
عليــه  وبنــاًء  االســتثمار  علــى  وتشــجيع 
طــورت الشــركة اســتثمارها، الفًتــا إال أن 
خدمــات  وفــر  البحريــن  فــي  االســتثمار 
لشركات عالمية موجودة بالمملكة وأيًضا 

توفر فرص توظيف للبحرينيين.
وقــال الصالــح إن اســتثمار الشــركة فــي 
البحريــن قــد يصل إلــى 50 مليــون دوالر 
وغيرهــا،  والســيارات  المخــازن  تشــمل 
وهنــاك خطــة لتطويــر االســتثمارات أكثر 
فــي  الجديــدة  المنطقــة  علــى  والنظــر 

المنطقة اللوجستية.
وأضــاف: “تعــد الســوق البحرينيــة إحدى 
أســواق التشــغيل الرئيســية بالنســبة لنــا 
في منطقة الشــرق األوســط، حيث تقدم 
الجــودة  عاليــة  تحتيــة  بنيــة  البحريــن 
ومجتمــع متنوع مــن الشــركات التجارية 
اإلقليميــة، ومــع زيــادة عــدد الســكان في 
التــي  والزيــادة  الخليــج  دول  منطقــة 
رافقــت ذلــك فــي الطلــب علــى الخدمات 
اللوجســتية المتكاملــة، فــإن اســتثماراتنا 
تقديــم  علــى  ستســاعدنا  البحريــن  فــي 

أفضــل الخدمــات لعمالئنــا فــي المنطقــة. 
فــي  الجديــدة  منشــأتنا  افتتــاح  ولعــل 
البحرين هو خير دليٍل على التزامنا بهذه 

السوق الواعدة”.

العريض: قطاع لوجستي قوي

مــن جانبــه، قــال وكيــل وزارة الصناعــة 
والتجــارة والســياحة لشــؤون الصناعــة، 
التوســعة  افتتــاح  إن  العريــض،  أســامة 
مهمــة  نقطــة  تشــكل  “أجيليتــي”  لشــركة 
فــي قطاع الصناعة اللوجســتي، الصناعة 
قــوي  لوجســتي  قطــاع  إلــى  بحاجــة 
ومتطور بالتعاون مــع الجهات المختلفة. 
بــدون تضافــر الجهــود لــن نرى مثــل هذه 
المشاريع الجديدة والتوسعات الصناعية 
واللوجســتية، مضيًفــا أن هنــاك مشــاريع 
صناعية في منطقة البحرين اللوجســتية 
في طريقها إلى التنفيذ، ومازالت الوزارة 
الصناعيــة  للمشــاريع  الدعــم  كل  تقــدم 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إجيليتــي  مركــز  العريــض  وافتتــح 
الــذي  والتوزيــع  اللوجســتية  للخدمــات 
تبلغ مســاحة التوسعة فيه 28.5 ألف متر 

مربــع، إذ تســعى الشــركة مــن خاللهــا إلى 
توســيع قدرات التخزين والشحن والنقل 
والتخصيــص، فضالً عن توفيــر خدماتها 
اللوجســتية  للخدمــات  إقليمــي  كمركــز 

والتوزيع.
وأشــاد العريض بالــدور المحــوري لقطاع 
الخدمات اللوجســتية فــي نجاح التحول 
االقتصادي الذي تشــهده المملكة والقدرة 
علــى جذب االســتثمارات الدولية، منوًها 
فــي الوقت نفســه بالموقع االســتراتيجي 
الــذي تتمتــع بــه المملكة والبنيــة التحتية 
المتطــورة وشــبكات النقــل باإلضافة إلى 

السياسات الداعمة لتعزيز بيئة األعمال. 
وأظهــرت التوقعات أن اقتصــاد البحرين 
 2,6 إلــى  نســبته  تصــل  ا  نمــوًّ سيســجل 
ذلــك  ويعــود   ،2019 العــام  خــالل   %
النفــط  إنتــاج  مســتويات  ارتفــاع  إلــى 

القيمــة  وكانــت  الضخمــة.  والمشــاريع 
األجنبيــة  لالســتثمارات  اإلجماليــة 
المباشــرة التــي تــم اســتقطابها مــن ِقبــل 
مجلــس التنمية االقتصادية في البحرين 
خــالل العــام 2017 قد بلغــت 733 مليون 
دوالر، وســجل قطــاع النقــل والخدمــات 

اللوجستية حصة %10 منها.
بــدوره، قــال الرئيــس التنفيــذي لمجلــس 
الرميحــي  خالــد  االقتصاديــة،  التنميــة 
“توفــر البحريــن أدنــى تكاليــف لتأســيس 
وتشــغيل شــركات الخدمات اللوجستية، 
التكاليــف  هــذه  فــي  التوفيــر  ويصــل 
إلــى نســبة تتــراوح بيــن 30 % و40 % 
بالمقارنــة مــع باقــي دول مجلس التعاون 
الخليجي. و تشــكل استثمارات أجيليتي 
فــي قطاع الخدمات اللوجســتية المحلي 
قطــاع  وموثوقيــة  تميــز  علــى  شــهادة 

األعمال في البحرين”. 

ويوفر المركز الجديد خدمات لوجستية تعاقدية مع خدمات التخزين  «
المحيطي والمبرّد والمجمد، باإلضافة إلى تقديم حلول للشحنات عالية 

القيمة. وستوفر أيًضا إدارة وتخزين آمن للسجالت وخدمات لوجستية 
جاهزة للشركات المصنعة القائمة في البحرين، والتي تعمل في مجال 

صناعة السلع االستهالكية سريعة التداول.

تدشين توسعة أجيليتي أمس في البحرين 

26 مليون دينار 
لصكوك التأجير 

قصيرة األجل

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  161 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت 
BH000G8S0442( مــن صكــوك التأجيــر 
اإلســالمية الحكومية قصيــرة األجل التي 
يصدرهــا مصــرف البحرين المركــزي نيابة 
عن حكومة البحرين. وتبلغ قيمة اإلصدار 
 182 اســتحقاق  لفتــرة  دينــار  مليــون   26
 11 إلــى   2019 10 ينايــر  تبــدأ فــي  يوًمــا 
يوليــو 2019. ويبلــغ العائــد المتوقــع لهــذه 
 4.45 بســعر  مقارنــة   %  4.40 الصكــوك 
% لإلصــدار الســابق بتاريــخ 13 ديســمبر 
2018، علًمــا بأنه قــد تمت تغطية اإلصدار 

بنسبة 100 %.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - بورصة البحرين

أعلنــت بورصــة البحريــن عن مشــاركتها كشــريك داعم في القمة الســنوية 
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت،  للمدفوعــات اإللكترونيــة والخدمــات  الثانيــة 
والتــي ســتنعقد بالبحريــن فــي الفتــرة مــن 12-11 مــارس 2019 في فندق 
الريتــز كارلتــون البحرين تحــت رعاية مصرف البحرين المركزي وبرئاســة 

رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبد الكريم بوجيري.

الســنوية  القمــة  تجــذب  أن  ويتوقــع 
والخدمــات  اإللكترونيــة  للمدفوعــات 
مــن  أكثــر  اإلنترنــت  عبــر  المصرفيــة 
400 مــن كبــار المديريــن والرؤســاء مــن 
وشــركات  كالبنــوك  الرائــدة  القطاعــات 
والتجــارة  الماليــة  التكنولوجيــا 
التجزئــة  ومؤسســات  اإللكترونيــة 
اســتعراض  أجــل  مــن  واالتصــاالت؛ 
تجاربهم العملية ومشاركة خبراتهم في 
شــتى المجــاالت بمــا فــي ذلــك مجــاالت 
للتكنولوجيــا  العمــالء  وتبنــي  االبتــكار 
وبنيــة  المعلومــات  وأمــن  الحديثــة 
والتشــريعات  اإللكترونيــة  المدفوعــات 
التحديــات  إلــى  إضافــة  بهــا،  الخاصــة 

التكنولوجيــا.  مجــاالت  فــي  والفــرص 
وســتتضمن نســخة العام 2019 مشاركة 
عــدد مــن البنــوك والمؤسســات العالميــة 
منها مجموعة لويدز المصرفية وســيتي 
دبــي  واحــة  و  ســويس  وكريــدي  بنــك 

للسيليكون وسوق أبوظبي العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي للبورصة الشيخ 
خليفــة بــن إبراهيــم آل خليفــة “يشــهد 
القطاع المالي الخليجي تحوال ملحوظا 
بقيــادة الطلــب المتزايــد علــى الخدمات 
الرقمية، حيث يشــهد قطاع المدفوعات 
االلكترونية في البحرين تقدما ملحوظا 
تتبلــور إنجازاتــه فــي إنشــاء بيئــة آمنــة 

وفعالة للمدفوعات واألدوات المالية”.

وأضاف “أن القمة الثانية للمدفوعات اإللكترونية تعد فرصة لمشاركة  «
قادة القطاع المالي في دول الخليج خططهم الحالية للتحول 

الرقمي ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الخدمات المالية 
واالستثمارية واالستفادة منها على الصعيد اإلقليمي”. وتنظم القمة 

مؤسسة إيست ميد EastMed التي تتخد من لندن مقرا لها. 

“قمة المدفوعات والخدمات” 11 مارس

9 يناير 2019 األربعاء
3 جمادى األولى 1440

استثمـارات استقطبهـا “التنميـة” فـي 2018
ــه بــالــبــحــريــن ــائـ ــركـ ــال وشـ ــ ــم ــ ــلــي قـــطـــاعـــات األع ــاء مـــع مــمــث ــم لـــقـ ــظ ــس ن ــل ــج ــم ال

نجح مجلس التنمية االقتصادية في اســتقطاب 92 شــركة إلى البحرين في العام 2018 يبلغ مجموع اســتثماراتها 314 
مليــون دينــار )830 مليــون دوالر(، ومــن المتوقع أن تســاهم في خلق أكثر من 4700 فرصة وظيفية في الســوق المحلية 
خالل الثالث ســنوات المقبلة. وجاءت تصريحات المجلس خالل لقاء نظمه لشــركائه من القطاعين العام والخاص إلى 

جانب مستثمرين وممثلي قطاعات األعمال في المملكة.

ومثلــت االســتثمارات التي اســتقطبها المجلس 
في 2018 قطاعات تشــمل التصنيع والخدمات 
والتعليــم  والعقــارات،  والســياحة  اللوجســتية، 
تكنولوجيــا  جانــب  إلــى  الصحيــة  والرعايــة 

معلومات االتصاالت والخدمات المالية.
وفي كلمته أمام الحضور الذين زاد عددهم عن 
200 مستثمر ومسؤول، أشار الرئيس التنفيذي 
لمجلــس التنميــة االقتصاديــة، خالــد الرميحي، 
المقومــات  إبــراز  فــي  المجلــس  نجــاح  إلــى 
أمــام  البحريــن  بهــا  تتمتــع  التــي  االقتصاديــة 
المســتثمرين والشركات العالمية، حيث إن دور 
المجلــس يتمثــل فــي اســتقطاب االســتثمارات 

إلى المملكة للمساهمة في خلق الوظائف.
 ويــروج المجلــس للبحريــن بمــا تتمتــع بــه مــن 
بيئــة اســتثمارية تتمتــع بنظــم تشــريعية قويــة 
الكلفــة  انخفــاض  جانــب  إلــى  ومتماســكة، 
التشــغيلية إلقامــة األعمــال بالمنطقــة بحســب 
تقريــر كــي بــي إم جي األخيــر، وتوافــر الموارد 
البشــرية البحرينيــة ذات الكفــاءة العاليــة التــي 
أثبتت نفســها فــي عدد من القطاعــات الحيوية 
مــا  إلــى  باإلضافــة  الماليــة،  الخدمــات  ومنهــا 
حصلــت عليــه المملكــة من تصنيــف متقدم في 
عــدد مــن المؤشــرات الدوليــة التــي مــن بينهــا 
الشــرق  لــدول  اإللكترونيــة  الجاهزيــة  مؤشــر 

األوسط وشمال أفريقيا )ITU(، ومؤشر التمويل 
اإلســالمي العالمــي للتنمية )طومســون رويترز( 

ومؤشر التواصل العالمي )دي اتش إل(.
وعــزا الرميحــي الفضــل الكبير فــي تحقيق هذا 
إلــى التوجيهــات  اإلنجــاز مــن بعــد هللا تعالــى 
الســامية لولــي العهد نائب القائــد األعلى رئيس 
مجلــس التنميــة االقتصاديــة، صاحــب الســمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، للعمل 
في جهود مشتركة مع كل الشركاء تحت مظلة 
“فريــق البحرين” للعمل علــى طرح وتنفيذ عدد 
مــن مبادرات اإلصــالح التنظيمي لبيئة األعمال 
فــي الفتــرة المقبلــة التــي مــن شــأنها أن تعــّزز 

ا، مشــيًرا  بيئــة األعمــال وتنافســية المملكة دوليًّ
الجــاري  العــام  فــي  القادمــة  المرحلــة  أن  إلــى 
ومــا بعــده ســتبني على مــا تحقق مــن إنجازات 
كبيــرة فــي هــذا العــام المثمــر والتــي مــن بينهــا 

نجــاح مؤتمر بوابة الخليج األول بوابة الخليج 
الذي اســتعرض مشــروعات وفرص استثمارية 
بقيمــة 26 مليــار دوالر ) 9.8 مليــار دينــار( فــي 
عــدد من القطاعــات االقتصاديــة الحيوية أمام 

المســتثمرين العالمييــن، حيث يســعى المجلس 
وشــركاؤه لعقد هــذا المؤتمر كل ســنتين، وذلك 
مــن أجــل تعزيــز ســمعة المملكة كوجهــة مثالية 

لالستثمار.

المنامة - مجلس التنمية

الرميحي يلقي كلمة أمام الحضور في اللقاء 

زينب العكري من الحد الصناعية )تصوير: خليل إبراهيم(

10
دوالر ماليين 

314
دينار مليون 

الحد - أسري المنامة - جمعية المصارف

عينــت الشــركة العربيــة لبنــاء وإصــالح الســفن “أســري” ســحر عطائــي رئيســا تنفيذيــا 
للشــؤون المالية بالشــركة وقد انضمت عطائي ألســري بعد خبرة تســعة عشــر عاًما في 

عدة مناصب مع شركة طيران الخليج آخرها مديرة للمالية. 

وأشــاد الرئيــس التنفيــذي للشــركة، أنــدرو 
المنصــب  هــذا  فــي  عطائــي  بتعييــن  شــو 
وقــال “مــع اســتقرار الوضع المالي للشــركة 
بهــا  الكفــاءة  رفــع مســتوى  إلــى  والســعي 
ســعينا إلــى اختيار مرشــح للوظيفة يجمع 
بيــن الخبــرة الماليــة الممتدة وتفهــم للدور 
الحاســم الــذي تلعبه الشــركة في االقتصاد 
الوطنــي. وأضــاف “تتبنــى عطائــي أهداف 
توفيــر  ضمــان  وهــي  الرئيســية  الشــركة 
عوائد مســتدامة للمساهمين مع االستمرار 
ذاتــه  الوقــت  فــي  البحرينييــن  بتوظيــف 
لذلــك فإننــا نتطلــع لمســاهمتها القيمــة في 

تطوير الشركة”. 
وتمتلــك عطائــي مــا يفــوق العشــرين عاًما 
مــن الخبرة في مجال الشــؤون المالية في 
البحرين، حيث كانت تشغل منصب المدير 
المالي لشــركة طيــران الخليــج مؤخًرا بعد 
الماليــة  األدوار  مــن  شــغلت مجموعــة  أن 
المتنوعــة بمــا فيهــا تدقيق الحســابات في 
قطاع الطيران على مدى 19 عاًما. كما أنها 
عضــو فــي اللجنــة الماليــة لالتحــاد الدولي 
)IATA( وقــد كانــت عضــًوا  الجــوي  للنقــل 
فــي مجالــس إدارة العديــد مــن الشــركات 
الخليــج  فنــادق  مجموعــة  ذلــك  فــي  بمــا 

وشــركة خدمــات مطار البحريــن. وباعتبار 
عطائي رئيســا تنفيذيا بمالية الشركة فإنها 
البشــرية  المــوارد  دوائــر  علــى  ستشــرف 

والمالية وتقنية المعلومات.

شــاركت جمعيــة مصــارف البحرين في أعمــال االجتماع 
األول لـــ “مجموعة عمــل التقنيات المالية الحديثة للدول 
ــل الجمعية في  العربيــة”، والــذي أقيــم في أبو ظبي، ومثَّ
هــذا االجتمــاع كل مــن رئيســها التنفيذي وحيد القاســم، 

ورئيس لجنة التحول الرقمي واألمن، أحمد البلوشي.

العربــي  التكامــل  مــن  االســتفادة  أهميــة  إلــى  القاســم  وأشــار 
والتجــارب العربيــة المتقدمــة وأفضــل الممارســات فــي مجــال 

التقنيات المالية.
وأوضح أنه جرى خالل االجتماع استعراض التجربة البحرينية 
وبدأهــا  المركــزي،  البحريــن  مصــرف  يقودهــا  التــي  المتطــورة 
بتأســيس بيئــة رقابيــة تجريبيــة لتمكيــن المشــروعات الناشــئة 
وشــركات التكنولوجيــا الماليــة مــن اختبــار وتجربــة مشــاريعها 
البتــكار حلول للقطاع المالي، واســتقطاب شــركات التكنولوجيا 
الماليــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم لزيــادة أعمالهــا فــي الخليــج 
العربــي وتعزيــز مكانة البحريــن كمركز للتكنولوجيــا والخدمات 

المالية في المنطقة.
وأكــد فــي حديــث له خــالل االجتماع علــى أهمية إشــراك جميع 
الجهــات المعنيــة فــي عمليــة التحــول الرقمــي فــي الخدمــات 
الماليــة، بمــا فــي ذلــك القطــاع التعليمــي، والجهات التشــريعية، 

وقطاع تقنية المعلومات، وغيرها. 

عــدة  مــنــاصــب  فـــي  عـــاًمـــا   19 بــخــبــرة  ــع  ــت ــم ــت ت الجمعية تشارك في اجتماع “المجموعة العربية للتقنيات”

عطائي رئيسا تنفيذيا لمالية “أسري” “المصارف” تستعرض “المالية الرقمية”

 القاسم خالل مشاركته في االجتماع

سحر عطائي 
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ذكــر عاملــون فــي مجــال التأمين أن مصرف البحرين المركزي أبلغ شــركات التأمين أنه بصدد إصدار تشــريع أو قواعد جديدة 
لتنظيم عملية تسعير خدمات التأمين التي يتم عرضها على مواقع شركات التأمين على اإلنترنت بغية تسهيل الحصول على 

خدمات إلكترونية، وذلك في إطار تنظيمي هو األول من نوعه.

وســيتم العمــل خــال العام الجــاري 2019 
يتعلــق  فيمــا  دنيــا  حــدود  وضــع  علــى 
حملــة  عليهــا  يحصــل  التــي  بالمميــزات 
بوالــص التأميــن الشــامل للســيارات ضمــن 
البيئــة  تعزيــز  إلــى  المصــرف  مســاعي 

التنظيمية للقطاع المالي في البحرين.
وســيطرح المصــرف المركــزي المقترحــات 
التأميــن  قطــاع  مــع  للتشــاور  الجديــدة 
 2019 وذلــك ضمــن خطــة  الــرأي  وإبــداء 

للمراجعة والتطوير التنظيمي.
وكانت جمعية البحرين للتأمين البحرينية 
التــي تضــم تحت مظلتها شــركات التأمين 
التقليديــة واإلســامية في البحرين، تعمل 
لشــهور طويلة على التنســيق مع المصرف 
المركزي بخصوص وثيقة موحدة للتأمين 

الشــامل )ويبــدو أن اإلباغ األخير من قبل 
المصــرف المركــزي لشــركات التأمين يأتي 
فــي هــذا الســياق(، كمــا يأتــي بعــد أن عمل 
الجانبيــن علــى تحديد أطــر موحدة للعمل 
فــي فيمــا يتعلــق بتأميــن الطــرف الثالــث، 
الدنيــا  الحــدود  ليغطــي  انتشــاًرا  واألكثــر 

للمتطلبات القانونية.
كجــزء  الجديــدة  المبــادرات  هــذه  وتأتــي 
المركــزي  البحريــن  مصــرف  سياســة  مــن 
وزيــادة  الشــفافية  تعزيــز  فــي  المســتمرة 
الوعي بمبــادرات التطوير التنظيمي ضمن 
المجلــد الثالــث لقواعــد العمل في شــركات 
التأمين، إذ سيتم إدراج القواعد المقترحة 
المتوقعة في إطار المجلد 3 التي يصدرها 
المصرف للتشــاور خال العام 2019، التي 

تتعلــق  مشــاورة  هــي:  مبــادرات   7 تضــم 
بوحــدة “التدريب والكفــاءة”، الحد األدنى 
بوليصــة   “ الموحــدة  التأمينيــة  للتغطيــة 
مســتويات  للســيارات،  الشــاملة  التأميــن 
متطلبــات  تعزيــز  المــاءة،  فــي  التحكــم 
متطلبــات  تعزيــز  المعينيــن،  الممثليــن 
خــال  مــن  العمــاء  أمــوال  مــع  التعامــل 
المكاتــب التمثيليــة أو الوســطاء، مراجعــة 
المعاييــر الخاصــة بتعزيــز متطلبات وحدة 
إطــار  إدخــال  وأخيــًرا  التأميــن”،  “مديــر 
تنظيمــي جديــد لتقديــر أو تثميــن أســعار 
تطبيقــات  خــال  مــن  التأميــن  خدمــات 
اإللكترونيــة  المواقــع  فــي  الحاســبات 

للشركات. 
يشــار إلــى أن إجمالــي أقساط/اشــتراكات 

التأميــن فــي الســوق المحلــي بلغ فــي عام 
دينــار  مليــون   272.04 يقــارب  مــا   2016
بحســب  وذلــك  دوالر(  مليــون   721.60(
آخــر إحصائيــة أجراهــا مصــرف البحريــن 

المركــزي. ويحتــل التأمين على الســيارات 
المحققــة  األقســاط  حيــث  مــن  الصــدارة 
مــن   %  29 يقــارب  بمــا  يســاهم  حيــث 
إجمالي أقســاط سوق التأمين لعام 2016، 

فــي حيــن تبلــغ مســاهمة أقســاط التأميــن 
فــي  التأميــن  أقســاط  إلجمالــي  الصحــي 

سوق التأمين البحريني نحو 23 %. 
يذكر أن عدد الشركات المرخصة في سوق 
التأميــن بالبحرين بلغــت بنهاية 2016 25، 
شــركة وطنيــة و11 فرًعــا لشــركات تأميــن 
إعــادة  التأميــن،  أعمــال  تــزاول  أجنبيــة 
التأميــن، التكافــل، إعادة التكافــل وأعمال 
شــركات التأميــن التابعــة الخاصــة داخــل 
البحريــن، حيث تتكون الشــركات الوطنية 
مــن 14 شــركة تأميــن تقليديــة، 6 شــركات 
تكافل، وشــركتين إعادة تأمين، وشركتين 
إعادة تكافل، وشــركة تأمين تابعة خاصة. 
فــي حيــن تتكــون فــروع شــركات التأمين 
األجنبية من 8 شــركات تأمين تقليدية و3 
شــركات إعــادة تأميــن، كما يشــتمل ســوق 
التأميــن علــى العديــد من شــركات التأمين 

الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

“المركزي”: إطار لتنظيم أسعار التأمين عبر اإلنترنت
ــقــطــاع ــل ل ــة  ــي ــم ــي ــظ ــن ت مـــــبـــــادرات   7 تـــضـــم  خـــطـــة  ضـــمـــن  مـــــــرة..  ألول 

“المركزي” يطلق مبادرات لتنظيم التأمين الشامل على السيارات

تدشين “InsurByte” لتكنولوجيا التأمين
ــاع ــط ــق ــة ال ــي ــع ــم ــة” وج ــي ــرف ــص ــم ــات ال ــ ــدراسـ ــ ــع “الـ بــالــشــراكــة مـ

أعلن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بشــراكة إســتراتيجية مع معهد البحرين للدراســات المصرفية والمالية “BIBF”، وجمعية 
البحريــن للتأميــن عــن تدشــينه لمؤتمر InsurByte لتكنولوجيا التأمين؛ لتســليط الضوء على دور تكنولوجيا التأمين في تحســين 
أداء الخدمــات الماليــة والتعــرف علــى أحــدث ما توصل إليــه هذا القطاع، إضافة لجذب المزيد من االســتثمارات. وسيشــكل هذا 
المؤتمر منصة شاملة تجمع كبرى شركات التأمين في المنطقة لالطالع على التطورات الجديدة في قطاع التأمين وإيجاد حلول 

مبتكرة لتسريع عملية التحول الرقمي واللحاق بالركب العالمي في هذا المجال.

وحــوارات  نقاشــية  حلقــات   InsurByte مؤتمــر  وسيســتضيف 
وأبــرز  التواصــل  وفقــرات  العمــل  ورش  إلــى  إضافــة  ســاخنة، 
التطبيقــات المقدمــة من أبرز الشــخصيات في مجــال تكنولوجيا 
التأميــن. كمــا سيســلط المؤتمــر الضــوء علــى أهــم الموضوعــات 
واإلستراتيجيات والتطبيقات حول الفرص والتحديات الرئيسة 

التي تواجه قطاع التأمين.
وقال الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية خالد 
ســعد “يعــد قطــاع التأميــن مهيأً لإلربــاك، ويتطلب تحــول ثقافي 
شــامل مصحــوب بتعــاون أفضل بين شــركات التأمين وشــركات 
تكنولوجيــا التأمين لدفــع عجلة االبتكار في هذا المجال. ويعتبر 
المؤتمــر منصة شــاملة الستكشــاف مثل هــذه النمــاذج التعاونية 
تحــول  التــي ستشــكل  الرقميــة  االتجاهــات  بأحــدث  مصحوبــا 

جــذري فــي نمــوذج التأميــن العالمي”. وأضاف “نســعد بالشــراكة 
اإلســتراتيجية مع معهد الدراســات المصرفيــة وجمعية البحرين 
للتدريــب إلطــاق هــذا المؤتمــر الضخــم والمســاهمة فــي تطوير 

النظام البيئي المحلي واإلقليمي لتكنولوجيا التأمين”. 
وقال مدیر عــام معهــد الدرســات المصرفيــة أحمد الشیخ “يشــهد 
قطــاع التأميــن نقلة نوعيــة، حيــث غيــرت التکنولوجیا الحديثــة 
Insur�  أساليب توفير الخدمات التأمينية اليوم. وسيعمل مؤتمر

Byte كمنصــة لتبــادل المعرفــة بيــن أهم قــادة وشــركات التأمين 
لزيــادة الوعــي باالبتــكار الرقمــي واإلربــاك فــي قطــاع التأميــن”. 
وأضاف “يسعدنا التعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية 
وجمعيــة البحريــن للتأميــن لتطويــر االبتــكار في مجــال التأمين 

والنهوض بالنظام البيئي لتكنولوجيا التأمين في المملكة”.

مــن جانبــه، قال مديــر عام جمعيــة البحرين للتأميــن عبدالحميد 
العمــادي “نفخــر بمســاهمتنا فــي المؤتمــر بالتعــاون مــع المعهــد 
وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية. وشكل اإلنجاز الذي حققته 
التكنولوجيا في مجال التأمين تحوال جذريا على جميع عمليات 

المؤسسة وفي مختلف مراحل سلسلة القيمة”.

InsurByte اإلعالن عن مؤتمر

BIBF - المنامة

فتحــت مجموعة بنك ABC باب الترشــح لعضويــة مجلس اإلدارة لدورته 
الثالثة عشــرة لمدة 3 ســنوات مالية قابلة للتجديد، على أن يتم االنتخاب 

في اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 24 مارس المقبل.

ومــن المقــرر أن تنتهــي الــدورة الحاليــة للمجلــس فــي شــهر مــارس المقبــل، 
وبناء على ذلك، سیتم تضمین الترشیحات المتعلقة بانتخاب 3 من أعضاء 
مجلــس اإلدارة فــي جــدول أعمــال اجتمــاع الجمعیــة العامــة )ومــن المتوقع 
أن یتــم تعییــن األعضــاء الســتة اآلخریــن فــي مجلــس اإلدارة من قبــل أكبر 
مســاھمین فــي المجموعة وفًقــا ألحكام المادة 19 )ب( من النظام األساســي 

للمجموعة(.
ويتطلــب الترشــح لعضویــة مجلــس اإلدارة فــي البحریــن موافقــة خطیــة 
مســبقة مــن مصــرف البحریــن المركــزي؛ لــذا دعــت المجموعــة المســاھمین 
لإلسراع بتقدیم ترشیحاتھم لانتخاب أو إلعادة االنتخاب لعضویة مجلس 
اإلدارة فــي اجتمــاع الجمعیــة العامــة القــادم، وذلــك لترتیــب حصــول مــن 
ینوي الترشــح ألول مرة أو إعادة انتخابه، على موافقة مســبقة من مصرف 
البحرین المركزي قبل إصدار جدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة وإرساله 

للمساھمین.

ويضم مجلس اإلدارة الحالي: الصديق عمر الكبير رئيًسا، وهالل المطيري  «
نائًبا للرئيس، واألعضاء كل من: عبدالله الحميضي، أنور المضف، طارق 

يوسف، يوسف العوضي، بشير عمر، فاروق العقدة، وأحمد الفرجاني. 
والمساهمون الرئيسيون في البنك يتمثل في مصرف ليبيا المركزي 

بنسبة 59.37 %، و29.69 % للهيئة العامة لالستثمار بدولة الكويت.

”ABC“ فتح باب الترشح لمجلس إدارة

قــال الجهــاز الوطنــي للضرائــب الخليجية إنه يقوم حاليا باســتكمال االســتعدادات الفنية الالزمة 
لتدشين نظام رد نسبة من المبالغ التي تم تحصيلها كضريبة قيمة مضافة إلى السائحين والزوار 
لــدى مغادرتهــم البحريــن، وذلــك فــي إطــار الجهــود التي يقــوم بها الجهــاز للتطبيق الســليم آلليات 

القيمة المضافة ووفقا للقرارات المرتبطة بتنفيذها. 

وأكــد الجهــاز أن النظــام الجديــد ســيدخل حيــز 
التنفيذ خال العام الجاري، مشــيرا إلى أن نظام 
رد المبالــغ المتحصلــة للســائحين والــزوار ســيتم 
تنفيــذه بالتعــاون مــع إحــدى الشــركات العالميــة 
المتخصصة في هذا المجال، وباســتخدام تقنية 
رقميــة متكاملــة فائقة القدرة للتأكد من اســتام 

كافة السائحين للمبالغ.
وأوضح أنه طبقًا للنظام ســيتم ربط المؤسسات 
التجارية المســجلة في الضريبة بمنافذ المغادرة 
فــي مطــار البحريــن الدولي، وســتتوافر للســائح 
اســترداد  إمــكان  المملكــة  مغــادرة  لــدى  والزائــر 
نســبة مــن المبالــغ التــي تــم دفعهــا ضمــن ضريبة 

تمــت  التــي  المشــتريات  علــى  المضافــة  القيمــة 
خال الزيارة.

يذكــر أن آلية رد نســبة من المبالــغ المدفوعة في 
إطــار “المضافــة” تمثــل أحــد المبــادئ التجاريــة 
المتعــارف عليهــا فــي معظــم الــدول التي تســري 
فيهــا هــذه الضريبــة، وذلــك بالنظر إلــى كون هذا 
المبــدأ أحد عوامل الجذب األساســية للســائحين 
لزيــادة حجــم مشــترياتهم خــال تواجدهــم في 
دولــة معينــة، بمــا لذلــك مــن انعكاســات إيجابية 
وتنافســية  واألعمــال  التجــارة  حركــة  علــى 

االقتصاد الوطني عموما.

نظام لرد “المضافة” للسائحين والزوار

ا متكامالً ذا واجهة بحرية في  طرحت مجموعة غرناطة العقارية مشــروًعا ســكنيًّ
منطقة جنوسان يحمل اسم “فلل شارع النخيل”،  يقع المشروع في منطقة حيوية 
تعتبــر مفصــالً بيــن عراقــة المنطقــة نســبة لشــارع النخيــل وبيــن حداثة المشــاريع 
الضخمــة ضمــن خطة 2030، حيث إن المشــروع يقع على خط المســارات البحرية 
التــي ســتربط منطقــة الســيف بالمنطقة الشــمالية مــروًرا بمدينة ســلمان الحديثة 
ووصــوالً إلــى مطــار البحريــن الدولــي الجديــد، ويتكــون مــن 169 فيــال نموذجيــة 
جاهــزة للســكن، بمســاحات مختلفــة تبــدأ مــن 280 متــًرا للبنــاء بتشــطيبات راقيــة 
ومســاحات أراض تبــدأ مــن 181 متــًرا مربًعــا حتــى 344 متــًرا مربًعا وبأســعار تبدأ 
مــن 120 ألــف دينار، مع توفــر جميع الخدمات مثل الكهرباء والماء والبنية التحية 

المتكاملة مثل الصرف الصحي وتصريف األمطار.

غرناطــة  مجموعــة  اختيــار  تــم 
العقارية لتسويق المشروع لما تتمتع 
بــه المجموعــة من خبرة واســعة في 
إضافــة  الكبيــرة  المشــاريع  ترويــج 
إلــى االنتشــار الواســع فــي البحريــن 

ومتطلبــات  احتياجــات  فهــم  مــع 
مجموعــة  قامــت  حيــث  الجمهــور، 
غرناطــة بتوقيــع عــدٍد مــن مذكــرات 
بنــوك ومصــارف  عــدة  مــع  التفاهــم 
المناســب  التمويــل  توفيــر  لضمــان 

بأسعار تنافسية لمن يرغب بالشراء. 
التســويق  مديــر  أّكــد  جانبــه،  مــن 
حبيــب،  أحمــد  العامــة،  والعاقــات 
أن مشــروع فلــل شــارع النخيــل من 
المشــاريع الممّيــزة مــن حيــث جودة 

التحيــة  البنــاء والتصاميــم والبنيــة 
أصحــاب  طمــوح  ســيلبي  أنــه  كمــا 
إذا مــا  المتوســط خصوًصــا  الدخــل 
الجديــد  مزايــا  برنامــج  تطبيــق  تــم 
الخــاص بالســكن االجتماعي حســب 
بدايــة  مــع  اإلســكان  وزارة  وعــود 

.2019
وعّلــق حبيــب عن أســعار الفلــل بأنها 
والموقــع  المســاحة  مــع  تتناســب 
فرصــة  أنهــا  مؤكــًدا  والخدمــات، 
حقيقيــة لمن يبحث عــن منزل العمر 
خصوًصــا لقاطني المنطقة الشــمالية 

ذات الكثافــة الســّكانية العالية وقلة 
واختتــم  العقــارات.  مــن  المعــروض 
قولــه عــن وجود عــدد من المشــاريع 
التــي  والمخططــات  اإلســكانية 
ســتطرحها غرناطة خال 2019 في 

مختلف مناطق البحرين.

المنامة - غرناطة العقارية

“غرناطة العقارية” تفتتح العام الجديد بـ 169 فيال

أحمد حبيب

بنجالورو - رويترزالمنامة - الوطني للضرائب الخليجية

الذهب ينزل مع تعافي الدوالر

تراجعــت أســعار الذهــب أمــس الثالثاء مع تحســن شــهية المســتثمرين للمخاطرة 
بدعم من توقعات بأن الصين والواليات المتحدة تقتربان من إبرام اتفاق تجاري، 
في حين تعافى الدوالر من أقل مســتوى في شــهرين ونصف الشــهر الذي بلغه في 

الجلسة السابقة. 

علي الفردان

المحرر االقتصادي

األسعار تبدأ 
من 120 

ألًفا فقط مع 
توفر جميع 

الخدمات

 0.6 الفوريــة  التعامــات  فــي  الذهــب  ونــزل 
% إلــى 1281.32 دوالر لألوقيــة )األونصــة( 
بحلــول الســاعة 07:38 بتوقيــت جرينتــش، 
اآلجلــة  التعامــات  فــي  الذهــب  فقــد  بينمــا 
 1238.10 إلــى   %  0.5 المتحــدة  بالواليــات 
دوالر لألوقيــة. وارتفــع مؤشــر الــدوالر، الذي 
ســلة  أمــام  األميركيــة  العملــة  أداء  يقيــس 

عمات منافســة، نحو 0.3 % مبتعدا عن أقل 
مســتوى في شــهرين ونصف الشهر الذي بلغه 
في الجلســة الســابقة. وارتفع المعدن األصفر 
نحــو 11 % منــذ أن ســجل أقــل مســتوى في 
فــي منتصــف  العــام  عــام ونصــف  مــن  أكثــر 
أســواق  فــي  االضطــراب  بســبب  أغســطس؛ 

األسهم وتراجع طفيف للدوالر.
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عرض وطلب

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة البلبلة لتركيب معدات الري ش.ش.و لمالكتها مريم يوسف يعقوب يوسف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )164960( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

هاكان لبيع نظير رسم أو على أساس عقد شركة تضامن لصاحبها سمير عبدهللا وشريكته

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )999( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اوفال ألنشطة أخرى تتعلق باإلعالنات التجارية وبحوث السوق تضامن 

الصحابها فاطمة علي المسجن وشريكتها
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 

/ جاس���م حس���ن يوس���ف عبدالعال باعتباره المصفي القانوني لشركة البلبلة لتركيب 

مع���دات ال���ري ش.ش.و لمالكته���ا مريم يوس���ف يعقوب يوس���ف، المس���جلة كش���ركة 

الش���خص الواح���د بموج���ب القي���د رق���م 81358، طالبا إش���هار انتهاء أعم���ال تصفية 

الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

/ سمير عبدهللا عبدالرحمن جعفر باعتباره المصفي القانوني شركة هاكان لبيع نظير 

رسم أو على أساس عقد شركة تضامن لصاحبها سمير عبدهللا وشريكته، المسجلة 

كش���ركة تضام���ن بحريني���ة بموجب القيد رق���م 108663، طالبا إش���هار انتهاء أعمال 

تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ فاطمة علي احمد عبدهللا جمعة المسجن باعتباره المصفي القانوني لشركة اوفال 
ألنشطة أخرى تتعلق باإلعالنات التجارية وبحوث السوق تضامن الصحابها فاطمة 
علي المس���جن وش���ريكتها، المس���جلة كش���ركة تضامن بموجب القيد رقم 107212، 
طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل 
التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

6/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

) CR2019 -1379( اعالن رقم
تنازل أو بيع -  عن المحل التجاري

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

) CR2019 -58( اعالن رقم
تنازل أو بيع -  عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعلن أدناه: عبدالحس���ين  محمد جعفر عبدالحس���ين بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: الى السيد/ فاطمة محمد جعفر عبدالحسين 

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

تق���دم إلين���ا المعلن أدن���اه: معصومة بيا تعل���ي دالر فرد  تحوي���ل المحل التجاري 
التالي: الى السيدة عزت السيد عزت الكسار 

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

رقم القيد
70941-1

رقم القيد
12040-7

االسم التجاري
مصنع فينيسيا لاللمنيوم

االسم التجاري
اوت لو برجر

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة إنتريوم للتصنيع ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها الس���ادة 
اصحاب ش���ركة إنتريوم للتصنيع ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رقم 113449-1، طالبين 

تغيير االسم التجاري
من: شركة إنتريوم للتصنيع ذ.م.م

Interium Manufacturing Company WLL
الى: أورنج بلس لتصنيع المنتجات البالستيكية ذ.م.م

ORANGE PLUS FOR MANUFACTURING OF PLASTICS PRODUCTS W.L.L
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خ���الل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة غدير للسياحة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 63584

6/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية- شركة صالون توين سيسورز للحالقة الرجالية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-119456

تصفية ش.ش.و
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة اللمسة المثالية للتخليص الجمركي ش.ش.و لمالكها هالة عبدهللا المعاودة
سجل تجاري رقم 113722

بناء على قرار الشركاء في شركة غدير للسياحة ذ.م.م المسجلة على قيد رقم 63584، بتصفية 
الشركة اختياريا وتعيين السيد/ جاسم حبيب احمد اعقابي 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(39671117
jassimhabib76@gmail.com

بناء على قرار الشركاء في شركة صالون توين سيسورز للحالقة الرجالية ذ.م.م  المسجلة على 
قي���د رق���م 119456-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ صالح احم���د عبدالرضا محمد 

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:

صالح احمد عبدالرضا محمد الشواي
)+973(39189075

salehredha@gmail.com

بناء على قرار المالك ش���ركة اللمس���ة المثالية للتخليص الجمركي ش.ش.و لمالكها هالة عبدهللا 
المع���اودة المس���جلة عل���ى قيد رق���م 113722، بتصفي���ة الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يدة/ هالة 

عبدهللا جاسم المعاودة 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:

هالة عبدهللا جاسم المعاودة
)+973(33071230

habdulla2004@gmail.com

6/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل

)CR2018 -1225( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

7/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل

)CR2019 -2273( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق����دم إلين����ا الس����يد المعلن أدناه بطلب تغيير اس����م تجاري، فعلى كل من لدي����ه اعتراض قانوني 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم السجل : 101947-5

اسم التاجر: سامية صابر غالم صابر غالم محمد

االسم التجاري الحالي: خمسة مربعات للمقاوالت

االسم التجاري المطلوب: خمسة مربعات لتخليص المعامالت

النشطة التجارية المطلوبة: أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال

تق����دم إلين����ا الس����يد المعلن أدناه بطلب تغيير اس����م تجاري، فعلى كل من لدي����ه اعتراض قانوني 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم السجل : 78595-4

اسم التاجر: محمد ميرزا امان هللا محمدي

االسم التجاري الحالي: مصنع محمدي للبالستيك

االسم التجاري المطلوب: يونيتك بالستيك للصناعات

النشطة التجارية المطلوبة: صنع المنتجات اللدائنية - مصنع

القيد: 3-85078  -  تاريخ: 31/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الثالث لشركة معرض خمس ألوان ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  الس���ادة 

اصح���اب - ش���ركة مع���رض خمس أل���وان ذ.م.م -- المس���جلة بموجب القيد رق���م 85078-3، 

طالبي���ن تغيي���ر االس���م التج���اري للفرع الثال���ث م���ن - ردكاب كفتيريا الى - مطعم باكس���تان 

دربار ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل م���دة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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international
@albiladpress.com

مقتل مطلوبين في 
عملية أمنية بالسعودية

قالت قناة العربية أمس الثالثاء إن شخصين 
قتال وألقي القبض على آخرين بعملية أمنية 

في القطيف شرق السعودية. وأضافت 
أن المطلوبين متورطون باستهداف األمن 
وتعطيل مشاريع التنمية بالقطيف. وطبقا 
لبيان األمن، فإن المطلوبين بادروا إلطالق 

النار بشكل كثيف، مما عرض سالمة الساكنين 
والمارة للخطر، فاقتضى موقف األجهزة 

األمنية الرد عليهم بالمثل، ما أسفر عن مقتل 
عدد منهم، وإلقاء القبض على اآلخرين.

وتفيد المعلومات بأن المطلوبين أمنيا الذين 
قضي عليهم، من خارج القوائم المعلنة، 

ومرتبطون باألحداث اإلرهابية التي وقعت 
بالقطيف أخيرا، واتخذوا المنزل مقرا النطالق 

أنشطتهم اإلجرامية.

الجيش اليمني يســيطر على مواقع واســعة في معقل المتمردين

تنديد عربي بخرق الحوثيين اتفاق السويد

نددت دول عربية، أمس الثالثاء، باستمرار ميليشيات الحوثي الموالية إليران، في خرق اتفاق السويد الذي ُأبرم مع الحكومة اليمنية برعاية األمم المتحدة. وقال 
وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن ميليشيات الحوثي مستمرة في خرق وقف إطالق النار، وتعزيز قواتها وحفر الخنادق في الحديدة.

وأكــد أن تعثــر تنفيذ اتفاق الســويد يرجع 
إلــى عدم انصيــاع الحوثيين لبنوده، الفتا 
علــى  المشــتركة  القــوات  “صبــر  أن  إلــى 
يهــدد  وهــذا  ســينفد،  الحوثييــن  خــروق 

اتفاق السويد”.
وتابــع: “الحكومــة مســتعدة للمشــاركة فــي 
األمــم  لهــا  تدعــو  سياســية  مشــاورات  أي 
الســويد”،  اتفــاق  تنفيــذ  بشــرط  المتحــدة، 
مطالبــا، فــي الوقت نفســه، األمــم المتحدة 
عمــل  “آليــات  اليمنيــة  الحكومــة  بتســليم 
لتنفيذ االتفاق، لدراســتها وتحديد الموقف 
منهــا”. وأضــاف: “التعثــر فــي تنفيــذ اتفــاق 
الحديدة، ســينعكس علــى موقف الحكومة 

من المشاورات المقبلة”.
يذكــر أن اتفاق الســويد، يقضي بانســحاب 
ميليشــيات الحوثــي مــن مدينــة الحديــدة 
أي  وإزالــة  يومــا،   14 خــالل  والمينــاء 
قيــام  دون  تحــول  عقبــات  أو  معقوفــات 
وظائفهــا،  بــأداء  المحليــة  المؤسســات 
وانســحابهم من موانئ الحديدة والصليف 
ورأس عيســى إلــى شــمال طريــق صنعــاء، 

في مرحلة أولى خالل أسبوعين.
ونــص كذلــك علــى إشــراف لجنــة تنســيق 
إعادة االنتشار على عمليات إعادة االنتشار 
والمراقبــة، إضافــة إلى عمليــة إزالة األلغام 

من الحديدة ومينائها.
ميدانيــا، تمكنــت قــوات الجيــش الوطنــي 
الســيطرة  مــن  الثالثــاء،  أمــس  اليمنــي، 
علــى مواقــع جديــدة فــي محافظــة صعدة 
شمالي اليمن، التي تعتبر معقل ميليشيات 
الحوثي اإليرانية، في وقت أحبطت قوات 
المقاومــة هجومــا بحريــا لالنقالبييــن فــي 
الحديدة غربي البالد. وقال مصدر عسكري 
إن الجيــش، مســنودا بمروحيــات وقــوات 
برية من التحالف العربي، سيطر على جبل 
الحمراء، المطل على منطقة الرزامي، التي 
دخلــت ضمــن مدى مدفعية قــوات الجيش 
الوطنــي. وحســب المصــدر، فإن الســيطرة 
علــى جبــل الحمــراء بالرزامي ســتؤدي إلى 
قطــع خــط إمــدادات الميليشــيات الحوثية 
باتجــاه مواقع كانت تتخذها نقطة انطالق 

لتهديد الحدود اليمنية السعودية.

* السعودية تندد بنقض العهود  «
والمواثيق ندد مجلس الوزراء 

السعودي بما تقوم به المليشيات 
الحوثية االنقالبية المدعومة من 

إيران “من تلكؤ والتفاف على 
اتفاقات ستوكهولم، واستمرار 

في نقض كل المواثيق والعهود، 
في تحد صارخ وصريح للمجتمع 

الدولي”.
كمــا نــدد “بتضليــل الحوثييــن للمنظمــات 
الدولية، من خالل نشــر معلومات خاطئة 
وبيانات غير دقيقة حول األزمة اإلنسانية 
في اليمن، وتعطيل لجهود اإلغاثة والدعم 
واألمــوال  للمســاعدات  ونهــب  اإلنســاني، 

والمنظمــات  المانحــة  الــدول  وهبــات 
اإلنسانية في المناطق التي تحتلها”.

* قرقاش: الحوثي ال يحترم  «
التزاماته اإلنسانية أما وزير الدولة 

اإلماراتي للشؤون الخارجية، 
أنور قرقاش، فقال:  “التطورات 

حول الحديدة تشير إلى أن ال 
نية للحوثي باحترام التزاماته 

اإلنسانية والسياسية في السويد، 
آن األوان للعديد من المنظمات غير 

الحكومية والرأي العام الدولي أن 
يضغط على المعّطل الحقيقي للحل 

السياسي في اليمن”.
وأضــاف، فــي تغريــدة علــى تويتــر أمــس 
موقــف  فــي  العربــي  التحالــف  الثالثــاء: 

سياســي جيد جــدا، وهو يراقــب محاولة 
واضحــة،  بالتزامــات  التالعــب  الحوثــي 
الحوثي يكرر ممارســاته الساعية إلفشال 
اتفاق السويد كما أفشل الكويت وجنيف، 
وشــعبه  اليمــن  علــى  الحوثــي  العــدوان 

يتعرى أمام الرأي العام الدولي”.
الكامــل  “التطبيــق  أن  قرقــاش  وأكــد 
عــن  بعيــدا  أولويــة  الســويد  اللتزامــات 
التســويف والتعطيل والتالعب، والهروب 
لــن  الجديــدة  والشــروط  المطالــب  عبــر 
ينفــع الحوثــي هذه المرة، ومــن الضروري 
مينــاء  مــن  لالنســحاب  الكامــل  التنفيــذ 
ومدينــة الحديدة لالســتمرار في المرحلة 

القادمة للعملية السياسية”.

عواصم ـ وكاالت

دبي ـ رويترز

الجيش اليمني يسيطر على مواقع واسعة في معقل الحوثيين

واشنطن ـ وكاالتلندن ـ رويترزانقرة ـ وكاالت

غادر مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون، تركيا، أمس الثالثاء، بدون أن 
يلتقــي الرئيــس رجــب طيب أردوغان، مما يشــي بعمق التوتر بين واشــنطن وأنقرة 

بشأن عدم المساس بقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الواليات المتحدة.

وعلــى ما يبــدو، أن مغــادرة بولتــون ألنقرة 
بــدون لقــاء مع أردوغان، جاءت بعد فشــله 
في الحصول على ضمانات من أنقرة بعدم 
مهاجمــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 

حال االنسحاب األميركي من سوريا.
تعهــد  أردوغــان  يكــون  أن  تركيــا  ونفــت 
لنظيــره األميركــي دونالد ترامــب “بحماية” 
المقاتلين األكراد في سوريا كما أعلن وزير 

الخارجية األميركي مايك بومبيو.
الرئاســة  باســم  الناطــق  وقــال 
التركيــة، إبراهيــم كاليــن “فــي مــا 
يتعلــق بتصريحــات بومبيــو، مــن 
غيــر الوارد على اإلطالق أن تكون 

أعطيــت  الضمانــة  هــذه  مثــل 
)بيــن  محادثــات  خــالل 
أردوغــان وترامــب( أو عبــر 

قنوات أخرى”.
وفــي مقــال رأي نشــرته صحيفــة نيويورك 
تايمــز األميركيــة، قــال أردوغــان إن تركيــا 
ملتزمــة بدحر تنظيم “داعــش” والجماعات 
فــي  ســوريا،  فــي  األخــرى  اإلرهابيــة 
إشــارة علــى مــا يبــدو إلــى قــوات ســوريا 

الديمقراطية.
وقــال بولتون إنه “يجب توافر شــروط من 
بينهــا ضمان ســالمة الحلفــاء األكراد”، 
قبــل انســحاب القــوات األميركية 

من سوريا.

ورد أردوغان في  «
كلمة ألقاها بأنقرة، على 

تصريحات بولتون قائال إنها 
“غير مقبولة بالنسبة لنا وال 

يمكن التساهل معها”.

أعلــن ناطــق حكومــي بريطانيا أمــس الثالثاء أنه تم التوصــل إلى اتفاق ينص 
على إجراء تصويت في البرلمان البريطاني بعد أسبوع، بشأن اتفاق الخروج 
مــن االتحــاد األوروبي “البريكســت”، الذي توصلت إليه رئيســة وزراء بريطانيا 

تيريزا ماي مع بروكسل.

وقال الناطق باسم رئيسة وزراء بريطانيا 
إن النــواب البريطانييــن ســيصوتون فــي 
15 ينايــر الجــاري علــى اتفاق البريكســت. 
ومن المنتظر أن تســتأنف النقاشــات حول 
هــذا النــص خــالل اليوميــن المقبليــن فــي 
مجلــس العمــوم، مــع احتمــال اســتمرارها 
حتــى الجمعــة، وفقــا لمــا ذكرتــه فرانــس 
بــرس. والثالثــاء، كــررت رئيســة الــوزراء 

البريطانيــة تأكيدهــا أن تأجيل 
اتفــاق  علــى  التصويــت 
سياســة  ليــس  البريكســت 
مــن  بالرغــم  حكوميــة، 

أجلــت  قــد  كانــت  أنهــا 
االتفــاق  علــى  التصويــت 
الشــهر الماضــي؛ ألنــه كان 

ســيرفض علــى قولهــا. ويتعيــن علــى ماي 
لتحظــى  النــواب  تصويــت  فــي  تفــوز  أن 
فإنهــا  وإال  االتفــاق،  علــى  بالموافقــة 
وهــي  الخــروج  عمليــة  برؤيــة  ســتخاطر 
اإلثنيــن،  وحتــى  الفوضــى.  فــي  تغــرق 
كانــت ماي تســعى مــرة أخرى إلــى تأجيل 
التصويت النهائي على بريكست، قبل أقل 

من 3 أشهر من موعد مغادرة التكتل.

وقالت مصادر إنه يعتقد  «
أن مساعدي ماي يضعون خطة 

لجعل موافقة أعضاء مجلس 
العموم مشروطة بتقديم االتحاد 

األوروبي مزيدا من 
التنازالت، وفقا لصحيفة 

“صنداي تلغراف”.

استقال مبعوث الخارجية األميركية لحل أزمة قطر أنتوني زيني، أمس الثالثاء، بعد 
فشــل جهود حلها، وفقا لشــبكة “ســي بي إس نيوز”. وتولى المبعوث األميركي مهمته 

في أغسطس 2017، إبان عهد وزير الخارجية األميركي السابق ريك تيلرسون.

المبعــوث عواصــم خليجيــة فــي  وزار 
إطــار مســاعي واشــنطن لحــل األزمــة، 
واإلمــارات  الســعودية  تتهــم  حيــث 
بالتدخــل  الدوحــة  ومصــر،  والبحريــن 

في شؤونها وتشجيع اإلرهاب.
وصــرح الجنــرال المتقاعــد مــن قــوات 
والرئيــس  األميركيــة  البحريــة  مشــاة 
األميركيــة  المركزيــة  للقيــادة  األســبق 
لشــبكة “ســي بــي إس” األميركيــة بأنــه 
أنــه ال يســتطيع  إدراكــه  بعــد  اســتقال 

المساعدة في حل األزمة الخليجية.
علــى  أصــال  وافــق  قــد  زينــي  وكان 

الرئيــس  إدارة  فــي  العمــل 
األميركــي دونالــد ترامــب 
لوزيــر  مستشــارا خاصــا 
الخارجيــة بشــأن قضايا 

وزيــر  لطلبــي  تلبيــة  األوســط  الشــرق 
الدفاع الســابق جيمــس ماتيس ووزير 
تيلرســون،  الســابق ريكــس  الخارجيــة 
بســبب  الحقــا  اإلدارة  كالهمــا  وتــرك 
خالفاتهمــا مع ترامب. مــن جانب آخر، 
أعلنــت حركة “طالبــان” أمس أنها ألغت 
محادثــات ســالم مقــررة مع مســؤولين 
أميركيين هذا األسبوع في قطر بسبب 

خالفات بشأن جدول األعمال.

وقال أعضاء كبار من طالبان  «
متمركزين في أفغانستان “اتفق 

الجانبان على عدم اللقاء 
في قطر”. ورفضت طالبان 

ضغوطا من قوى إقليمية 
للسماح لمسؤولين أفغان 

بالمشاركة في المحادثات.

استقالة مبعوث واشنطن لحل أزمة قطربريطانيا تعلن موعد تصويت “بريكست”األكراد يعمقون التوتر بين واشنطن وأنقرة
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بغداد ـ رويترز

الرباط ـ أ ف ب

قتــل شــخصان وأصيــب 6 آخــرون، 
أمــس الثالثــاء، فــي انفجــار ســيارة 
فــي  تفتيــش  نقطــة  عنــد  ملغومــة 
تكريــت  لمدينــة  الشــمالي  المدخــل 
شــمالي  كيلومتــرا   150 بعــد  علــى 
الجيــش  أعلــن  مــا  وفــق  بغــداد، 
العراقــي الــذي وصفــه بأنــه “هجــوم 

إرهابي”.
والقتيــالن شــرطيان، لكــن الجيــش 

قــال إنهمــا مدنيــان، وفــق مــا ذكرت 
“رويترز”.

أمــا الجرحــى، فقال مصدر الشــرطة 
إنهم جنديان وشرطي و3 مدنيين.

فــي  الهجــوم  جهــة  أي  تتبــّن  ولــم 
المدينــة، التــي تعتبــر مســقط رأس 
صدام حسين، وكانت تحت سيطرة 
 2014 العاميــن  خــالل  “داعــش” 

و2015.

أنهــا  المغربيــة  الســلطات  أعلنــت 
مــن  خليــة  الثالثــاء  أمــس  فككــت 
لـــ  مواالتهــم  فــي  يشــتبه  أفــراد   3
التخطيــط  بصــدد  كانــوا  “داعــش”، 

لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة.
وقالــت وزارة الداخليــة إن المكتــب 
المركــزي لألبحــاث القضائيــة فــكك 
 3 مــن  المكونــة  اإلرهابيــة  الخليــة 
عناصــر كانوا ينشــطون في مدينتي 

الناظور والدريوش )شمال(، وبصدد 
بعــد  إرهابيــة  لعمليــات  التخطيــط 
صنــع  بمجــال  مهــارات  اكتســاب 
الناســفة  والعبــوات  المتفجــرات 
والســموم، وحجز أجهــزة إلكترونية 
صيــد  وبندقيتــي  بيضــاء  وأســلحة 
عســكرية،  وبــدالت  وخراطيــش 
الكبريــت  مــن  كميــة  إلــى  إضافــة 

وبطاريات وأسالك كهربائية.

قتيالن وجرحى بانفجار سيارة في تكريت

المغرب يفكك خلية موالية لـ “داعش”

عواصم ـ وكاالت عمان ـ وكاالت

في األســابيع األخيرة شــهدت الســاحة السياســية اإليرانية تحذيرات أبناء مؤسســي النظام اإليراني من انهيار النظام، في حال 
استمراره على هذا النهج.

التحذيــرات تبيــن قلــق أبناء قــادة النظــام اإليراني من السياســة 
التــي ينتهجهــا النظــام داخليــا وخارجيــا، حيــث تناولــت بعــض 
سياســات  وأخــرى  الداخــل  فــي  المعيشــي  الوضــع  التحذيــرات 

طهران الخارجية.
وهاجــم األســبوع الماضي حفيد مؤســس النظــام اإليراني وقائد 
ثورتها، حســن الخميني، سياســات النظام وعبــر عن مخاوفه من 
تراجــع الرضــا الشــعبي عن بقائه. ووفقا لما نقلــه موقع “جماران”، 
فقــد أشــار الخمينــي بوضــوح إلــى تفاقهم االســتياء الشــعبي من 
تدهــور الوضــع المعيشــي، وأكــد أن “الرضــا الشــعبي” هــو “البنيــة 
التحتيــة للمجتمــع”. وتشــهد إيــران حالــة مــن االســتياء الشــعبي 
جراء تفاهم الوضع المعيشي، حيث تتكرر االحتجاجات الشعبية 
والعماليــة علــى هــذا الوضــع. أعلــن وزيــر الخارجيــة الدنماركــي، 
أندرســن سامويلســن، أمــس الثالثــاء، أن االتحــاد األوروبــي أقــّر 
عقوبــات علــى جهــاز المخابــرات اإليرانــي، لتخطيطــه لعمليــات 
اغتيــال فــي أوروبــا. ونقلت رويتــرز عن سامويلســن قوله: “اتفق 
االتحــاد األوروبــي علــى فــرض عقوبــات علــى جهــاز المخابــرات 

اإليراني لتخطيطه الغتياالت على األراضي األوروبية”.
بطــرد  قــرارات  عــدة  اتخــذت  قــد  أوربيــة  دول  عــدة  وكانــت 
دبلوماســيين إيرانيين يعملون في ســفارات طهران، عقب التأكد 

من ضلوعهم بالتخطيط والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية.

أكــد وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، أمس الثالثــاء، التزام واشــنطن بمواجهة التهديــدات التي تواجه منطقة الشــرق 
األوسط وأهمها داعش وإيران.

وقــال بومبيــو، خــالل مؤتمــر صحافــي عقــده 
مــع نظيره األردني أيمــن الصفدي، إن الواليات 
الدبلوماســية  جهودهــا  تضاعــف  المتحــدة 
علــى  “ممارســة ضغــط حقيقــي  لـــ  والتجاريــة 
إيــران”. وأكــد اســتمرار بــالده فــي العمــل مــع 
األردن لـــ “مواجهــة أنشــطة إيــران الخبيثــة في 
المنطقة ومحاوالتها االلتفاف على العقوبات”.

ســحب  واشــنطن  قــرار  أن  بومبيــو،  وأضــاف 
قواتهــا مــن ســوريا ال يجــازف بجهــود مواجهة 
التهديــدات فــي المنطقــة، والتــي وصفهــا بأنها 
تنبــع مــن النظــام اإليرانــي. ومــن جانبــه، قــال 
وزيــر الخارجيــة األردنــي إن الدعــم األميركــي 
لألردن ســاعد المملكة على اســتضافة ما يقرب 
من 1.3 مليون الجئ سوري. وأعلن أن المملكة 
ســتواصل العمل مع واشنطن؛ من أجل تحقيق 

التسوية في المنطقة بإقامة دولتين.

وتطــرق إلــى معانــاة األردن مــن مشــكالت مــع 
“سياســة إيران التوســعية فــي المنطقة”. وقال 
الصفدي: “نعمل مع واشنطن على تأمين منطقة 
التنــف وعودة الالجئين في مخيم الركبان إلى 

ســوريا”. ويقوم بومبيو بجولة شــرق أوســطية 
مــن  كال  خاللهــا  يــزور  أيــام  ثمانيــة  تســتغرق 
عّمــان والقاهــرة والمنامــة وأبوظبــي والدوحــة 

والرياض ومسقط والكويت.

حسن خميني الصفدي يستقبل بومبيو في عّمان

االتحاد األوروبي يعاقب إيران لتخطيطها مؤامرات اغتيال واشنطن تضاعف جهودها للضغط الحقيقي على طهران

أبناء مؤسسي نظام الماللي يحذرون من سقوطه بومبيو: ملتزمون بمواجهة “داعش” وإيران
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سلمت يا رب األسرة

نــورت البحرين يا نورهــا، واختلجت القلوب بالعاطفة 
اجتمعــت  فقــد  األســرة،  رب  يــا  بســامتك  الفياضــة 
البحرين كلها أســرة واحدة معك ألنك جعلت البحرين 
كلهــا أســرة واحــدة بحبك، نــور الوطن وعشــقه، القلب 
يعشــق خليفة والروح تعشــق خليفــة والعين ترنو إلى 
خليفــة واللســان يعجــز عــن التعبيــر عــن حــب خليفة، 
فقد امتلكت القلوب بعشــقها عندما اندمجت بالشــعب 
وغرســت فيهــم حبــك فجعلــت البحريــن كلهــا أســرة 
واحــدة مــن الشــرق للغرب ومــن الشــمال للجنوب، من 

المدن إلى القرى.
تعرف البحرين مقدار حبك لها فبادلتك الحب بالحب، 
يعــرف الناس أنك حاميهــم والمدافع عنهم والمتواجد 
دفاعــًا  للمصاعــب  والمتصــدي  الظــروف  بــكل  معهــم 
عنهــم ولهــذا ال يهنــأ لهــم بــال وال يرتــاح لهــم خاطر إال 
وأنــت بخيــر، فصحتــك تهمهــم مثلمــا تهمــك صحتهم، 
وســعادتهم تنبــع مــن تواجــدك معهم بصحة وســعادة، 

فاللــه يديــم عليــك الصحــة والســعادة ويطــول بعمــرك 
ويبعد عنك كل شر ومكروه.

أحبــك يــا طويل العمر مثلمــا يحبك الجميع وأوفي لك 
مثلما وفيت للجميع فأنت أمن البلد واستقرارها وأنت 
مذلل الصعاب الذي يحتمي به الجميع ويتطلعون إليه 
كلمــا اشــتدت األمــور، فقد خبروا وعرفــوا وأدركوا من 
تجــارب الســنين أن خليفــة بن ســلمان ال يتخلى عنهم 
لــه أن يكــون ضميــر  الوطــن، فحــق  وال يتخلــى عــن 

الشعب والوطن.
تذكــرت عبارتــك يا طويل العمر عندمــا قلت لنا بذروة 
المحنــة، البحريــن ســتبقى عصيــة، نعم أنــت من جعل 
البحريــن عصيــة علــى مــن يريــد الشــر بهــا، مــن يومها 
ظلت البحرين وخليفة بن سلمان جسمًا واحدًا ونبضًا 
واحــدًا يختــزل العاقــة بيــن الوطن والرئيــس، وقفت 
مــن  األهــوال والتحديــات ودفعــت  ســدًا منيعــًا ضــد 
صحتــك ووقتك وجهــدك وحرقت أعصابك وتعرضت 

للوعــكات حفظك هللا ولم تتوقف أو تتراجع أو تتعب 
حتى خرجت هذه الجزيرة الصغيرة المشرقة من قلب 
العواصــف واألهوال بكل مرة أقوى بفضلك وعزيمتك 
ودفاعــك عنهــا وعــن شــعبها فبادلتــك الحــب والوفاء، 
فأنت القائد وحبك للبحرين ال حدود له وحب البحرين 
لك ال حدود له، فكان االلتحام وااللتفاف حولك، وهذه 
هــي ذخيــرة وزاد الوطــن حينمــا يصبــح الحــب تعبيرًا 
بيــن البحريــن وخليفة، فا نتصــور فصلهما عن بعض، 
وهــذا مــا أبــداه شــعب البحريــن لك وهــو يدعو هللا أن 
يحفظك من كل شٍر ومكروه وسلمت يا والد الجميع.

تنويرة:  «

الحب السامي كشجرة السنديان كلما كبرت  «
أضحت أقوى.
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أطباء المراكز الصحية 
وتخويف المرضى

عندمــا تصــاب بوعكة صحية وتذهــب إلى أحد 
الــدفء وآللــئ  عــن  لتبحــث  الصحيــة  المراكــز 
االطمئنــان، تصــاب بخيبــة أمــل وتقــذف علــى 
خارطــة القلــق والخــوف علــى صحتــك بســبب 
حســن  وعــدم  الحالــة  األطبــاء  بعــض  تهويــل 
تعاملهــم مــع المريض وطــرق أذنــه بمطارق من 
صــدره،  علــى  الكآبــة  صخــور  ووضــع  الســموم 
إلــى ســمات  فبعــض األطبــاء يحتاجــون فعــا 
خاصــة فــي التعامل مــع المرضــى واالبتعاد عن 
الســلبية والعقليــة العقيمــة المتحجــرة وإرهاب 
المريــض، فمــن بدايــة دخــول المريــض عليهــم 
تفوح من بين ثنايا الغرفة عبارات ومصطلحات 
المــوت والخطــر القريــب المطــل علــى الشــرفة، 
فــإن كنت تعانــي من ارتفاع طفيف في الضغط 
متابعــة  فقــط  وأردت  الســطور”  هــذه  “ككاتــب 

حالتــك، ســيطل عليــك ليــل دامــس مرعــب من 
العبارات على لســان الطبيب مثل.. هذا الضغط 
قــد يــؤدي إلــى جلطة فــي القلــب، أو جلطة في 
المــخ... أو انفجار أحد الشــرايين، الوضع خطر، 
انتبــه.. مــع أن قراءة الضغط كانــت عادية نوعا 
مــا وال تســتدعي الخــوف، وهــي نفــس النســبة 
كان  الفــرق  لكــن  خاصــة،  عيــادة  زرنــا  عندمــا 
مثــل الفــرق بين الســماء واألرض، ففــي العيادة 
الخاصــة حصلنــا علــى الــدفء الحقيقــي الــذي 
يبحــث عنــه المريــض ليــس بدافــع المــال، إنمــا 
بســبب عقلية الطبيب وحسن معاملته المريض 
وإجادتــه فــن الحديــث واإلقنــاع، وليــس مثــل 

بعض أطباء المراكز الصحية. 
فــل  باقــات  أعطانــا  الخاصــة  العيــادة  طبيــب 
البحريــن  شــعب  نصــف  بقولــه...  وياســمين 

مصابــون بالضغط.. إنه مــرض العصر وال داعي 
إلــى القلــق، كل بيت فيه مريــض بالضغط وهذا 
ومــارس  الوصفــة  اتبــع  وبســيط،  عــادي  أمــر 
الرياضــة وابتعــد عن كــذا وكذا قدر المســتطاع 
وأمــورك “ماشــية تمــام”، ثم إن حالتكم بســيطة 
إلينــا وضغطــه مرتفــع  يأتــي  جــدا وهنــاك مــن 
أضعافــا مضاعفــة، ثــم يودعــك بكلمــات وكأنــه 
يفــرش أمامــك مســاحات خضــراء لعلمــه التــام 
أن “الــكام اإليجابــي” لــه تأثير ســحري على أي 

شخص مهما كان مرضه.

نتمنى من بعض أطباء المراكز الحكومية  «
أن يكون عندهم طعم الكالم الجميل بدل 

تخويف المريض بالقط األسود، وال عذر لكثرة 
المراجعين والمرضى، فالمسألة تتعلق 

بحسن التعامل وزرع الثقة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

sm.adnan56
@hotmail.com

ربما تكون الضريبُة... 
فرصة!

يتفــاءل النــاس - غالًبــا - مطلــع كل عــام جديــد، ويرســمون 
الخطــط والبرامــج التــي تعينهــم علــى تحقيــق أكبــر قــدر من 
األهداف؛ قريبًة وبعيدة، وقد يجلســون فيما بينهم؛ لمناقشــة 
أو تقييــم مــا حققــوه فــي العــام المنصــرم، ومــا يحتــاج إلــى 
متابعة في قادم األيام! وبالطبع؛ كلما كانت األهداف واضحة؛ 
اســتطاع المرء ببســاطٍة قياَســها، والوقوف عندهــا وتحليلها، 
وتقديــم أو تأخيــر بعضها على بعض؛ بحيث يصل في النهاية 
إلى نتيجة ُمرضية؛ يســتطيع من خالها رســم طريِقه للســنة 
الجديدة، بكامل بصره، وبصيرته، ومن ثم؛ السير على خطى 

واضحة، با عثرات!
غيــر أن غالبيــة البحرينييــن افتتحــوا هــذا العــام؛ بكثيــر مــن 
إضافتهــا  تمــت  التــي  الضريبــة  إلــى  يرجــع  الــذي  التشــاؤم؛ 
إلــى كثيــر مــن الســلع، ولــم ُتفلــح محــاوالت بعــض الخبــراء 
االقتصاديين في شــرح وتبرير مســببات فرض هذه الضريبة؛ 
في التخفيف من هذا اإلحســاس، والســيما أن بعضهم تحّول 
إلــى اختصاصــي إدارة النفقــات؛ إْذ أخــذ دور الناصــح الــذي 

ُيوّجــه الناس إلى التركيز على األساســيات، وتــرك الكماليات، 
وترشــيد المصروفــات؛ فــي إشــارة ُمبّطنــة وخفيــة للشــعب؛ 
مفادهــا أن مصروفاتــك الســابقة زائــدة عن الوضــع الطبيعي، 
وأنــه حــان الوقت لتعديلها، وأن هذه الضريبة فرصة ســانحة 

للتغيير.
الضريبــة  فــإن  عدمــه؛  مــن  الــكام  صحــة  نطــاق  وخــارج 
أصبحــت واقًعــا، اســتهللنا به هــذا العام! فكيف ســنجمع بينها 
وبيــن درس العــام الجديــد؟! لعــل أهــم مــا أراه درًســا هــو أن 
األهــداف ال تخــرج بالضــرورة مــن لــدن كل واحد منــا؛ أي من 
دوافعــه الشــخصية الخاصــة؛ فالمجتمــع أو األســرة أو الدولة 
أو الطبيعــة – ربمــا – تضطــرك إلى رســم أهــداف معينة؛ فكلنا 
- اليــوم - لديــه هــدف مهــم جــًدا هــو التركيــز علــى األولويات 
فيما يتعلق بالمصروفات؛ أليس كذلك؟ إننا – شــئنا أم أبينا – 
ســنتعلم درًســا ما كّنا لنتعلمه في األوقات العادية، أو ســاعات 

البحبوحة أو أيام الرخاء! 
هــل ســتكون الضريبة المضافة طريقنا نحــو التغيير بالفعل؟! 

فكثيــر مــن النــاس ال يتغير من تلقاء نفســه، بل يحتاج أحيانا 
إلى دافع أو محرك خارجي! هل ستدفعنا هذه الضريبة إلعادة 
التفكيــر، وإعادة التخطيط، بالطريقــة التي نحافظ فيها على 
توازننــا النفســي قبل المادّي، أم ســنجلس علــى عتبات أبوابنا 
فــي انتظــار إرادة ُتعفينــا مــن هــذه الضريبــة، أو ربمــا لنتباكى 

على الوضع؛ دون تحريك ساكن!
عــن  الحمــاس  مــن  بكثيــر  الجديــد؛  عامــه  يبــدأ  منــا  الكثيــر 
أهدافــه، وكيفيــة تنفيذها؛ ومــا إْن تمضي فترة قصيرة؛ حتى 
يتناســاها، فإذا قارب العام على االنتهاء؛ قرر أن يتغير مطلع 
الســنة التــي تليهــا، وتســتمر الحكايــة، فهــل ســتكون الضريبة 
المضافة فرصتنا اإلجبارية – نحن البحرينيون - على التغيير 

اإليجابي؟.

أخذ بعض االقتصاديين دور الناصح الذي  «
ُيوّجه الناس إلى التركيز على األساسيات، وترك 

الكماليات، في إشارة ُمبّطنة للشعب بأن 
مصروفاتك السابقة زائدة عن الوضع الطبيعي!.

د. زهرة حرم 

تابعت باألمس عدة مشــاهد مؤثرة في مصر الشــقيقة، هذه المشاهد جاءت عشية 
االحتفــال بعيــد مياد الســيد المســيح، وهي مشــاهد تبين إلى أي مــدى تقوم مصر 
الشــقيقة بالكفــاح مــن أجــل القضــاء على الطائفيــة واإلرهــاب اللعيــن، وتبين أيضا 
أن الفتنــة الطائفيــة ليســت شــيئا مولــودا ومتأصا فــي الدولة المصريــة، لكنها أداة 
اختــراق وهدم خارجية تســتخدم من أجل إضعــاف الدولة وتركيعها وإيصالها إلى 

الفوضى التي يخططون إلدخالها فيها.
فــي نفــس اليــوم قــام الرئيــس عبدالفتــاح السيســي بافتتــاح أكبــر مســجد وأكبــر 
كاتدرائية في مصر، وبالتحديد في العاصمة المصرية الجديدة، وبحضور ومباركة 

رمز إسامي كبير، هو فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب.
وفــي نفــس اليــوم أيضــا استشــهد ضابط مصري مســلم وهــو يقوم بإبطــال مفعول 
عبــوة ناســفة أريــد بهــا تفجيــر كنيســة أثنــاء قيــام المســيحيين بممارســة طقــوس 
عبادتهم، وكان هذا الضابط قد أبلغ من قبل إمام مسلم بوجود هذه القنبلة بالقرب 
من الكنيســة، الهدف الذي أريد نســفه عدد من المســيحيين يؤدون صاتهم، والذي 
أبلــغ عــن الجريمــة إمــام مســلم والــذي استشــهد دفاعا عــن المصلين ضابط مســلم، 

فياله من مشهد درامي مؤثر.
إنــه كفــاح دولــة، بل كفاح شــعب فــي مواجهة الفتنــة المصنوعة والتصــدي للخونة 

المجرمين جماعات اإلرهاب التي تديرها أجهزة استخبارات إقليمية وعالمية.
إنهــا رســالة قويــة مــن الدولــة المصريــة ورئيســها ومن أكبر ســلطة إســامية ممثلة 
فــي شــيخ األزهــر إلــى أربــاب اإلرهــاب وصنــاع الفتــن فحواهــا “نحن شــعب واحد 
متماســكون وصامــدون إلــى يــوم الديــن ولــن تفلــح مؤامراتكــم في شــق صفوفنا، 

فالمسجد والكنيسة متجاوران، فموتوا بغيظكم”.
لقــد أصبحــت األمــور فــي مصــر وفــي كل دولنــا العربيــة شــديدة الوضــوح وأزيلت 
الغشــاوة تماما من على أعيننا وأصبحنا نســمي األشــياء بأســمائها ونعرف تماما ما 

الذي يراد لدولنا بالضبط .

أصبحنا نعرف جيدا أن الربيع العربي بكل ما جلبه من خراب ليس كل  «
شيء، وليس المحاولة األولى واألخيرة لمن يريدون جر هذه األمة إلى 

الفوضى، فالمحاوالت ستستمر واإلرهاب والطائفية وشق الصفوف 
والحرب النفسية وتجهيل الشباب وعمليات االختراق بكل أشكالها 

ستستمر، فأعداء األمة يراهنون على شق الصفوف واستخدام أحصنة 
طروادة ونحن نراهن على اللحمة الوطنية وعلى تماسكنا.

الفتنة نائمة... لعن اهلل من أيقظها

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

تســتطيع أية حكومة أن تحقق لشــعبها أفضل حياة وأحســن مســتوى معيشــي، 
وهذا يتطلب عدًدا من األمور: أواًل توفير حاجيات المواطن ذات األولوية وبقدر 
ما لدى الدولة من إمكانيات مادية. ثانًيا: وضع االستراتيجيات الشاملة وخطط 
العمــل الفعالــة مــن خــال برنامــج حكومي قــادر على تجســيد تلــك االحتياجات 
وفــق مشــروعات ُمتعــددة وُمتنوعة ُمســتمرة بطريقــة منهجية ســليمة، والقدرة 
علــى تطويرهــا ومعالجــة جوانب القصور فيها. ثالًثا: توفيــر الموارد المالية لهذه 
المشــاريع واالســتفادة منهــا باألســلوب األمثــل الذي ُيحقــق المصلحــة العامة بما 
يخدم األولويات الوطنية. رابًعا: استخدام معيار الكفاءة في اختيار العاملين في 
المشــاريع العامــة ووضعهم في المكان المناســب، العامليــن المتصفين باإلخاص 
والجــد فــي العمــل، الذيــن ُيقدمــون المصلحــة العامــة بإعــاء شــأن أخاقيــات 
العمــل واإلنتــاج والقيم اإلنســانية الُمتعلقة بالنزاهة. خامًســا: وجود آليات فعالة 
لمتابعة جادة ومراقبة أمينة لســير وتنفيذ مشــاريع الدولة، والمحاســبة الحازمة 
عنــد التقصيــر، وتقييــم وتقويم ما يتم تحقيقــه وتنفيذه، سادًســا: مراقبة تنفيذ 
مشاريع الدولة من قبل اإلعام والصحافة والبرلمان والمجالس البلدية واللجان 

األهلية الشعبية.
ال توجد في العالم أية حكومة مثالية وال يمكن ألية حكومة في العالم أن توفر 
100 % من احتياجات المواطن الحياتية وال حتى نصفها، فالدول والحكومات 
تختلف بالقدرات البشرية ومواردها المالية وأسلوبها في العمل والتنفيذ، وهناك 
حكومــات اســتطاعت أن تتجــاوز التحديــات وحققــت الكثير ما ضمــن للمواطن 

حياة جميلة.
يمنــح  وأن  واألمــل،  التفــاؤل  يعيــش  وأن  وينتظــر  يترقــب  أن  المواطــن  علــى 
الحكومة وقًتا لتنفيذ ما لديها من مشاريع، وعليه أن يتابع ما تحقق منها ويسأل 
عمــا نقــص منها، فالمتابعة من قبــل المواطنين جزء ال يتجزأ من تحقيق أهداف 

برنامج الحكومة. 

إن أمنيات أهل البحرين وتطلعاتهم متنوعة وعديدة ونتضرع إلى الله  «
سبحانه وتعالى أن تحقق الدولة األمن والرفاهية للمواطنين.

ماذا ُيريد المواطن؟ )2(

عبدعلي الغسرة
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نشيد بالمستوى الطيب 
الذي ظهر عليه منتخبنا 

الوطني للسيدات في أولى 
مبارياته في بطولة غرب آسيا، 
والذي أثمر عن الفوز، ونأمل أن 

يستمر ذلك اليوم أيضا والوصول 
للمباراة المهمة التي يتوج فيها 

نفسه بطال لهذه المسابقة.

لم يتبق إال يوم واحد على 
موعد مباراة منتخبنا الوطني 

الثانية في بطولة أمم آسيا، وال 
يزال الصمت حاضرا بقوة من 

مختلف الشركات والمؤسسات 
حيال تلبية الواجب الوطني 

بتسهيل عملية نقل الجماهير 
البحرينية إلى دبي.

تفضل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فشمل برعايته الكريمة حفل تتويج الفائزين في مسابقة فارس الموروث كبرى مسابقات لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية. 

وتــّوج ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفة الفارس أحمد معيوف الرميحي 
بالمركز األول وجائزة عبارة عن سيارة 
من نوع لكزس جيب، فيما توج ســموه 
المتسابق منصور علي الخالدي بالمركز 
الثانــي وجائــزة ماليــة مقدارهــا 8000 
دينار، كما توج ســموه المتســابق نواف 
حســن الكعبــي بالمركــز الثالــث وجائزة 
ماليــة مقدارهــا 5000 دينــار وذلــك في 
الحفــل الختامــي للمســابقة التــي تقــام 

برعاية كريمة من سموه.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة أن إقامــة مســابقة 
فــارس المــوروث تأتــي لترســيخ ثقافة 
مــن  المســتمدة  التراثيــة  الرياضــات 
للمجتمــع  األصيلــة  والتقاليــد  العــادات 
الــذي  النجــاح  بــأن  منوًهــا  البحرينــي، 
هــذه  مــن  األولــى  النســخة  حققتــه 
المســابقة يؤكــد أنهــا عالمــة بــارزة في 

مسابقات الموروث الشعبي. 
وأشــاد ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة باإلقبــال الكبيــر على المشــاركة 
في هذه المســابقة رغم صعوبتها كونها 
تشــمل أربــع رياضــات تراثيــة مختلفة، 
مؤكــًدا ســموه أن هــذا الشــيء يعكــس 
اهتمــام المجتمــع برياضــات المــوروث 
الشــعبي ورغبــة المجتمــع للحفاظ على 

لألجيــال  وتوريثهــا  الرياضــات  هــذه 
القادمة.

كما هنأ ســموه الفائزيــن الثالثة والذين 
قدمــوا مســتويات متميــزة ســواء فــي 
فــي  حتــى  أو  التمهيديــة  األشــواط 
الشــوط النهائــي الذي اســتمر ألكثر من 
ســموه  مشــيًدا  متواصلــة،  ســاعة   24
بعطائهم وإرادتهم الستكمال المسابقة.
ووّجــه ســموه لجنة رياضــات الموروث 
عبــدهللا  بــن  خليفــة  برئاســة  الشــعبي 
هــذه  تطويــر  علــى  بالعمــل  القعــود 
خــالل  مــن  بهــا  واالرتقــاء  المســابقة 
فــي  منهــا  الثانيــة  النســخة  تنظيــم 

الموسم المقبل.

عبــدهللا  بــن  خليفــة  ثمــن  جانبــه،  مــن 
القعــود رئيس لجنــة رياضات الموروث 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  رعايــة  الشــعبي، 
فــارس  لمســابقة  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
رياضــات  لجنــة  أن  مؤكــًدا  المــوروث، 
للجنــة  التابعــة  الشــعبي  المــوروث 
دائًمــا  تســعى  البحرينيــة  األولمبيــة 
لتنفيــذ توجيهات ســموه الــذي يحرص 
على ترسيخ مفهوم الرياضات التراثية 
الســامية  الملكيــة  اإلرادة  وترجمــة 
الــذي  المــوروث  برياضــات  باالهتمــام 

يزخر بها مجتمعنا البحريني.
وتقدم القعود بخالص التهاني للفائزين 
بالمســابقة، كمــا وجــه شــكره وتقديــره 

لجميــع المشــاركين الذيــن ســاهموا في 
إنجاح فارس الموروث.

المنظمــة  اللجنــة  بــدور  القعــود  ونــّوه 
واللجــان العاملــة الذيــن عملــوا بــإرادة 
وعــزم شــديدين لظهــور هذه المســابقة 
بأفضــل صــورة، مشــيًرا إلــى أن لجنــة 
وجميــع  الشــعبي  المــوروث  رياضــات 
منتســبيها يعاهدون سموه ببذل المزيد 
مــن الجهــد ألجــل العمــل علــى االرتقاء 
بجميع المسابقات التي تنظمها اللجنة.

كما بّين القعود أن اللجنة سوف تستعد 
للعمــل مبكــًرا لتنظيــم النســخة الثانيــة 
من مســابقة فــارس الموروث بناء على 

توجيهات سموه.

... ويتوسط اللجنة المنظمة

رعــى الحفــل الختامــي ووّجــه اللجنــة لتطويــر المســابقة

ناصر بن حمد يتّوج فائزي “فارس الموروث”
9 يناير 2019 األربعاء

3 جمادى األولى 1440
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ينظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل يوم بعد غٍد الجمعة الســباق الحادي عشــر لهذا الموســم والذي 
ســيقام على كؤوس ســمو الشــيخ عيســى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد 
للفروســية وســباق الخيل وســمو الشــيخ محمد بن ســلمان بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجال سموهما سمو 
الشــيخ حمد بن عيســى بن ســلمان آل خليفة وســمو الشــيخ عبدهللا بن عيســى بن ســلمان آل خليفة وســمو 

الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وجــاءت القائمــة النهائيــة للجيــاد 
المشــاركة فــي الســباق بعــد إجراء 
أمــس  للجيــاد  النهائيــة  التداخيــل 
علــى النحــو التالي:  الشــوط األول 
الشــيخ  ســمو  كأس  علــى  يقــام 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  بــن  محمــد 
نتــاج   “ التــوازن  لســباق  خليفــة 
محلي” مسافة 1000 متر مستقيم 
والجائزة 2500 دينار وبمشاركة 9 

جياد.
 ويقــام الشــوط الثانــي علــى كأس 

ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بن 
ســلمان آل خليفــة لســباق التــوازن 
“نتــاج محلــي” مســافة 1800 متــر 
والجائــزة 2000 دينــار وبمشــاركة 

7 جياد.
ويقــام الشــوط الثالــث علــى كأس 
ســلمان  بــن  الشــيخ عيســى  ســمو 
بــن حمــد آل خليفــة لجيــاد جميــع 
خيــل  مــن  والمبتدئــات  الدرجــات 
البحرين العربية األصيلة “الواهو “ 
لمسافة 1400 متر والجائزة 3000 

دينار وبمشاركة 6 جياد. 
الرابــع علــى كأس  الشــوط  ويقــام 
ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى 
آل خليفــة لجيــاد جميــع الدرجــات 
فقــط  لألفــراس  والمبتدئــات 
“نتــاج محلــي” مســافة 1600 متــر 
والجائــزة 2000 دينــار وبمشــاركة 

5 جياد.
ويقام الشــوط الخامس على كأس 
ســمو الشــيخ حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة لســباق التوازن “مســتورد” 

مســافة 1400 متر والجائزة 2000 
دينار وبمشاركة 10 جياد.

ويقام الشــوط السادس على كأس 
ســلمان  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو 
آل خليفــة لجيــاد الدرجــة األولــى 
متــر   1000 لمســافة  “مســتورد” 

دينــار   2500 والجائــزة  مســتقيم 
وبمشاركة 11 جواًدا.

ويقــام الشــوط الســابع علــى كأس 
ســلمان  بــن  الشــيخ عيســى  ســمو 
آل خليفــة “لجيــاد الدرجــة األولــى 
“نتــاج محلــي” مســافة 1800 متــر 

والجائزة 4000 دينار وبمشاركة 6 
جياد.

واألخيــر  الثامــن  الشــوط  ويقــام 
عيســى  الشــيخ  ســمو  كأس  علــى 
لجيــاد  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 
الدرجــة األولى “مســتورد” مســافة 
1800 متــر والجائــزة 8000 دينــار 

وبمشاركة 7 جياد.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

مشــاركــة كبيــرة فــي السبــاق الـ 11 للخيــل

سمو الشيخ عيسى بن سلمانسمو الشيخ محمد بن سلمان

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

أغلــق االتحــاد العربــي للكــرة الطائــرة بــاب المشــاركة فــي بطولــة األندية 
العربيــة العشــرون للســيدات التــي ســتقام بجمهورية مصــر العربية خالل 

الفترة من 25 يناير الجاري لغاية 4 فبراير المقبل.

 8 مشــاركة  العامــة  األمانــة  واعتمــدت 
أنديــة  أربعــة  بينهــا  مــن  عربيــة  أنديــة 
األهلــي،  وهــي  مصــر  جمهوريــة  مــن 
ســبورتينج، الزمالــك، الصيــد، باإلضافــة 
إلى نادي الصفاقسي التونسي والمحرق 
الكويتــي  العيــون  وفتيــات  البحرينــي 

والدفاع الحسني المغربي.
العربــي  االتحــاد  مديــر  مســاعد  وقــال 
للكرة الطائرة عادل عبدالكريم إن قرعة 
منافســات البطولة ســتجرى يوم السبت 
المقبــل الموافــق 12 ينايــر الجــاري فــي 
العاصمــة المنامة وتحديًدا بمقر االتحاد 
إلــى  الطائــرة، مشــيًرا  للكــرة  البحرينــي 
أن البطولــة ســتقام بنظــام المجموعتين 
علــى  الثمانيــة  الفــرق  بتوزيــع  وذلــك 
مجموعتيــن يتأهــل األول والثانــي مــن 
كل مجموعــة إلــى الــدور نصــف النهائي 
ومن ثم الفائز في اللقاءين إلى النهائي.
وأكــد البنــاء أن األمانــة العامــة لالتحــاد 
كافــة  مــع  دائــم  تواصــل  علــى  العربــي 

االتحادات العربية التي ستشارك أنديتها 
فــي االســتحقاق العربــي الــذي يقــام كل 
ســنتين، معرًبــا عــن ثقته الكبيــرة بنجاح 
الحدث العربــي في ظل جميع الخدمات 
والتســهيالت التــي ســتوفرها جمهوريــة 
مصر من أجل استضافة البطولة بأفضل 
األخيــرة  النســخة  أن  خصوًصــا  صــورة 
التــي أقيمــت هنــاك العــام 2016 شــهدت 
نجاًحــا بــارًزا، متطلًعــا التوفيــق والنجاح 

لجميع األندية العربية.

12 يناير قرعة بطولة األندية للسيدات

تنطلق مساء اليوم )األربعاء( منافسات الجولة الثالثة عشرة واألخيرة للدور التمهيدي من دوري زين الدرجة األولى لكرة السلة. 
وتقام اليوم مباراتان، إذ يلتقي الحالة مع مدينة عيســى في الســاعة 5:45 مســاًء، وتليها مباشــرة مباراة الرفاع ومنتخب الشباب 

في الساعة 7:45 مساًء.

وتقــام المبارتــان كمــا جــرت العــادة علــى صالــة اتحــاد الســلة بأم 
الحصم.

وتســتكمل منافســات الجولــة األخيرة يــوم غٍد الخميــس بلقاءي 
النويدرات وسماهيج، واالتحاد والبحرين، على أن يسدل الستار 
عن الدور التمهيدي يوم الجمعة بلقاء سوبر السلة البحرينية بين 

األهلي والمنامة، يسبقه لقاء سترة والنجمة.
وتحــددت الفــرق الســتة األولــى المتأهلــة إلــى الــدور السداســي 
بشــكل نهائــي، إذ نجحت فــرق المنامة، المحرق، الرفــاع، األهلي، 
النجمــة واالتحــاد فــي بلوغ الــدور السداســي المؤهل إلــى المربع 

الذهبي، الذي سينطلق يوم الخامس عشر من الشهر الجاري.
ويشــير الترتيــب العــام للدوري قبــل انطالق الجولــة األخيرة إلى 
تصــدر المحــرق القائمة برصيــد 21 نقطة، يليه المنامة في المركز 
الثاني بـ20 نقطة، ثم الرفاع 20 نقطة، واألهلي 18 نقطة، النجمة 
واالتحــاد 15 نقطــة، الحالــة 14 نقطة، مدينة عيســى وســترة 13 
نقطة، النويدرات والبحرين 12 نقطة، وأخيًرا سماهيج 10 نقاط.

عادل البناء

الحالــة أمــام المدينــة.. والرفــاع يواجــه أحمــر الشــباب

انطالق الجولة األخيرة لـ“تمهيدي السلة”

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

حــّدد االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة موعــد قرعــة كأس خليفة بن ســلمان، إذ ســتقام مســاء يوم األحــد المقبل 13 ينايــر الجاري.
وستقام قرعة النسخة الثالثة ألغلى كؤوس السلة بصالة البحرين الثقافية في الساحة المتاخمة لمركز الفنون بالقرب من متحف 

البحرين الوطني.
ويجــري اتحــاد الســلة ترتيبــات خاصــة 
احتفاليــة  ســتكون  التــي  القرعــة  لهــذه 
مميــزة لمــا تحملــه البطولــة مــن رمزيــة 
خاصــة لكونهــا تحمــل اســًما غالًيــا علــى 
قلــوب جميــع أبنــاء المملكــة، حيــث أعــد 
ــا لعمليــة إجــراء  االتحــاد برنامًجــا خاصًّ

القرعة. 
ويعمل االتحاد البحريني لكرة السلة منذ 
فترة على إعداد برنامج خاص مصاحب 
للقرعــة والعديــد مــن الترتيبــات المميزة 
لضمــان نجــاح هــذه البطولــة األغلى بين 

مسابقات كرة السلة البحرينية.
مــن  الفريقــان األول والثانــي  وســيكون 
الدور التمهيدي لدوري زين هذا الموســم 
وســتلعب  المجموعتيــن،  رأس  علــى 
البطولــة مــن دور واحــد بطريقــة إخــراج 

المغلوب من مباراة واحدة، كما ســيلعب 
الــدور ربــع النهائــي مــن مبــاراة واحــدة، 
علــى أن يقام الــدور نصف النهائي بنظام 
للمبــاراة  فريقــان  ليتأهــل   ،”Best Of 3“

النهائية.

بطولــة  وســتنطلق 
بــن  خليفــة  كأس 

 18 يــوم  ســلمان 
المقبــل،  فبرايــر 
تكــون  أن  علــى 
النهائيــة  المبــاراة 

ختــام  مســك  فــي 
الســالوي  الموســم 
الحالي 2018-2019.

وسينال الفريق صاحب 
المركز األول على جائزة 
ألــف   30 قدرهــا  ماليــة 
ســيحصل  بينمــا  دينــار، 
علــى  الحائــز  الفريــق 
جائــزة  الثانــي  المركــز 

مالية 15 ألف دينار.

تقام على الصالة الثقافية وســط استعدادات جادة لحفل مميز

األحد قرعة كأس خليفة بن سلمان للسلة

... ويتوج نواف الكعبي صاحب المركز الثالث... ويتوج الوصيف منصور الخالديسمو الشيخ ناصر بن حمد يتوج الفائز أحمد الرميحي

حسن علي

على كؤوس 
عيسى بن 

سلمان ومحمد 
بن سلمان 
وأنجالهما

محمد الدرازي



أقامــت اللجنــة البحرينيــة للحمــام الزاجــل والحوام التابعــة للجنة رياضــات الموروث 
الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية سباق الزاجل المحلي الرابع، وذلك في جزر 

حوار بمشاركة كبيرة فاقت األلف حمامة على مستوى محافظات المملكة.
وتم تقســيم المشــاركين لثالث محافظات 
مــن محافظــات مملكــة البحريــن كمــا هــو 
معتاد، حيث تواصل احتكار المالك حسن 
النعيمي للمراكز الخمســة األولى لألسبوع 

الثاني على التوالي.
وفي المحافظة الجنوبية، كانت المنافسة 
غــازي  المالــك  اســتطاع  حيــث  قويــة، 
األول  المركزيــن  تحقيــق  مــن  إبراهيــم 

والثانــي عبــر حمامتيــن مختلفتيــن، فيمــا 
جــاء فريــق حبيــب وجاســم فــي المركــز 
الثالــث، أمــا المركز الرابع فكان من نصيب 
المالك بدر أمير، وأخيًرا حل المالك صالح 

الكعبي في المركز الخامس.
وعلى مستوى السباق الخاص بالمحافظة 
الشــمالية، حقــق فريــق عيســى والســراج 
حمامــات  بأربــع  األولــى  األربعــة  المراكــز 

مختلفــة، بينمــا جاء المالــك ناصر خميس 
المركز الخامس في جدول الترتيب.

تحــت رعايــة نائب رئيس مجلس اإلدارة لشــركة إبراهيم خليل كانــو، فؤاد كانو، يقيم نادي 
البحرين للتنس في الساعة الرابعة من عصر اليوم حفل افتتاح بطولة شركة إبراهيم خليل 

كانو السابعة المفتوحة لناشئي التنس التي ينظمها النادي من 9 إلى 26 يناير الجاري.

ويشــارك فيهــا ناشــئون مــن أبنــاء مملكــة 
البحرين والجاليات المقيمة ومن المنطقة 

الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
وتضم البطولة هذا العام 6 مســابقات في 
الفــردي والزوجي، وعلــى هامش البطولة 
التنــس  لبراعــم  مهرجــان  النــادي  يقيــم 
بمشــاركة حوالــي 100 العــب مــن ســن 8 

المهرجــان  ويقــام  ســنوات   10 ســن  إلــى 
ينايــر  18 و19  والســبت  الجمعــة  يومــي 
في الفترة الصباحية، ويتضمن مسابقات 
في فردي التنس على المالعب الصغيرة. 
وتلعب المباريات بكــرات التنس الحمراء 
والخضــراء، كمــا تقام مســابقات ترفيهية 
تشــجيع  بهــدف  الجميــع؛  فيهــا  يشــارك 

الصغار على ممارسة رياضة التنس.

افتتاح بطولة كانو السابعة للناشئينلجنة الحمام تقيم سباق الزاجل الرابع

أكــد رئيــس اللجنــة التنظيميــة لكــرة الســلة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
عبداللطيف الفردان أن بطولة المنتخبات الخليجية للرجال قائمة ولم تتعرض 
للتجميد أو التوقف، وذلك بحسب روزنامة بطوالت اللجنة. وذكر الفردان في 
تصريــح خــاص لـــ “البــاد ســبورت” أن بطولــة الرجــال كانــت مــن المفترض أن 
تقام العام الماضي، مشيًرا إلى أنها أجّلت إلى العام الجديد؛ بسبب التصفيات 

المؤهلة لكأس آسيا، وذلك بموافقة جميع أعضاء دول مجلس التعاون.

وأوضــح أن بطولــة منتخبــات الرجــال 
المقبــل  ســبتمبر  شــهر  خــالل  ســتقام 

باستضافة دولة الكويت.
وأضــاف رئيــس اللجنــة التنظيميــة أن 
روزنامــة اللجنــة للعــام الجديــد 2019 

ستشهد إقامة 3 بطوالت خليجية.
األنديــة  بطولــة  أن  الفــردان  وذكــر 
األبطال ســتكون هي باكورة البطوالت 

الخليجية.
ن أن بطولة األندية األبطال ستقام  وبيَّ
فــي مكانها المحدد، حيث ســتحتضنها 
العاصمة العمانية مسقط للسنة الثانية 
على التوالي، باســتضافة نادي الســيب 
العماني، في الفترة من 25 أبريل حتى 

3 مايو المقبل.
التنظيميــة  اللجنــة  رئيــس  وأضــاف 
بطولــة  ســتكون  الثانيــة  البطولــة  أن 
المنتخبات الخليجية للشــباب المؤهلة 

لنهائيات كأس آسيا.
وقــال إن خليجية الشــباب ســتقام في 
دولــة الكويــت خــالل شــهر أغســطس 
المنتخبــات  جميــع  بمشــاركة  المقبــل 

الخليجية.
البطولــة  أهميــة  أن  الفــردان  وأوضــح 
تكمن في كونها مؤهلة إلى كأس آســيا 
ما يجعلها محــط أنظار واهتمام جميع 

المنتخبات.
وعن فكرة استحداث اللجنة التنظيمية 

لبطولة خاصة بالســيدات، قال الفردان 
“هنالــك بطولــة خاصــة بســيدات كــرة 
الســلة تقــام ضمــن منافســات البطولــة 
الخليجية لرياضة المرأة التي تقام كل 
ســنتين، حيث مــن المؤمل أن تحتضن 
بانتظــار  المقبلــة،  الــدورة  الكويــت 
الــذي وضــع  موافقــة االتحــاد الدولــي 
خارطــة الطريــق للرياضة في الكويت، 
وذلــك عبــر تشــكيل لجنــة مؤقتــة مــن 

جانــب االتحــاد الدولي تســتلم االتحاد 
انتخابــات  إلجــراء  تمهيــدا  الكويتــي 
األنديــة، وثم انتخابات االتحاد وصوال 

النتخابات اللجنة األولمبية”. 
وأكــد الفــردان أن عــودة الرياضــة فــي 
الســتضافة  وعودتهــا  الكويــت  دولــة 
والبطــوالت  المنافســات  واحتضــان 
للرياضــة  اســتكماال  يمثــل  الخليجيــة، 

الخليجية.

وذكــر الفــردان أن فــي اجتماع رؤســاء 
التشــاوري  الخليجيــة  االتحــادات 
األخير، تمنى جميع رؤســاء االتحادات 
عودة الرياضة الكويتية بأســرع وقت، 

مضيفــا أنه تم اإلقرار خــالل االجتماع 
اســتثنائي  اجتمــاع  يقــام  أن  األخيــر 
للجنة التنظيمية في دولة الكويت بعد 

رفع الحظر الدولي عنها.

الفــردان لـــ “^ ســبورت”: البطولــة قائمــة حســب روزنامــة اللجنــة التنظيميــة

الكويت تستضيف “خليجية السلة” للرجال 

عبداللطيف الفردان

توصــل األهلــي إلــى اتفــاق نهائــي مــع الاعــب الكولومبــي أندريــس 
فيليب؛ لتعزيز صفوف الفريق األول للكرة الطائرة في القســم الثاني 

من دوري الدرجة األولى ومنافسات كأس سمو ولي العهد.

وقــدم األهلــي أوراق المحتــرف 
إلــى االتحــاد الدولــي الســتكمال 
إجــراءات تســجيله للدفــاع عــن 
ألوان طائرة النســور ليحل محل 
روســالن  األوكرانــي  الالعــب 
الذي قرر الجهــاز اإلداري والفني 
االســتغناء عــن خدماتــه بســبب 
عــدم ظهــوره بالصــورة المقنعــة 
التــي  والمتميــزة 
الفريــق  تخــدم 
خالل المرحلة 
القادمة، حيث 

قــدم رســالن أداء متواضعا على 
والهجــوم  االســتقبال  مســتوى 
أن  المقــرر  ومــن   .4 بمركــز 
يصــل الالعــب أندريــس فيليــب 
اليوميــن  خــالل  البحريــن  إلــى 
المقبليــن لينخــرط فــي تدريبات 
حيــث   ،4 مركــز  وشــغل  الفريــق 
يبلــغ الالعــب مــن العمر 28 ســنة 
وطوله 202 سم وسبق له اللعب 
في الــدوري اليوناني والفرنســي 

وعدة أندية أخرى. 

ويسعى األهلي من خالل تلك الصفقة إلى  «
تعويض غياب الالعب ناصر عنان الذي انتقل مؤخرا 

إلى النصر اإلماراتي، إضافة إلى غياب الدومنيكي 
الفيس الذي يلعب حاليا في الدوري الليبي.

طائرة األهلي تتعاقد مع الكولومبي أندريس األولمبي يواجه اإلمارات ودًيا.. اليوم
ــاد مـــديـــنـــة خــلــيــفــة ــ ــت ــ ــهــا اس ــة أولــــــى يــحــتــضــن ــهـ ــواجـ ــي مـ ــ ف

يخــوض منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم، عنــد 6 مــن مســاء اليــوم )األربعــاء(، مبــاراة 
وديــة دوليــة أمــام نظيره منتخب اإلمــارات األولمبي، وذلك على اســتاد مدينة خليفة 
الرياضيــة. يأتــي اللقــاء للمنتخــب األولمبــي ضمــن إطــار تجمعــه خال شــهري ديســمبر 

الماضي ويناير الجاري.
تحضيراتــه  األولمبــي  منتخبنــا  واختتــم 
للمبــاراة بخوضــه مــران أخيــر أمــس علــى 
ملعــب المبــاراة، بقيــادة المــدرب التونســي 

سمير شمام والطاقم المعاون، في حين
يــوم  األولمبــي  اإلمــارات  منتخــب  وصــل 
وخــاض  البحريــن،  إلــى  الماضــي  اإلثنيــن 

تدريبين حتى اآلن.
وتأتــي المبــاراة الوديــة كمواجهة أولى من 
أصــل اثنتين ســتجمع الطرفيــن خالل هذا 
الشــهر، حيث ســتقام الثانية يوم 14 يناير 

الجاري.
فرصــة  الوديتــان  المبارتــان  وتعتبــر 
جيــدة للجهــاز الفنــي للمنتخــب األولمبــي، 

لالســتفادة بشــكل كبيــر، وتحقيــق العديــد 
من المكتسبات في طريق إعداد المنتخب 
أبرزهــا  ويتمثــل  المقبلــة،  لالســتحقاقات 

تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما.
خــاض  قــد  األولمبــي  المنتخــب  وكان 
مبــاراة ودية دولية األســبوع الماضي أمام 
منتخــب األردن األولمبــي، وانتهــت يومهــا 

بالتعادل السلبي دون أهداف.
األولمبــي ضمــن  المنتخــب  تجمــع  ويأتــي 
مراحــل اإلعــداد للمشــاركة فــي تصفيــات 
كأس آسيا تحت 23 عاما 2020، إذ ستقام 
التصفيــات خــالل شــهر مــارس مــن العــام 
المقبــل )2019(، وتلعب مباريات مجموعة 

منتخبنــا فــي البحريــن، إذ أوقعــت القرعــة 
األولمبــي إلــى جانــب منتخبــات فلســطين 

وبنغالديش وسريالنكا.
وهنــاك 4 العبيــن مــن المنتخــب األولمبــي 

حاليــا في قائمــة المنتخب األول المشــارك 
حاليــا فــي كأس آســيا 2019 هــم: محمــد 
بوغمــار  أحمــد  شمســان،  حمــد  مرهــون، 

ويوسف حبيب.

منتخبنا األولمبي لكرة القدم
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حقــق فريــق المحــرق للكــرة الطائــرة العالمة 
الكاملــة بعدمــا أطــاح بحامــل اللقــب األهلــي 
فــي  شــوط  مقابــل  أشــواط   3 بـــ  وهزمــه 
أمــس  مســاء  جمعتهمــا  التــي  المواجهــة 
التاســعة  الجولــة  األربعــاء ضمــن منافســات 
مــن المســابقة على صالة االتحــاد ليحلق في 
الصــدارة بالفوز الثامــن على التوالي دون أي 

خسارة.
وفــاز المحــرق بالشــوط األول 25/ 23 قبل أن 
يكســب األهلــي الشــوط الثانــي 25/ 18 فيمــا 
ظفــر المحرق بالشــوط الثالث 30/ 28 والرابع 

.19 /25
وبذلــك رفــع المحــرق رصيــده إلــى 21 نقطــة 
فــي الصــدارة فيما توقف رصيــد األهلي عند 

13 نقطة بالمركز الرابع.
القســم  منافســات  األربعــاء  اليــوم  وتختتــم 
األول لــدوري الدرجــة األولــى عندمــا يلتقــي 

منتخــب الشــباب أمــام داركليــب الســاعة 6 
مســاء، فيمــا يلتقــي فــي المواجهــة الثانيــة 
البســيتين أمــام بني جمــرة، في آخــر لقاءين 

من القسم األول.
حاصــل  تحصيــل  ســتكون  األولــى  المبــاراة 
بيــن الطرفين، حيث يســعى داركليب بقيادة 
فــوز  لتحقيــق  لوشــيانو  البرازيلــي  المــدرب 
معنــوي على حســاب منتخــب الشــباب، فيما 

يتطلــع األخير بقيادة المدرب يوســف خليفة 
لتقديــم أفضــل مســتوياته بعدمــا شــارك فــي 
القسم األول فقط؛ بهدف اكتساب المزيد من 
الخبــرة وخــوض أجــواء تنافســية اســتعدادا 

لبطولــة العالــم تحــت 21 عامــا التــي ســتقام 
على أرض المملكة الصيف المقبل.

وفــي اللقــاء الثاني يتطلع بنــي جمرة متذيل 
قيــادة  تحــت  نقطــة  أي  دون  مــن  الترتيــب 

المــدرب الوطنــي حســن علــي لتحقيــق أول 
انتصــار بعدمــا تلقــى 6 هزائــم متتاليــة. أمــا 
الســابع  المركــز  صاحــب  البســيتين  فريــق 
بنقطــة واحدة بقيادة المدرب الوطني محمد 

الشــيخ، فإنــه يتطلــع لإلجهــاز علــى منافســه 
فــي  ليبقــى  كاملــة  الثــالث  النقــاط  وكســب 
مركــزه ويبتعد عن المؤخــرة ويعزز حظوظه 

في البقاء بدوري األضواء.

المحــرق يسقــط األهلــي ويحلــق فـي الصـدارة

فرحة جماهير المحرق بالفوز المحرق يهزم األهلي ويحلق في الصدارة

فؤاد كانو  ناصر الدوسري

اللجنة اإلعالميةلجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

محمد الدرازي

عمان تحتضن 
بطولة األندية.. 

والكويت 
تستضيف 

بطولة منتخبات 
الشباب

حسن علي

أحمد مهدي

البالد سبورت

البسيتين يواجه 
بني جمرة 

ومنتخب الشباب 
يالقي داركليب 

اليوم
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واصل االتحاد البحريني لكرة القدم جهوده الكبيرة خالل األيام الماضية؛ من أجل ضمان الحضور الجماهيري خلف منتخبنا الوطني 
األول لكــرة القــدم فــي كأس آســيا 2019 المقامــة حاليا فــي اإلمارات، حيث تنتظر المنتخب مباراة مهمة ســتقام غــدا )الخميس( أمام 

منتخب تايلند ضمن إطار الجولة الثانية للمجموعة األولى.

ونجح االتحاد في االتفاق مع شركة بابكو؛ 
من أجل توفير طائرة خاصة لنقل الجماهير 
لمبــاراة تايلنــد يــوم 10 ينايــر الجــاري علــى 
اســتاد آل مكتــوم بنــادي النصــر فــي إمــارة 
دبي، إذ ســتوفر الشــركة طائرة خاصة تَسع 
214 شخصا سيتواجدون خلف المنتخب.

لمتابعــة  خاصــا  فريقــا  االتحــاد  وسيشــكل 
تسجيل الجماهير، على أن يكون التسجيل 
إلكترونيا، إذ سيتم فتح الرابط اإللكتروني 
عند 10 صباحا يوم األربعاء 9 يناير الجاري 

لعدد 150 شخصا.
االتحــاد  رئيــس  أكــد  الصــدد،  هــذا  وفــي 

بــن  علــي  الشــيخ  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
مــن  الدعــم  تقديــم  أن  خليفــة،  آل  خليفــة 
جانب شــركة بابكو يعــد أمرا ليس بالغريب 
على الشــركة الوطنية، التي كانت ومازالت 
والرياضــة  الوطنيــة  للمنتخبــات  داعمــة 

البحرينية.
وأشــار إلــى أن هذا الدعــم يعبر عن التعاون 
ســبيل  فــي  وبابكــو  االتحــاد  بيــن  الوثيــق 
توفيــر كافة ســبل الدعــم للمنتخب الوطني 
فــي النهائيــات اآلســيوية، معربا عن شــكره 
وتقديــره لمجلــس إدارة شــركة بابكــو علــى 
نقــل الجماهيــر وتواجدهــم خلــف منتخــب 

بالدهم في االســتحقاق القــاري، األمر الذي 
يعكس الحس الوطني الرفيع للشركة.

أحمــد  بــن  بــن خليفــة  علــي  الشــيخ  وأكــد 
الجماهيــري خلــف  التواجــد  أن  آل خليفــة 
بالشــك  اإلمــارات سيســهم  فــي  المنتخــب 
فــي التحفيــز لالعبــي “األحمر” لبــذل المزيد 
مــن الجهود وتحقيــق التطلعات، مقدرا دور 
الجماهير البارز الذي لعبته خالل تواجدهم 
منتخــب  أمــام  االفتتاحيــة  المبــاراة  فــي 

اإلمارات.
إلــى ذلــك، أشــاد رئيــس االتحــاد البحرينــي 
لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة بن أحمد 

المقدمــة  والتســهيالت  بالدعــم  خليفــة  آل 
مــن جانــب شــركة  طيــران الخليــج، مؤكدا 
أن الناقلة الوطنية شــريك في تقديم ســبل 

الدعم المختلفة للمنتخبات الوطنية.
ونوه بجهود المســؤولين فــي مجلس إدارة 
شــركة طيــران الخليــج على الدعــم المقدم، 

مؤكدا أنه يعكس المســؤولية الوطنية التي 
تبديهــا الشــركة لدعــم الرياضــة البحرينيــة 

عموما وكرة القدم خصوصا.

ميروسالف سكوبعلي بن خليفة 

“بابكــو” تـوفــر طــائـرة خــاصـة لجمـاهيــر منتخبنــا
ــداًدا لــمــواجــهــة تـــايـــلـــنـــد.. الــيــوم ــ ــع ــ ــت ــ ــم تـــدريـــبـــاتـــه اس ــت ــت ــخ “األحــــمــــر” ي

اتحاد الكرة

أكــد نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة القــدم للشــؤون الفنية ورئيــس لجنة 
المنتخبــات الشــيخ خالــد بــن ســلمان آل خليفة أن حضــور الجماهيــر البحرينية 

خلف المنتخب الوطني في كأس آسيا هو أمر مشرف.

وأشاد الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة 
بالحضور الجماهيري الذي آزر المنتخب 
منتخــب  أمــام  االفتتــاح  مبــاراة  خــالل 
بالتعــادل  انتهــت  والتــي  اإلمــارات، 

اإليجابي بهدف لكل طرف.
ونوه نائب رئيس االتحاد للشؤون الفنية 
إلــى أن الجميــع في مملكــة البحرين من 
جماهيــر وإعــالم يلتــف حــول المنتخب 
فــي المشــاركات الخارجيــة، مشــيرا إلى 
أن هــذا االلتفاف والحضــور الجماهيري 
لالعبــي  وإيجابيــا  قويــا  دافعــا  يشــكل 

المنتخب في أرضية الملعب.
وقــال إن العبــي المنتخــب علــى عالقــة 
دائمــا  ويحرصــون  بالجماهيــر  قويــة 
تســجيل  فــي  معهــم  االحتفــال  علــى 
هــذا  أن  علــى  مؤشــر  وهــو  األهــداف، 
الالعبيــن  يعطــي  الجماهيــري  الحضــور 

بأفضــل  للظهــور  مميــزة  معنويــة  دفعــة 
مســتويات، مشــيرا إلــى أهميــة التواجــد 
خــالل  المنتخــب  لمــؤازرة  الجماهيــري 
مبــاراة تايلنــد المقبلــة، والتــي تعــد مهمة 
ومفترق طرف لـ “األحمر” في كأس آسيا.

قــال عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم ورئيــس لجنــة 
االســتثمار والتســويق محمد الحمادي إن لقاء تايلند المقبل سيكون أمام 

فريق قوي وصعب.

وأشــار محمد الحمــادي في تصريح 
منتخــب  أن  إلــى  المبــاراة  قبــل  لــه 
تايلنــد فــي بعــض األحيــان ال يؤدي 
المســتوى الــالزم، إال أنــه يظفــر فــي 
نهايــة األمــر بالنقــاط الثــالث، مبينــا 
الناحيــة  فــي  يتفــوق  منتخبنــا  أن 

المهارية.
وتوقع الحمــادي أن يكون الفوز من 
نصيب منتخبنا خالل مباراة تايلند، 
ســيحرز  المنتخــب  أن  إلــى  مشــيرا 

بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.
اتحــاد  إدارة  ولفــت عضــو مجلــس 
الكــرة إلــى أن مباراة االفتتــاح أمام 
منتخب اإلمارات قدم فيها منتخبنا 
الوطنــي أداء جيد جدا، مشــيرا إلى 
األريحيــة التامــة للمســتوى الطيــب 
“األحمــر”  العبــو  عليــه  ظهــر  الــذي 

بــاألداء  مشــيدا  المبــاراة،  خــالل 
الــذي قدمه الالعبــون داخل أرضية 
الملعــب. وقــال الحمــادي إن نتيجــة 
وبيــن  بيننــا  عادلــة  كانــت  التعــادل 

المنتخب اإلماراتي الشقيق.

قال عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم صالح البلوشي إن 
المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب تايلند. وأشار صالح البلوشي إلى أن 

جميع المباريات في المجموعة صعبة.

وأوضــح البلوشــي أن علينــا نســيان 
خســر  التــي  االســتثنائية  النتيجــة 
أمــام  تايلنــد  منتخــب  خاللهــا  مــن 
التايلندييــن  إلــى أن  الهنــد، مشــيرا 
بــروح  منتخبنــا  لقــاء  ســيدخلون 
معنويــة مرتفعــة بعــد تغييــر الجهاز 
الفنــي؛ لتجديــد اآلمــال والتعويض، 
مؤكدا أن العبــي المنتخب يدركون 
مــدى صعوبة المبــاراة أمام منتخب 

تايلند.
وأشــار إلــى العــزم لتحقيــق نتيجــة 
الثانيــة  الجولــة  خــالل  إيجابيــة 
منتخبنــا  ليضــع  فــوز؛  أول  وكســب 
موقــع  وفــي  الرابعــة  النقطــة  عنــد 
قريــب مــن ضمــان التأهــل إلــى دور 

الـ 16.
ولفت البلوشي إلى أن مباراة تايلند 

ســتكون مهمــة وفي مفتــرق طرف، 
إلــى أهميــة الســعي بشــكل  مشــيرا 
المهــم خــالل  الفــوز  لتحقيــق  كبيــر 
جولــة صعبــة ومصيريــة لمنتخبــات 

المجموعة.
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صالح البلوشي محمد الحماديخالد بن سلمان 

يشار إلى أن منتخب 
الهند يتصدر جدول ترتيب 

المجموعة األولى قبل الجولة 
الثانية برصيد 3 نقاط، فيما 

يملك منتخبنا ومنتخب 
اإلمارات نقطة واحدة بعد 

تعادلهما في االفتتاح، فيما 
منتخب تايلند أخيرا بال نقاط.

جدول الترتيب

تشهد تدريبات المنتخب الوطني األول متابعة 
مستمرة من أعضاء مجلس إدارة االتحاد 

البحريني لكرة القدم. وشهد المران يوم أمس 
نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون 

الفنية ورئيس لجنة المنتخبات الشيخ خالد بن 
سلمان آل خليفة، وعددا من أعضاء مجلس 

اإلدارة: عارف المناعي، عبدالرضا حقيقي، محمد 
الحمادي، صالح البلوشي وسلطان السويدي.

متابعة مستمرة

يقام اليوم المؤتمر الصحافي 
المخصص لمباراة الجولة الثانية التي 

ستجمع منتخبنا الوطني بمنتخب 
تايلند. وسيحضر المؤتمر مدرب 

المنتخب ميروسالف سكوب، إضافة إلى 
أحد العبي المنتخب. ويخصص المؤتمر 

للحديث عن آخر استعدادات الفريقين 
للمباراة المهمة المرتقبة غًدا.

المؤتمر الصحافي
يحضر الجهازان اإلداري واإلعالمي 
للمنتخب الوطني االجتماع الفني 

الذي سيقام اليوم قبل مباراة تايلند 
غدا )الخميس(. ويخصص االجتماع 

الفني الستعراض كافة األمور اإلدارية، 
إضافة إلى اعتماد ألوان المنتخبي. 

وسيعقد االجتماع عند 2 ظهرا 
بتوقيت اإلمارات في ملعب المباراة.

االجتماع الفني

يختتم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم، اليوم 
)األربعاء(، تحضيراته اإلعدادية لمباراة الجولة 2 من 

المجموعة األولى لكأس آسيا 2019 التي تستضيفها 
دولة اإلمارات العربية المتحدة حاليا وحتى 1 فبراير 

المقبل، والتي ستجمعه بمنتخب تايلند يوم غد 
)الخميس( على استاد آل مكتوم بنادي النصر في 

إمارة دبي.
وسيخوض األحمر تدريب اليوم على ملعب المباراة؛ 

ليختتم بذلك تدريباته اإلعدادية للظهور الثاني في 
االستحقاق اآلسيوي. وسيتدرب المنتخب اليوم على 

ملعب المباراة عند 4 عصرا بتوقيت اإلمارات، علما أن 
المباراة ستقام عند 3 عصرا بتوقيت اإلمارات. وكان 

المنتخب الوطني قد خاض تدريبين في دبي منذ 
وصوله األحد الماضي إلى دبي، إذ تدرب يومي اإلثنين 

والثالثاء على ملعب سعد النهضة وملعب سعد 
المزمر على التوالي، وذلك تحت قيادة الجهاز الفني 

بقيادة المدرب التشيكي ميروسالف سكوب والطاقم 
المعاون.

األحمر يتدرب على ملعب المباراة

من تدريبات المنتخب يوم أمس قــال العــب المنتخــب الوطنــي لكــرة 
القــدم أحمــد بوغمار إن لقــاء منتخب 
تايلنــد لــن يكــون ســهال. وأشــار أحمد 
بوغمار خــالل حديثه للوفد اإلعالمي 
مقــارب  تايلنــد  منتخــب  أن  إلــى 
لتصنيف منتخبنا الوطني، متوقعا أن 

تكون المباراة صعبة على الطرفين.
وأضاف بوغمار:”طوينا صفحة مباراة 
االفتتــاح أمام منتخــب اإلمارات التي 
انتهت بالتعادل اإليجابي، ونضع اآلن 
تايلنــد”.  لقــاء  علــى  الكامــل  تركيزنــا 
وتابع:”تركيزنــا منصــب بشــكل كامــل 
أتــم  فــي  علــى مبــاراة مهمــة، ونحــن 
الجاهزيــة الفنيــة والبدنيــة والنفســية 
والذهنيــة لخــوض لقــاء لــن يخلــو من 
المعنويــات  أن  وأوضــح  الصعوبــة”. 
فــي  الالعبيــن  زمالئــه  لــدى  مرتفعــة 
المنتخــب، مؤكــدا العزم نحــو تحقيق 
فــوز  بــأول  والظفــر  إيجابيــة  نتيجــة 

للمنتخب في البطولة.
ولفت أحمد بوغمار إلى أن العبي  «

المنتخب عقدوا العزم على 
الظهور بأفضل صورة، وعلى نحو 

أفضل من مباراة االفتتاح أمام 
منتخب اإلمارات، مؤكدا التطلع 

لتقديم األداء وتحقيق النتيجة 
أيضا.

ليس سهال

أكــد العب منتخبنا الوطني حمد شمســان 
أن المنتخــب طــوى صفحــة المبــاراة 
االفتتاحيــة التــي جمعتــه بمنتخب 
اإلمــارات. وقال حمد شمســان إن 
للمبــاراة  المنتخــب  اســتعدادات 
تايلنــد  منتخــب  أمــام  المقبلــة 
تســير علــى نحــو جيــد، مشــيرا 
إلــى نســيان مــا حــدث خــالل 
الجولة األولــى، والتركيز على 

القادم.
وأوضــح شمســان أن المقبــل 

صعوبــة،  وأكثــر  أهميــة  أكثــر  ســيكون 
خصوصــا مع اشــتداد المنافســة في طريق 

التأهل إلى دور الـ 16.
لــن يكــون  ولفــت إلــى أن منتخــب تايلنــد 
خســارته  عــن  النظــر  بغــض  ســهال  صيــدا 
جولــة،  أول  فــي  لواحــد  أهــداف  بأربعــة 
مشــيرا إلــى أن المنتخــب التايلنــدي يرغب 
في التعويض، في حين نحن نسعى لكسب 
مزيــد مــن النقــاط واالقتــراب مــن التأهــل. 
وحول مباراة االفتتاح، أوضح شمســان أن 
المنتخب حقق العديد من المكاسب الفنية 

والمعنوية، مشيرا إلى أن المباريات األولى 
تتســم دائما بالصعوبة، مؤكدا أن المنتخب 
أمــام صاحــب األرض  حقــق نقطــة جيــدة 

والضيافة.
وقــال إن التركيــز علــى لقــاء تايلنــد خــالل 
حــدث  عمــا  النظــر  بغــض  الحالــي  الوقــت 
ســابقا، خصوصــا وأن تايلند رغم خســارته 
فــي الجولــة األولــى إال أنــه ســيدخل بروح 
معنويــة مختلفــة بعــد تغيير الجهــاز الفني، 
إال أن العبــي منتخبنــا جاهــزون لتحقيــق 

النتيجة اإليجابية.

المقبل أكثــر أهميــة

أكد العــب منتخبنــا الوطني أحمد 
المنتخــب  اســتعدادات  أن  جمعــة 
يــوم غــد  تايلنــد  لمبــاراة  طبيعيــة 

الخميس.
وأشــار أحمــد جمعة إلــى أن اللقاء 
لن يكون سهال على اإلطالق بغض 
النظــر عــن الخســارة الكبيــرة التي 
تعــرض لهــا منتخــب تايلنــد خــالل 
الجولــة األولى أمــام منتخب الهند 

بنتيجة )4-1(.
المنتخــب  أن  جمعــة  وأوضــح 
ســيدخل جميــع المباريــات بكامــل 
تركيــزه؛ مــن أجــل الظفــر بنتيجــة 

إيجابية وتحقيق الفوز.

وقال: “العزم على تحقيق  «
النقاط الثالث والتقدم 

إلى األمام في سلم ترتيب 
المجموعة؛ للمضي قدما 

في طريق التأهل إلى دور 
الـ 16”.

استعدادات طبيعية



برباعيــة  الســعودي  المنتخــب  اســتعرض 
نظيفــة فــي شــباك المنتخــب الكوري الشــمالي 
فــي المبــاراة التــي جمعــت المنتخبيــن مســاء 
امــس الثالثــاء علــى اســتاد راشــد بدبي ضمن 

منافسات الجولة األولى. 
وكان منتخب كوريا الشمالية قد اكمل المباراة 
بعشــرة العبين بعد طرد العبه ســون بالبطاقة 

الحمراء في الدقيقة 43.

وكانــت الســيطرة مطلقــة لألخضــر الســعودي 
بعد ان نجح العبوه في فرض أسلوبهم، وبعد 

محاوالت
للســعوديين،  الفــرج  يأتــي   29 الدقيقــة  وفــي 
علــى  كــرة  البيشــي  عبدالعزيــز  مــرر  عندمــا 
الجهــة اليســرى إلــى هتــان باهبــري، الــذي قرر 
االعتمــاد علــى نفســه، ويغالــط الظهيــر األيمــن 
الكوري الشــمالي ببراعــة، قبل ان يرل كرة في 
الزاوية اليســرى البعيدة باتقان شــديد مسجالً 

 37 الدقيقــة  وفــي  االول.  الســعودي  الهــدف 
تكفــل المقهوي بتنفيذ الركلة الحرة المباشــرة، 
ليتقمــص قلــب الدفــاع محمــد آل فتيــل دور 
الهــداف ويحــول الكــرة بالكعــب رائعــة داخــل 
الشباك، ليعزز التقدم السعودي بالهدف الثاني.

الثانــي  الشــوط  الســعودي  المنتخــب  ودخــل 
بنفس أسلوبه الذي لعب به الحصة االولى من 
المباراة، بكثرة التمرير والسيطرة على منطقة 

وسط الملعب، والتحكم في ايقاع المباراة.

وعــزز المنتخــب الســعودي، تقدمــه بتســجيل 
الهــدف الثالــث، بعد عدة تمريــرات على الجهة 
اليســرى، قبــل أن يمــرر البيشــي الكــرة لســالم 
الدوســري، الذي يراوغ ويسدد مسجالً الهدف 
محــاوالت  وبعــد   87 الدقيقــة  وفــي  الثالــث. 
يســتطيع  النجــاح،  لهــا  يكتــب  لــم  للتهديــف 
فهــد المولــد إضافــة الهــدف الرابــع للمنتخــب 
الســعودي، عندمــا يتلقــى الكــرة داخــل منطقة 

جانب من اللقاء الجزاء ويسدد داخل الشباك.

السعودية تضرب كوريا الشمالية باألربعة
“األخضــر” ســيطر علــى المبــاراة وفــرض أســلوبه تمامــا

وكاالت

كوبــر،  هيكتــور  األرجنتينــي  يــرى 
أوزبكســتان،  لمنتخــب  الفنــي  المديــر 
أن منتخــب عمــان هــو المنافس األول 
السادســة،  المجموعــة  فــي  لفريقــه 
فــي ظــل منافســة اليابــان بقــوة علــى 

البطاقة األولى.
وقــال كوبر، في مؤتمــر صحفي أمس 
الثالثــاء: “نتطلــع لتقديم صورة طيبة 

عن الكرة األوزبكية”.
جيــد،  الُعمانــي  “المنتخــب  وأوضــح: 
فــي  الخليــج  بطولــة  علــى  وحائــز 
نســختها األخيــرة، وهــو مــا يؤكــد أنــه 
فريــق لديه إمكانيــات عالية، وبالتالي 

على فريقي أن يكن له كل االحترام.
وأضــاف: “باب المفاجآت مفتوح على 
مصراعيــه، وينبغــي أن نضــع ذلك في 
أي  حــدوث  بتوقــع  جيــدا  حســاباتنا 

شيء”.
اليــوم  األوزبكــي  المنتخــب  ويلعــب 
األربعــاء، مباراتــه األولى فــي البطولة 

أمام نظيره العماني.

وكاالت

يســتهل المنتخــب القطــري بقيــادة المــدرب اإلســباني فيليكــس سانشــيز وكاالت
مسيرته في النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا بمواجهة نظيره اللبناني 
اليوم األربعاء على استاد “هزاع بن زايد” بنادي العين، حيث تمثل المباراة 
نقطــة انطــاق للفريــق فــي محطة جديــدة ومهمــة على طريق االســتعداد 

للمونديال الذي يقام في أحضان الدوحة بعد 3 أعوام و10 أشهر فقط.

ويمثل المنتخب القطري أحد القوى 
متوســطة المســتوى علــى الســاحة 
أفضــل  كانــت  حيــث  اآلســيوية، 
نتائجــه فــي كأس آســيا هــي بلــوغ 
 2000 نســختي  فــي  الثمانيــة  دور 
و2011 فيمــا ودع الفريــق النســخة 
بأســتراليا   2015 عــام  الماضيــة 
صفــر اليديــن بعدما مني بـــ3 هزائم 
متتاليــة في مبارياته الثالث بالدور 

األول.
تحســنت  الفريــق  أوضــاع  ولكــن 
بشــكل ملحــوظ منــذ تولــي المدرب 
سانشــيز  فيليكــس  اإلســباني 

مسؤولية الفريق في يوليو 2017.

في المقابل، وبعد نحو عقدين على 
فــي  والوحيــدة  األولــى  مشــاركته 
بطوالت كأس آسيا، يعود المنتخب 
اللبنانــي إلــى الظهــور فــي البطولــة 
القاريــة بطمــوح العبــور إلــى الــدور 
الثانــي بعدمــا فشــل في هــذا خالل 

مشاركته األولى.
دائــرة  عــن  بعيــدا  كونــه  ورغــم 
الترشــيحات للمنافســة علــى اللقــب 
لــألدوار  الوصــول  األقــل  علــى  أو 
اللبنانــي  المنتخــب  يــرى  النهائيــة، 
والعبوه أن الفرصة مواتية لتحقيق 
ما لم يحققه في مشاركته الوحيدة 

السابقة بالبطولة عام 2000.
ويتطلع المنتخب اللبناني إلى ترجمة تألقه في التصفيات إلى مشاركة  «

جيدة في النهائيات والعبور إلى الدور الثاني كحد أدنى ألهداف الفريق 
في هذه النسخة.

طموح لبنان يتحدى قطر ُعمان منافسنا 
األول

أشــهر الحكم األوزبكســتاني الدولي رافشــان إيرماتوف أول بطاقة حمراء في منافســات كأس آسيا 2019 التي تحتضنها اإلمارات 
حتى 1 فبراير المقبل. جاء ذلك خال إدارته لمباراة منتخبي ســوريا وفلســطين يوم األحد الماضي، ضمن إطار منافســات الجولة 

األولى للمجموعة الثانية.

وسجلت البطاقة الحمراء األولى في البطولة باسم العب منتخب 
فلســطين محمــد صالــح، والذي حصل علــى البطاقــة الحمراء بعد 
حصولــه علــى بطاقتيــن صفراويــن، إذ جاءت األولى فــي الدقيقة 
)43( من عمر المباراة، والثانية في الدقيقة )68(، ليطرد على إثرها 
من الملعب. ورغم إكمال المنتخب الفلسطيني ألكثر من 20 دقيقة 
في المباراة منقوصا من أحد العبيه إال أنه اســتطاع الحفاظ على 
نتيجــة التعــادل الســلبي، وعــدم الخروج بالخســارة أمــام منتخب 

سوريا الذي كانت تصب الترشيحات لصالحه لتحقيق الفوز.
الحــكام  مــن  إيرماتــوف  رافشــان  األوزبكســتاني  الحكــم  ويعتبــر 
الدولييــن المعروفيــن، خصوصــا علــى مســتوى القــارة اآلســيوية، 
وهــو مــن مواليد العام 1977، وســبق له اإلشــراف علــى العديد من 

المباريات المهمة.
وفيما عدا ذلك حتى وقت كتابة هذه السطور، فإن مباريات  «

كأس آسيا 2019 لم تشهد حتى اآلن تسجيل أي بطاقة 
رافشان إيرماتوفحمراء جديدة.

حدثت فــي منافســات الجولة األولــى للمجموعــة الثانية

أول بطاقة حمراء للفلسطيني صالح

تنطلق اليوم “األربعاء” مباريات الجولة الثانية من منافســات النســخة السادسة لبطولة اتحاد 
غــرب آســيا للســيدات لكــرة القدم، التي تقام تحــت رعاية رئيس االتحاد البحرينــي لكرة القدم 
الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، والتي ينظمها االتحاد البحريني لكرة القدم بالتعاون 
مــع اتحــاد غرب آســيا لكــرة القدم في الفترة -7 15 يناير الجاري، وذلك على اســتاد المغفور له 
بإذن هللا تعالى الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة بنادي المحرق الرياضي والثقافي.

مباراتان اليوم

حيث ســيلتقي عند الساعة 4 عصًرا منتخبنا 
الفلســطيني  بالمنتخــب  للســيدات  الوطنــي 
للســيدات، تليها عند الساعة 7 مساء المباراة 
الثانيــة التــي تجمــع بين المنتخــب اإلماراتي 

للسيدات والمنتخب اللبناني للسيدات.
وبالعــودة لســجل مواجهــات المنتخبــات في 
مباراتــي اليوم، فقد التقى المنتخب الوطني 
بالمنتخــب الفلســطيني فــي ثالث مناســبات، 
كانــت األولى في أول نســخة للبطولة، حيث 
انتهى اللقاء بتعادل المنتخبين بهدف لهدف، 

وكانــت الثانيــة في النســخة الرابعــة وانتهت 
أهــداف  بثمانيــة  الســيدات  أحمــر  لصالــح 
نظيفة، وكانت الثالثة في النسخة الخامسة، 

وانتهت لسيدات فلسطين برباعية دون رد.
المنتخبــان  التقــى  األخــرى،  الجهــة  وعلــى 
واحــدة  مواجهــة  فــي  واإلماراتــي  اللبنانــي 
وتحديــًدا فــي النســخة الرابعــة، التــي انتهت 

إماراتية بخمسة أهداف دون مقابل.

صراع بحريني أردني

ويبــدو أن الجولــة األولــى مــن البطولــة قــد 
علــى  أردنــي  بحرينــي  صــراع  عــن  كشــفت 

مــن  النســخة  هــذه  فــي  التهديــف  صــدارة 
منتخبنــا  العبــة  نجحــت  حيــث  البطولــة، 
الوطني للسيدات حصة العيسى من تسجيل 
هدفيــن فــي مبــاراة المنتخــب أمــام ســيدات 
األردن  العبــة  نجحــت  المقابــل  فــي  لبنــان، 
مبــاراة  فــي  تســجيل هدفيــن  مــن  ريــا حنــا 
منتخبهــا أمــام منتخــب اإلمــارات، وبالتالــي 
فــإن الالعبتيــن قــد تقاســمتا صــدارة ترتيب 

الهدافات منذ بداية هذه البطولة.

سعداء بتنظيم واالنتصار

التابعــة  النســائية  اللجنــة  رئيســة  أعربــت 

لالتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخة حصة 
بنــت خالــد آل خليفة عــن ســعادتها بالتنظيم 
المميــز التــي شــهدته النســخة السادســة مــن 
بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات لكرة القدم 
منــذ بدايــة انطالقتها، مؤكــدة أن ذلك إن دل 

يــدل على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة 
المنظمة بالتعاون مع وفد اتحاد غرب آســيا، 
لإلعــداد  المناســبة  األجــواء  هيــأوا  والذيــن 
الحــدث  المثالــي النطالقــة هــذا  والتحضيــر 

على أرض مملكة البحرين. 

 وقالت الشــيخة حصــة بنت خالد آل خليفة: 
ا بالنتيجة التي حققها المنتخب  “ســعداء جدًّ
الوطني للسيدات لكرة القدم، بعد فوزه على 
منتخــب لبنــان للســيدات، وذلــك فــي أولــى 
مواجهاتــه فــي هــذه البطولــة، وهــذا مؤشــر 
إيجابــي للمنتخب في هذه المشــاركة، والذي 
ــا لتقديم األفضــل فيما تبقى  ســيدفعه معنويًّ
من مباريات في البطولة”، مشيدة بالمستوى 
الذي قدمته الالعبات في هذه المباراة والتي 
حققــن مــن خاللهــا هــذه النتيجــة فــي بدايــة 

مشوارهن.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

انطالق الجولة الثانية لـ “WAFF 6” للسيدات 

من لقاء منتخبنا ولبنان

الشيخة حصة بنت خالد 

وكاالت

أكــد هاجيمــي مورياســو، المديــر الفنــي للمنتخــب اليابانــي، أن فريقه 
حضــر لإلمــارات، للمنافســة علــى لقــب كأس آســيا، وأنهــم يحترمــون 

منتخب تركمانستان، ولكنهم سيسعون لتحقيق الفوز.

الصحفــي  المؤتمــر  خــالل  وأوضــح 
بنــادي  نهيــان  إســتاد  فــي  المقــام 
المرشــحة  الفــرق  “جميــع  الوحــدة: 
للقب إلى اآلن، مثل أســتراليا وكوريا 
الجنوبيــة، واجهــات صعوبــات كبيــرة 
فــي أول لقــاء، لذلك علينــا الحذر ألن 

جميع الفرق تطورت”.
وأضــاف: “النقطة المهمــة التي ركزت 
عليهــا هــي تغييــر الهيــكل، واالعتمــاد 
علــى الشــباب لتكويــن فريــق جديــد 
مــرور  مــع  الخبــرة  سيكتســب  قــوي 
رائعــا  خليطــا  وسيشــكلون  الوقــت، 
فــي  الخبــرة  أصحــاب  الالعبيــن  مــع 

مباريات البطولة”.
وتابــع: “قبــل 4 ســنوات بعــد هزيمتنــا 
أمــام اإلمــارات بدأنــا بــروح جديــدة، 

أصبحــت  التطلعــات  روســيا  وبعــد 
عالية وقررنا تحسين أدائنا”.

العــب  يوشــيدا  مايــا  وقــال 
“الســاموراي”: “مــن المهــم أن يتواجد 
عــدد كبيــر مــن الالعبيــن الشــباب في 
تلــك البطــوالت اآلســيوية الكبرى من 

أجل الحصول على الخبرة الكافية”.
وأضــاف: “هونــدا العــب عظيــم لكنــه 
أعتــزل.. وبعــد تجربــة روســيا كانــت 
هنــاك بعــض الــدروس، ولذلــك ركزنــا 
حتــى  وجــدد  خبــرة  العبيــن  علــى 
نطــور الكرة اليابانيــة”. وتابع: “األمور 
المنتخبــات  لجميــع  صعبــة  ســتكون 
ألنهــا قوية، لذلــك كل مباراة نخوضها 
نحتــرم فيهــا خصمنا، ونؤمــن بقدرتنا 

على الفوز بنسبة 100%”.

علي عدنان ينقذ العراق من فخ فيتناممدرب اليابان: نحترم تركمانستان
األول ــوز  ــ ــفـ ــ الـ ــاط  ــقـ ــنـ بـ وخـــــــرج  ــن  ــيـ ــرتـ مـ ــره  ــ ــأخـ ــ تـ عــــــوض 

عــوض منتخــب العــراق تأخره مرتين ليحقق الفوز علــى فيتنام 2-3 أمس الثاثاء على 
ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، ضمن الجولة األولى من منافسات المجموعة 

الرابعة في كأس آسيا 2019 في اإلمارات.

وتصــدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 
3 نقــاط من مباراة واحدة، بفارق األهداف 
أمــام العــراق، في حين بقي رصيــد فيتنام 

واليمن خاليًا من النقاط.
وكانــت أولــى الفــرص فــي المبــاراة لصالح 
العراق عبر تســديدة حسين علي السعيدي 
التــي أبعدها الحارس دانغ إلى ركلة ركنية 

.)13(
خطــف  العراقيــة  المحــاوالت  ووســط 
منتخــب فيتنــام هــدف التقــدم عبــر نيران 
هــاي  كوانــغ  نغويــن  تمريــرة  إثــر  صديقــة 
خلــف المدافعيــن حــاول المدافــع العراقــي 
علي فائز قطعها دون تنســيق مع الحارس 
بالخطــأ  الكــرة  حــول  لكنــه  هاشــم  جــالل 

داخل مرمى فريقه )24(.
وأثمــرت المحــاوالت العراقيــة أخيــرًا عــن 
التســجيل عــن طريــق المهاجــم مهند علي 
كاظــم الذي تابع تمريرة حســين الســعيدي 
وتخلــص مــن مدافعيــن قبل أن يســدد من 
حافــة منطقــة الجزاء على يميــن الحارس 

دانغ )35(.
وعــاد منتخــب فيتنــام ليتقــدم مــن جديــد 
عن طريق المهاجم نغوين كونغ فونغ الذي 
الكــرة المرتــدة مــن الحــارس جــالل  تابــع 
حســن إثــر تســديدة نغويــن ترونــغ هوانــغ 

.)42(
مع انطالق الشــوط الثانــي واصل منتخب 
العراق محاوالته من أجل تعديل النتيجة، 

كانــت  المرتــدة  فيتنــام  هجمــات  ولكــن 
األخطر، ليسجل البديل همام طارق سجل 
هدف التعادل للعراق بعدما اســتغل دربكة 
أمــام علــى بــاب المرمــى إثــر رأســية مهنــد 
علي التي ارتدت من الحارس دانغ ليســدد 

في سقف المرمى )60(.
وفي الدقائق األخيرة سجل العراق الهدف 
الثالث عبر ضربة حرة مباشــرة نفذها علي 
عدنــان متقنــة مــن فــوق الحائــط الدفاعي 

في الشباك.

من لقاء العراق وفيتنام

وكاالت
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أحمد مهدي

حصة بنت خالد: 
تنظيم مميز وسعداء 

بنتيجة “األحمر”



تســتعّد ســوني للمشــاركة في معرض اإللكترونيات االســتهالكية لعام 2019 في الس فيغاس، في والية نيفادا، الذي يقام ابتداًء 
من الثالثاء 8 يناير. وألقى رئيس شــركة ســوني ورئيســها التنفيذي كينشــيرو يوشيدا كلمة في مؤتمر سوني الصحافي الذي ُعقد 

يوم االثنين 7 يناير معلًنا أّن “سوني شركُة ترفيه إبداعية.

 ونحــن فــي ســوني نقيــم شــراكات مــع مبتكــري المحتــوى الذين 
يصنعــون الموســيقى، واألفالم، والعــروض التلفزيونية، واأللعاب 
التــي تأســر مليارات العيــون واآلذان والعقول حــول العالم. ونوّد 
أن نســتعرض الطريقة التي تدعم فيها تكنولوجيات ســوني ذات 
المســتوى االحترافــي المبتكريــن فــي مختلــف صناعــات الترفيه 
إلصــدار محتــوًى مذهــل. وســترون أيضــًا كيــف تربــط منتجاتنــا 
االســتهالكية المبتكريــن بالمســتخدمين، ممــا يســمح لألشــخاص 

بالتمّتَع بالمحتوى بأفضل نوعية ممكنة”.
وهــي  المشــتركة”،  االهتمامــات  “جماعــات  أّن  أيًضــا  وصــّرح 
مجموعــات مــن األشــخاص الذيــن يتشــاركون نفــس االهتمامات 
والقيــم العاطفيــة والتجارب، تتشــّكل حــول المحتــوى الترفيهي 

ذات المستوى العالمي الذي نبتكره.
وختــم يوشــيدا مؤّكــدًا إّنــه “بفضــل التكنولوجيــا التــي نعتمدهــا، 
سوني حاضرة أيًضا لتقّدم التجربة الترفيهية األفضل من نوعها 
للمعجبيــن، ولتمــأل العالم بالمشــاعر”. وانتقل الــكالم بعد ذلك إلى 

الرئيــس التنفيــذي، ســوني للترفيــه الموســيقي روب ســترينجر 
وتنــاول موضــوع حملة العالمة Lost in Music كمثال على دمج 
الموســيقى بأحدث التكنولوجيا من ســوني.  ثّم أعلن أّن ســوني 
ستقّدم تجربة موسيقية جديدة إلى محّبي الموسيقى مع صوت 

.)Reality Audio 360( حقيقي بنطاق 360 درجة

جريًا على عادتها السنوية استضافت 
شــركة عقارات الســيف عددًا من رواد 
مجمــع الســيف ضاحيــة الســيف على 
مأدبــة غــداء في مطعم مــرش الكائن 

الســيف  ضاحيــة   - الســيف  بمجمــع 
بحضــور مجموعة مــن أعضاء اإلدارة 

التنفيذية لشركة عقارات السيف.
أعضــاء  قبــل  مــن  اســتقبالهم  وتــم 

اإلدارة التنفيذيــة حيــث تــم شــكرهم 
علــى والئهــم لمجمــع الســيف ضاحية 
الصحــة  دوام  لهــم  متمنيــن  الســيف 

والتوفيق.

ــبـــتـــكـــري الــمــحــتــوى ــد شـــــراكـــــات مــــع مـ ــقـ عـ التنفيذية اإلدارة  ــاء  ــض أع ــن  م مجموعة  بــحــضــور 

“سوني” تمأل العالم بالمشاعر “عقارات السيف” تستضيف رواد المجمع

أعلنــت ماكالريــن أتومتيــڤ، الشــركة 
بصناعــة  المتخصصــة  البريطانيــة 
الفاخــرة  الرياضيــة  الســيارات 
تســجيل  عــن  الخارقــة،  والســيارات 
مــن  العالميــة  مبيعاتهــا  فــي  ارتفــاع 
الســيارات لتبلغ 4,806 سيارات خالل 
ا بنسبة  43.9  عام 2018، ما يمثل نموًّ
% مقارنــة مــع العام الســابق، ما يعتبر 
التــي  للشــركة  جديــًدا  ا  قياســيًّ رقًمــا 
نجحــت بتحقيــق زيــادة فــي مبيعاتها 

ا منذ إنشائها في عام 2010. سنويًّ
وتخطــت مبيعات الشــركة في منطقة 
أكبــر  تشــكل  التــي  الشــمالية،  أمريــكا 
وثلــث  أتومتيــڤ  ماكالريــن  أســواق 
آالف   5 العالميــة،  مبيعاتهــا  حجــم 
ســيارة منــذ انطالقة مبيعات الشــركة 

فــي عــام 2011، محققــة بذلــك عاًمــا 
آخر من النمو القياسي.

كما ارتفعت معدالت مبيعات الشــركة 
فــي األســواق األوروبيــة بنســبة 44.2 
الصينيــة  الســوق  ســّجلت  بينمــا   ،%
ا الفًتــا في المبيعات بلغت نســبته  نمــوًّ
قيــام  أعقــاب  فــي  وذلــك   ،%  122.5
ماكالريــن  ســيارتيها  بطــرح  الشــركة 
 .720S وماكالريــن   570S Spider
الصينيــة  الســوق  باتــت  وبذلــك 
إجمالــي  مــن   %  7 علــى    تســتحوذ 

المبيعات العالمية للشركة.
وحافظــت مبيعــات ماكالريــن كذلــك 
على زخمها القوي في السوق المحلية 
ا بنسبة  البريطانية، حيث ســّجلت نموًّ

49.2 % على أساس سنوي.

ارتفاع مبيعات “ماكالرين أتومتي”

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

multaqa
@albiladpress.com
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طيران اإلمارات تطلق عروضا لعمالء البحرين
يــنــايــر  21 ــة  ــ ــاي ــ ــغ ــ ول ــوم  ــ ــيـ ــ الـ ــن  ــ مـ تــــبــــدأ  ــوزات  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ

أطلقت طيران اإلمارات عروضا ســعرية خاصة لعمالئها في مملكة البحرين للســفر إلى 
عــدد مــن الوجهات ضمن شــبكة خطوطهــا العالمية. وتســري العروض علــى الحجوزات 
التي يتم إنجازها اعتبارا من اليوم ولغاية 21 يناير الجاري على أن يتم الســفر من 10 

يناير حتى 30 نوفمبر 2019.

الدرجــة  فــي  للســفر  األســعار  وتبــدأ 
السياحية من البحرين إلى دبي 78 دينارا، 
وإلــى باريس من 245 دينــارا، وإلى مانيال 
مــن 195 دينارا، وإلــى كوااللمبور من 222 
دينــارا، وإلــى لنــدن مــن 243 دينــارا، وإلى 
بوكيــت من 245 دينارا، وإلى تشــيناي من 
100 دينار، وإلى نيويورك من 326 دينارا، 

وإلى بانكوك من 180 دينارا.
فــي درجــة  للســفر  الخاصــة  األســعار  أمــا 
رجــال األعمــال، فتبدأ مــن 484 دينارا إلى 
دبــي، ومن 1062 دينــارا إلى باريس، ومن 

722 دينــارا إلــى مانيــال، ومــن 988 دينــارا 
إلــى  دينــار   1100 ومــن  كوااللمبــور،  إلــى 
لنــدن، ومــن 872 دينارا بوكيت، ومن 433 
دينارا إلى تشــيناي، ومن 1514 دينارا إلى 

نيويورك، ومن 647 دينارا إلى بانكوك.
أمتعــة  وزن  اإلمــارات  طيــران  وتتيــح 
إضافيــا مجانــي للمســافرين مــن دبــي في 
الدرجــة الســياحية خــالل مهرجــان دبــي 
للتســوق 2019، الــذي يمتــد حتــى نهايــة 
ينايــر الجــاري، ويقــدم حســومات وجوائز 
التجزئــة.  العديــد مــن مرافــق  فــي  قيمــة 

ويمكــن للمســافرين مــن دبــي إلــى المنامة 
االستفادة من 10 كيلوغرامات وزن أمتعة 
علــى  العــروض  وتســري  مجانــا.  إضافــي 

 2 لغايــة  إنجازهــا  يتــم  التــي  الحجــوزات 
فبرايــر 2019 علــى أن يتــم الســفر حتى 4 

فبراير 2019.

كريــدي مكــس  اختتمــت شــركة 
حملتهــا التســويقية للعــام 2018 
مــا  أكثــر  “نعطــي  عنــوان  تحــت 
تهنــئ  المناســبة  وبهــذه  لدينــا” 
لشــهر  الفائــز  الشــويخ  حامــد 
كيلوغــرام  بســبيكة  ديســمبر 
ذهب، ومحمد جمعه الفائز لشهر 

لكــزس إي إس  بســيارة  نوفمبــر 
350 موديل 2018.

بشــأن  المعلومــات  مــن  وللمزيــد 
منتجات وخدمات كريدي مكس 
الهاتــف   علــى  االتصــال  يمكــن 
الموقــع  زيــارة  أو   17117117

.)ww.credimax.com.bh(

“كريدي مكس” تختتم 
“نعطي أكثر ما لدينا”

استقبل قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمكتبه رئيس مجلس إدارة “جي إف إتش كابتال” الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة، والرئيس التنفيذي 
لمجموعــة جــي إف إتــش الماليــة هشــام الريــس، وقــد أعربــوا عــن تقديرهــم للجهود الطيبــة التي يبذلها والتي ســاهمت فــي إيصال الخدمــات الطبية بمستشــفى قوة دفــاع البحرين 

والبحرين إلى ما هي عليه من تميز وتطور وتحقيق الكثير من اإلنجازات في مجال الرعاية الطبية.

وفــي هــذا اإلطــار وتقديــًرا لتلــك الجهــود 
ودعًمــا لها قّدم الشــيخ أحمد بن خليفة آل 
خليفــة ونيابة عــن مجموعة جي اف اتش 
ــا تبرًعــا مــن المجموعــة  الماليــة دعًمــا ماليًّ
لتجهيــز مركــز األوعية الدمويــة والجروح 
فــي المبنــى الجديد للعيــادات التخصصية 
فــي المستشــفى العســكري، وذك إيماًنا من 
المجموعــة بــأن ذلــك ســيكون لــه مــردود 
إيجابــي فــي تطويــر وتحســين الخدمــات 
المقدمــة  الرعايــة  ومســتوى  الطبيــة 

للمرضى.
وقّدم قائد الخدمات الطبية الملكية الشكر 
والتقديــر لمجموعــة جي إف إتــش المالية 
ا للمجموعة  علــى هذا الدعم المالــي، متمنيًّ
التوفيق والنجاح.  حضر المقابلة مســؤول 
خدمــات المستشــفى العســكري والعالقات 

العامة والتسويق عادل صليبيخ.

تمويــل تجهيــز مركــز األوعيــة الدمويــة بالمبنــى الجديــد

“جي إف إتش” تدعم”الطبية الملكية”

 منحــت شــركة ألمنيــوم البحريــن  )ألبــا( موظفيهــا الذيــن نجحوا في اســتكمال تدريب حزام 6 ســيجما شــهاداتهم في احتفــال أقيم يوم األحــد الموافق 30 
ديسمبر 2018 في قاعة الواحة بشركة ألبا.

وخــالل الحفــل، قــام الرئيــس التنفيذي 
لشركة ألبا تيم موري بتوزيع الشهادات 
علــى 79 موظًفــا مــن مختلــف الدوائــر، 
حيــث حصــل 32 موظًفــا علــى الحــزام 
47 موظًفــا  تســلم  فــي حيــن  األصفــر، 
تــم  كمــا  األخضــر.  الحــزام  شــهادات 
مــن  عــدد  اســتعراض  الحفــل  خــالل 
مشــاريع ومبادرات االســتخدام األمثل 
للعمليات اإلنتاجية أمام أعضاء اإلدارة 
المرشــحون  نفذهــا  والتــي  التنفيذيــة، 
علــى  الحصــول  متطلبــات  الســتكمال 

الحزام خالل العام الماضي.

الرئيــس  صــرح  المناســبة،  وبهــذه 
التنفيــذي لشــركة ألبــا تيم مــوري قائالً: 
مســيرة  هــو  المســتمر  التطويــر  “إن 
الســعي  خــالل  مــن  ونحــن  تنتهــي.  ال 
يــوم،  كل  فــي  المســتمر  للتحســين 
الشــركة  تطويــر  مــن  نتمكــن  فســوف 
بشــكل عــام. نحن فخــورون بــأن نكون 
مــن أوائل الشــركات فــي البحرين التي 
تبنــت مبــادئ وأفــكار 6 ســيجما. هــذه 
المبــادرة التــي أثمرت عــن نتائج فعلية 
وخصوًصا في ظــل التحديات العديدة 

التي يواجهها سوق األلمنيوم”.

ــي ــه ــت ــن ت ال  ــرة  ــ ــي ــ ــس ــ م ــر  ــ ــوي ــ ــط ــ ــت ــ ال مـــــــــــوري:  ــم  ــ ــي ــ ت

“ألبا” تمنح شهادات “6 سيجما” للموظفين



كيــف توفـر مـن راتبــك الشهــري مــع زوجتــك؟

انضمت جنيفر غودين إلى فريق الجزء الجديد من المسلسل  «
التلفزيوني “Dolly Parton’s Heartstrings”. وتدور السلسلة الجديدة 

للقصة حول بعض أغنيات المطربة األميركية دوللي بارتون األكثر 
تميزا. وستلعب غودين دور محامية كبيرة تعيش في العاصمة، لكنها 

تفضل الحقا العودة إلى مسقط رأسها، ألسباب تخصها.وفي الوقت 
ذاته، انضم الممثل كولين أودونو إلى فريق العمل.

وســط الحيــاة الصعبــة والمشــاكل الماليــة التــي يعيشــها الفرد اليــوم في العالــم، يفكر 
الكثير منا في ســؤال واحد وهو “كيف اوفر من راتبي الشــهري؟” بســبب كثرة الطلبات 

المادية الموجودة وعدم وجود فرصة لتلبية كل هذه الطلبات!
ينصــح العديــد مــن المهتميــن بــأن تصنيف 
المصروفــات امــر مهــم جــدا، فالهــدف منــه 
إنفــاق اقــل ممــا تكســب وعلــى هــذا النحــو 
سوف تتمكن من معرفة أين تصرف اموالك 

وسط الضرائب والغالء العالمي:

في البيت

الفاخــرة  المطاعــم  إلــى  الخــروج  مــن  بــدالً 
وحضــور الحفــالت الموســيقية، يمكنــك أن 
تقــوم بنزهة بســيطة مع زوجتــك، أو الطبخ 
تكاليــف  دون  بمشــروع  القيــام  أو  بالمنــزل 
عالية، فستســاعدك هذه اإلستراتيجية على 

الحد من تبذير الكثير من المال.

المشاركة

تصبح العملية أسهل عند تقسيم التكلفة بين 
الشريكين، فال يقتصر األمر على اإليجارات 
فقــط، ولكــن العديــد من المصاريــف األخرى 

مثل المواد الغذائية والكهرباء وغيرها.

مستعمل

إذا كنــت تريــد االنتقــال إلــى شــقة وتحتــاج 
أثــاث جديــد، يمكنــك شــراء طــاوالت  الــى 
وكــراٍس جديــدة مــن محالت التوفيــر أثناء 
الحســومات، أو أن تشــتري أثاثــًا مســتعمالً 

يكون جيدًا.

توحيد

المــال  مــن  القصــوى  االســتفادة  لتحقيــق 
الخاص، وتوطيد النفقات مع شريك حياتك 

كلما كان ذلك ممكنًا. 
الهاتف  فواتير  توحيد  األمور  وتشمل 
المجالت  واشتراكات  الخليوي، 

واالشتراكات الرقمية.

اشتراكات 

انهــاء االشــتراكات غيــر المفيــدة كاشــتراكات 
المجالت، وفواتير كابل واالشتراكات، وسائل 

اإلعالم على اإلنترنت غالبًا ما تكون مكلفة.

رحالت رخيصة

أخــذ الرحــالت الرخيصــة عندما يكــون ذلك 

ممكنــًا، جعــل وجبــات الطعــام الخاصــة بــك 

وجبات خفيفة والنظر في التخييم بدالً من 

الفنادق الثمينة.

دمج 

تقاسم النفقات مع شريكك، وإنشاء حساب 
إنشــاء  علــى  يســاعدك  أن  يمكــن  مشــترك 
ميزانيــة للعناصــر والنفقــات التــي تدفعانهــا 
معــًا. فبهذه االســتراتجيات تســتطيع توفير 

المال بمساعدة زوجتك.
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لعلك تتوهم الكثير من األمور بشأن صحتك.

استمرارك بهذا الوضع لن يجعلك أفضل.

تشعر بالكثير من الغيرة من نجاح زمالئك.

يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة.

تستاء بسبب تأخير أو مماطلة والتباس.

من المستحسن أال تتخذ أي قرار حاسم.

ال تكثر من العتب واللوم في هذا الوقت.

تكون على موعد مع لقاء أو مصالحة.

تتالحق االتصاالت وتكثر المسؤوليات المهنية. 

التفكير في الخطوات المستقبلية الناجحة 
يشغل بالك.

تتفاعل بحماسة مع أي نشاط رياضي. 

تجد الحلول الناجعة لألزمات المهنية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

9 يناير

1857
زلزال في حصن تيجون 

بكاليفورنيا بقوة 
7.9 على مقياس 

ريختر، وهو 
أحد أكبر 15 

زالزل في 
الواليات المتحدة، 

وأحد أضخم الزالزل في 
تاريخ كاليفورنيا.

1038
وقوع زلزال شينصي في الصين ونتج عنه ما يقارب 2300 حالة وفاة.

 1788
والية كونيتيكت خامس والية تنضم للواليات المتحدة.

 1793
جون بيير بلونشار يحلق بمنطاد هوائي ليكون أول من يحلق به في الواليات المتحدة.

 1832
السلطان العثماني محمود الثاني يفتتح “مدرسة جراحخانة عامرة” لتخريج األطباء الجراحين.

1861
والية مسيسيبي تنشق عن الواليات المتحدة؛ لتصبح ثاني والية تعلن انشقاقها.

طــرح الفنان يوســف العمانــي أغنيتــه الجديــدة “ذاك القوي” 
وســيصورها بطريقــة الفيديــو كليب لتكون أولى مشــاريعه 
للعــام 2019. وقــال العمانــي إن األغنيــة تدور حــول فكرة 
مغرقة في اإلنســانية لكونها تتناول ضرورة تحكيم اإلنسان 

عقله في مختلف المشاكل التي يواجهها في حياته.
ووصف الفكرة باإليجابية التي تتناول إيجابية اإلنسان ولجوءه 

للعقــل في المصاعب ليصف هذا اإلنســان بالقوي من كون قوة 
اإلنسان تكمن في عقله وليس في مواضع غضبه، حسب تعبيره.

تخوض الفنانة هند البلوشــي تجريــة إذاعية جديدة من خالل 
برنامج “كسرة مود مع هنود”، الذي ستبث أولى حلقاته يوم 
الخميــس المقبل من األســبوع الجاري، بدءا من الســاعة 
الثامنة حتى العاشــرة مســاء عبر أثير محطة “كويت اف 
ام”. وعن تلك التجربة قالت البلوشــي “ســعيدة جدا بتلك 

التجربة اإلذاعية مــع جمهوري، وهو برنامج يبث على الهواء 
ويتضمن فقرات وفالشــات منوعة، وفي كل حلقة نطرح سؤاال 

للجمهور للتفاعل”.

قررت المطربة آمال ماهــر تأجيل طرح ألبومها الجديد )أصل 
اإلحســاس( إلى منتصف شــهر يناير الحالــي، بعد أن كان 
مقــررا طرحــه آخر األســبوع الجــاري، حيث طرحــت أخيرا 
4 أغــان من األلبــوم وهي: “بدايــة بدايتك”، “يامــا عز عليا 

بعادك”، “اديني فرصة”، “قالوا بالكتير”.
ويتضمن األلبوم “أصل اإلحســاس” 16 أغنية تعاونت فيها 

آمال مع عدد كبير من الشــعراء والملحنين والموزعين أبرزهم: 
تركي آل الشيخ، أمير طعيمة.

أصل اإلحساسكسرة مودذاك القوي
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مؤلف أميركي: حرب عالمية ثالثة في 2019
علينا أن ننسى مشكالت البريكست )خروج بريطانيا من االتحاد 
األوربــي(، وأزمــات المهاجرين، وحروب ســوريا واليمن، فالحرب 
العالميــة الثالثــة على وشــك النشــوب، ولــن تبقي ولن تــذر، هكذا 

قال المؤلف األميركي ديفيد مونتين.
ونشــرت مجلــة “متــرو” البريطانيــة تقريــرا لمزاعــم جديدة حول 

نهاية العالم، والتي نشرها المؤلف األميركي، ديفيد مونتين.
وقال مونتين إن “بداية النهاية وشيكة، والحرب العالمية الثالثة 
علــى وشــك االنــدالع خــالل العــام 2019، والتــي ســيليها بصورة 
سريعة حرب نووية عالمية لن تبقي ولن تذر إال القليل من البشر، 
وســيليها مباشــرة نهايــة العالــم”. وأوضــح المؤلــف األميركــي أن 
نظريته الجديدة مســتندة إلى ما اطلع عليه من الكتب المقدســة 

ونبوءات نوستراداموس، وما استنبطه من حضارات الماليا.
وأردف قائال “الحرب العالمية الثالثة ستكون في أوروبا مسرحها 
الرئيس، وفي المســتقبل غير البعيد، والتي قد تغزو فيها تشــهد 
اقتتــاال علــى طول نهــر بوريســثينس )المعروف بالالتينية باســم 
نهر دنبر(، كما أن أقطاب األرض على وشك االنقالب ما سيتتبعه 
نهايــة العالــم الــذي نعرفــه”. وقــال مونتيــن: “كمــا تــم اســتنباط 
تلــك النتائــج بصــورة رئيســة أيضــا مــن رصــد الفلك، الــذي يظهر 
أن عمــر كوكــب األرض قــارب علــى النهاية وأحــداث عمالقة في 
طريقهــا للحــدوث خــالل العــام 2019”. واختتم بقولــه “مع ظهور 
البرمجيــات الفلكيــة الحديثــة، يمكننــا أن نجــد بســهولة أن العــام 
2019 ســيكون عامــا مفصليا فــي تاريخ كوكب األرض، خصوصا 

بعد دراسة موقعه بين األجرام السماوية األخرى”.

كذب أم حقيقة

لكــن طــرح الموقــع البريطانــي تســاؤال كبيــرا، وهو ما مــدى كذب 
وحقيقــة تلــك المزاعــم التــي نشــرها مونتيــن. وقــال “متــرو” إن 
مونتين له ســجل طويل من التنبؤات غير الدقيقة لنهاية العالم، 
خصوصــا وأنــه ســبق وذكــر منــذ العــام 2016 أننا في بدايــة العد 

التنازلي ليوم القيامة، مع نهاية تقويم المايا.

 كما سبق وأعلن مونتين أن “المسيح الدجال” سيبدأ  «
فعليا في التحرك إلى القدس في العام 2016، ثم زعم أن 

الرئيس األميركي السابق، باراك أوباما، قد يكون هو نفسه 
“المسيح الدجال”، لكن لم يتحرك “المسيح الدجال” إلى 

القدس.

اســتطاع مليارديــر يابانــي كســر الرقــم القياســي ألكثــر التغريــدات انتشــارا على 
موقــع “تويتــر”، عندمــا وعــد الســبت الماضــي بتقديم مكافــأة تقترب مــن مليون 
دوالر لمئــة شــخص مقابــل إعــادة تغريداته. وفــي غضون 48 ســاعة، تمت إعادة 
تغريدات يوساكو مايزاوا، نحو 5.6 ماليين مرة، لتصبح التغريدة األكثر مشاركة 
فــي تاريــخ “تويتــر”. ووعد أغنى رجل فــي اليابان متابعيه بدفــع 100 مليون ين 
يابانــي ) 925 ألــف دوالر أميركــي( لمئــة شــخص، أي مليون ين يابانــي لكل متابع 
يجري اختياره عشوائيا ممن أعادوا نشر تغريدته. وجاء في التغريدة: “تخفيض 
زوزوتاون سبرينغ هو األسرع فى التاريخ وتجاوز 10 مليارات ين، وسأقدم 100 
مليــون يــن نقدا يوميــا، والطريقة الوحيدة للحصول علــى الجائزة هي متابعتي، 

وعمل إعادة تغريد لها، وسأقوم بتوجيه رسالة مباشرة للفائز”.
وتفوقت تغريدة مايزاوا على تغريدة المراهق األميركي كارتر ويلكنسون )3.55 
مليــون إعــادة تغريــد(، الذي طلب مــن متابعيه العــام 2017 مســاعدته؛ للحصول 

على دجاج مجاني لمدة عام من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة “ويندي”.

ملياردير ياباني يحطم الرقم 
القياسي للتغريدات

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ُقتــل 3 متزلجين ومتنزهان في النمســا نتيجة 
تســاقط ثلــوج كثيفــة، وانهيــارات ثلجيــة أدت 
إلــى عزل عدد من المناطق في البالد، بحســب 

ما صرحت السلطات.
وقضــى متزلجان ألمانيان في انهيارات ثلجية 
فــي منطقــة فورارلبيــرغ الغربيــة األحــد، بينما 
ُقتــل متزلــج ســلوفيني في منطقة ســالزبورغ، 

بحسب أجهزة اإلنقاذ. 
وُعثــر االثنيــن علــى جثتــي متنزهيــن كانــا في 
عــداد المفقوديــن، فــي حيــن تســبب تســاقط 
الثلــوج في إحــداث فوضى في أنحاء واســعة 
من البالد وأدى إلى إغالق طرق ومدارس. وال 
يزال هناك متنزهان مفقودان في شــمال شرق 

البالد.

ومنذ منتصف األسبوع الماضي، هطل  «
نحو 150 سنتيمترا من الثلوج في وسط 
وشمال البالد بما في ذلك في المناطق 

الواقعة على علو منخفض، بحسب 
أجهزة األرصاد الجوية النمساوية.

هــزت جريمة مروعة الهنــد، بطلها “مصاص 
دماء”، قتل والدته وشــرب دماءها، قبل أن 
يختفي عن األنظار. وتعود أحداث الجريمة 
إلى ليلة رأس الســنة، عندما شــاهدت امرأة 
تدعــى ســاميران يــاداف أحــد جيرانهــا في 
القريــة وهــو يقتــل والدتــه بفــأس. وقالــت 
ياداف إنها شاهدت شابا يدعى ديليب )27 
عامــا( وهو يضرب والدتــه البالغة من العمر 
50 عامــا، بواســطة فــأس تســببت بجــروح 
خطيــرة. وأضافــت أن االبن واســمه ديليب 
قــام بعدهــا بلعق الدمــاء التي كانت تســيل 
مــن والدتــه، قبــل أن يقــوم بتقطيعهــا إلــى 
قطــع صغيــرة ويحرقها، وفق مــا ذكر موقع 

“تايمز أوف إنديا”.

بالرغم من أن دوافع هذه الجريمة ال  «
تزال غير واضحة، خصوصا مع هروب 

المتهم وعدم العثور عليه حتى اآلن، 
فإنها أثارت حالة من الغضب في 

الشارع الهندي؛ نظرا لبشاعتها.

عالقــة  عــن  حديثــة  دراســة  كشــفت 
“صادمة” بين تنظيف األسنان والضعف 
الجنســي لــدى الرجــال، لتكــون بمثابــة 

تحذير لكثيرين.
ويعانــي شــخص علــى األقــل مــن كل 5 
أشــخاص، من أمراض اللثة، التي تؤدي 
إلى نزيف اللثة ورائحة النفس الكريهة، 
وقد تؤدي إلى فقدان األسنان في حال 

لم يتم عالجها.
جينــان  جامعــة  فــي  باحثــون  وأجــرى 
 213 نحــو  شــملت  دراســة  الصينيــة 
ألــف رجــل، إذ قامــوا بتحليــل بياناتهــم 
المتعلقة بأســنانهم وصحتهم الجنسية، 
حسب ما ذكر موقع “مبرور” البريطاني.

وأوضحت الدراسة، أن عدم الحفاظ  «
على نظافة الفم، يزيد من احتمال 

اإلصابة بالعجز الجنسي 3 أضعاف؛ 
ألن أمراض اللثة تؤدي إلى خفض 

الهرمون الجنسي لدى الرجال 
“تستوسترون”، وزيادة االلتهاب.

قتلى ومفقودون 
وفوضى في ثلوج 

النمسا

“مصاص دماء” 
يرعب الهند 

بجريمة مروعة

ما العالقة بين 
تنظيف األسنان 
والعجز الجنسي؟

تمكــن متســلق الجبــال الكويتــي يوســف الرفاعــي مــن بلوغ قمــة جبــل “بيكو دي 
أوريزابــا” بالمكســيك، والبالــغ ارتفاعها 5636 مترا فوق ســطح البحر، والتي تعد 
أعلــى قمــة بركانيــة بأميــركا الشــمالية، ليكــون أول كويتــي يحقــق هــذا اإلنجــاز 

مسجال أيضا بلوغه رابع قمة بركانية في سجله الشخصي.

وأوضــح الرفاعــي أنــه بــدأ رحلتــه هذه 
مــن الكويــت إلــى أمســتردام ومنها إلى 
مكســيكو ســيتي، ثم انطلــق إلى قاعدة 
الجبل الواقع ضمن سلسلة جبال سييرا 

نيفــادا فــي واليتي )بيوال وفيــرا كروز(، 
حيــث يبلغ ارتفــاع هذه القاعــدة 4000 
متــر، وبعد ليلــة من المبيت في القاعدة 

قرر تسلق الجبل.

كويتي يتسلق أعلى قمة بركانية في أميركا الشمالية

بلغت العاصفة “نورما” بعد ظهر أمس الثالثاء ذروتها في بالد الشام، 
متسببة بسقوط كثيف للثلوج في بعض المناطق الجبلية، خصوصا 
بلبنان، وترافق ذلك مع هبوب رياح قوية وسقوط أمطار غزيرة في 

المناطق الساحلية.

  سمو المجد  
ــن لــــشــــوف بــانــيــهــا ــ ــح ــ الــــــــــدار دايــــــــم ت

ــا ــهـ ــيـ أعــــنــــي خـــلـــيـــفـــة ولــــــد ســـلـــمـــان راعـ
ــا واحـــتـــمـــى الـــديـــرة ــانـ ــمـ أمـــيـــرنـــا الـــلـــي حـ

ــاس تــغــلــيــهــا ــ ــنـ ــ ــيـــة والـ ــالـ ــبـــحـــت غـ لـــيـــن أصـ
ــد يــــا الـــغـــالـــي ــجـ ــمـ ــو الـ ــمـ ــك يــــا سـ ــتـ ــالمـ سـ

نـــجـــاريـــهـــا   ال  ــودك  ــ ــهـ ــ جـ ــا  ــزنـ ــجـ عـ ــن  ــ مـ ــا  ــ يـ
ــي ــــ ــوافـ ــك الـ ــبـ ــعـ دامـــــــك مـــــالذ الــــبــــالد وشـ

ــا ــيـــهـ وافـ ــار  ــ ــكـ ــ أفـ ــات  ــ ــن ــ ب إال  ــك  ــ ــات ــ ج ــا  ــ مـ
ــب   ــ ــواج ــ ــان وال ــ ــش ــ ــا رفـــيـــع ال ــ ــو عـــلـــي ي ــ ــا ب ــ ي

ــلـــمـــان والــيــهــا ـــ ابـــــن سـ ــ ــاس تــطــلــب ل ــ ــن ــ ال
ــارس     ــفـ ــي الــبــحــريــن يـــا الـ ــانـ ــك يـــا بـ ــظ ــف ــح ي

ــالد وتــــــاج مــاضــيــهــا ــ ــب ــ ــا كـــوكـــب أغـــلـــى ال ــ ي
ــة    ــوب ــت ــك ــاد م ــ ــجـ ــ ــيـــل أمـ ــلـ ــا سـ ــ ســـالمـــتـــك يـ

ــا ــه ــي ــان ــب م وفـــــي  الـــخـــلـــود  دار  أرض  فــــي 
ــن الـــمـــجـــلـــس الـــعـــامـــر     ــ ــري ــ ــا ع ــن ــي ــل ــره ع ــ ــش ــ ي

ــا    ــه ــي ــواف ق ــي  ــ ف الـــقـــصـــايـــد  ــا  ــن ــم ــظ ن ــا  ــ م إْن 
ــة ــزوجـ ــمـ ــوق مـ ــ ــشـ ــ ــن الـ ــيـ ــنـ ــي حـ ــ ــٍة فـ ــ ــّي ــ ــح ــ ت

ــن أمـــــحـــــّرق روابـــيـــهـــا ــ ــت عـــلـــيـــنـــا مـ ــ ــاح ــ ف
ــي    ــروفـ ــزة تــنــشــد حـ ــ ــزي ــ ــع ــ ــاع ال ــ ــرفـ ــ هـــــذي الـ

ــا ــه ــي ــان ــع ــي تــــحــــّزم فــــي م ــ ــل ــ ــرة ال ــ ــي ــ عــــن س
ــم الــــبــــاذخ ــ ــخـ ــ ــج األفـ ــيـ ــلـ ــخـ أمــــيــــر مـــجـــد الـ

ــيــهــا   ــن يــغــن ــ ــي صـــفـــاتـــه تـــنـــومـــس مـ ــ ــل ــ ال
ــا غـــيـــره ــ هــــــذا خـــلـــيـــفـــة ولــــــد ســـلـــمـــان مـ

ــا ــهـ ــيـ ــوّفـ ــه مـــــا نـ ــنـ ــيـ ــمـ أمــــيــــرنــــا الــــلــــي يـ
دايــــم ــي  ــلـ ــوعـ بـ خــلــيــفــة  تـــحـــفـــظ  رب  يــــا 

ــي وتــشــفــيــهــا ــالـ ــغـ وتـــســـبـــغ عـــلـــى صـــحـــة الـ
ــامـــع الـــجـ ــم  ــ ــهـ ــ األشـ األشـــــــم  هــــــذا  رب  ــا  ــ يـ

ــا ــه ــي ــوال أعـــظـــم صـــفـــات الـــمـــلـــوك الـــلـــي ن
والـــنـــهـــضـــة الـــمـــجـــد  ــر  ــ ــي ــ أم هــــــذا  رب  ــا  ــ يـ

ــا ــه ــي ــم ــح ي ودوم  الـــــبـــــالد  ــز  ــ ــع ــ ي ــي  ــ ــلـ ــ الـ
ــا ــاهـ ــّنـ ــا ثـــــم غـ ــبـــهـ ــتـ ــا الــــلــــي كـ ــهـ ــولـ ــقـ يـ

ــا ــه ــري ــش ــل الـــعـــمـــر ن ــ ــوي ــ ــا ط ــ ســـالمـــتـــك يـ
ــك حـــروفـــي ــ ــات ــ ــة وج ــف ــي ــل ــوا تـــشـــافـــى خ ــ ــال ــ ق

ــي تــجــلــيــهــا ــ ــك أجـــمـــل مـــعـــانـــي ف ــ تـــهـــدي ل
ــرة   ــ ــدي ــ ــب الـــشـــعـــب وال ــي ــب ــا ح ــ ــا بـــوعـــلـــي ي ــ ي

ــغــيــهــا   ــب ــل الـــمـــجـــد ن ــيـ ــلـ ــا سـ ــ ســـالمـــتـــك يـ
ــي   ــ ــا بـــعـــد راس ــ ــّوك ي ــ ــم ــ ــر س ــاعـ )ســـلـــمـــان( شـ

ــك دراريــــهــــا ــ ــان ــ ــى ش ــلـ مــــــــازال يـــقـــطـــف عـ
ــة الـــيـــشـــمـــوم والـــنـــرجـــس ــح ــف ــك عـــلـــى ن ــاتـ جـ

ــا ــه ــي ــاف ــوع انــــســــام خ ــ ــف ــ ــم قــــوافــــي ت ــ ــظ ــ أع
ــوم مـــيـــالدك ــ ــي ــ ــد هــــــذا الـــــزمـــــان ل ــ ــن حـ ــ مـ

ــن لــــشــــوف غــالــيــهــا ــ ــح ــ الــــــــــدار دايــــــــم ت

سلمان بن حمد بن علي آل خليفة

تهنئة شعرية مرفوعة إلى سيدي سمو رئيس مجلس 

الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي األمير خليفـة بن 

سلمان آل خليفة حفظه اهلل ورعاه؛ بمناسبة تماثله للشفاء 

من العارض الصحي الذي ألمَّ بسموه الكريم مؤخرا.

في حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” السينمائية الذي أقيم في والية 
كاليفورنيا األميركية، تحولت شابة أميركية أنيقة تحمل زجاجات ماء إلى 
نجمة “الليلة”. وبحسب ما نقلت صحيفة “صن” البريطانية، فإن الفتاة غير 

المعروفة اقتحمت كثيرا من الصور إلى جانب نجوم عالمين ذوي شهرة كبيرة، 
ولم يمر هذا الظهور دون أن يثير فضوال من متابعي المنصات االجتماعية.
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 

على ما أفاء ا� 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 وجميع أبنائه.

تـسـتاهـل السالمة
بوعلـــي

هّلت تباشير الفرح وأشرق نهار الخير بسالمة

رئيس مجلس 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

الدكتور محمد سامر درويش
األستاذ لؤي درويــش

مجموعة مراكز الطبيب التخصصي
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