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سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية 
شــكر مــن رئيــس غرفة تجــارة وصناعــة البحرين ســمير نــاس؛ بمناســبة توجيهات 

سموه الكريمة خالل ترؤسه الجلسة االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء.

وقــال ناس فــي البرقيــة “يشــرفنا باألصالة 
عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة 
الغرفــة واألســرة التجاريــة والصناعيــة في 
البــاد أن نرفــع إلــى مقــام ســموكم الملكــي 
والتقديــر  الشــكر  آيــات  أســمى  الكريــم 
واالمتنــان على توجيهات ســموكم الكريمة 

للجلســة  هللا  حفظكــم  ترؤســكم  خــال 
الــوزراء  لمجلــس  األســبوعية  االعتياديــة 
التــي عقــدت أمــس األول بتمكيــن ودعــم 
صغــار التجــار البحرينييــن، وكذلــك أمركــم 
والتجــارة  الصناعــة  وزارة  إلــى  الكريــم 
والســياحة بالتعــاون والتنســيق مــع غرفــة 

علــى  للوقــوف  البحريــن  وصناعــة  تجــارة 
متطلبــات صغــار التجــار وتلبيتهــا وتذليــل 
المعوقــات أمامهــم في مواجهــة التحديات 
المختلفــة، األمــر الــذي يعكس مــا تتمتعون 
بــه حفظكــم هللا من حكمة وبعد نظر، وينم 
عــن رؤية وطنيــة خالصة وحكيمــة تراعي 
مصلحــة المواطــن والتاجــر البحرينــي أواًل 
وأخيــًرا بعيــًدا عــن أيــة اعتبــارات أخــرى، 
ويؤكد على مدى تقدير سموكم ومراعاتكم 

ألصحاب األعمال البحرينيين”.

“الخدمة” يراجع مؤهالت الموظفين
شــهادته بتزويــر  المتهــم  “الوكيــل”  مــع  التحقيــق 

كشف النائب العام علي البوعينين عن 
أن النيابة انتهت من جميع اإلجراءات 
المســؤول  بقضيــة  الشــهود  وســماع 
خدميــة(  بــوزارة  مســاعد  )وكيــل 
والمتهم بقضيــة تزوير مؤهله العلمي، 

وسبق أن تداولتها وسائل اإلعام.
وقــال “مــن المقــرر أن يتــم اســتدعاؤه 
التحقيــق  الســتكمال  األســبوع؛  هــذا 
معه بشأن الواقعة المتهم فيها، مؤكدا 

ورود قضايا أخرى في وقت سابق”.
وأوضــح أن “ديــوان الخدمــة المدنيــة 
يعكــف حاليــا على مراجعــة المؤهات 
العلميــة لبعــض الموظفيــن، وأنــه فــي 
حــال ثبوت وجود أية تاعب فســيتم 
مــن  العامــة  للنيابــة  بالتأكيــد  إحالتهــا 

قبلهم”.

النائب العام يتحدث في المؤتمر

قال محافظ مصرف البحرين المركزي 
“بلومبــرغ”  تلفزيــون  مــع  مقابلــة  فــي 
إن بــاده تلقــت أول دفعــة مــن حزمة 
دعــم بـــ 10 مليــارات دوالر تعهــد بهــا 

حلفاء خليجيون للمملكة )الســعودية، 
اإلمارات والكويت( في العام الماضي. 
وقال رشيد المعراج في دافوس ”كان 
هــذا ضمن البرنامــج الذي اتفقنا عليه. 

الدفعــة األولــى كانــت العــام الماضــي 
وأعتقــد أن هــذا سيســتمر فــي العــام 
الجاري“. ولم يفصح عن حجم الدفعة 

األولى.

مهرجان شعبي بالمحرق للتعبير عن الحب والوالء لسمو رئيس الوزراء

محمــد  الشــيخ  النفــط  وزيــر  توقــع 
أول  وصــول  خليفــة  آل  خليفــة  بــن 
وحــدة بحرينية عائمة للغاز الطبيعي 
المســال إلــى المملكــة فبرايــر المقبل، 
لتشــغيل  التجريبيــة  المرحلــة  ضمــن 

المصنع. 
الوزيــر يتحــدث علــى هامــش  وكان 
افتتــاح فعاليــات النســخة الثالثة من 
األوســط  الشــرق  ومعــرض  مؤتمــر 
الــذي  أمــس  التكريــر  لتكنولوجيــا 

ينظمه االتحاد العالمي للتكرير.

وصول وحدة 
عائمة للغاز 

الشهر المقبل

البحرين تتلقى أولى دفعات الدعم الخليجي

دافوس - بلومبيرغ

األحمر” يودع كأس آسيا9 ماليين مسافر بـ 2018
كشف وكيل الوزارة لشؤون  «

الطيران المدني محمد الكعبي 
عن أن إجمالي حركة المسافرين 

التي شهدها مطار البحرين 
الدولي في العام الماضي 2018 

تجاوز 9 ماليين مسافر بزيادة 
قدرها 7 % مقارنة بالعام 2017.

وّدع منتخبنا الوطني لكرة القدم  «
منافسات النسخة السابعة عشرة من 

نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، بعد 
هزيمته أمام منتخب كوريا الجنوبية 
بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي 

جمع المنتخبين أمس على استاد راشد 
بإمارة دبي.
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خادم الحرمين: نقدر العالقات األخوية المتينة

المحرق تتغنى بحب أمير القلوب

محافظ المصرف المركزي في لقاء مع تلفزيون بلومبيرغ
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خادم الحرمين الشريفين مستقبال وزير الخارجية

أمل الحامد من المنامة

عباس إبراهيم

كشف النائب العام علي البوعينين عن زيادة بسيطة تقدر بنسبة 1.6 % في مجموع أعداد القضايا الواردة  «
للنيابة العامة بالعام 2018، وأن نيابة الجرائم اإلرهابية ورد إليها في العام الماضي 2914 قضية منخفضة 

بنسبة 44 % عن العام 2017.

انخفاض القضايا اإلرهابية 44 %
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المنامة - بنا

اســتقبل نائــب رئيــس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ علــي بن خليفــة آل خليفة 
بمكتبــه أمــس عميــد الســلك الدبلوماســي ســفير دولــة الكويــت الشــقيقة لــدى 

المملكة الشيخ عزام مبارك الصباح؛ وذلك للسالم على سموه.

وخــال اللقاء رحب ســمو نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء بالســفير، منوًهــا ســموه بعمــق ومتانــة 
العاقــات األخويــة الوثيقــة التــي تجمــع بيــن 
البلدين وشــعبيهما الشــقيقتين وما تشــهده من 

تطور مستمر على مختلف األصعدة.
كما أثنى سموه على الجهود الطيبة التي يبذلها 
البحرينيــة  العاقــات  وتعزيــز  لدعــم  الســفير 
الكويتية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين 
والشــعبين الشقيقين، كما استعرض سمو نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء مــع الســفير الكويتــي 
االهتمــام  موضــع  القضايــا  أهــم  اللقــاء  خــال 

المشترك.

أعلنت جمعية الصحفيين البحرينية عن 
مجلس  لعضوية  الــتــرشــح  بـــاب  ــالق  إغـ
إلى   2019 الجديدة   12 للدورة  اإلدارة 
مساء.  8 الساعة  تمام  في  اليوم   2021
ويتم الترشح عبر التقدم بخطاب كتابي 
تسليم  ويــتــم  بالطلب،  الــســر  أمــيــن  إلــى 
بمقرها  الجمعية  إدارة  إلـــى  الــخــطــاب 
ــبــريــد اإللــكــتــرونــي  بــالــجــفــيــر أو عــلــى ال
 )bahrainijournalists@gmail.com(
أي قبل 3 أيام من تاريخ انعقاد اجتماع 
المقبل. السبت  يوم  العمومية  الجمعية 

ــي  ــ ــتــقــريــريــن األدب وســتــتــم مــنــاقــشــة ال
اإلدارة،  مجلس  ذمــة  وتــبــرئــة  والــمــالــي 
وبــعــدهــا اســتــقــالــة الــمــجــلــس وانــتــخــاب 

مجلس إدارة الجديد.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال السفير الكويتي

الجفير - جمعية الصحفيين

سمو الشيخ علي بن خليفة يشيد بمتانة العالقات مع الكويت

إغالق الترشح إلدارة 

02“الصحفيين” اليوم

استعرضت لجنة مبادرة “امتياز الشرف” لرائدة األعمال البحرينية الشابة برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة 
آل خليفة نتائج تقييم مشاركات المرحلة األولى للدورة الثالثة في المبادرة، في اجتماع اللجنة الذي عقد مساء 

أمس بمقر المجلس األعلى للمرأة.

وأوضحــت اللجنــة أن 23 مــن بيــن 47 مــن 
المشــاركات انطبقــت عليها معايير المشــاركة 
فــي امتيــاز الشــرف حيث حققــت 70 % من 
المشــاركات نتيجة 50 % فأكثر من المعايير 
الخاصــة بالمبــادرة في المرحلــة األولى، فيما 
جرى تحويل 6 مشــاركات للدورة المقبلة من 
االمتياز بما يضمن تحقيقهن شــرط استدامة 
اســتبعاد  وجــرى  ســنوات،   3 لـــ  المشــروع 

المشاركات الباقية غير المحققة للمعايير.
المشــاركات  تطــور  إلــى  اللجنــة  وأشــارت 
وتنوعهــا، والتــي شــملت أنشــطة اقتصاديــة 
متنوعة برزت فيها رائدة األعمال البحرينية، 
ومــن بينهــا الهندســة والديكــور والعقــارات، 

الماليــة،  والخدمــات  والتجميــل،  والطــب 
والمطاعم والمقاهي، كما بينت اللجنة ازدياد 
عدد المشــاركات، إذ بلغت في الدورة األولى 
مشــاركة   28 بلغــت  حيــن  فــي  مشــاركة   11

 47 إلــى  الثانيــة حتــى وصلــت  الــدورة  فــي 
مشاركة في الدورة الثالثة تجمع بين الريادة 
االقتصاديــة  المؤسســات  إحــدى  إدارة  فــي 
الخاصــة والتميــز فــي النهــوض بمســؤوليتها 

االجتماعية.
المقبلــة  الخطــوات  االجتمــاع  واســتعرض 
المزمع تنفيذها والخطة الزمنية لذلك والتي 
ستشــمل على الزيارات الميدانية للمشاركات 
التــي حققــت أفضــل النتائــج، إذ ســيتم علــى 
للنتائــج  المبــادرة  لجنــة  اعتمــاد  خلفيتهــا 

النهائية للمشاريع.
وأكــد االجتمــاع أن مبــادرة “امتيــاز الشــرف” 
عــززت فــي نســختها الثالثة مــن قدرتها على 

تحقيــق أهدافهــا المتمثلــة في تكريم الشــابة 
المتميزة في مجال ريادة األعمال، وتشــجيع 
فــي  المتميــزة  والكفــاءات  الطاقــات  وإبــراز 
مجــال ريــادة األعمــال، ونشــر ثقافــة الــروح 
علــى  وتشــجيعهن  الشــابات  بيــن  الرياديــة 
بيــن  الشــراكة  وتفعيــل  واإلبــداع،  المبــادرة 
المجلــس األعلى للمرأة ومؤسســات المجتمع 

المدنــي، وتعزيــز التمكيــن االقتصــادي للمرأة 
بمــا يحقــق أهــداف الخطــة الوطنيــة لنهوض 
المــرأة البحرينيــة، وإبــراز التجــارب الناجحة 
لرائــدات األعمال الشــابات، وتســليط الضوء 
االقتصاديــة  االســتثمارية  القطاعــات  علــى 

الجديدة بالمملكة.
وتعــد مبادرة “امتياز الشــرف” إحدى اآلليات 

المــرأة  لزيــادة مشــاركة  الداعمــة والمحفــزة 
الشــابة فــي مجال ريادة األعمــال، إلى جانب 
وجــود العديــد من الخدمــات والبرامــج التي 
تسهل أمام المرأة دخولها وإقبالها على ريادة 
األعمال وتقدم بالتعاون مع شــركاء المجلس 
و  للتنميــة  البحريــن  كبنــك  للمــرأة  األعلــى 

“تمكين”.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

مبــــادرة “امتيــــاز الشـــرف” تعتمـــد 23 مشـاركـــة

سمو الشيخة حصة بنت خليفة مترئسة االجتماع

سموه استعرض 
والسفير الكويتي 

أهم القضايا 
موضع االهتمام 

المشترك

سمو الشيخة 
حصة تستعرض 
الخطة الزمنية 

للمشاركات

إشــــــــــادة بـــتـــوجـــيـــهـــات ســــمــــوه لــــدعــــم صــــغــــار الــــتــــجــــار الــبــحــريــنــيــيــن

ناس: نقدر مساندة سمو رئيس الوزراء لـ “الغرفة” و “الخاص”

الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  تلقــى 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة برقية شــكر 
من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ســمير 
نــاس؛ بمناســبة توجيهــات ســموه الكريمة خال 
ترؤســه للجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلس 

الوزراء. هذا نصها:
صاحب الســمو الملكي األمير/ خليفة بن ســلمان 

آل خليفة حفظه هللا
رئيس الوزراء الموقر

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يشــرفنا باألصالــة عن نفســي ونيابة عــن أعضاء 
مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن 

أن  البــاد  فــي  والصناعيــة  التجاريــة  واألســرة 
نرفــع إلــى مقــام ســموكم الملكــي الكريــم أســمى 
آيات الشــكر والتقدير واالمتنــان على توجيهات 
ســموكم الكريمــة خــال ترؤســكم حفظكــم هللا 
للجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء 
التــي عقــدت أمــس األول بتمكيــن ودعــم صغــار 
التجــار البحرينييــن، وكذلــك أمركــم الكريــم إلى 
وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بالتعــاون 
والتنســيق مــع غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن 
للوقــوف علــى متطلبــات صغــار التجــار وتلبيتها 
مواجهــة  فــي  أمامهــم  المعوقــات  وتذليــل 
مــا  يعكــس  الــذي  األمــر  المختلفــة،  التحديــات 
تتمتعــون بــه حفظكــم هللا من حكمــة وبعد نظر، 
وينــم عــن رؤية وطنية خالصــة وحكيمة تراعي 

مصلحة المواطن والتاجر البحريني أواًل وأخيًرا 
بعيًدا عن أية اعتبارات أخرى، ويؤكد على مدى 
تقديــر ســموكم ومراعاتكــم ألصحــاب األعمــال 
البحرينييــن، كمــا أنهــا تأتــي اســتكمااًل لنهجكــم 
حفظكــم هللا الداعم والمســاند للغرفة باعتبارها 
بيًتــا للتجار وممثــًا للقطاع التجاري والصناعي، 
ممــا يؤكــد الحــرص الــذي تبدونــه بتعميــق مبــدأ 
الشــراكة في صنــع القرار بيــن الحكومة الموقرة 
توجيهاتكــم  بفضــل  أصبحــت  التــي  والغرفــة 
الكريمــة شــريك حقيقي وفاعل فــي صنع القرار 
االقتصــادي. إننــا يا ســمو األمير ننظــر بكثير من 
لــكل توجيهاتكــم الســديدة  االمتنــان والعرفــان 
الغرفــة  بــه  تحظــى  ومــا  الحكيمــة،  وقراراتكــم 
والقطــاع التجاري الذي تمثله من دعم المحدود 

أكــد  ممــا  ســموكم،  لــدن  مــن  كبيــرة  ومســاندة 
إيمانكم بدور الغرفة في عملية التنمية الشاملة، 
مقدريــن عالًيــا جهودكــم الطيبــة والواضحة في 
كل ما يخدم مسيرة االقتصاد الوطني وتطوره، 
وهي جهود ســتبقى دوًما موضع اعتزاز وتقدير 
بــأن  هللا  حفظكــم  لســموكم  مؤكديــن  الجميــع، 
المكانة التي وصلت إليها الغرفة ما هي إال نتاج 
قيادتكم وسياســاتكم الحكيمة حفظكم هللا في 
ظــل هــذا العهــد الزاهــر لحضرة صاحــب الجالة 
الملك المفدى ودعم صاحب الســمو الملكي ولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس 

مجلس الوزراء.
نجدد شــكرنا وتقديرنا لســموكم الملكي حفظكم 
للغرفــة  الكريمــة  والرعايــة  الدائــم  للدعــم  هللا 

ولفعالياتهــا األمــر الــذي كان أســهم بــا شــك في 
كممثــل  تســتحقها  التــي  للمكانــة  الغرفــة  تبــوء 
التوفيــق  دوام  لكــم  متمنيــن  الخــاص،  للقطــاع 
والنجــاح لتحقيــق المزيــد مــن التطــور التنمــوي 

والحضاري واالقتصادي لهذه المملكة الغالية.
والصــاح،  الخيــر  فيــه  لمــا  دوًمــا  هللا  وفقكــم 
ومتعكــم بالصحــة والعافيــة لتواصلــوا مســيرة 

العطاء واإلنجاز إن شاء هللا.
وتفضلوا يا صاحب الســمو الملكي األمير بقبول 

أصدق مشاعر االحترام والتقدير،
ودمتم بعون هللا سالمين.

سمير عبدهللا ناس
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

المنامة- بنا

سمو رئيس الوزراء

رئيس وأعضاء “الرفق بالحيوان” يشيدون بدعم العاهل
للرفــق  البحريــن  جمعيــة  رئيــس  أشــاد 
بالحيــوان محمود فــرج بالدعم الامحدود 
مــن عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك 
حمد بن عيسى آل خليفة لجمعية البحرين 
شــكره  عــن  أعــرب  إذ  بالحيــوان،  للرفــق 
التشــجيع  علــى  الملــك  لجالــة  وتقديــره 

المتواصــل للجمعيــة، الــذي هيأهــا ومكنهــا 
من التطور ونشــر ثقافة الرفق بالحيوانات 
علــى  فــرج  وأثنــى  الصحيــح.  بالشــكل 
االهتمام المستمر بالجمعية، والذي أعطاها 
بشــكل  فعاليتهــا  النتشــار  الكافــي  الزخــم 
واضح وبارز في مملكة البحرين وخارجها.

جمعيــة  رئيــس  تشــرف  لــدى  ذلــك  جــاء 
فــرج  محمــود  بالحيــوان  للرفــق  البحريــن 
خــوري،  ســارة  الرئيــس  نائبــة  واألعضــاء، 
سندرســن،  جــون  اإلدارة  مجلــس  وعضــو 
وخبيــر  ديــوك،  بــول  التنفيــذي  والرئيــس 
األحيــاء البحــري بيــن نيكــوالس، بالســام 

علــى جالة الملك في بطولة ســمو الشــيخ 
التــي  للقــدرة،  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد 
أقيمــت في قرية البحريــن الدولية للقدرة. 
وقــدم الرئيــس واألعضاء تقديرهــم كذلك 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جالــة  لممثــل 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 

للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
المجلــس  لرئيــس  األول  والنائــب  خليفــة، 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس االتحاد 
البحرينــي أللعــاب القــوى قائــد إســطبات 
الخالديــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 

خليفــة؛ على التشــجيع المتواصــل من قبل 
ســموهما للجمعية والعاملين فيها، وأعربوا 
كذلــك عــن تقديرهــم لمدير الفريــق الملكي 
خالــد أحمد حســن على حســن االســتقبال، 
البرامــج  تنفيــذ  فــي  جهــوده  مقدريــن 

المشتركة. 

المنامة - بنا

من لقاء جاللة الملك مع رئيس وأعضاء جمعية البحرين للرفق بالحيوان
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الدفاع الجوي ينفذ رماية بصواريخ “الهوك”
اإلماراتية الــقــوات  مع  الميدانية  للخبرات  وتــبــادل  بالجهوزية  ارتــقــاء 

نّفــذ ســاح الجــو الملكــي البحرينــي، ممثــًا بجنــاح 
الدفــاع الجــوي )الهــوك( مســاء أمــس رمايــة ناجحة 
بصواريــخ الهــوك فــي معســكره الخارجــي بميــدان 
إطــار  فــي  بأبوظبــي،  المقاطــرة  بمنطقــة  الرمايــة 
التعاون العســكري األخوي المشترك الذي يجمع قوة 
دفــاع البحريــن والقــوات المســلحة بدولــة اإلمــارات 
العربية المتحدة الشــقيقة، بحضور قائد ساح الجو 
الملكي البحريني اللواء الركن طيار الشــيخ حمد بن 
عبــدهللا آل خليفــة، وقائــد القــوات الجويــة والدفاع 
الجــوي بالقــوات المســلحة لدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة اللــواء الركن طيــار إبراهيــم العلوي.وجاء 
تنفيذ الرماية الحية بكفاءة عالية عكســت ما يتمتع 
بهــا ضبــاط وأفــراد منســوبي جنــاح الدفــاع الجــوي 
)الهــوك( بســاح الجــو الملكــي البحرينــي مــن إتقــان 
لرمايــة الصواريــخ ودقــة إصابتهــا لألهــداف بنســبة 
فــي  الهــوك  رمايــة  تنفيــذ  ويأتــي   .% 100 جــاءت 
أبوظبي ليعكس مدى الترابط األخوي في العاقات 
الوثيقــة بيــن البلدين التي لها جذور تاريخية قديمة 
يرعاهــا ويعّززهــا عاهل الباد القائــد األعلى صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وأخــوه 
رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة 

سالح الجو الملكي البحريني نفذ رماية ناجحة بصواريخ “الهوك”صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاعالمنامة - وزارة الداخلية

شــاركت وزارة الداخليــة بوفد رفيع المســتوى 
الســيبراني،  لألمــن  العالمــي  المنتــدى  فــي 
الــذي عقــد فــي مدينــة ليــل الفرنســية، ويعــد 
منصــة دوليــة تجمــع خبــراء التحــول الرقمــي 
والمســؤولين األمنييــن؛ لتعزيــز رؤيــة عالميــة 
مكافحــة  جهــود  ودعــم  الســيبراني  لألمــن 
وزارة  وفــد  الســيبرانية.وضم  الجريمــة 
الداخليــة مســاعد رئيــس األمــن العام لشــؤون 
بــن  حمــد  ركــن  العميــد  والتدريــب  العمليــات 
لــإدارة  العــام  والمديــر  خليفــة،  آل  محمــد 
العامــة لمكافحــة الفســاد واألمــن االقتصــادي 
واإللكتروني العميد بســام المعراج، وبمشــاركة 
320 متحدثــا مــن قطاعات دولية عديدة، منها 

مؤسســات تقنيــة المعلومــات واألمــن الوطني 
والدفــاع والمصــارف، في 4 جلســات تمهيدية 
و30 ورشــة عمــل و20 محاضــرة مــن شــركاء 

المنتدى، فضا عن عروض تقنية.
مــن  كل  االفتتاحيــة  الجلســة  فــي  وتحــدث 
وزير الداخلية الفرنســي كريستوف كاستانير، 
أول  الفريــق  الوطنــي  للــدرك  العــام  والمديــر 
ريتشار ليزوريه، والمدير العام للوكالة الوطنية 
الفرنســية لألمــن الســيبراني غيامــي بوبــارد، 

بعدها بدأت الجلسة الرئيسية للمنتدى.
وأكــد العميــد ركــن حمــد بــن محمــد آل خليفــة 
أن األمــن اإللكترونــي أصبــح مجاال رئيســا من 
منظومــة تحقيق األمن الشــامل فــي البحرين، 
ممــا يتطلــب تعزيز التعاون والتنســيق وتبادل 
الخبــرات والتدريــب فــي هــذا المجــال، منوها 
مكافحــة  فــي  الداخليــة  وزارة  جهــود  إلــى 
الجرائم اإللكترونية وتعزيز األمن السيبراني.

اســتقبل القائد العام لقــوة دفاع البحرين 
المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد 
العامــة  بالقيــادة  مكتبــه  فــي  خليفــة  آل 
صباح أمس، سفير الجمهورية الجزائرية 
مملكــة  لــدى  الشــعبية  الديمقراطيــة 
قــدم  الــذي  الســايح،  قــادري  البحريــن 
للمشــير ملحق الدفاع لجمهورية الجزائر 
الديمقراطيــة الشــعبية الشــقيقة المقيــم 
المملكــة  لــدى  والمعتمــد  الريــاض  فــي 
العقيد علي زناتة؛ بمناسبة تعيينه ملحًقا 

عسكرًيا جديًدا لباده في المملكة.
دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  ورحــب 
الجزائريــة  البحريــن بســفير الجمهوريــة 

مملكــة  لــدى  الشــعبية  الديمقراطيــة 
لجمهوريــة  الدفــاع  وملحــق  البحريــن، 
الجزائــر الديمقراطيــة الشــعبية الشــقيقة 
لــدى  والمعتمــد  الريــاض  فــي  المقيــم 
المملكــة، متمنًيــا لملحــق الدفــاع الجديــد 

التوفيق في أداء مهام عمله.
حضــر اللقــاء مدير ديوان القيــادة العامة 
اللــواء الركــن حســن محمد ســعد، ومدير 
التعــاون العســكري اللــواء الركــن بحــري 

محمد هاشم السادة.

وزارة الداخلية شاركت في المنتدى

القائد العام مستقبال السفير الجزائري

المشير يستقبل الملحق العسكري الجزائري“الداخلية” تشارك في “األمن السيبراني”

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

بحــث المديــر العــام لــإدارة العامــة للدفــاع 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  ونظيــره  المدنــي 
المتحدة الشــقيقة، ســبل التعاون والتنسيق 
الثانــي  للمؤتمــر  الجيــد  اإلعــداد  إطــار  فــي 
لعمليــات اإلطفــاء واإلنقــاذ الذي تســتضيفه 
مملكــة البحريــن بالتعاون مع شــركة أرامكو 
لرؤســاء  الدوليــة  والرابطــة  الســعودية 
اإلطفاء خال شهر فبراير المقبل، حيث من 
المقــرر أن يشــارك الدفاع المدنــي اإلماراتي، 
كمــا  المؤتمــر.  فــي  إســتراتيجي  كشــريك 

اللقــاء والــذي عقــد فــي أبوظبــي،  تــم فــي 
بحــث مجــاالت التعــاون المتعلقــة بالتطوير 
والتدريــب بما من شــأنه تعزيز التواصل في 
مجــال الدفــاع المدني. من جهــة أخرى، قام 
المديــر العــام لــإدارة العامة للدفــاع المدني 
بزيــارة معرض “انترســك” العالمــي؛ لاطاع 
علــى أحــدث التقنيــات واآلليــات والمعــدات 
في مجال اإلطفاء واإلنقاذ، ودعوة عدد من 
الشركات الكبرى للمشاركة في المؤتمر الذي 

تستضيفه مملكة البحرين.

الجنســية  شــئون  مــن  وفــد  يشــارك 
اجتمــاع  فــي  واإلقامــة  والجــوازات 
لجنــة االتصــال الــذي يعقــد فــي العاصمــة 
البلجيكيــة بروكســل يومــي 22 و23 يناير 
2019، ويناقــش البيانات المســبقة للركاب 
الــركاب  اســم  ســجل  إلــى  إضافــة   )API(

.)PMR(
وأوضحت منظمة الجمارك العالمية أن هذا 
االجتمــاع يــدرس تنفيــذ واجهــة برمجيــة 
واالســتخدام  التفاعليــة،  للتطبيقــات 

الفعــال لبيانــات الــركاب بطريقــة متقدمة، 
للــركاب  المســبقة  البيانــات  واســتخدام 
وسجل اسم الركاب لوسائل النقل األخرى 
كالسفن السياحية والقطارات، مع االلتزام 

بمعايير نقل تلك البيانات.
كما يناقــش االجتماع إدارة أمن معلومات 
ولوائــح  لقوانيــن  وفًقــا  المســافرين 
الجهــات  ودور  البيانــات  خصوصيــة 
قــرار  تنفيــذ  فــي  الحــدود  عــن  المســئولة 

مجلس األمن الدولي. اســتقبل قائــد خفــر الســواحل اللــواء ركــن 
بحــري عــاء عبــدهللا ســيادي أمــس، قائــد 
األدميــرال  الباكســتانية  البحريــة  القــوات 

ظفر العباسي والوفد المرافق له.
خفــر  قائــد  رحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
مشــيًدا  العباســي،  باألدميــرال  الســواحل 
البحريــة  القــوات  بيــن  العاقــات  بتنامــي 
الباكســتانية وخفــر الســواحل فــي مختلف 
مجــاالت التعــاون والجهود المشــتركة لرفع 
مســتوى األمــن البحري وتعزيــزه بما يخدم 

قائــد  زيــارة  وخــال  المشــتركة.  المصالــح 
القوات البحرية الباكستانية مركز العمليات 
البحرية، اســتمع إليجاز عن مهام وواجبات 
خفــر الســواحل ودوره فــي المحافظة على 
األمــن والســامة البحريــة، كمــا اطلــع علــى 

آليات سير العمل والخدمات المقدمة.
وفي ختام الزيارة، أكد قائد خفر السواحل 
أهمية تبادل مثل هذه الزيارات التي تسهم 
فــي تعزيــز وتدعيــم عاقــات الصداقة بين 

البلدين.

مدير الدفاع المدني يلتقي نظيره اإلماراتي

“الجنسية” تشارك في مؤتمر دولي

تعزيز األمن البحري مع باكستان

الرفاع - قوة الدفاع

تتواصــل فعاليــات التمرين المشــترك 
“حمد 3”، فقد نفذت عدد من طائرات 
البحرينــي  الملكــي  الجــو  ســاح 
بمشــاركة طائــرات مــن ســاح الجــو 
بالقــوات المســلحة بجمهوريــة مصــر 
العربية الشقيقة تمريًنا جوًيا مشترًكا 
فــي أجــواء مملكــة البحريــن، وتخلل 

التدريبــات  مــن  العديــد  التمريــن 
التكتيكيــة  والمنــاورات  المشــتركة 
فعاليــات  مجريــات  تسلســل  وفــق 
الــذي يأتــي ضمــن الخطــط  التمريــن 
المعــدة لتطويــر الجهوزيــة العملياتية 
وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة 

بجمهورية مصر العربية.

مناورات بين سالحي الجو الملكي والمصري

مع سمو الشيخ محمد بن مبارك... )1-2(
حدث في يوم اإلثنين...

Û  في األسبوع الماضي، وبالتحديد يوم اإلثنين 14 من
هــذا الشــهر، وجه صاحــب الجالة الملــك المفدى إلى 
تطويــر المعهــد الدبلوماســي وتحويلــه إلــى أكاديمية 
ســمو  اســم  تحمــل  الدبلوماســية  للدراســات  خاصــة 
رئيــس  نائــب  آل خليفــة،  مبــارك  بــن  الشــيخ محمــد 
مجلــس الــوزراء رائــد الدبلوماســية البحرينيــة وأحد 

مؤسسيها األوائل.
Û  وفــي الكلمــة التــي ألقاهــا جالــة الملك فــي االحتفال

الــذي ُأقيم في اليوم نفســه بمناســبة اليوبيل الذهبي 
المكانــة  جالتــه  أوجــز  البحرينيــة،  للدبلوماســية 
الرفيعة والمتميزة لسمو الشيخ محمد بن مبارك، مما 
ال يتــرك مجــااًل للمزيــد، عندمــا قــال جالتــه إن تاريخ 
الدبلوماســية البحرينيــة العريق يســجل له اإلخاص 

في األداء والتميز في العطاء.
Û  ،إن سمو الشيخ محمد بن مبارك يستحق، عن جدارة

هذا اإلطراء والثناء والتكريم وأكثر.
Û  هــذه المناســبة واالحتفالية التي أقيمــت يوم االثنين

46 عاًمــا مضــت  إلــى  الــوراء،  إلــى  عــادت بذاكرتــي 
بالتمــام والكمــال، عندمــا حّطــت فــي مطــار البحريــن 
 )Air India( الهنــدي  الطيــران  الدولــي طائــرة شــركة 
التــي كنت على متنهــا قادمة من مدينة بومباي، التي 

تسمى اآلن مومباي.
Û  كان ذلك في الساعة 9 صباًحا من يوم اثنين من شهر

ينايــر مــن العام 1973م. كنت عائــًدا إلى أرض الوطن 

بعــد أن أتممــت دراســتي الجامعيــة وحصلــت علــى 
شــهادة البكالوريــوس فــي العلوم السياســية واإلدارة 
العامــة مــن جامعــة بومبــاي، وكنــت بطبيعــة الحــال 
لالتحــاق  ومتعطًشــا  متلهًفــا  بــل  ومتحفــًزا  متطلًعــا 
بالعمــل فــي وزارة الخارجية، وفــي أمّس الحاجة إلى 

الوظيفة.
Û  قبــل أن أغــادر بومباي كنت قد حررت طلب الوظيفة

مدعوًمــا بالمســتندات المطلوبــة وموجًهــا إلــى معالي 
وزيــر الخارجية وقتها ســمو الشــيخ محمــد بن مبارك 
آل خليفــة. ومــا إن بلغْت الســاعة 11 من صباح اليوم 
نفســه إال وأنــا واقــف فــي مكتــب المرحــوم الشــيخ 
الشــؤون  مديــر  خليفــة  آل  فــارس  بــن  عبدالرحمــن 
اإلداريــة والمالية بوزارة الخارجيــة آنذاك وقدمت له 

طلب الوظيفة.
Û  فــي تلك األيــام كانت الحياة ال تزال بســيطة واألمور

البوابــات  كل  تعقيــد،  وال  تكلــف  بــا  ــرة  مَيسَّ ســهلة 
واألبــواب كانــت مفتوحة مــن غير ُحــراس أو ُحجاب 
بما في ذلك أبواب مكاتب المســؤولين، وكنت أســكن 
فــي بيتنــا القديــم في فريــج المخارقة الــذي يبعد 10 
دقائــق مشــًيا إلى مبنــى دار الحكومة، الذي كان يضم 
مكاتــب وزارة الخارجيــة. لم ُتختــرع في ذلك الوقت 
الهواتــف النقالــة، وكمعظم البيوت فــي ذلك الوقت ال 
يوجد في بيتنا القديم هاتف حتى أتمكن من االتصال 
واالستفسار عن مصير طلبي، فقمت بزيارة المرحوم 

الشــيخ عبدالرحمــن بــن فــارس فــي مكتبه فــي اليوم 
الثانــي من تقديمي الطلــب واليوم الثالث أيًضا، وفي 
اليوم الرابع، يوم خميس، أخبرني الشيخ عبدالرحمن 
بــأن وزيــر الخارجيــة قد وافــق على التحاقــي بالعمل 
فــي الــوزارة، وأســتطيع أن أباشــر العمل يــوم اإلثنين 
مــن األســبوع التالــي. وبالفعل في تمام الســاعة 7 من 
صبــاح ذلــك اإلثنيــن كنــت جالًســا علــى طاولــة عملي 
بــوزارة الخارجيــة، أي أن حصولــي على فرصة العمل 

قد تم بسرعة وفي أقل من أسبوع بساعات.
Û  حرصــُت فــي ذلك االثنين أن أذهب إلى مكتب الوزير

ألشــكره، وإذا لــم تخنــي الذاكرة فقــد كان وقتها األخ 
الزميــل البشــوش الســفير حمــد العامــر مديــًرا لمكتب 

الوزير.
Û  أحسســُت، وأنا شــاب صغير في ذلك الوقت، أن هذه

الدنيا مليئة بالخير والطيب واألريحية، واستنشــقت 
عندمــا  والياســمين  النرجــس  وعبــق  الزهــور  رائحــة 
اســتقبلني الوزير في مكتبه، دون موعد مســبق وفي 
أول يــوم مــن وقوفــي علــى العتبــة األولــى مــن ســلم 
العمــل فــي وزارتــه، جلســت أمامــه صامًتا عاجــًزا عن 
التعبيــر عــن الشــكر، فرحب بي وأســدى إلــي باقة من 
النصائــح والتوجيهــات خاصتهــا أن علينــا جميًعا أن 
نعمــل لصالــح هذا الوطن، وخرجت من مكتبه بعد أن 

تعلمت كيف يجب أن يتصرف الكبار.
Û  حصلــت علــى فرصة العمل التي كنــت أتطلع إليها في

أقل من أســبوع ودون أي “واســطة”، ِخاًفا لما يّدعي 
بــأن الحصــول علــى فرصــة عمــل الئــق فــي  البعــض 
وزارات الدولــة أو غيرهــا تحتــاج إلــى “واســطة” وإلى 
ســند من ذي نفوذ، نعم حصلت على الوظيفة دون أن 
أشــعر بأي عائق أو َنَفٍس طائفي ودون أن أُشــم رائحة 
أو أرى أي أثــر لتفرقــة أو لتمييــز. وأنــا لســُت الوحيــد، 
فهناك المئات أو ربما اآلالف ممن مروا بالتجربة ذاتها، 
وهــذه كلمــة حــق وشــهادة صــدق مربوطة فــي عنقي 
ــُم علــي األمانــة والواجــب والضميــر أن ُأدلــي بهــا  ُتَحتِّ

وأنقلها إلى مسامع كل من يريد أن يسمع الحقيقة.
Û  فــي يــوم االثنيــن قبــل 46 عاًمــا ترســخت وال تــزال

متشبثة وعالقة وراسخة في كياني وقلبي ووجداني 
القناعــة واإليمــان بأن بادي بلد خيــر ومحبة وعطاء، 
َليســْت هي “المدينة الفاضلة” أو “يتوبيا” التي تخيلها 
قدماء اإلغريق، وال كل من فيها مائكة أو معصومون 
أو منزهــون مــن الــزالت واألخطــاء، وهــي كغيرها من 
نة أو خالية مــن التجاوزات ومن  الــدول ليســت ُمحصَّ
األمــراض واألعــراض المزعجة، لكنها با أدنى شــك ال 
تســتحق أن تجابــه بالجحــود والنكــران، بــل يجــب أن 
ُتبــذل في ســبيلها الُمهــج واألرواح. بلــدي زاخر وغني 
برجال ونساء صادقين مخلصين وعلى أتم االستعداد 
للذود عن حياضه وإفناء حياتهم في خدمة ترابه كما 
فعل وال يزال، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 

وألكثر من 50 عاًما، وغًدا للحديث بقية.

عبدالنبي الشعلة



ورفــع محافــظ المحــرق أســمى آيــات 
الشــكر والتقديــر لكل الذيــن عبروا عن 
بشــفاء  وســعادتهم  القلبيــة  فرحتهــم 
صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء، 
موصــا شــكره إلــى جاســم بوطبينــة 
بنــت  االجتماعيــة  الناشــطة  وإلــى 
عربــي إلقامتهمــا االحتفاليــة الشــعبية 
مــن  بقامــة  االحتفــال  عــن  للتعبيــر 
القــادة العظمــاء. ونقل بن هندي شــكر 
الســمو  وصاحــب  الرشــيدة،  القيــادة 
لمــا  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الملكــي 
تقــوم بــه محافظة المحــرق، خصوصا 
مجالســها وأنديتهــا وجمعياتهــا بهــذه 
المناســبة الســعيدة على قلوبنا جميعا، 
وعودة أمير القلوب خليفة بن سلمان، 
إلــى مباشــرة مهــام عملــه، بعــد أن مــّن 
والعافيــة،  بالصحــة  ســموه  علــى  هللا 
وترؤســه أمــس األول جلســة مجلــس 

الوزراء.
وقــال محافــظ المحــرق إن “القاصــي 
المتبــادل  العشــق  يعــرف  والدانــي 
والمحبــة بين األمير خليفة بن ســلمان 
وأهالــي المحــرق، وهــو عشــق متبادل 
بين الشعب وقيادته، ونحن نعرف هذا 
الحب المتبادل منذ أيام األجداد الكرام 

الذيــن كانــوا يقدمون الــوالء المخلص 
لقيادتهــم وحكومتهــم ويعبــرون عنــه 
دائمــا في كل مناســبة وطنيــة، ونحمد 
هللا ســبحانه وتعالى على شــفاء ســمو 
رئيــس الــوزراء”، مؤكــدا أن الحكومــة 
الرشيدة تعمل بجهد كبير لتحقيق كل 
أمنيــات واحتياجــات مواطنيها، معربا 
لمــا قدمــه  عــن جــل شــكره وتقديــره 
الشعراء والفرق الشعبية التي شاركت 

في المهرجان.

الوجيه حسن كمال: سموه 

قائد تنمية من الطراز األول

مــن جانبــه، رفــع الوجيــه حســن كمال 
صاحــب  إلــى  الشــكر  آيــات  أســمى 
الســمو الملكــي رئيس الــوزراء، مؤكدا 
أن عــودة ســموه إلــى شــعبه ومحبيــه 
كل  تلقاهــا  بشــرى  أحلــى  هــي  معافــا 

البحرينيين في هذه األيام الجميلة.
ناصــع  ســموه  ســجل  أن  وأضــاف 
البياض أكســبه حــب واحترام وتقدير 
متعــددة  ســموه  فإنجــازات  الجميــع، 
مملكــة  أصبحــت  حتــى  تحصــى  وال 
فــي  بــه  ُيحتــذى  نموذجــا  البحريــن 

التنميــة الشــاملة والمســتدامة محليــا 
وعالميا. 

بالمواطــن  ســموه  “اهتــم  وأضــاف 
واعتبر أن تنمية البحريني محور لكل 
أنــواع التنميــة، وأن العــارض الصحي 
مشــاعر  صاحبتــه  بســموه  ألــم  الــذي 
بالشــفاء  صادقــة  ودعــوات  فياضــة 
وتضــرع إلــى هللا جــل عــاه أن يكتب 
لســموه تمام الصحة وموفــور العافية 
أحبــوه  الذيــن  المواطنيــن  كل  مــن 
البــر  القائــد  شــخصية  فيــه  ورســموا 
بأبنائــه، وتجلى ذلك في كل المجالس 

والمؤسسات ووسائل اإلعام”.
فــي ظــل  البحريــن شــهدت  أن  وأكــد 
رئاســة ســموه للحكومة نهضة تنموية 
وتحديثــا وتطــورا ونمــاًء ومتواصــًا، 
حيــث كان ســموه رائــدا وقائــدا لتلــك 
المســيرة التنمويــة التــي شــهدتها وال 
دعــم  ظــل  فــي  بلدنــا  تشــهدها  تــزال 
ســموه وقيادتــه الحكيمــة، حيــث قــاد 
بــكل  الحكومــي  العمــل  دفــة  ســموه 
حنكة واقتدار، وباتت شخصية سموه 
محــط اهتمــام العديــد مــن المحافــل 
الدوليــة والعالميــة كقائــد تنميــة مــن 

الطراز األول.

بوطبينة: سموه قائد اتسم 

تاريخه بالمنجزات الكبيرة

مجلــس  صاحــب  عبــر  جانبــه،  مــن 
بوطبينــة بالمحــرق جاســم بوطبينــة 
التــي يعيشــها  الغامــرة  الســعادة  عــن 
أهالــي المحرق بهــذه المناســبة، رافعا 
إلــى  والتبريــكات  التهانــي  أســمى 
رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
ونائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو 
الشــيخ علــي بن خليفة وجميــع أبنائه 
وأحفــاده؛ بمناســبة شــفاء ســموه مــن 
لمحبيــه  وعودتــه  الصحــي  العــارض 

سالما.
وأكــد أن مــا نقدمه في هذه المناســبة 
تاريخــه  اتســم  قائــد  علــى  قليــل 
أدخلــت  التــي  الكبيــرة  بالمنجــزات 

الفخر على كل البحرينيين.

حنان بنت عربي: شفاء              

سمو األمير أثلج صدورنا

من جهتها، قالت الناشطة االجتماعية 
حنان بنت عربي “نحمد هللا عز وجل 

علــى عظيــم عطائــه وكرمــه بــأن مــّن 
وأميــر  أميرنــا  الــوزراء  رئيــس  علــى 
ورعــاه  ســلمان  بــن  خليفــة  القلــوب 
بالشــفاء والصحــة والعافية”، مضيفة 
أن “شــفاء ســمو األمير أثلج صدورنا، 
فهــو والدنــا جميًعــا، ونهج ســموه هو 
الــذي يقودنــا نحو القمــة، وهو الصدر 
احتضــن جميــع أبنائه بدفئــه وعطفه 
يلتــف  الــذي  الوالــد  وهــو  وكرمــه، 
جميــع أبنائــه حًبــا لــه ووفاء لــه وثقة 
بــه، فارتفعــت أكــف أبنائــه لتبلغ عنان 
بصــوت  دعاؤهــم  وتوحــد  الســماء، 
واحــد طالبيــن له الشــفاء العاجل. إن 
هللا حقــق للقلــوب الصادقــة أمنياتهــا 
النقيــة فــي هــذا العام الجديد بشــفاء 
ســموه، فتهللــت قلوبنا فرًحــا بتماثله 

للشفاء”.
مفعمــة  اليــوم  “مشــاعرنا  إن  وقالــت 
كار  لطالمــا  الــذي  األميــر  لســمو  حًبــا 
رمــًزا لإلنســانية ورمًزا للكــرم والجود 
والعطاء، وإننا وبهذه المناسبة نسجد 
ســجدة للمولــى عــز وجــل بــأن أســبغ 
علينــا مــن عظيــم عطايــاه بــأن البــس 
والدنــا ثــوب الصحــة والعافــة، وإننــا 
با شــك مجتمعــون اليوم هنا وجميع 

قلوبنا تنبض ســعادة وفرًحا وابتهاًجا 
واإلنســانية  القلــوب  أميــر  بســامة 
أبينــا األميــر خليفــة بن ســلمان، وهذا 
االحتفــال جزء صغيــر ال يوفيه حقه، 
فهــو الذي قدم الكثير الكثير لخدمتنا 
وخدمة هذا الوطن الغالي. وختاما ال 
يســعنا ســوى الدعــاء له بــأن يمن هللا 
عليه بدوام الصحة والعافية ويجعله 

ذخًرا لنا”.

فعاليات تراثية                    

وقصائد في حب األمير

وشهد المهرجان العديد من الفعاليات 
الفنيــة والثقافيــة بمشــاركة عــدد من 
المهرجــان  صاحــب  كمــا  الشــعراء، 
عرضــة شــعبية إلقــاء قصائد شــعرية 
الملكــي  الســمو  صاحــب  حــب  فــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، 
المريســي  محمــد  بشــار  للشــعراء 
والشــاعر جمال مطلق العون السردي 
والشــاعرة بدرية عيد جبــر المعروفة 

بأم صقر.
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بدور المالكي من عراد

Û  هــو اتصــال المحبــة الكبيــرة واالعتــزاز العميــق ذلــك الــذي أجــراه خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود عاهــل المملكة 
العربية السعودية الشقيقة، بصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة رئيس الوزراء؛ كي يهنأه بتمام الشفاء وممارسة مهام عمله.
Û  فمن بين الكثير والكثير من االتصاالت والبرقيات التي تلقاها ســمو رئيس

الــوزراء بمناســبة ســامة ســموه ومعافاتــه، كان التصــال خــادم الحرميــن 
الشــريقين وقًعــا خاًصــا واحتــل منزلــة رفيعــة فــي قلــب كل بحرينــي لمــا 
للعاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين من تفرد وخصوصية وسمات ال 
نكاد نجد لها مثيا، ولما يحظى به خادم الحرمين الشريفين وسمو رئيس 

الوزراء من مكانة راسخة وحب واسع وتقدير كبير.
Û  ويعكس هذا االتصال طبيعة العاقة األخوية الراســخة والتقدير المتبادل

بيــن الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود واألميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفــة، وحــرص العاهــل الســعودي علــى مملكــة البحرين ومســيرة النهضة 
والتقدم فيها في ظل قيادة جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبدعم 
ســمو رئيــس الوزراء الــذي يقود الحكومــة بكل اقتدار ومنتهــى العزم على 
التغلــب علــى الصعــاب كافــة وتحقيــق المزيــد مــن المكتســبات والمنجزات 

للمواطنين.
Û  إن هــذا االتصــال من خادم الحرمين الشــريفين لهو برهــان آخر وقوي على

الــدور الــذي يقــوم بــه األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة ليس فــي مملكة 
البحريــن فحســب، بل وعلى الصعيدين الخليجــي والدولي في كل ميادين 
العطــاء، ولهــذا فقــد كانــت عــودة ســموه للميــدان الــذي يحســبه ويعشــقه 
ويبــدع فيــه وهــو ميــدان العمــل والعطاء مبعًثــا علــى الراحــة والطمأنينية 
وأدخلت كل السرور والفرح على البحرين وأهلها وعلى األشقاء في الدول 

الخليجية والعربية.
Û  فكمــا اجتمعــت القلــوب وتوحــدت األلســنة بالدعــاء لســمو رئيــس الوزراء 

بالشــفاء خــال مــا ألــّم به من مرض، فها هي مشــاعر الســعادة تعــم الجميع 
مــن قــادة ومســؤولين ومواطنين من مختلــف االنتماءات واألعمــار بعد ما 
أفــاء هللا تعالــى على ســموه بالصحة والشــفاء، وما هذه المشــاعر إال تعبير 
عــن الحــب الخالص لرجل له من اإلســهامات التنموية واإلنســانية ما تعجز 
المجلــدات عــن حصرهــا، وله مــن القرارات الحاســمة والمواقــف التاريخية 
مــا ســيظل نموذًجا ملهًمــا في كيفية اتخاذ القرارات الصائبة ويعد مدرســة 
متميــزة فــي إدارة األزمات ومعالجــة مختلف القضايــا والملفات بما يحقق 

مصالح الوطن والمواطنين.

اتصال المحبة 
واالطمئنان مؤنس المردي 

moanes.almardi
@albiladpress.com

ــه ــبـ ــعـ ــرق حــــكــــايــــة حــــــب بــــيــــن قـــــائـــــد وشـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ بــــــن هــــــنــــــدي: الـ

مهرجـان شعبـي حاشـد احتفـاال بشفـاء أميـر القلـوب

تحت رعاية وحضور محافظ المحرق سلمان بن هندي، والوجيه حسن كمال، وجاسم بوطبينة وعدد من وجهاء محافظة المحرق ورؤساء المجالس والجمعيات 
األهلية وجمهور من المواطنين، نظم مجلس جاسم بوطبينة، وبالتعاون مع الناشطة االجتماعية حنان بنت عربي في منطقة عراد أمس المهرجان االجتماعي 

الترفيهي بمناسبة سالمة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
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أمناء “اإلفالس” يباشرون أعمالهم
الــعــدل وزيـــر  أمـــام  الــقــســم  بــعــد  الــتــرخــيــص  متطلبات  اســتــكــمــال 

التنظيــم  إعــادة  أمنــاء  مــن  عــدد  أدى 
واإلفالس القسم القانوني أمام وزير العدل 
الشــيخ  واألوقــاف  اإلســالمية  والشــؤون 
خالــد بــن علــي آل خليفــة، بعــد اعتمادهــم 
الســتكمالهم متطلبــات الترخيــص لمزاولة 
أعمــال إعادة التنظيم واإلفالس، في إطار 
تنفيذ توجيهات اللجنة التنســيقية برئاسة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
الســمو  الــوزراء صاحــب  لرئيــس مجلــس 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة 
لتطوير المنظومة القانونية لدعم مقومات 
للرؤيــة  تحقيًقــا  االســتثمارية  البيئــة 
العــدل  وزيــر  وأكــد   .2030 االقتصاديــة 
أهميــة قانــون إعــادة التنظيــم واإلفــالس، 
الذي يعد إحدى المبادرات النوعية الهادفة 
إلــى تطوير البنية القانونيــة، وتعزيز مزايا 
توفيــر  عبــر  الجاذبــة  االســتثمارية  البيئــة 
إجراءات قانونية سلســة وسريعة محددة 

بمدد زمنية تتسم بالشفافية والفاعلية بما 
يستجيب لمتطلبات التجارة المعاصرة.

وأعلــن الوزيــر أنــه بموجب ذلك بــدأ أمناء 
إعادة التنظيم واإلفالس مباشرة مهماتهم 
عملهــم بعــد اســتيفائهم للشــروط وقيدهم 

بجدول الخبراء لدى مكتب المسجل العام 
بالوزارة.

ْفليســة هــو  وطبًقــا للقانــون فــإن أميــن التَّ
ليتولــى  المحكمــة  نــه  تعيِّ الــذي  الشــخص 
أصــول  لحمايــة  الالزمــة  باألعمــال  القيــام 

ْفليســة وإدارتهــا والحفــاظ على مصالح  التَّ
جميــع الدائنيــن، حيث يهــدف القانون إلى 
تصفيــة  ــب  وتجنُّ الديــون  تنظيــم  إعــادة 
أصول المدين كلما كان ذلك ممكًنا، وإتاحة 

إمكان استمرار عمله وتعديل أوضاعه.

لقطة تذكارية مع وزير العدل على هامش تأدية القسم

المنامة - وزارة العدل

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

بيالروســيا  جمهوريــة  رئيــس  تســلم 
قصــر  فــي  لوكاشــينكو  الكســاندر 
أوراق  مينســك  بالعاصمــة  االســتقالل 
اعتماد أحمد الســاعاتي ســفيرا لمملكة 
بيالروســيا  جمهوريــة  لــدى  البحريــن 
المقيم في موســكو.ونقل الســاعاتي إلى 
رئيــس جمهورية بيالروســيا تحيات عاهل 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد 
عيســى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 

خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة وتمنياتهــم للرئيــس دوام 
الصحــة والعافيــة ولجمهوريــة بيالروســيا 

دوام التقدم واالزدهار. 
جمهوريــة  رئيــس  أعــرب  جانبــه،  ومــن 
بيالروســيا عــن اعتــزازه وتقديــره لعالقات 
البحريــن  مملكــة  بيــن  المتميــزة  الصداقــة 

وجمهورية بيالروسيا.

الحمــر  باســم  اإلســكان  وزيــر  اســتقبل 
بمكتبه أمس رئيس مجلس بلدي المحرق 
المجلــس  وأعضــاء  المرباطــي  غــازي 
البلــدي، إذ جــرى خالل اللقاء بحث ســبل 

تعزيز التعاون والعمل المشترك.
الجهــود  علــى  اإلســكان  وزيــر  وأثنــى 
التــي يقــوم بهــا مجلــس المحــرق البلدي، 
وحرصهــم علــى التواصل علــى التواصل 
مــع وزارات وهيئــات المملكــة؛ مــن أجــل 
تعزيــز روابط العمل المشــترك، بما يســهم 

فــي تطوير العمل الخدمــي في محافظة 
المحرق. 

اســتعدادات  إلــى  اللقــاء  تطــرق  كمــا 
الــوزارة الفتتــاح المرحلة األولــى لمدينة 
المواطنيــن  الحــد، وبــدء تســكين  شــرق 
بهــا،  الســكنية  للوحــدات  المســتحقين 
مفيــًدا بــأن الوزارة ستشــرع فــي غضون 
الســحب  إجــراءات  فــي  قليلــة  أيــام 
اإللكترونــي على الوحــدات التي اكتملت 

جهوزيتها. للثقافــة  البحريــن  هيئــة  رئيســة  اســتقبلت 
واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفة 
في مكتبها صباح أمس وزير اإلســكان باسم 
الحمــر. وتــم خالل اللقــاء، اســتعراض أوجه 
التنسيق المشترك بين هيئة البحرين للثقافة 
واآلثــار ووزارة اإلســكان، وذلــك بمــا يخــدم 
البنية التحتيــة الثقافية التي تهيئ لتحقيق 
منجــزات حضارية للبحرين. كما أطلَعت مي 
بنت محمد الوزير على خطة وبرامج الهيئة 
لهــذا العــام الــذي تحتفــي خاللــه بمنجــزات 

البحريــن فــي مختلــف المجــاالت التنمويــة 
تحت شعار “من يوبيٍل إلى آخر”، كما شكرت 
يعكــس  الــذي  الدائــم  التعــاون  علــى  الحمــر 
التحتيــة  البنيــة  لتعزيــز  المشــتركة  النظــرة 
في المملكة. من جانبه، أشــاد وزير اإلســكان 
بجهــود هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار فــي 
حفــظ التراث اإلنســاني والحضاري للمملكة، 
وأكــد أهميــة تكاتــف الجهــود بيــن مختلــف 
الجهــات الرســمية فــي مملكــة البحريــن؛ من 

أجل إثراء الحراك الثقافي المحلي.

رئيس بيالروسيا يتسلم أوراق الساعاتي

السحب على “شرق الحد” خالل أيام

استعراض مشاريع البنية الثقافية

السيف - وزارة الشباب والرياضة

اســتقبل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد فــي مكتبــه 
ســفير جمهوريــة ألمانيا االتحادية الصديقة لــدى مملكة البحرين كاي 

بوكمان.

العالقــات  بمتانــة  الوزيــر  ونــوه 
التــي تربــط بين مملكــة البحرين 
االتحاديــة،  ألمانيــا  وجمهوريــة 
المشــترك  التعــاون  يشــهده  ومــا 
بيــن البلدين من نمــو وتطور في 
مختلف المجاالت، مؤكدا حرص 
قيادتــي البلديــن الصديقين على 

فتــح آفــاق واســعة مــن التعــاون 
نتائــج  يحقــق  وبمــا  والتنســيق، 

إيجابية على الصعد كافة.
الــوزارة  حــرص  إلــى  وأشــار 
علــى تقويــة العالقــات الشــبابية 
دول  مختلــف  مــع  والرياضيــة 

العالم بما فيها ألمانيا.

تعاون شبابي رياضي مع ألمانيا

خادم الحرمين: نقدر العالقات األخوية المتينة
وزير الخارجية: البحرين اختارت منذ أمد بعيد الوقوف إلى جانب السعودية

نقــل وزيــر الخارجيــة خالــص تحيــات عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة، 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  وولــي 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
بــن حمــد آل  الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
خليفة، إلى عاهل المملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود وتمنياتهــم 
لجاللتــه موفــور الصحــة والعافيــة وللمملكة 
العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الرقي 
خــادم  اســتقبال  لــدى  ذلــك  واالزدهار.جــاء 
الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة 
الخارجيــة  وزيــر  أمــس،  الريــاض  بمدينــة 
الشــيخ خالــد بن أحمــد بن محمــد آل خليفة، 
حيــث كلفــه خــادم الحرمين الشــريفين بنقل 
خالــص تحياتــه إلى صاحــب الجاللــة الملك، 
الــوزراء،  رئيــس  الملكــي  الســمو  وصاحــب 
وصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء وتقديــره للعالقات األخويــة المتينة 
بيــن البلديــن والشــعبين الشــقيقين وتمنياته 
والرخــاء. التقــدم  دوام  البحريــن  لمملكــة 

وأعــرب وزيــر الخارجيــة عــن اعتــزاز مملكــة 

البحريــن بعمــق عالقــات األخــوة التاريخيــة 
مع المملكة العربية الســعودية الشقيقة، التي 
تــزداد قــوة وصالبــة يومــا بعــد يــوم بفضــل 
الدعــم الالمحــدود الذي تحظى به من جاللة 
الشــريفين،  الحرميــن  الملــك، وأخيــه خــادم 
وحرصهمــا الثابــت علــى التنســيق والتشــاور 
يجســد  بمــا  كافــة  القضايــا  إزاء  والتفاهــم 
عالقــات األخــوة المتميزة والتعاون الراســخ 
ومــا  بينهمــا  التالحــم  ومــدى  البلديــن  بيــن 
يجمعهما من وشائج القربى وروابط اإلخاء.

البحريــن  أن مملكــة  الخارجيــة  وأكــد وزيــر 
اختــارت ومنــذ أمد بعيد الوقــوف إلى جانب 

المملكة العربية الســعودية الشــقيقة؛ إليمانها 
البلديــن،  بيــن  واألهــداف  المصيــر  بوحــدة 
ولتقديرهــا الدائم للمواقــف األخوية للمملكة 
العربيــة الســعودية وما تضطلع بــه من أدوار 
تاريخيــة فــي دعــم األشــقاء والحفــاظ علــى 
وحــدة األمــة العربيــة وتعزيــز التضامــن بين 
الــدول اإلســالمية ومــا لهــا مــن تأثيــر وثقــل 
كبيريــن على الســاحتين اإلقليميــة والدولية 
تجعلهــا ركيــزة أســاس لألمــن والســالم فــي 

المنطقة والعالم بأسره.
مملكــة  أن  علــى  الخارجيــة  وزيــر  وشــدد 
البحريــن ســتظل داعمــة بقوة للــدور الريادي 

الــذي تضطلــع به المملكــة العربية الســعودية 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتضامنة 
باســتمرار مــع الجهود الكبيرة التــي تقوم بها 
والمبــادرات التي تحرص علــى إنجازها على 
مختلــف األصعــدة السياســية واالقتصاديــة 
واألمنيــة؛ لمــا لها مــن أهمية بالغــة وتأثيرات 
حاســمة في تفعيل وتطويــر العمل الجماعي 
صــوره  بــكل  اإلرهــاب  ومكافحــة  المشــترك 
والدولــي  اإلقليمــي  األمــن  ودعــم  وأشــكاله 
بمختلــف أطــره وآلياتــه، وتجــاوز التحديات 
المتناميــة التي تواجــه المنطقة؛ حفاًظا على 

أمن دولها واستقرار وتقدم شعوبها.

خادم الحرمين الشريفين مستقبال وزير الخارجية

الرياض - بنا

ضعف 
استثمارات 

“أمالك”

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

Û  مــن العيــب أن ترغــب فــي أن تكــون غيــرك، وال تــرى وجهــك وجمالــك“
الخاص”.

جالل الدين الرومي

Û  حسًنا توقف الفريق النيابي، أمام الجمل الغامضة، عن استدامة الصناديق
التقاعديــة، ببرنامــج عمــل الحكومــة، والمطالبــة بتفكيكها، مــن ألغام مس 

المزايا دون الرجوع للبرلمان.
Û  ويتعين على المجلس تذكير الفريق الحكومي بضعف األداء االســتثماري

لشركة )أمالك( المكلفة بإدارة عقارات الهيئة العامة للتأمين االجتماعي.
Û  تراوحــت نســبة عائــد العقــارات مــا بيــن 1.1 % و2.7 % خــالل الفترة من

2012 - 2016، وتدنــت إلــى 1.8 % بالعام 2017، والســبب عدم اســتغالل 
27 أرضا من أصل 35 تديرها الشركة. 

Û  ،أما األمر المؤســف فإن الشــركة، وبشهادة ديوان الرقابة المالية واإلدارية
لم تالحق المستأجرين المتخلفين عن سداد اإليجارات ألشهر طويلة.

Û  عــن المتخلفيــن  المســتأجرين  ذمــة  فــي  الشــركة  مســتحقات  وتتــراوح 
الســداد بيــن مبالغ كبيــرة بآالف الدنانير، والشــركة متراخيــة عن تحصيل 

المديونيات أو مالحقتهم قضائيا.
Û  أضــع هــذا الموضــوع علــى طاولــة اإلدارة الجديــدة للهيئة العامــة للتأمين

االجتماعي ومجلس إدارة شركة أمالك؛ ألن قراراتهم الستثمار العقارات، 
تكون تحت مجهر مساءلة الصحافة ومحاسبة البرلمان. 

المنامة - أكت سمارت

تحــت رعايــة رئيــس مجلــس الشــورى علــي 
فــي  البحريــن  مملكــة  تســتضيف  الصالــح، 
الفترة من 19 وإلى 20 مارس المقبل، أعمال 
للحقوقييــن،  الســادس  الخليجــي  الملتقــى 
ســمارت”  “أكــت  مــن  كل  تنظمــه  الــذي 
وجمعيــة  العامــة  العالقــات  الستشــارات 
عنــوان  تحــت  البحرينيــة،  الحقوقييــن 
لتطبيقــات  والعمليــة  القانونيــة  “الجوانــب 
ضريبــة القيمــة المضافــة”، بفنــدق ذا غــروف 
رئيــس  وصــرح  أمــواج.  بجــور  للمؤتمــرات 
عبدالجبــار  البحرينيــة  الحقوقييــن  جمعيــة 
الطيــب بــأن ضريبة القيمــة المضافة تعد من 

أكثر الضرائب انتشــارا، فهــي تطبق في أكثر 
مــن 150 دولة فــي العالم، وبدأ العمل بها في 
ســتينات القــرن الماضــي، وفرضــت الظروف 
مجلــس  دول  علــى  واالقتصاديــة  الماليــة 
التعــاون أن تلجــأ لتطبيقهــا؛ لتصبــح واقعــا 
معاشــا.وأضاف رئيــس الجمعيــة أن حداثــة 
المجــال  التعــاون فــي  تجربــة دول مجلــس 
أبــرزت مجموعــة مــن التحديــات  الضريبــي 
والصعوبــات أثنــاء التنفيــذ، مما أظهــر آليات 
التطبيــق، وكأنهــا غايــة فــي التعقيــد، ذلك ما 
اســتوجب تكثيــف البرامــج التدريبيــة؛ مــن 

أجل إبراز العديد من النقاط.

ملتقى “الحقوقيين” يناقش “المضافة”

اجتمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد  «
آل خليفة في الرياض أمس، مع وزير الدولة للشؤون 

الخارجية عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية 
السعودية الشقيقة عادل الجبير.وأكد وزير الخارجية 
أن ما تحظى به العالقات األخوية الوطيدة والراسخة 

بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 
من اهتمام كبير وأولوية خاصة من البلدين، يجعلها 
مثااًل فريًدا للعالقات بين األشقاء، إذ تقوم على ركائز 

صلبة ودعائم متينة، وتتسم بديمومة التواصل والود 
والمحبة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتشهد 
على الدوام رقًيا وازدهارًا في مختلف المجاالت.وأشار 

وزير الخارجية إلى أن الزيارات المتبادلة والتنسيق 
المستمر نهج أصيل وسمة مهمة من سمات 

العالقات الوثيقة بين البلدين وتعكس إرادتهما 
المشتركة والقوية في المضي بعالقاتهما آلفاق أرحب 
على المستويات كافة وحرصهما على تعزيز المصالح 

العربية وإرساء األمن والسلم في المنطقة.

من جانبه، عبر الجبير عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية،  «
وبالعالقات القوية التي تربط بين البلدين وما يشهده 

التعاون الثنائي من تطور كبير ومستمر على 
مختلف األصعدة، متمنًيا لمملكة البحرين كل التقدم 

واالزدهار.

وتم تبادل وجهات النظر والتشاور إزاء أهم قضايا  «
المنطقة، إذ تم تأكيد أهمية دعم القضايا العربية 
وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحافظ على 

األمن واالستقرار للدول العربية وشعوبها.

كما تم تأكيد أهمية التصدي للسياسات اإليرانية  «
الخطيرة المتمثلة في تدخالتها العدائية في الشؤون 
الداخلية للدول العربية ودعمها لإلرهاب في المنطقة.

وفي الشأن اليمني، تم تأكيد ضرورة االلتزام بما تم  «
االتفاق عليه في مشاورات مملكة السويد؛ بهدف 

التوصل إلى حل سياسي بين جميع األطراف في 
الجمهورية اليمنية يقوم على المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة خصوصا القرار 2216 للعام 

.2015

وعن أزمة قطر، تم تأكيد أهمية التزام قطر باتفاق  «
الرياض وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي، 
واالستجابة للمطالب التي تقدمت بها الدول األربع 

إلنهاء أزمة قطر.

وقام وزير الخارجية بجولة في مقر وزارة الخارجية  «
السعودية وزيارة مركز االتصال واإلعالم التابع للوزارة 

والتوقيع في سجل كبار الزوار.

وكان الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قد  «
وصل أمس إلى مدينة الرياض، حيث كان الجبير في 

مقدمة مستقبليه.

وزير الخارجية والجبير: التصدي للسياسات اإليرانية الخطيرة 



البحريــن  بمملكــة  الســعيدي  قبيلــة  أقامــت 
ملتقــى لقبائــل الســعيدي والظفيــر وقحطــان 
والســعيد، إذ رحب الشــيخ جاســم الســعيدي 

بالحضــور وأشــاد بأهميــة هــذه اللقــاءات في 
تأكيــد عمق الروابط األســرية والشــعبية بين 

األشقاء في دول مجلس التعاون.

ملتقى لقبائل السعيدي والظفير وقحطان والسعيد

06local@albiladpress.com
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17 جمادى األولى 1440
26 % اإلنجاز بمبنى المختبرات بهورة عالي
ــن ــي ــرب ــم ــن وال ــي ــزارع ــم ــل ــر أفـــضـــل الـــخـــدمـــات ل ــي ــوف خـــلـــف: ت

تفقــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات 
خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
موقع مشــروع إنشــاء مجمع المختبرات 
الزراعيــة فــي منطقة هورة عالي التابعة 
البحريــة،  والثــروة  الزراعــة  لوكالــة 
حيــث انتهــت الــوزارة مــن تنفيــذ أعمال 
وتــم  للمشــروع  الخرســانية  األساســات 
إذ  لــه،  اإلنشــائية  األعمــال  فــي  البــدء 
تبلــغ نســبة اإلنجــاز 26 %. حضــر الزيــارة 
والثــروة  للزراعــة  الــوزارة  وكيــل  مــن  كل 
البحريــة الشــيخ محمــد بن أحمــد آل خليفة، 
والوكيل المســاعد لشؤون الزراعة عبدالعزيز 

عبدالكريم وعدد من المسؤولين بالوزارة.
شــرح  علــى  الوزيــر  اطلــع  الزيــارة  وخــال 
تفصيلي عن مراحل المشــروع، إذ ســيتضمن 
عــددا مــن المختبــرات التخصصيــة النوعيــة 
والتــي تتمثــل فــي مختبــرات وقايــة النبــات 
مختبــرات  النباتــات”،  وأمــراض  “الحشــرات 
التربة، الزراعة النســيجية، المبيدات، مختبر 
السامة الغذائية، مختبرات المياه، التقنيات 

ومختبــر  الطفيليــات،  والمصليــة،  الجزيئيــة 
األحياء الدقيقة.

وقــال خلــف إن المشــروع يهــدف إلــى توفير 
والمربيــن،  للمزارعيــن  الخدمــات  أفضــل 
وتوفيــر الحلول المناســبة بما يضمن ســامة 
منتجاتهــم، وتحســين نوعيتهــا، إضافــة إلــى 
إلــى  المقدمــة  الخدمــات  مســتوى  تحســين 
النباتــات  مــن  المختلفــة  للســلع  المورديــن 
والحيوانــات واللحــوم، خصوًصا فيما يتعلق 
في تحديد مدى مطابقتها للقوانين واللوائح 
التجــارة  منظمــة  واشــتراطات  التنفيذيــة 
الدوليــة واتفاقيات الصحة النباتية والصحة 

الحيوانية.
يذكر أن مســاحة األرض اإلجمالية للمشروع 
تبلغ 200.60 متر مربع ويتم فيها بناء المبنى 
علــى مســاحة 1389 متــرا مربعــا، إذ يتكــون 
مــن طابقيــن أرضــي وأول ويشــمل المعامــل 
ومكاتــب  والحيوانيــة  الزراعيــة  المختلفــة 
إداريــة ومخــازن ودورات ميــاه وكافتيريــا، 
إضافــة إلى جميع المرافق الخارجية الازمة 

خارجيــا  وســورا  حــارس  غرفــة  متضمنــة 
ومحطــة  مضخــات  وغرفــة  تحكــم  وغرفــة 
كهرباء فرعية وتوفير مواقف للسيارات في 

حدود 33 موقف.
وتــم األخذ بعيــن االعتبار في تصميم المبنى 
تطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة للمباني 
التــي توليهــا الحكومــة والــوزارة  الخضــراء 
اهتماًمــا كبيــًرا فــي جميــع مشــاريع المبانــي 
للبيئــة  الصديقــة  البنــاء  مــواد  باســتخدام 
كالطابــوق الخفيف والزجــاج العازل للحرارة 

وأجهزة التكيف العالية الكفاءة ونظام إعادة 
تكثيــف مياه أجهــزة التكيف الســتعمالها في 
الــري، ومصابيح ترشــيد الكهربــاء، وخزانات 
الميــاه العازلــة والســقوف العازلــة، باإلضافــة 

إلى توفير مواقف السيارات.
يذكــر أنــه تمــت ترســية المشــروع مــن قبــل 
مجلــس المناقصــات والمزايدات على شــركة 
ســرايا للمقــاوالت بتكلفــة تبلــغ مليونــا و987 
ألفــا و870 دينــارا بتمويل مــن قبل الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.

جانب من زيارة وزير األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

محرر الشؤون المحلية

Û  كل الوزارات خرجت علينا بقرارات وضرائب جنونية، إال أن هيئة الكهرباء
والمــاء هــي األكثــر، وهــي تســتعرض بقدرتهــا الفائقــة فــي الحصــول على 
المــوارد الماليــة عــن طريق رفع تســعيرة وحداتهــا الكهربائية وابتســامات 

الربح “واالنتصار الكبير” الممسرح على صفحات الصحف. 
Û  ما تقوم به الهيئة، وهي تجلد جيوب المواطنين ليســت شــطارة، وال دليل

ذكاء، وال تنــم عــن عبقريــة متفتقة عن بعض مســؤوليها بقــدر ما تنم على 
عــدم وجــود رؤية ابيســتمولوجية، وثقافية قادرة علــى تلمس مدى القلق 
االجتماعــي والتجــاري واالســتثماري الخطير الذي تقوم بها سياســتها غير 

الدقيقة من تطفيش، وجلد للمواطن أو التجار. 
Û  )بعض مسؤولي الهيئة بحاجة إلى قراءة البعد السوسيولجي )االجتماعي

والســيكولوجي واالســتثماري علــى المتضرريــن مســتقبا مــن هكــذا جلــد 
شهري، مما تقوم به. 

Û  بعض وزاراتنا أو مؤسساتنا ليست بحاجة إلى عقلية المتشدد في إصدار
قرارات حادة، وخانقة دون النظر البعيد لبقية األبعاد. 

Û  كل يــوم يخــرج علينــا مواطــن فقيــر أو تاجــر خســر تجارتــه أو مشــروع
متسكع على أرصفة الواقع المر.

Û  أعتقد أن على وزير التجارة أن يكون شفافا، ويقدم مؤتمرا صحافيا يبدي
بــه باألرقــام عــدد التجار والمؤسســات والشــركات التي تعانــي من ذبحات 
صدريــة جــراء الضرائــب أو حزمت حقائب الســفر وهربت مــن البلد جراء 

القرارات هذه.
Û  أنا أعلم أن الموازنة البحرينية تعاني من ثقوب وتترنح؛ بســبب انخفاض

ســعر البتــرول وقلــة المــوارد، وأن األيــام العســلية مــا عــادت مثل الســابق، 
ولكــن ليــس الحــل بــأن يدفــع المواطــن الضريبــة الكبــرى، ويكــون الحلقــة 
األضعــف فــي حيــن ال يحاســب الوزراء علــى ما يتم من نقــد مكرر لهم من 

تقارير ديوان الرقابة المالية واإلدارية. 
Û  الهيئــة بحاجــة إلــى البعــد الثقافــي في أي مشــروع قبل البعــد االقتصادي؛

حتــى تكــون هنــاك إســتراتيجية بعيــدة المــدى ال ترقيعيــة أو موســمية 
مشمشية. 

Û  ،إن إستراتيجية الضرائب ستعمل على إذابة الطبقة الوسطى في البحرين
وهذا سيساعد على صناعة طبقية تتحول مع األيام إلى طاعون طبقي.

Û  التــوازن مهــم، والوســطية فــي كل شــي هــي التي تأتــي بنتائج كبيــرة، أما
التطــرف حتــى فــي الضرائب علــى الطريقة التــي تعتمدها هيئــة الكهرباء 
والمــاء مــع الناس والتجار والمســتثمرين، فهو ســيقود إلــى هروب رؤوس 
األمــوال، وســقوط الشــركات وكثيــر مــن المواطــن فــي حفــرة الماحقــات 

القانونية ويقودهم التعثر االستثماري إلى المحاكم والضياع. 
Û  أقــول يــا هيئــة الكهرباء، طريقتكم في أســلوب التعاطي مع الناس ليســت

صحيحا، وهي أســلوب كارثي حتى أصبحت هيئة الكهرباء أكثر مؤسســة 
بحرينيــة يعانــي منهــا المواطــن البحريني، ويشــعر باالكتئــاب االقتصادي، 
محفظتــه  أو  النــاس  مــع  تعاطيهــا  وأســاليب  قراراتهــا  عــن  يســمع  وهــو 

المسكينة.

هيئة الكهرباء 
ودموع 

األرصفة سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

أكثر من 6 آالف طالب أجنبي بجامعات البحرين
جديدة أكــاديــمــيــة  مــؤســســات  افــتــتــاح  فــي  أســهــم  االســتــثــمــار  تشجيع 

العالــي  التعليــم  لمجلــس  العــام  األميــن  أكــد 
عبدالغني الشــويخ أن دعم المجلس لاســتثمار 
فــي التعليــم العالــي الخاص أســهم فــي نمو هذا 
مــن  المملكــة،  فــي  الحيــوي  التعليمــي  القطــاع 
خــال افتتــاح العديــد مــن مؤسســات التعليــم 
العالي الخاصة الجديدة بالتعاون مع مؤسسات 
عالمية مرموقة، كان آخرها الجامعة البريطانية، 
والتــي ُأنشــئت بالشــراكة مــع جامعــة “ســالفورد 
مانشســتر” البريطانية، إضافًة إلى كلية “فاتيل” 
المؤسســات  أهــم  مــن  تعــد  والتــي  الفندقيــة، 
التعليمية الفرنســية، فضًا عن موافقة المجلس 
علــى إنشــاء مؤسســة تعليــم عــال جديــدة فــي 
الفترة المقبلة باســم “الجامعــة األمريكية”، التي 

ســتقدم برامــج أكاديميــة جديــدة، إلــى جانــب 
دراســة األمانــة العامــة حالًيــا عــدد مــن طلبــات 
إنشــاء مؤسســات جديــدة، تمهيــًدا لرفعهــا إلــى 

مجلس التعليم العالي التخاذ القرار بشأنها.
وأضاف أن المؤشرات اإلحصائية تؤكد أن عدد 
الطلبــة األجانــب الملتحقين بمؤسســات التعليم 
العالي البحرينية من العديد من الدول خصوصا 
دول مجلــس التعــاون، هــو فــي ازديــاد؛ نتيجــة 
الثقــة في مســتوى التعليــم العالي فــي المملكة، 
إذ ارتفــع عددهــم مــن نحــو 5 آالف فــي العــام 
الجامعــي 2012 - 2013 إلــى أكثــر مــن 6 آالف 
فــي العام الجامعي الفائت 2017 - 2018، وهذا 

العدد في تزايد مستمر.
وأشــار إلــى أن إقبال الطلبــة الخليجيين ينصب 
علــى البرامج األكاديمية في مؤسســات التعليم 

العالــي الموصــى بهــا فــي دولهــم، وفًقــا لمعاييــر 
االعتمــاد األكاديمــي، لذلــك، وفي إطــار الحرص 
للدراســة  الطلبــة  مــن  المزيــد  اســتقطاب  علــى 

فــي المملكــة، دعا مجلــس التعليــم العالي جميع 
مؤسسات التعليم العالي للحصول على االعتماد 
األكاديمــي، ضمــن مشــروع أعده المجلــس بهذا 
االعتمــاد  مجلــس  مــع  بالتعــاون  الخصــوص، 
البريطانــي، إذ حصلــت 3 مؤسســات تعليم عال 
علــى هــذا االعتماد، فيما تســتكمل 4 مؤسســات 
إجراءاتهــا للحصــول عليــه، وبذلك تتعــزز الثقة 
بــأداء هــذه المؤسســات، ويــزداد اإلقبــال علــى 
الدراســة فيهــا. وأوضــح أنه في إطار الشــفافية 
المطلوبــة في التعامل مــع الجمهور، فإن األمانة 
العامــة حريصــة باســتمرار علــى إحاطــة الــرأي 
العام بمســتجدات قطاع التعليم العالي، بما في 
ذلــك مــا تحققــه مؤسســات التعليــم العالــي مــن 
إنجازات، إضافــًة إلى المخالفات المرصودة في 

المؤسسات، واإلجراءات المتخذة بشأنها.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عبدالغني الشويخ

المنامة - بنا

أجــرت وكالــة أنبــاء البحرين )بنا( مقابلة مع رئيســة االتحاد البرلمانــي الدولي غابرييال كويفاس 
بارون في إطار زيارتها لمملكة البحرين التي استمرت أياما عدة.

وقــدم القائــم بأعمــال الرئيــس التنفيــذي لمركز 
أنبــاء  لوكالــة  العــام  المديــر  الوطنــي  االتصــال 
بــارون  لقائــه  أثنــاء  المناعــي  أحمــد  البحريــن 
بــه  للوكالــة شــرحا عمــا تتمتــع  قبيــل حديثهــا 
مملكــة البحرين من تقدم في المجال اإلعامي 
مــن  القطــاع  لهــذا  تحقــق  ومــا  والصحافــي 
تشــريعات وقوانيــن أرســتها مملكــة البحريــن؛ 
بفضــل توجيهــات عاهل البــاد صاحب الجالة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة فــي إطــار 
مشــروع جالتــه اإلصاحــي الــذي أصــل لمبــدأ 

الشفافية اإلعامية وحرية التعبير والنشر.
كمــا قــدم المناعي شــرحا عن الدور الــذي تلعبه 
إعاميــة  كمؤسســة  البحريــن  أنبــاء  وكالــة 
بــكل  والمعلومــة  الخبــر  نقــل  فــي  وصحافيــة 

إنجــاح  فــي  والمســاهمة  وتجــرد،  مصداقيــة 
مضاميــن مشــروع جالــة الملــك فــي المجــال 
اإلعامــي والصحافــي. وأكدت رئيســة االتحاد 
بــه  تقــوم  مــا  المقابلــة  فــي  الدولــي  البرلمانــي 
عاقــة مملكة البحرين ودول االتحاد البرلماني 
مــن  كثيــر  فــي  وانســجام  تفاهــم  مــن  الدولــي 
أو  السياســية  الجوانــب  فــي  ســواء  الملفــات 
االقتصاديــة، داعية إلى بــذل مزيد من التعاون 
فــي الجانــب البرلماني بيــن الجانبين. ووصفت 
بارون لقاءها مع جالة الملك، وصاحبة الســمو 
الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 

باإليجابي والمهم للغاية.
وقالــت إن المــرأة البحرينيــة حققــت إنجــازات 
عديدة؛ بفضل السياســة المنفتحــة التي يتبعها 

جالة الملك، في مختلف القطاعات السياســية 
واالقتصاديــة والقضائيــة، داعيــة إلــى ضــرورة 
أن تصــل المرأة في البحرين إلى مواقع قيادية 
علــى الســاحة العالميــة بعــد اإلنجــاز فــي تبوئها 
رئاســة مجلس النواب في االنتخابات األخيرة، 
مؤكــدة أن دوال أخــرى يجــب أن تحــذو حــذو 
مملكــة البحريــن فــي هــذا الجانــب المهــم فــي 
العمــل البرلمانــي. وأوضحــت أن وجــود امــرأة 

علــى رأس أعلــى ســلطة تشــريعية فــي مملكــة 
البحريــن يبعث برســالة قوية للعالــم عن أهمية 
فــي  اإلصــرار  ومــدى  البنــاء  فــي  المــرأة  دور 
البــاد علــى أن تكــون المــرأة فاعلــة فــي الحقل 
الرياضــي،  وحتــى  والسياســي  التشــريعي 
الــذي  القــدرة  ســباق  خــال  باديــا  كان  وهــذا 
شــهدته إلــى جانــب جالــة الملــك، إذ لــم يكــن 
هنــاك فجــوة بيــن الجنســين وهناك فرســانا من 

اإلنــاث والذكــور وهــذا مــا زالــت دول عديــدة 
إن  وقالــت  تتجاهلــه.  أو  تجهلــه  العالــم  حــول 
الخطوة القت استحسانا في االتحاد البرلماني 
الدولي وهي مناســبة رفيعة للتشاركية والعمل 
المشترك بالمعنى الواسع الشمولي في المفهوم 

الديمقراطي خال السنوات المقبلة.
البرلمانــات  فــي  المــرأة  مشــاركة  حجــم  وعــن 
العالميــة قالــت بارون إنهــا دون الحــد المأمول، 
لكــن مــن األفضــل أن تصــل إلى مســتوى أعلى، 
فعلى ســبيل المثال في العامين 2016 و2017، 
ارتفعــت نســبة النســاء فــي البرلمانــات 0.1 % 
فقط، وهذا يعني وفقا لهذه النســبة أننا بحاجة 

إلى 250 سنة لنرى التكافؤ بين الجنسين.
وعــن المكانــة التــي وصلــت إليهــا البحريــن في 
التســامح واالنفتــاح علــى اآلخــر، بينــت “هنــاك 
جهــود واضحــة في بنــاء مملكــة البحرين وهذا 
يعــود إلــى دور جالــة الملــك في دعم مشــاركة 
جميــع الفئــات والتســامح واالحتــرام والحــوار 

الداخلي، وأعتقد أنه إذا اســتمرت البحرين في 
هــذا الطريــق مــن أجل اإلدماج، فســوف نشــهد 
دولــة مســالمة ومتقدمــة بالطبــع، ومــن حيــث 
السياســة واإلدمــاج، هنــاك قرارات مهمــة تقدم 

نتائج جيدة للمملكة”.
مــن  مزيــد  عقــد  علــى  عازمــة  إنهــا  وقالــت 
االجتماعــات مــع رئيــس مجلس النــواب فوزية 
زينــل ومــع مجلــس الشــورى لمعرفــة األنشــطة 
التــي يمكننــا تنظيمهــا فــي البحريــن، وأضافــت 
“إننــي متأكــدة من أن وفد البحرين إلى االتحاد 
البرلمانــي الدولــي قــوي جــدا، وأنــا أعمــل معــه 
منــذ 5 أو 6 ســنوات وأعضــاء الوفــد شــجعان 

وملتزمون ومتحمسون وأذكياء جدا”.
وعــن زيارتهــا األولــى لمملكــة البحريــن وصفت 
بــارون البحريــن بالبلد الجميــل، وتحمل صفات 
ومتســامح  منفتــح  مجتمــع  ولديهــا  متعــددة، 
وحيــوي ويرغــب فــي تحســين نوعيــة الحيــاة 

لمواطنيه.

رئيسة االتحاد البرلماني الدولي متحدثة لوكالة أنباء البحرين )بنا(

رئيســة “البرلمانــي الدولــي”: جهود واضحــة لجاللــة الملك في دعم المشــاركة والتســامح
ترؤس امرأة ألعلى سلطة تشريعية يبعث برسالة قوية للعالم
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المســـتعجلة بالرغبـــات  البرلمـــان  إغـــراق  قبـــل  تريثـــوا  العســـومي: 
قــال النائــب عــادل العســومي إن كثــرة المقترحــات 
برغبــة بصفــة االســتعجال يفقدها أهميتهــا طلب في 
مداخلتــه بعــد طلب النواب 4 مقترحات برغبة بصفة 
االســتعجال  مــن النــواب التريــث وإحالــة المشــاريع 
والمقترحــات إلــى اللجــان المختصة لألخــذ بالجهات 

ذات العالقة وليسير المقترح في سياقه الصحيح.
وأحال النواب للحكومة مقترحا بتوفير خط ساخن 
بالــوزارات  للصــم والبكــم  المرئــي  االتصــال  بنظــام 

الخدمية، ومقترحا توظيف األطباء العاطلين.
وأحــال المجلــس للجنــة المختصــة مقتــرح برغبــة 
المتأخــرة  والمســتحقات  المكافــآت  صــرف  بشــأن 

لالعبين والمدربين الوطنيين باألندية.
أما بالنسبة لالقتراح برغبة بشأن تنظيم  «

إعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة القيمة 
المضافة، فتم حفظ االقتراح لمخالفته أحكام 

الدستور والالئحة الداخلية لمجلس النواب. 
ولم يجر التصويت عليه بعد مداخلة لرئيس 
هيئة المستشارين القانونيين ووزير شؤون 

المجلسين بشأن مخالفته للدستور. حوار األيدي بين الرئيسة زينل وكبير المستشارين عن االقتراح غير الدستوري

السينما عرضت أفالما ممولة من إسرائيليين
حظرهــا يضــر بالســياحة وأفــام اليهــود التقدمييــن داعمة لفلســطين

بالغالبية، وافق مجلس النواب على توصية لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون 
بإضافة مادة جديدة برقم )23 مكررا( إلى المرســوم بقانون رقم )47( لســنة 2002م 
بشــأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشــر الذي يحظر عرض األفالم الســينمائية أو 

ل بأموال إسرائيلية. تداول المطبوعات المسجلة التي ُتنَتج أو ُتموَّ

مــن جهتهــا قالت النائب زينــب عبداألمير 
المقاطعــة  فكــرة  عــن  بعيــد  القانــون  إن 
واذا طبــق هــذا القانــون فمــن األفضل ان 
نغلق الســينما القانون ســيؤثر على قطاع 
الســينما والبحريــن رائدة في هذا المجال 

خليجيا والسياحة السينمائية.
وأكــدت ان معظــم األفــالم التي تنتج في 
هوليــوود أميــركا تنتــج مــن انتــاج رجــال 
اعمــال يهــود وان مقاطعــة األفــالم هــي 
مقاطعــة للثقافــة الســينمائية وتســاءلت: 

اذا قاطعنا هل سنهز ميزانية إسرائيل؟
وقــال النائــب يوســف زينــل: كل الشــعب 
ضــد التطبيــع ومــع القضيــة الفلســطينية، 
وبّيــن ان المقترح اجــراء تعديل مقاطعة 

داعيــا  األفــالم،  علــى  ضوابــط  فــرض 
الــى االبتعــاد عــن النظــر للمشــروع نظــرة 
األفــالم  مــن  هنــاك  ان  مؤكــدا  عاطفيــة، 
الممولــة إســرائيليا من يهــود تقدميين ما 
تعنــى بالقضيــة الفلســطينية، ال نســتطيع 
أن نضــع حجــرا على كل األفــالم لصعوبة 

تطبيق هذا التعديل.
مــن جانبــه أكــد النائب ممــدوح عباس ان 
هنــاك أفــالم عرضــت وممولــة إســرائيليا، 
معتبــرا إســرائيل افــة المنطقــة اإلقليميــة 
واعتــرض علــى تســميتها بدولــة كما جاء 

في مداخلة وزير شؤون المجلسين.
غانــم  المجلســين  وزيــر  أشــار  جهتــه 
بحــت  قانونــي  المشــروع  ان  البوعينيــن 

وليــس لــه بعــد سياســي او دينــي معتبــرا 
ان قرار مجلس الشورى بني على أسباب 

ومعطيات سليمة ال يجوز الطعن فيها.
وال  وواضحــة  معروفــة  مواقفنــا  وتابــع 

الحكومــة  تغيــر  ولــم  التأويــل  تحتمــل 
الفلســطينية  للقضيــة  بالنســبة  سياســتها 
التــي ليســت مجــاال للنقــاش فــي قانــون 

المشروع.

معصومة حسن

ارهاق االنصاري
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أحال مجلس النواب اقتراحا بصفة االستعجال إلى الحكومة بخصوص 
توظيف العاطلين من األطباء.

وذكر النائب أحمد السلوم أن اكثر من 8993 وظيفة في القطاع الصحي 
الحكومة يشغلها أجانب. وطالب بضرورة التركيز على بحرنة الوظائف، 

خصوصا مع إقبال البحريني على مثل هذه الوظائف.
فــي حيــن ذكــر قــال النائــب حمــد الكوهجــي أن المستشــفيات والمراكــز 
الصحيــة الحكومية يســيطر عليها األطبــاء األجانب في حين ان نصيب 

البحريني 1 من اصل عشرة أطباء.
وبيــن النائــب عبــد النبــي ســلمان ان هنــاك مئــات األطباء عــرب وأجانب 
فــي مستشــفى الســلمانية ليــس لديهــم الكفــاءة المتوافرة لــدى الطبيب 
البحرينــي وتابــع رغم النقص الكبير في الســلمانية فــي المراكز الصحية 
وتاخر المواعيد لقلة الطاقم الطبي نرى هناك تأخر في توظيف األطباء 

البحرييني معتبرا ان الميزاينة ليت مبررا لهذا التاخير.
من جهته أشار النائب غازي ال رحمة الى ان األهالي ينصدمون بالواقع 

بعــد ان دفعــوا مــاء قلوبهــم مــن اجــل دراســة ابناءهــم الطــب ومنــه من 
اقترض واخرين باعوا عقاراتهم واراضيهم.

8993
 أجـنـبـیـــــا

بین طبیب وممرض وغیره

1270
2015

 تراجع عدد األطباء إلى

1202
2016

 تراجع عدد األطباء إلى

1160
2019

 تراجع عدد األطباء إلى

        إنفوجرافیک: 
إسماعیل السقاي

انحدار عدد األطباء بالحکومۀ
300
طبیـب بحرینـی عاطـل

الوزير البوعينين والسلوم والدمستاني

الــصــحــي بـــالـــقـــطـــاع  ــن  ــي ــي ــن ــري ــح ب غـــيـــر   ٩٠٠٠

9 مـن أصـل 10 أطبـاء... أجـانـب

ســحب مجلــس النــواب تقريــر لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي، 
بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة )2( من قانون حماية المجتمع 
مــن األعمــال اإلرهابيــة باســتثناء معاقبــة األصــول والفــروع فــي حــال التســتر علــى 

المحكومين والهاربين في قضايا إرهابية لمزيد من الدراسة.

إبراهيــم  النائــب  طالــب  جانبــه  مــن 
النفيعــي بعــدم اســتثناء أي مــن أقــارب 
قضايــا  فــي  الهاربيــن  او  المحكوميــن 
اإلرهابــي  يجبــر  الــذي  االمــر  إرهابيــة 
لتســليم نفســه للعدالة. فيما رأى النائب 
أحمــد العامــر إعطاء الســلطة التقديرية 

للقاضي للفصل فيه
وعلق النائب يوســف زينل “أستغرب ان 
نكــون أقل رحمــة من الحكومة” وطالب 
بالحفاظ على البعد االجتماعي لألسرة. 
ورأى النائــب محمد البوعينين الموافقة 

على توصية اللجنة.

أكــد رئيــس لجنــة الخدمــات النائب عمار قمبر ان 15 الف اســرة تقبع تحت خط الفقر 
حسب احصاءات 2017 م وان زيادة 30 دينار في دخل كل اسرة زيادة غير منصفة 

ما يزال مجلس الشورى ينظر فيها منذ سنتين.

مجلســي  شــؤون  وزيــر  قــال  جهتــه  مــن 
ان  البوعينيــن  غانــم  والنــواب  الشــورى 
الحكومــة تدفــع 382 مليــون دينــار دعمــا 
فــي  النظــر  ارجــاء  طالبــا  للمواطنيــن 
الموضــوع لحيــن تشــكل لجنــة تشــريعية 

من المجلسين العادة توجيه الدعم. 
وأكــد ان الميزانيــة العامــة ســتعرض على 
المجلــس خــالل شــهر تقريبــا، مــن جانبــه 

قال النائب عبد النبي ســلمان هناك حاجة 
ربط الواقــع االجتماعي بميزانيات الدولة 
بالمقتــرح  القبــول  حــال  فــي  ان  مؤكــدا 
ليــس  وهــو  دينــار  مالييــن   3 أي  نحتــاج 
بالعــبء الكبيــر مقابــل الهــدر المالــي فــي 
ميزانيات الدولة والذي يقره تقرير ديوان 
الرقابة المالية الفتا الى ضرورة اال تتســع 

شريحة هذه الفئة.

جدل يرد استثناء أقارب اإلرهابيين من السجن للجنة البوعينين شهر بــعــد  لــلــبــرلــمــان  الــمــيــزانــيــة  تحيل  الــحــكــومــة 

زينل: البرلمان “أقل رحمة” من الحكومة قمبر: 15 ألف أسرة “تحت خط الفقر”

لم تسجل الجلسة 
السادسة لمجلس 
دور  مــن  النــواب 
األول  االنعقــاد 
للفصل التشريعي 
أي  الخامــس 
غياب فيما اعتذر 

النائــب عبــد الــرزاق حطــاب عــن الحضــور 
ببداية الجلسة.

تغطية الجلسة: ليلى مال اهلل 
تصوير: عبد الرسول الحجيري

اعتذار 1 وال غياب

تحرر نائب من حذائهعمار قمبر



قــال النائــب العــام إن إدارة األدلــة الماديــة التابعة للنيابــة العامة، 
حققت نسبة 97.74 % في إنجاز القضايا الواردة إليها، منخفضة 
عــن العــام الماضــي بمقــدار 1.96 % مــن مجمــل الطلبــات الواردة 

إليها.
وأشــار إلــى أن اإلدارة ومختبراتهــا تســلمت مــا مجموعــه 5974 
قضيــة، أنجــزت منهــا 5839 قضيــة، وبلــغ مجمــوع عــدد العينــات 
18637 عينــة بزيــادة قدرهــا 1163 عينة، وتــم تنفيذ ما مجموعه 

59662 فحصا لتلك العينات.

“المادية” تنجز 59 ألف عملية

النيابــة  أن  العــام  النائــب  ذكــر 
 2018 العــام  فــي  تلقــت  العامــة 
عبــر  إلكترونيــا  طلبــا   552 عــدد 
موقــع  فــي  الذكيــة”  “النيابــة 
الحكومــة اإللكترونــي، تــم البــت 
فيهــا جميعها بنســبة إنجاز بلغت 
طلبــا   254 منهــا  كان   ،%  100

لتقديم وكالة.
وقــال إن الطلبات تنوعت ســواء 

من الجمهور أو من المحامين.
خــال  مــن  النيابــة  وتهــدف   
تقليــل  اإللكترونيــة  الطلبــات 
النيابــة  موظفــي  علــى  الضغــط 
وسرعة اإلنتاج والتصرف والبت 
فــي تلــك الطلبــات والتخلص من 
الورقيــة،  اســتعمال االســتمارات 
مؤكدا وعي الجمهور كذلك بهذه 

الخدمة الجديدة.

100 % إنجاز 
طلبات “النيابة 

الذكية”

أبــدى النائب العام اســتغرابه مــن األعداد 
واإلحصــاءات غيــر الرســمية التي وردت 
المحليــة  الصحــف  إلحــدى  تحقيــق  فــي 
علــى  المدمنيــن  نســبة  وصــول  بشــأن 
المخــدرات إلــى 25 % مــن البحرينييــن، 
ووجــود 30 ألــف حالــة اعتــداء جنســية، 
والتــي لــم تســتَق مــن مصادرها الرســمية 
المواطنيــن  عــدد  أن  مؤكــدا  الصحيحــة، 
الــواردة  المخــدرات  بقضايــا  المتهميــن 
للنيابة العامة بلغ 943 شخصا، وبتقديرها 
بالنســبة للمواطنيــن البالغ عددهم حوالي 
750 ألــف فــإن النســبة ال تصــل حتى إلى 

.% 1
آخــر  إحصــاءات  بحســب  أنــه  وأضــاف: 
3 ســنوات بشــأن بجميــع أنــواع وأشــكال 
االعتــداءات الجنســية وبمختلف األعمار 
العــام  فــإن  الجنــس،  عــن  النظــر  وبغــض 
والعــام  قضيــة،   157 فيــه  وردت   2016

العــام  أمــا  قضيــة،   162 كانــت   2017
فكيــف  قضيــة،   187 فكانــت  الماضــي 
لمــن يدلــي بهــذا التصريــح أن يقــول أن 
االعتــداءات وصلــت إلــى 30 ألــف حالــة، 
وطالب الجميع بالرجوع للمصدر الرسمي 
للتأكــد  الســتقاء المعلومــات الصحيحــة؛ 
من األرقام الدقيقة قبل اإلعان عنها في 

وسائل اإلعام المختلفة.

وأردف أن النيابة العامة تفصح عن أرقام 
القضايا ســنويا بكل وضــوح وموضوعية 
وشــفافية، وأنــه علــى مــن يريــد اإلدالء 
وأرقامهــا  القضايــا  بشــأن  بتصريحــات 
لعاج مثل هذه المشاكل فإن باب النيابة 
مفتوح وموقعها اإللكتروني يحوي جميع 
إحصــاءات منذ إنشــاء النيابــة العامة في 

العام 2003 إلى يومنا هذا.

من المؤتمر الصحافي

النائب العام يدعو الستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

استغراب من خبر المدمنين والمعتدى عليهم جنسيا

08local@albiladpress.com
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البوعينين: انخفاض القضايا اإلرهابية 44 %17 جمادى األولى 1440
ألف قضية نحو 86  و“النيابة” حققت في  زاد 1.6 %  القضايا  إجمالي 

كشف النائب العام علي البوعينين عن زيادة بسيطة تقدر بنسبة 1.6 % في مجموع أعداد 
القضايا الواردة للنيابة العامة بالعام 2018، وهي أقل نســبة زيادة في الســنوات الماضية، 
بفــارق 1365 قضيــة عــن العــام 2017، متنوعــة مــا بين جنــح وجنايات وأحــداث وعوارض 
وشــكاوى إداريــة وطلبــات رد اعتبــار، وأن نيابــة الجرائــم اإلرهابيــة ورد إليهــا فــي العــام 

الماضي 2914 قضية منخفضة بنسبة 44 % عن العام 2017.

نســبة  مــرة  وألول  الكليــة  النيابــة  وحققــت 
إنجــاز تقــدر بـ100 % بالتصــرف في القضايا 
والطلبــات الــواردة إليهــا، كمــا تمكنــت نيابــة 
التنفيــذ مــن تنفيــذ جميــع األحــكام الــواردة 
إليهــا من دوائر المحاكم الكبرى واالســتئناف 

العليا الجنائية.
وأشــار خــال مؤتمر عــرض التقرير الســنوي 
للنيابــة العامــة للعــام 2018 مــن خــال رســم 
بيانــي إلــى أن عــدد الجنــح الــواردة للنيابــة 
النســبة  وهــي  جنحــة،   45664 كان  العامــة 
األكبــر مــن بيــن مختلف أنــواع القضايــا، في 
2293 جنايــة،  الجنايــات  تتجــاوز  لــم  حيــن 
أمــا  معارضــة،   817 العــوارض  عــدد  وكان 
35867 شــكوى،  الشــكاوى اإلداريــة فكانــت 

في حين ورد إليها 1346 طلب رد اعتبار.
ولفــت إلــى أن النيابــة العامــة الزالــت تحقــق 

 350 كالتالــي:  موزعــة  قضيــة،   719 فــي 
جنحة، 211 جناية، 14 معارضة، 36 شــكوى 
إداريــة، 108 طلــب رد اعتبــار، إذ بلغ إجمالي 
عــدد القضايا الواردة للنيابة العامة في العام 
فــي حيــن وردت  85807 قضيــة،  المنصــرم 
لنيابــة المــرور 92351 قضيــة والتــي تصــدر 
جنائيــة،  أوامــر  شــكل  علــى  األحــكام  فيهــا 
مؤكــدا انخفــاض عــدد القضايــا اإلرهابيــة إذ 
كانــت فــي العــام 2017 بلغــت 5126 قضيــة، 
فــي حيــن بلغــت فــي العــام الماضــي 2914 

قضية فقط بنسبة انخفاض تقدر بـ44 %.
وأوضــح أن أســباب االنخفــاض ال تأتــي مــن 
النيابــة  أو  المجتمــع  إن  بــل  واحــد،  جانــب 
كــوزارة  القانــون  إنفــاذ  وســلطات  العامــة 
الداخليــة، فضا عن الوعي الذي انتشــر لدى 
الكثيــر مــن األشــخاص، بحيــث ال يتــم قيادة 

الرتــكاب  الســابق  كمــا  بســهولة  شــخص  أي 
جرائــم إرهابيــة بمختلف أنواعها، إذ توصلت 
قناعــات بعــض أفــراد المجتمــع إلــى أن هــذا 
الطريــق ليــس بالطريــق األمثــل والصحيــح، 
إضافــة إلى دور وزارة الداخلية الواضح في 

إجراءاتها االستباقية قبل وقوع الجريمة.
وبيــن النائــب العــام علي البوعينيــن أن نيابة 
األحــكام  بمراجعــة  والمختصــة  االســتئناف 
والجنــح؛  الجنايــات  قضايــا  فــي  الصــادرة 
بهــدف الموافقــة على الحكم الصــادر فيها أو 
الطعــن عليه بحســب األحوال، قد اســتأنفت 
18 جنايــة قبــل منهــا 4 اســتئنافات ورفضت 

 7 تــزال  ال  حيــن  فــي  منهــم،   7 المحاكــم 
استئنافات لم يتم الفصل فيها، كما استأنفت 
123 جنحــة قبــل منهــا 37 قضيــة ولــم يتــم 
الفصل في 30 في حين رفضت باقي الجنح 
المســتأنفة، مضيفا أن محكمــة التمييز تلقت 
منهــم  قبلــت  العامــة  النيابــة  مــن  طعنــا   13
6، ولــم يتــم رفــض أي طعــن لحيــن انتهــاء 
باقــي  فــي  تنظــر  زالــت  الماضــي، وال  العــام 
الغرامــات  مجمــوع  وبلــغ  الســبعة.  الطعــون 
التــي اســتحصلتها النيابــة 4,844,511 دينار 
بمجمــوع  الماليــة  والكفــاالت  فلســا،  و586 

3,067,471 دينار و414 فلسا.

محرر الشؤون المحلية

Û  تابعــت يــوم أمــس باهتمــام، مداخلة النائــب إبراهيــم النفيعي في الجلســة العامة
لمجلــس النــواب، والتــي لفــت بها ألهميــة عدم اســتثناء أي فرد من عائلــة إرهابي 
مطلوب أو مدان من الماحقة القانونية، حال ثبوت إيوائه، أو التســتر عليه، وهو 

مطلب مشروع، ومؤيد شعبًيا.
Û  ،ولفت انتباهي بشــكل أكبر، ردود الفعل من البعض بوســائل التواصل االجتماعي

وكيــف قدحــوا النائــب النفيعــي بأقبــح العبــارات، والبــذاءات، موكليــن أنفســهم 
مســؤولية الدفــاع عــن القتلــة، والســفاحين، وقطــاع الطــرق، ومخربــي األمــاك 

الخاصة والعامة.
Û  وكمــا هــي العــادة، اقتنص بعــض المحســوبون زوًرا وبهتاًنا على الجســم اإلعامي

مداخلــة النفيعــي؛ ليبثوهــا بســرعة فــي حســاباتهم اإلخباريــة والتجاريــة بتطبيق 
“االنســتغرام” وغيــره، ثم يتطلعوا بعدها بشــغف، لتعليقات هــؤالء المتابعين، وهم 
ينهشوا لحم النائب بالسباب، وينتقصوا من مكانة المجلس التشريعي، والمشروع 

اإلصاحي بعبارات التشكيك والكراهية، دون أن يُمسح منها تعليق واحد.
Û  ويظــن أصحــاب هــذه الحســابات، أن تدوينهــم المزيــف فــي “بروفايــل” الحســاب

لعبــارة “ال نتحمــل مســؤولية التعليقــات” بأنــه كاف لتبرئــة مســؤوليتهم مــن هــذا 
التحريض الممنهج والخطير، وهو أمر غير صحيح البتة.

Û  ،إن مــا يحــدث مــن فوضــى عارمــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، مــن ســب
وتشــويه، وتضليل، يســتهدف النيل من سمعة البحرين الدولية، والحقوقية، ومن 
مكانة المجلس التشــريعي والذي انتخب أعضاؤه شــعبًيا، بتشــجيع من حســابات 
معــروف أصحابهــا، يلزم الجهــات المختصة، بمبــادرة أخذ دورها المســؤول، بتتبع 
هــؤالء المحرضيــن، وتقديمهــم لأليــدي العدالة؛ ليأخــذوا جزاءهــم، ويكونوا عبرة 

لغيرهم.
Û  ومتــى مــا تركــت األمور علــى حالها، ســاء الوضع، وتــأزم، وتعقد، بفاتــورة إصاح

مكلفة ســنتناصفها جميًعا، ولنا بذلك آيات وتجارب ســابقة، قبالة شاكلة من البشر 
يفســرون بجهــل، خصــال التفهــم، والتعايش، والحــوار، بأنها بوادر ضعــف، ووهن، 

وخذالن.

نعم لتأديب 
اإلرهابيين 

ومن يأويهم

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أكد النائب العام عدم الحاجة إلى استحداث نيابة جديدة مختصة بالجرائم الضريبية؛ ألنه ال 
توجد ضرورة في الوقت الحاضر إلى مثل هذه النيابة التخصصية، وأن أي جريمة متعلقة بها 

ستحال إلى نيابة الوزارات المختصة بهذا الشأن حاليا.
وبيــن أنــه عنــد ظهــور أيــة جرائــم ضريبية فــإن النيابــة العامــة لديها تنســيق مــع وزارة المالية 
والجهــات ذات االختصــاص، إذ تــم تدريب مجموعة معينة من مأمــوري الضبط القضائي، وتم 
تحديــد جهــات معينــة فــي النيابة العامة؛ لتكــون المختصة في مثل هذه النوعيــة من القضايا، 
وحتــى اآلن وردت للنيابــة قضيــة واحــدة ألحــد المحــات غيــر المشــتركين فــي اســتحصال 
الضريبــة، والــذي أوجــد الضريبــة على نفســه، إذ تــم اتخاذ اإلجــراءات الازمة من قبــل النيابة 

العامة بحق المحل وإغاقه وتم التحقيق مع المسؤول عنه وإحالته للمحاكمة.

ال حاجة لنيابة للجرائم الضريبية

عباس إبراهيم

 محرر الشؤون المحلية محرر الشؤون المحلية

أوضــح البوعينيــن أن عــدد المتهميــن األحــداث بلــغ فــي نيابــة األســرة 
والطفــل وحدهــا 561 حدثــا، فيمــا لــم تســجل نيابــة جرائــم اإلرهاب أي 
حــدث ضمــن المتهميــن في قضايــا العــام 2018، وكان مجموع األحداث 
فــي باقــي نيابــات المحافظات األربع ونيابة الــوزارات وكذلك المرور قد 
بلغ 180 حدثا، غالبيتهم كانت في محافظة المحرق بمجموع 53 حدثا.
أمــا إجمالــي عــدد المجنــي عليهــم مــن األطفــال األحــداث فــكان 1503 
مجــٍن عليهــم، منهم 1116 مجٍن عليه نظرت قضاياهم في نيابة األســرة 

والطفل.

 1503 أحداث مجني عليهم

أشــار النائــب العــام علي البوعينيــن إلى أنه تــم تطبيق تجربة 
علــى شــخص واحد مــن المحكومين بعقوبة بديلة باســتعمال 
العــام  هــذا  التوســع  يتــم  أن  متمنيــا  اإللكترونــي،  الســوار 
باســتخدام مثــل هذه العقوبــة البديلة، إذ يمكــن للقاضي على 
ســبيل المثــال أن يأمر بحبس المحكوم عليــه في منزله للمدة 
المحــددة بالعقوبــة الســالبة للحريــة، وأن يســمح له بممارســة 
عمله والتوجه إلى مقر عمله يوميا؛ ليعود بعدها باإلقامة في 
منزلــه؛ حتــى ال يتــم إغــاق بــاب الحيــاة عنه بشــكل كامل، أو 

أن يمنــع مــن ارتياد أماكن معينة، وفي حال مخالفة المحكوم 
عليــه هــذا األمــر فإنه تلغى عنــه العقوبة البديلــة ويتم إيداعه 

في السجن.
ولفــت البوعينيــن إلــى أن النســاء يتــم تقديمهــم فــي تطبيــق 
العقوبــات البديلــة علــى الرجال لخصوصيتهن، مشــيرا إلى أن 
النيابــة علــى تواصــل مســتمر مع إدارة ســجن النســاء، كما أنه 
تم إطاق سراح 11 سجينة ممن أمضوا نصف العقوبة فأكثر 

في بعض القضايا.

التوســع فــي العقوبــات البديلــة وتجربــة يتيمــة لـ “الســوار”

إطالق 11 سجينة أمضين نصف العقوبة
وفــي إطــار تمكيــن المــرأة قــال النائــب العــام علــي 
البوعينين إنه تم إســناد رئاسة النيابات المتخصصة 
للمــرأة باختيــار مــن تتوافــر فيهــن الخبــرة والكفاءة 
النيابــة  عضــوات  إحــدى  تعييــن  تــم  إذ  والمقــدرة، 
بدرجــة محــاٍم عام رئيســا لنيابة الــوزارات والجهات 
العامــة، فضــا عــن تــرأس زميلــة لهــا لنيابــة األســرة 

والطفل.
وأضــاف أنه من المزمع تعيين 3 باحثات مســاعدات 
نيابــة ضمــن الباحثين الـــ18 الخاضعيــن حاليا لدورة 
والقانونيــة،  القضائيــة  الدراســات  بمعهــد  تدريبيــة 
والذين ســيتم تعيينهم في شــهر مايــو من هذا العام 

مساعدين بالنيابة العامة. 
كمــا أشــار إلــى أنه وفــي ضــوء التوجيهــات الصادرة 
تطبيــق  ضــرورة  مــن  العامــة  النيابــة  ألعضــاء 
المعاييــر المثلــى في شــؤون المرأة وضمــان حقوقها 
واحتياجاتهــا أثنــاء العمــل، فقــد تــم تجهيــز غرفــة 
المراجعــات  مــن  للحوامــل  خصصــت  النيابــة  بمقــر 
الوســائل  فيهــا  وفــرت  العامــة،  النيابــة  ومنتســبات 
واألدوات الازمــة التــي تلبي احتياجاتهن وتناســب 
وضعهــن الجســدي والنفســي؛ وذلــك كلــه يأتــي فــي 
إطــار تطبيــق مبدأ تكافؤ الفــرص وتمكين المرأة من 
االضطــاع بدورهــا فــي الحيــاة العامــة وفــي نطــاق 

مؤسسات الدولة وأجهزتها.

تعيين 3 باحثات مساعدات 
نيابة مايو المقبل
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محتالون في الوظائف... 
وخريجون عاطلون

“ليس أخطر على دولة من الخلط بين المكر والحكمة”... فرانسيس بيكون.
إن تطــور أي مجتمــع ونمــوه وازدهــاره مرهــون بمدى تطبيق مبادئ الحق وإرســاء 
قواعد العدل بين أبنائه، وهذا ينطبق على ظاهرة من أخطر الظواهر السلبية التي 
يعانــي منهــا مجتمعنــا فيمــا يتعلــق بسياســة العمل والتوظيــف والكفــاءات ووضع 
الموظــف المناســب بالمــكان المناســب وبالشــهادة والخبــرة المناســبتين، والمفارقة 
الموجعة حقًا والتي تكشــف خلالً بنظام العمل عندنا أن هناك كثيرا من الموظفين 
الدولــة والقطــاع الخــاص ُوظفــوا بشــهادات مــزورة، وقــد  والمســؤولين بأجهــزة 
انكشفت هذه المسألة بعد توجيه سمو رئيس الوزراء حفظه هللا بضرورة معالجة 
هــذه القضيــة الخطيــرة، في الوقت ذاته وهذا مــا عنيته بالمفارقــة بالطرف الثاني 
تقــف طوابيــر مــن الخريجيــن بــكل التخصصــات بعــد ســنوات طويلة مــن المعاناة 
والتحصيــل العلمــي الحقيقــي، فبينمــا يحتــل مراكــز العمــل موظفــون ومســؤولون 
بشــهادات مــزورة دون حــق، يقــف بالجهــة المقابلــة خريجــون حقيقيــون بذلوا من 
الجهــد والمــال والتحصيــل عبــر ســنوات مرهقــة، عاطليــن عــن العمــل، فأيــن الحق 
بذلــك؟ أيــن العدالــة بوجود محتاليــن بالوظائف العامة ومن يعانــي البطالة من هم 

أحق بهذه الوظائف؟
هذا الخلل حان الوقت لمعالجته بحســم وبعيدا عن التراخي والتســاهل واالنتظار، 

قــد يكــون األمــر محرجــًا لبعــض المؤسســات والدوائــر والــوزارات، إال أن توجيــه 
ســمو رئيــس الــوزراء بهــذا الشــأن واضــح وصارم وعلــى الجهــات المعنيــة التحرك 
بســرعة وفعاليــة ودون مجاملــة أو تــراخ بنــزع الوظيفة ممن ال يســتحقها وأخذها 
بالتزويــر واالحتيــال ومنحها ألولئك الذين أفنوا حياتهم بالتحصيل العلمي ومنهم 
مــن يحملــون شــهادات الماجســتير والدكتــوراه، باإلضافة للمئات من حملة شــهادة 
البكالوريــوس، أكثرهــم متفوقــون ومتحمســون للعمــل وخدمــة مجتمعهــم، لكنهــم 
لألســف فقدوا حماســهم بل فقدوا ثقتهم بنظام العمل، وعلى وشــك فقدان ثقتهم 
بالدولــة التــي افترضوا أنهم جاءوا لخدمتهــا فأنكرت عليهم هذا الحق، وهذا ليس 

وليد رأيي أنا بقدر ما هو رأيهم يبدونه بمرارة بعد مضي سنوات من تخرجهم.
من المؤلم أال نشــعر بهذه المرارة تجاههم، فبعد أن قضوا ســنوات الدراســة وفازوا 
بالنجــاح والتخــرج وأملــوا أن يحتلــوا مكانهــم بالعمل وجــدوا أنفســهم على قارعة 
الطريــق، بينمــا يحتــل غيرهم من مزوري الشــهادات والمحتالين الوظائف التي هم 

أحق بها. هذا هو الظلم وحان الوقت لمعالجة هذا الملف المظلم.

تنويرة:  «

عندما تبدأ حربًا وال تعرف إنهاءها فقد خسرتها. «

opinions
@albiladpress.com

ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة

09
سيدي سمو رئيس 

الوزراء واهتمام فريد 
بمشاكل المواطنين

يتابع سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
الموقــر  الــوزراء  رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 
حفظــه هللا ورعــاه كل صغيــرة وكبيــرة فــي هــذا 
الوطــن العزيــز، خصوصــا األوضــاع االقتصاديــة 
ومــا يجــري في الســوق، وذلك حرصا من ســموه 
أيــده هللا علــى عــدم تأثــر المواطنيــن ومســارات 
الــوزراء  مجلــس  جلســة  وفــي  كذلــك،  التنميــة 
األخيرة وجه ســموه أيده هللا )إلى تمكين ودعم 
صغــار التجــار البحرينييــن، وأصــدر ســموه أمــره 
الكريــم إلــى وزارة الصناعة والتجارة والســياحة 
بالتعــاون والتنســيق مــع غرفــة تجــارة وصناعــة 
البحريــن للوقــوف علــى متطلبــات صغــار التجــار 
وتلبيتهــا وتذليل المعوقــات أمامهم في مواجهة 

التحديات المختلفة(.
إن هــذا التوجيــه يؤكــد إلــى أبعــد الحــدود دعــم 

ســموه صغــار التجــار وإبعادهــم عن كل مــا يثقل 
أعباءهــم فــي مجمــل الظــروف االقتصادية التي 
تمــر بهــا المنطقــة، فالتاجــر الصغيــر يعتبــر جزءا 
مهمــا فــي الهيــكل االقتصادي للبلــد، ويلعب دورا 
مؤثــرا أيضــا فــي توفير فــرص عمــل للمواطنين، 
إضافــة إلــى قدرتــه على اإلســهام في ســد جانب 
للمجتمــع،  المختلفــة  االحتياجــات  مــن  كبيــر 
وكذلــك تحقيــق قيمة مضافــة لالقتصاد الوطني 
والمســاهمة فــي التنويــع االقتصــادي واالبتــكار، 
األساســية  المحــركات  أحــد  الصغيــر  فالتاجــر 
فهــو  لهــذا  البحريــن،  فــي  االقتصاديــة  للتنميــة 
يحظى بحزمة من التسهيالت من قبل الحكومة 
الموقــرة التــي تخدم الشــأن االقتصــادي وتطرح 
مــن خاللهــا تطلعاتها نحو المســاهمة بفاعلية في 

تنمية البالد.

إن ســيدي ســمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه 
دائمــا يكــون ســباقا فــي وضــع خطــوات معالجــة 
أيــة مشــكلة يتعرض لها أي مواطــن كان، فهو مع 
الجميــع “صغيــرا أم كبيــرا، تاجــرا أم مســتهلكا”، 
ودائمــا تتصــدر مشــاكل المواطنيــن ومتطلباتهم 
واحتياجاتهــم أولويــات ســموه فــي كل مجلــس 
للــوزراء، فالمواطن عند ســموه يأتي في الدرجة 
األولــى ويحظــى باهتمام من نــوع فريد وخاص، 
وأضخــم المشــاكل التــي واجهتــه وجــدت الحــل 
عنــد والــد الجميــع ومجــد الوطــن ســيدي ســمو 
أليــة  ســريعا  يســتجيب  الــذي  الــوزراء  رئيــس 
مشــكلة يتعــرض لها المواطن ويــزرع البهجة في 
األعمــاق ويرســم علــى الوجــوه ابتســامات الفرح 
والسعادة، قائد ال يهدأ له بال إال حين يرى أبناءه 

المواطنين وقد دخل الفرح إلى قلوبهم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

المستقبل الذي نجري 
خلفه!

لــدى كثيــر مــن النــاس هــوس غريــب مــن نوعــه؛ لمعرفة مــا ســيحصل في المســتقبل، 
ســواء مــا يتعلــق بالفــرد أم الــدول والعالــم، لذلــك تجدهــم يبحثــون عّمــا يكشــف لهــم 
شــيًئا منه، وبمختلف الوســائل والسبل؛ تراهم يســعون وراء قارئي الفناجين، والودع، 
ومحضري الجن والعفاريت، وَمن ُيسمون أنفسهم علماء األبراج، والقليل منهم ُيجهد 
عقلــه بقــراءة التحليالت العقلية التي تســتند إلى نظريات العلم والمعرفة؛ الســتبطان 

واستكشاف ما هو ممكن الحدوث في المستقبل. 
إًذا؛ المستقبل الشغل الشاغل الذي يحوم في أذهاننا؛ كيف سيكون؟ وما هي مواقعنا 
فيــه؟ مــا مصيرنا؟ ما هي خواتيم أعمارنا؟ وأســئلة شــخصية كثيرة تتعلق بكل واحد 
منــا! وألن المســتقبل داخــل في عالم الغيب؛ وألن صفته األساســية القاّرة والمســتقرة 
هي المجهول؛ فسيظل محفوًفا بالتخّوف والقلق، واالنتظار والترقٌّب، وهذا طبع فينا 
نحــن البشــر؛ فمــا يخفــى أو يســتتر عنــا – بطبيعــة الحــال - غير آمــن بالضــرورة، وغير 

معروف الشكل والهوية؛ ومن ثم؛ فهو غير مريح بالنسبة لدينا.
نحــن مــع المســتقبل المجهــول، الــذي قــد يكــون جميــاًل ورائعــا أو مزعًجــا وغيــر ســار 
أمــام خياريــن؛ إمــا أن ننتظره بوصفه قدرنــا القادم، وقضاءنا اإللهــي الُمنزل؛ فنصطبر 
عليــه، ونتعامــل معــه كواقــع آٍت ال محالة، أو نلجأ إلى الطرق الملتوية في اســتكناه أو 
اكتشــاف المســتقبل قبل حصوله؛ فنبحث عن الطرق التي ذكرناها؛ ونصرف األموال، 

وربما نقدم القرابين واألضحيات، وغيرها، وفي الحالتين؛ عيوننا متوجهة، شــاخصة، 
مترقبة لهذا المستقبل اآلتي.

لمــاذا هــذا التوجــه اإلنســاني فــي ظنكــم؟ أليــس ألن الزمــن الماضــي أصبح فــي حكم 
المعــروف والمألــوف! أليــس ألن الحاضــر أضحــى فــي قبضتنــا وملك أيدينــا! أال يكون 

ذلك لسبب رئيسي ومهم جدا هو السيطرة! 
ال يرتاح ابن آدم ما لم يسيطر على هذا العالم، لذلك نراه يسعى بشتى السبل لمعرفة 
طبيعــة مــا لــم يحــن أوانــه بعد، وهو المســتقبل؛ كيــف ُيحكم اإلمســاك بــه، لكيال تفلت 
المســائل مــن يديــه! ومــا علــم التنبــؤ، والماورائيــات، والميتافيزيقيــا، وعلــم مــا وراء 
الجسد، وكتابات وأفالم الخيال العلمي... إال وسيلته الُمستميتة في تطويع المستقبل 
في وقت مبكر، وما تلك إال طريقته في فرض الهيمنة على ما اسُتخلف عليه؛ األرض!
وما قصص االنتظار، ومراراته، إال ترجمة حرفية لماهية أو فكرة المستقبل المجهول؛ 
فحيــن تنتظــر – أًيــا يكــون موضــوع االنتظــار – ســتعيش أثناءهــا حالة مــن الغموض؛ 

سببها جهلك ما سيأتيك.

لذلك حين تلجأ لتلك الوسائل؛ فرًدا كنت أم جماعة؛ الستحضار ما لم يحضر  «
بعد؛ فإنك تكون تحت سيطرة هدف وحيد هو التأكد بأن ما ستأتيك به األيام 

مريًحا! أليس كذلك؟.

د. زهرة حرم 

فــي ظــل زيادة األســعار وتفعيل ضريبــة القيمة المضافة يتطلــع الجميع إلى 
زيادة الدخل من أجل مواجهة هذه الزيادة في األسعار التي تتأثر بها الغالبية 
العظمــى مــن النــاس، ومــن الطبيعي أن يســعى مجلس النواب إلى تحســين 
ظروف الموظفين من خالل عالوة العشرين في المئة ووضعها ضمن قانون 
الخدمــة المدنيــة ضمانــا لحقــوق الموظفيــن، فمجلس النواب المســؤول عن 

رفع المعاناة عن الجماهير التي يتحدث باسمها أمام الحكومة. 
ومــن خــالل متابعتنــا ما يدور داخل جلســات المجلس حول هــذا الموضوع 
وجدنــا تباينــا فــي وجهــات النظر، ليــس فقط حــول المتطلبــات المالية التي 
يحتاجهــا هــذا القانــون في حــال إقراره مــن الميزانية البحرينيــة، لكن أيضا 
حــول تفاصيــل صــرف هذه الزيــادة واســتفادة أصحاب الرواتــب بدرجاتهم 

المختلفة منها. 
وحــول نقطــة الميزانيــة بالتحديــد تحــدث الســيد غانــم البوعينيــن قائال إن 

زيادة العشرين بالمئة ستكلف الميزانية مئة مليون دينار.
وعنــد الحديــث عن نقطة الميزانية وإمكانيــات الدولة في هذه اللحظة البد 
لنا جميعا أن نستمع وأن نجتمع جميعا حول نقطة منطقية معينة، فالزيادة 
لــن تتــم بأيــة درجة مــن الدرجــات إال إذا كانــت ميزانية الدولة تســمح بهذه 

الزيادة، وأال نكون كمن يصلح شيئا ويفسد أشياء أخرى.
ســيقول قائــل مــا الحــل إذا؟ وهــل أنــت مــع النــواب أم الحكومــة؟ واإلجابة 
هنا أنني مع الجميع وليس مع طرف، فالنواب هم نواب الشــعب والميزانية 
الموجــودة لــدى الحكومــة هــي ميزانية الشــعب، فلندر أمورنا بمنطق ســليم 

حرصا على المصلحة العامة التي هي مصلحتنا جميعا.

وبدون إطالة، أنا شخصيا أؤيد الزيادة، لكنني أتبنى فكرة قريبة من  «
الفكرة التي طرحتها النائب زينب عبداألمير، فلماذا تكون الزيادة 20 
بالمئة؟ لماذا ال تكون 15 أو حتى 10 بالمئة لكي تتحملها الميزانية؟ 

ولماذا ال يتم تبني هذه الزيادة بحد أقصى لكي تحقق العدالة بين 
أصحاب الرواتب الصغيرة وأصحاب الرواتب الكبيرة، كأن نتبنى مثال 

زيادة 15 بالمئة ولكن بحد أقصى 150 دينارا مثال حتى ال يحدث خلل كبير 
في إمكانيات أولئك وهؤالء.

“النواب” وزيادة الرواتب

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

البرنامج الذي قدمته الحكومة للهيئة التشــريعية مؤخًرا ُيمثل رؤيتها وقاعدة للعمل 
تبنــى عليهــا خطــط وبرامج الوزارات والمؤسســات الحكومية في شــكل مشــروعات، 
وتتعهد بتنفيذها خالل واليتها الدستورية، وذلك وفًقا للمادة )46( من دستور البالد.
وَيُعــد البرنامــج الحكومــي بمثابــة إطــار عــام ُمنظم ألعمــال الحكومــة، وأن يكون في 
مقدمتــه بيــان مــا ُتعانيــه البحريــن من مشــكالت اقتصاديــة واجتماعية وذكــر الطرق 
الواعــدة لحلهــا، كمــا يتطلــب االلتزام بــكل مكونات البرنامــج من مشــاريع وميزانيات 
ماليــة وجــداول زمنيــة واضحة وُمحددة من الجهات المشــاركة فــي تنفيذه، وأهم ما 

في البرنامج ما سيثمر عنه من مشروعات يستفيد منها أهل البحرين قبل غيرهم.
ولضمــان ســالمة تنفيــذ البرنامــج البد أن يكــون خاضًعــا للمتابعة والمراقبــة والتقييم 
والتقويــم والمســاءلة والمحاســبة ســواء أمــام مجلــس الــوزراء أو مجلــس النواب أو 

المجالس البلدية أو أمام مؤسسات المجتمع المدني.
إن أي برنامــج حكومــي ال يكــون بعــدد صفحاتــه وال بنــوده، إنمــا بقدرتــه علــى تنفيــذ 
محتــواه، وبمــا ُيفيــد البالد والشــعب إفادة اجتماعيــة واقتصادية وسياســية، برنامج 
ُيحقق نماًء للبحرين ورخاًء ألهلها، ويحس الناس من خالله بأنه ُيحقق لهم شيًئا مما 
يبتغون، وُيرسخ لهم شيًئا اسمه السعادة بتوسعة معيشتهم وتقليل حاجتهم الدائمة 
إلــى االقتــراض، وأن يكــون البرنامــج الحكومي ُمعبــًرا عن تطلعات وآمــال المواطنين 
فــي كل المجــاالت الحياتيــة، وأن يضع حال لما ُتعانيه البالد من مشــكالت، وأن يكون 
ُمتوافًقــا مــع قــدرة الحكومــة الماليــة بتنفيــذ مشــروعات البرنامــج الُمختلفــة، وتتــم 
ترجمة ذلك بالتوازن بين استحقاقها واإلنفاق عليها، وما يؤكد عدالة هذا التوازن أن 

المواطن البحريني بات رقًما أساسًيا في برنامج الحكومة.

هناك الكثير من االحتياجات التي يتمناها أهل البحرين من برنامج  «
حكومتهم الكريمة، وُهم ينتظرون أن ُيجيب البرنامج الحكومي عن 

الكثير من التساؤالت وأن ُيحقق كُل تطلعاتهم وخصوصا في المجال 
المعيشي واالقتصادي واالجتماعي، وهذا يتطلب تحديد االختيارات 

االقتصادية واالجتماعية بشكل دقيق ومواكبة تنفيذ المشاريع وتسريع 
وتيرة إنجازها، مع األخذ باالعتبار ما ورد من سلبيات في تقرير الرقابة 
اإلدارية والمالية فيما يخص أداء بعض الوزارات والمؤسسات العامة 

وما خلفه من آثار على االقتصاد الوطني.

المواطن وبرنامج الحكومة

عبدعلي الغسرة
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انطالق مؤتمــر تكنولوجيا التكرير بمشــاركة 450 شــخصية

وصول وحدة عائمة للغاز الشهر المقبل

توقع وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة وصول أول وحدة بحرينية عائمة للغاز الطبيعي المســال إلى المملكة فبراير المقبل، ضمن المرحلة التجريبية لتشــغيل المصنع. 
وكان الوزير يتحدث على هامش افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض الشرق األوسط لتكنولوجيا التكرير أمس الذي ينظمه االتحاد العالمي للتكرير.

وذكــرت وكالــة رويتــرز الجمعــة الماضي أن 
الوحــدة العائمــة وصلــت إلــى الخليــج هــذا 
لوارداتهــا  المملكــة  األســبوع، مــع اســتعداد 
األولــى مــن الغــاز المســال هــذا العــام، وفًقــا 
وتشــير  ايكــون.  رفينيتيــف  مــن  لبيانــات 
البيانــات إلى أن الوحدة “بحرين ســبيريت”، 
التــي تصــل طاقتهــا االســتيعابية إلــى نحــو 
فــي  راســية حالًيــا  متــر مكعــب،  ألــف   173
الفجيــرة، التي وصلتها في الثالث عشــر من 

يناير.
المســال،  الطبيعــي  الغــاز  مرفــأ  ومشــروع 
للنفــط  القابضــة  للشــركة  ومملــوك  مشــترك 
للغــاز  الكنديــة  “تيــكاي”  وشــركة  والغــاز 
الكويتيــة  لالســتثمار  الخليــج  ومؤسســة 
و”سامسونغ جي آند تي” الكورية، فيما تبلغ 
كلفتــه اإلجماليــة 670 مليــون دوالر ويقــام 
على مساحة تبلغ 5 كيلومترات شمال غرب 
مينــاء خليفة بن ســلمان. ويتألف المشــروع 
مــن وحــدة تخزيــن عائمــة، ومرفــأ وحاجــز 
الغــاز  لتبخيــر  مجــاورة  ومنصــة  بحــري، 
المســال ليعــود إلــى حالته الغازيــة، وأنابيب 
إلــى  المنصــة  مــن  الغــاز  لنقــل  المــاء  تحــت 
الشــاطئ ومرفــق بــري لتســلم الغــاز، إضافة 
إلــى منشــأة برية إلنتــاج النيتروجين، حيث 
تبلغ طاقته 800 مليون قدم مكعب قياسي 
باليوم. وأوضح الوزير أن “بابكو” تعمل على 
إنشــاء مجموعة مــن محطات الوقود حاليا، 

بالتأكــد  مرتبطــة  خصخصتهــا  أن  مؤكــدا 
مــن الربحيــة، حيــث ســيتم طــرح أســهمها 
بالبورصــة. وذكــر أن خــط األنابيــب الجديد 
زال  مــا  بالســعودية  البحريــن  يربــط  الــذي 
يتدفــق مــن خاللــه حالًيــا الكميــات المعتادة 
بواقــع 220 ألــف برميل يومًيــا، إال أنه جاهز 
لضــخ الكميــة المســتهدفة 350 ألــف برميــل 
يوميــا حــال االنتهــاء مــن توســعة المصفاة. 
ويبحــث المؤتمر الذي يشــارك فيــه أكثر من 

والفنيــة  اإلداريــة  الحلــول  450 متخصصــا 
والتقنيــة وتبــادل الخبــرات العملية وأفضل 
التكنولوجيــة  والتطــورات  الممارســات 
والحلــول الممكنــة لتطويــر أداء الصناعــات 
البتروليــة ومناقشــة الواقع الحالــي لصناعة 
التكريــر. وأشــار الوزيــر إلــى أهميــة التقنيــة 
واالبتــكار فــي وضــع الحلــول التــي تســاعد 
وتعزيــز  عوائدهــا  لتحســين  الشــركات 
كفاءتهــا التشــغيلية فــي ظــل تراجع أســعار 

المنتجــة  الــدول  علــى  ذلــك  وتأثيــر  النفــط 
وعلــى العاملين والمســتثمرين فــي القطاع. 
واستعرض المشــروعات النفطية البحرينية 
والسياســات التــي تنفذهــا الهيئــة الوطنيــة 
النفطــي  القطــاع  لتطويــر  والغــاز  للنفــط 
والربحيــة  التنافســية  لتعزيــز  بالمملكــة 
واستمرار المســاهمة في االقتصاد الوطني. 
وشــارك فــي المعرض المصاحــب العديد من 

الشركات الوطنية واإلقليمية والعالمية.

وزير النفط يدشن النسخة الثالثة لـ”تكنولوجيا التكرير”

100 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلــن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت 
أذونــات  مــن   53 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة 
الخزانــة الحكوميــة الشــهرية. تبلــغ قيمة 
لفتــرة  دينــار  مليــون   100 اإلصــدار  هــذا 
اســتحقاق 12 شــهرًا تبــدأ فــي 24 ينايــر 
2019 وتنتهــي فــي 23 ينايــر 2020، كمــا 
بلــغ معــدل ســعر الفائــدة عليهــا 4.88 % 
مقارنــة بســعر الفائــدة 4.90 % لإلصــدار 

السابق 27 ديسمبر 2018.
و بلغ معدل سعر الخصم 95.299 % وتم 
قبول أقل ســعر للمشــاركة بواقع 95.261 
% علمــا أنــه قــد تمــت تغطيــة اإلصــدار 

بنسبة 203 %.
وبلــغ الرصيــد القائم ألذونــات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - انفستكورب عسكر - ألبا

أعلن بنك إنفســتكورب نيته التحول من بنك تقليدي بالجملة إلى شــركة قابضة.وعليه، في حال حصل على الموافقات الالزمة، سيؤســس شــركة تابعة 
مملوكة بالكامل في البحرين تحمل اسم “انفستكورب للخدمات المالية” تقوم بخدمة العمالء بنفس الطريقة التي يقوم بها البنك حاليا.

وأكــد فــي بيان أمس، أنــه حصل على 
المركــزي  البحريــن  مصــرف  موافقــة 
 18 بتاريــخ  الشــركة  تأســيس  علــى 

ديسمبر 2018.
وبين أنه وكخطوة أولية قام بالتشاور 
مع المصرف المركزي للبدء في تنفيذ 
التشــغيلي  الهيــكل  تعديــل  مقتــرح 
بالبحرين، مشيرا  أنه يعتزم التواصل 
مع عمالئه وشــركائه االســتراتيجيين 
خــالل  األخــرى  المعنيــة  واألطــراف 
ثــم  ومــن  المقبلــة،  القليلــة  الشــهور 
بالتســويق  الخاصــة  أنشــطته  نقــل 
للعمــالء في الخليج وخدمات اإلدارة 
األســهم  الســتثمارات  واالستشــارات 
الخاصــة في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا إلــى عهــدة الشــركة 

للخدمــات  “إنفســتكورب  الجديــدة 
للموافقــات  خاضعــا  وذلــك  الماليــة” 

الالزمة من المساهمين و”المركزي”.
وأوضــح أنه بناء علــى ذلك، ولتحوله 

أســهم  فــإن  قابضــة  شــركة  إلــى 
“إنفستكورب” العادية ستبقى مدرجة 

في بورصة البحرين.
ويرى “إنفســتكورب” أن هــذا التحول 
المدروس ســيمكنه من خدمة عمالئه 
بشــكل أفضل، والتعامــل بفعالية أكبر 
األطــراف  مــن  األوســع  قاعدتــه  مــع 
ممارســات  أفضــل  وتطبيــق  المعنيــة 

الحوكمة المؤسسية.
وتوقع إنفستكورب  أن يمنح مصرف 
البحرين المركزي موافقته على طلب 
تعديــل الهيــكل التشــغيلي، ومــن ثــم 
سيعقد البنك اجتماع جمعية عمومية 
غير عادية لطلب موافقة المســاهمين 
على برنامج تعديل الهيكل التشغيلي 

المقترح.

أطلقــت شــركة ألمنيــوم البحريــن “البــا”، المرحلــة الرابعــة من مشــروع 
تايتــن والتــي تســتهدف خفــض التكاليــف النقديــة بقيمــة 100 مليــون 
دوالر مــع نهايــة العــام 2020، كمــا أعلنــت عــن تحقيــق وفــورات بقيمة 

102 مليون دوالر خالل المرحلة الثالثة من المشروع.

وتمتــد فتــرة المرحلــة الرابعة 
شــهرًا،   24 لمــدة  للمشــروع 
حيــث تهــدف الشــركة خــالل 
هــذه الفتــرة لتحقيق وفورات 
بقيمــة 40 مليــون دوالر خالل 
العام 2019 و60 مليون دوالر 

في عام 2020.
التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
للشــركة ألبــا، تيــم مــوري “في 
فيــه  تتقــدم  الــذي  الوقــت 
تصبــح  أن  نحــو  البــا  شــركة 
فــي  لأللمنيــوم  مصهــر  أكبــر 
العالــم بطاقــة إنتاجيــة تصــل 
إلــى 1.5 مليــون طــن متــري، 

التحديــات  وضــع  علينــا  فــإن 
ألنفســنا علــى جميــع األصعدة 
الحفــاظ  مــن  نتمكــن  حتــى 
علــى تنافســيتنا وتقدمنــا في 
الصناعــة، خصوصــًا فــي ظــل 
بورصــة  فــي  األســعار  تراجــع 

لندن للمعادن عموما”.
يذكــر أن البا حققت من خالل 
مشــروع تايتن وفورات بلغت 
خــالل  دوالر  مليــون   143
المرحلــة األولى من المشــروع 
و36  ســنتين(،  مــدى  )علــى 
مليــون دوالر خــالل المرحلــة 
الثانيــة )علــى مــدى ســنتين(، 

دوالر  مليــون   102 وكذلــك 
خــالل المرحلــة الثالثة )خالل 

سنة واحدة(.

تأســـيس كيـــان للخدمـــات الماليـــة يواصـــل أعمالـــه الحاليـــة ــف ــض التكاليـ ــتهدف خفـ ــة 4 وتسـ ــالق المرحلـ انطـ

“إنفستكورب” يتحول إلى شركة قابضة 102 مليون دوالر وفورات “ألبا” في “ تايتن 3”

23 يناير 2019 األربعاء
17 جمادى األولى 1440

كشــف نائب الرئيس التنفيذي لشركة 
نفط البحرين “بابكو”، إبراهيم طالب، 
لمشــروع  اإلنشــائية  األعمــال  أن 
ممــا  أمــس  بــدأت  المصفــاة  تحديــث 
بنســبة  اإلنتاجيــة  طاقتهــا  ســيرفع 
ألــف   383 نحــو  إلــى  لتصــل   ،40%
أن  طالــب  واعتبــر  يومًيــا.  برميــل 
بابكــو تعيــش حاليــا فتــرة مهمــة جًدا 

فــي تاريخهــا رابطــا ذلك بمشــروعات 
اعتبرهــا  التــي  والمصفــاة  التحديــث 
المصافــي  بمســتوى  الشــركة  ســتضع 
تزويــد  اتفاقيــة  وكانــت  العالميــة. 
والشــرائية  الهندســية  الخدمــات 
واإلنشائية لمشروع تحديث المصفاة 
وقعــت مؤخًرا بكلفــة 4.2 مليار دوالر 
بيــن وزيــر النفــط والرئيــس التنفيذي 

ســي  ام  اف  تيكنيــب  لمؤسســة 
بفيرديهــرت.  دوغــالس  األميركيــة، 
وسيقوم كونســورتيوم تيكنيب الذي 
يضــم )شــركة تيكنيــكاس ريونيداس 
اإلسبانية وشركة سامسونج الكورية( 
بموجب االتفاقية، باستكمال األعمال 
الهندسية والشرائية واإلنشائية كافة 

للمشروع في أوائل العام 2022.

بدء األعمال اإلنشائية لتوسعة المصفاة

تيم موري

 إبراهيم طالب

أمل الحامد من المنامة

المنامة - الصناعة والتجارة

أكــد وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة زايد الزياني أن الشــراكة مــع القطاع الخاص في 
المشــاريع الســياحية الريادية والنوعية، والتي يأتي متنزه الغوص الذي أعلن عنه الممثل 
الشــخصي لجاللــة الملــك رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة ســمو الشــيخ عبدهللا بــن حمد آل 
خليفــة إحــدى ثمارهــا، هــي تكريــس لرؤيــة البحريــن االقتصادية التــي تؤكد الــدور الفاعل 

والمحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيس ومحوري لالقتصاد.

وأكــد الوزير أن إطالق هذا المشــروع الفريد 
من نوعه لهواة الغوص وللمهتمين بالسياحة 
البيئية بالشــراكة بين المجلس األعلى للبيئة 
وهيئــة البحرين للســياحة والمعــارض وديار 
المحرق وعدد من مؤسسات القطاع الخاص 
سوف يشكل إضافة هامة للبحرين ومساعي 
تعزيــز موقعهــا كوجهة ســياحية متميزة في 
المنطقــة، وذلــك بما يتضمنه من إنشــاء أكبر 
متنــزه غــوص في العالــم بمســاحة تمتد عبر 
100 ألف متر مربع، ويشتمل على طائرة من 
طــراز بوينــغ 747 تمتــد بطول 70 متــًرا، هي 

األكبــر علــى اإلطــالق التي يتــم غمرها تحت 
الماء بالمقارنة مع المشاريع األخرى المماثلة 
المقامــة فــي دول العالــم. ومــن المؤمــل أن 
يضم المتنزه باإلضافة إلى الطائرة، مجســًما 
لبيــت النوخذة وكرات الشــعاب االصطناعية 
وغيرها من المجســمات البحريــة المصنوعة 
آمنــة  بيئــة  توفيــر  فــي  تســهم  مــواد  مــن 
لنمــو الشــعاب المرجانيــة والحيــاة الفطريــة 
البحريــة، وسيشــكل تجربــة ممتعــة للســياح 
ولهــواة رياضــة الغوص خاصة مع المســاحة 
الكبيرة التي يغطيها هذا المشروع وسيسهم 

للمهتميــن  ثريــة  مــادة  توفيــر  فــي  كذلــك 
والباحثين في مجال البيئة البحرية وتنامي 
البحريــة  الحيــاة  بمكونــات  البيئــي  الوعــي 
وأهميــة الحفــاظ عليها، موضًحــا بأنه قد بدأ 
العمــل عليه حالًيا ومــن المتوقع االنتهاء من 

العمل قبل بداية موسم الصيف.

ــاص” ــخ ــدور “ال ــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة وتــأكــيــد لـ ــرؤي تــكــريــس ل

متنزه الغوص عنصر جذب سياحي

المنامة - إدامة

أعلنت شركة البحرين لالستثمار العقاري “إدامة” رعايتها االستراتيجية لفعاليات 
معــرض الخليــج للعقــار 2019 المرتقب فــي أبريل المقبل. وقــال الرئيس التنفيذي 
لشــركة إدامة أمين العريض “إن رؤية ورســالة شــركة )إدامة( تتمثالن في تعزيز 
محفظــة أصولنــا العقاريــة بمــا يتماشــى مــع مبادئنا األساســية المتعلقــة بالجودة 

والكفاءة واالستدامة. 

إن مشاركتنا األولى في الحدث العقاري 
الفرصــة  ســتتيح  البحريــن  فــي  الرائــد 
لالطــالع  والمواطنيــن  للمســتثمرين 
المتنوعــة  المســاهمة  علــى  كثــب  عــن 
المشــهد  فــي  إلدامــة  والديناميكيــة 

العقاري البحريني”.
وأضاف العريض “ســنعمل على الترويج 
مشــاريعنا  مــن  مختــارة  لمجموعــة 
ترمينــال”  “ذا  مشــروع  مثــل  الرئيســية 
الذي تم افتتاح مقهى “دوز” فيه مؤخًرا، 
المحــالت  مــن  عــدد  افتتــاح  ويرتقــب 

الخدمية المرموقة فيه قبل نهاية العام، 
ومشــروع الواجهــة البحرية ســعادة في 
المحــرق، باإلضافة إلى مشــروع مواقف 
مجمع الســلمانية الطبي ومشــروع بالج 

الجزائر”.
ويعتبــر تطويــر بــالج الجزائــر مشــروًعا 
جزيــرة  باعتبارهــا  للبحريــن  مهًمــا 
ســياحية، ليقدم مســاحة شاطئية عالية 
ومنافــذ  للمشــاة  ممــرات  مــع  الجــودة 
التجزئــة  لتجــارة  وأخــرى  ترفيهيــة 

والمقاهي والمطاعم.

ليكــون  ســعادة  مشــروع  ُصمــم  فيمــا 
واجهة بحرية عامة مع ســهولة الدخول 
توفيــر  مــع  خضــراء  وســاحات  إليهــا، 

مواقف للسيارات.

بنك إنفستكورب

الــمــقــبــل ــل  ــ ــري ــ أب ــي  ــ ف ــق  ــل ــط ــن ت  2019 ــرض  ــعـ ــمـ الـ ــة  ــخ ــس ن

“إدامة” تقدم الرعاية لـ “الخليج للعقار”

زايد الزياني

أمين العريض

أمل الحامد من المنامة )تصوير: خليل إبراهيم(

المنامة - هيئة شؤون الكهرباء والماء

افتتــح وزيــر الكهربــاء والماء عبدالحســين ميرزا صبــاح أمس مؤتمر 
“مســتجدات التكنولوجيا واالبتكار في الشــؤون القانونية في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا”، بحضور عدد من رؤســاء الشركات 
والمنظمــات وكبــار المســؤولين وأكثــر مــن 150 مشــارًكا مــن مختلــف 
الــوزارات والجهــات الحكوميــة والمؤسســات القانونيــة داخل وخارج 

البحرين.
وتحــدث ميــرزا في كلمتــه االفتتاحية عــن أن التقنيــات التكنولوجية 
الحديثــة أخــذت تغيــر الطريقــة التي نعيــش ونعمل بهــا، وبالطبع فإن 
تأثير التكنولوجيا أيًضا امتد بشكل كبير إلى الشؤون القانونية ومهنة 
ممارســة القانون، حتى إن بعض الشــركات تحاول تطوير عقود ذكية 

يمكن أن تغير نفسها بناًء على مجموعة متنوعة من المعلومات.

التكنولوجيا تستحدث عقودا ذكية

ميرزا رعى افتتاح المؤتمر
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قــال محافــظ مصــرف البحريــن المركــزي في مقابلة مــع تلفزيون “بلومبــرغ” إن بالده تلقــت أول دفعة 
من حزمة دعم بعشــرة مليارات دوالر تعهد بها حلفاء خليجيون للمملكة ) وهم الســعودية، واإلمارات 

والكويت( في العام الماضي.

وقــال رشــيد المعراج فــي دافــوس ”كان هذا ضمن 
البرنامــج الــذي اتفقنــا عليــه. الدفعــة األولــى كانت 
العــام الماضــي وأعتقــد أن هذا سيســتمر فــي العام 

الجاري“.
ولم يفصح عن حجم الدفعة األولى، مشيرا الى أن 
تفاصيــل الدعم وردت في االتفــاق بين تلك الدول 

الشقيقة والبحرين في وقته. 
وكان مســؤولون قالــوا لـــ “رويتــرز” فــي أكتوبــر أنه 
من المتوقع أن تتلقى البحرين ملياري دوالر أواخر 
العــام الماضــي، في إطار حزمة بقيمــة 10 مليارات 
والكويــت  الســعودية  بتقديمهــا  تعهــدت  دوالر 
واإلمارات. وأكد المعراج على التزام البنك المركزي 

بإمداد األسواق بالعملة الصعبة.
تزويــد  مــن  كاف  مســتوى  علــى  ”نحافــظ  وقــال 
األســواق باالحتياجات أيا كانت من حيث التجارة 

وتحويــات  األمــوال،  رؤوس  تحويــل  وإعــادة 
العامليــن“ األجانب.وأضــاف أن العملــة البحرينيــة  
مرتبطــة بالــدوالر  كمــا أن البحريــن تدعــم التدفــق 
الحــر للعمــات إذ ليــس هنــاك قيــود علــى صــرف 

العمات وما الى ذلك.
وتحــدث المعــراج عــن العاقــات االقتصاديــة مــع 
التجــاري  والتبــادل  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
بينهما، مبينا أن هناك استثمارات ضخمة للسعودية 
في البحرين وهي ) المملكة العربية  السعودية(  لها 

ثقل اقتصادي وسياسي في المنطقة.
االقتصــادي  لاســتقرار  البحريــن  رؤيــة  وبشــأن 
مســتقبا، تطــرق محافــظ المصرف المركــزي ، الى 
اإلصاحات االقتصادية القائمة على رؤية البحرين 
2030 التي تقوم على على خلق وظائف للمواطنين 

من خال جذب االستثمارات الخارجية.

  سندات مقومة بالدوالر

تمويــا  البحريــن  تجمــع  أن  المتوقــع  ومــن 

خارجيــا هــذا العــام عبر ســندات مقومــة بالدوالر 

األميركي، لكن ذلك ســيجري بوتيرة أبطأ مقارنة 
بمقدورهــا  أصبــح  إذ  الســابقة،  الســنوات  مــع 
حاليــا االعتمــاد علــى الدعــم المالــي مــن جيرانها 
الخليجيين.وقــال المعــراج إن البرلمــان يناقــش 

الميزانيــة وإن قرارا بشــأن خطــط االقتراض في 
المســتقبل ســيتوقف على نتائج تلك المناقشات، 
لكنه أضاف أن األهداف ”ستكون أدنى كثيرا من 

ذي قبل“.

دافوس - بلومبيرغ 

المعراج: البحرين تلقت أولى دفعات الدعم الخليجي
ــت واإلمـــــــــــارات ــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــة والـ ــ ــودي ــ ــع ــ ــس ــ ــا ال ــهـ ــمـ ــديـ ــقـ ــتـ ــدت بـ ــ ــه ــ ــع ــ ت

رشيد المعراج متحدثا لتلفزيون “بلومبيرغ”

كشــف وكيــل الــوزارة لشــؤون الطيــران المدنــي، محمــد الكعبــي، أن إجمالــي حركــة 
المسافرين التي شهدها مطار البحرين الدولي في العام الماضي 2018 قد تجاوزت 9 

ماليين مسافر وبزيادة قدرها 7 % مقارنة بالعام 2017.

إلقليــم  العابــرة  الطائــرات  حركــة  أمــا 
البحرين لمعلومات الطيران فشهدت نموًا 
جيــدا مــن خــال  تقديــم مركــز البحريــن 
للمراقبــة الجويــة خدماتــه ألكثــر من 624 
بزيــادة  و   2018 عــام  جويــة  رحلــة  ألــف 

قدرها 4 %  مقارنة بالفترة ذاتها 2017.
كمــا تطــرق وكيــل الطيــران المدنــي إلــى 

الشــروع فــي تنفيــذ حزمــة مــن المشــاريع 
الهامــة لتطويــر مرافــق المراقبــة الجويــة 
البحرينيــة  الكــوادر  بتدريــب  واالرتقــاء 
وتأهيلهــا بشــكل جيــد للتمكــن مــن تقديم 
مهنيــة  بــكل  الجويــة  الحركــة  خدمــات 
وبالمســتوى الــذي يكفل ســامة و انتظام 
الحركــة الجوية فى اإلقليم، مؤكدا ســعي 

شــؤون الطيران المدنــي الدائم إلى توفير 
آخــر ما توصلت إليــه التكنولوجيا والنظم 
الماحيــة لتمكين المراقبيــن الجويين من 

أداء مهماتهم على أكمل وجه.

ارتفع الرقم القياســي ألســعار المســتهلك )التضخم( خالل شــهر ديســمبر من العام 2018 
مقارنــة مــع نفــس الشــهر مــن العــام 2017 بنســبة 2 %، إذ بلــغ الرقــم القياســي ألســعار 
المستهلك 130.9 نقطة خالل شهر ديسمبر من العام 2018 مقارنة بـ 128.4 نقطة خالل 

نفس الشهر من العام السابق. 

وانخفض الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
مقارنــة   2018 العــام  مــن  ديســمبر  لشــهر 
مــع الشــهر الســابق بنســبة 0.4 %، إذ بلــغ 
الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك 130.9 
نقطة خال شــهر ديســمبر مــن العام 2018 
مقارنــة بـــ131.4 نقطــة خــال شــهر نوفمبر 

مــن نفــس العــام. ويرجــع الســبب الرئيــس 
لهذا االنخفاض النخفاض أســعار مجموعة 
الطعام والمشــروبات غير الكحولية متأثرة 
والخضــروات  الفواكــه  أســعار  بانخفــاض 
الطازجة. وبلغ متوســط االرتفاع في الرقم 
القياســي ألســعار المســتهلك خــال الفتــرة 

مــن ينايــر ولغاية ديســمبر من العــام 2018 
ما نســبته 2.1 % مقارنة بالفترة نفسها من 
العــام 2017، ويرجــع الســبب الرئيــس فــي 
هذا االرتفاع الرتفاع أسعار مجموعة النقل 

التي تأثرت بارتفاع أسعار البنزين.
كما ارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
خــال الربــع الرابع مــن العــام 2018 مقارنة 
بنفــس الفتــرة من العام 2017 بنســبة 1 %، 
إذ بلــغ الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك 
131.2 نقطــة خــال الربــع الرابــع مــن العام 
2018 مقارنــة بـــ 129.9 نقطــة خــال الربــع 

الرابع من العام 2017.

2 % ارتفاع  التضخم في ديسمبر9 ماليين مسافر يعبرون المطار 2018

حامد الزياني... تحويل المشكالت إلى فرص
ــات الـــصـــغـــيـــرة” ــ ــس ــ ــؤس ــ ــم ــ اســـتـــعـــرض تـــجـــاربـــه الــشــخــصــيــة فــــي نـــــــدوة “ال

اســتعرض رجل األعمال رئيس مجلس إدارة شــركة صناعات الزياني العضو المنتدب لميدال 
للكابــالت المحــدودة حامــد الزيانــي خــالل نــدوة لجمعيــة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
البحرينيــة، الــدروس المســتفادة مــن تجاربــه الشــخصية فــي العمــل، ومنهــا اغتنــام الفــرص 

السانحة واالستفادة منها لدخول األسواق العالمية، وتحويل المشكالت إلى فرص.

وقــال إنــه تعلم مــن تجاربه الشــخصية أهمية 
الثقــة بالنفــس، وكيفيــه تحقيق األهــداف )...( 
إن لــم يكــن لديــه هدف فلن يســتطع التمســك 
بقرارته، مؤكًدا أهمية مواصلة طلب العلم من 
المهد إلــى اللحد، والتعلم من اآلخرين وتبادل 

الخبرات معهم.
ربحيــة  غيــر  منظمــات  فــي  عضــو  والزيانــي 
منهــا تجمــع مصنعــي الكابــات العــرب، فضــا 
المؤتمــرات  مــن  العديــد  فــي  مشــاركته  عــن 
حــول العالــم، كمــا أنه أول شــخص في منطقة 
الشــرق األوســط يصبح رئيًسا التحاد مصنعي 

الكابات العالمية لمدة 3 أعوام.
الخيــري  بالعمــل  اهتمامــات  وللزيانــي 
مبــرة  إدارة  مجلــس  يــرأس  إذ  والمجتمعــي، 
راشــد الزياني الخيرية، التي استطاعت إعادة 
ترميــم أكثــر مــن 300 منــزل بالبحريــن، فضــا 
عــن تمويــل الكثيــر مــن الطلبــة الراغبيــن فــي 
إكمــال تعليمهــم، إضافــة مشــاريع أخــرى مــن 

بينها مساجد.
كمــا يــرأس مجلــس إدارة مستشــفى البحريــن 
شــخًصا   90 نحــو  يمتلكــه  الــذي  التخصصــي 
مــن داخــل وخــارج العائلــة، المقام فــي منطقة 

 20 حوالــي  إنشــائه  كلفتــه  والبالغــة  الجفيــر 
مليون دينار.

وأشــار الزيانــي إلــى قصــة إنشــاء المستشــفى 
التي مرت ببعض الصعوبات وكيف تم التغلب 

عليها واغتنام الفرص لتحقيق الهدف.

وذكــر أنــه عمل مــع والــده لمدة 5 ســنوات في 
المجموعــة منذ 1971 حتى العام 1975 بعدها 
أنشــأ مشــروعه الخاص، وهو “ميدال للكابات 
المحــدودة” الذي انطلق فــي العام 1977، وهو 
شــركة ذات ملكية مشتركة بين شركة الزياني 

للصناعات وشركة السعودية للكابات.
وأشــار إلــى أن “ميــدال للكابات بــدأت بإنتاج 
ســنوًيا  طــن  آالف   10 بنحــو  يقــدر  متواضــع 
ليصــل إلــى نحــو 400 آالف طــن ســنوًيا، أمــا 
شــركة ألمنيــوم البحريــن فــكان إنتاجهــا فــي 

ذلــك الوقــت 120 ألف طن متري من األلمنيوم 
ووصــل إنتاجهــا فــي العام الجــاري 1.4 مليون 

طن متري، وشهدنا قصة نمو الشركتين.
فــي  صعًبــا  عاًمــا  كان   2011 العــام  أن  وبيــن 
البحريــن، فبــدأت الشــركة أعمالهــا التوســعية 
ألول مــرة للوصــول إلــى األســواق الخارجيــة، 
)...( خال 6 أشــهر أنشــأنا ميدال في تركيا، ثم 
فــي أســتراليا )الذي أغلــق الحقــا( والموزنبيق، 

ودول أخرى”.
وأكــد الزيانــي أنــه مــن مؤيــدي االعتمــاد علــى 
الوظائــف  فــي  خصوصــا  البحرينيــة  األيــدي 
العليــا، مشــيرا إلى بعض القصــص التي أثبتت 
المشــروعات  إدارة  علــى  البحرينــي  قــدرة 

والشركات وإيصالها إلى سدة النجاح.
وبيــن أهميــة الثقــة بالنفــس والتفكيــر خــارج 

الصندوق لخلق أفكار جديدة ومبتكرة.

حامد الزياني متحدثا بالندوةجانب من الحضور

اختارت الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث “RoSPA” الشيخ 
محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، رئيــس شــركة غــاز البحريــن الوطنيــة )بناغاز(، 
البتروكيماويــات  لصناعــة  الخليــج  شــركة  رئيــس  جواهــري،  وعبدالرحمــن 

)جيبك(، سفيرين لجوائزها العالمية.

عالمــي  تقديــر  التكريــم  هــذا  واعتبــر 
فــي  ودورهمــا  المميــزة  لجهودهمــا 
وحمايــة  والســامة  الصحــة  مجــال 
البيئــة، واعترافــًا بنجاحهما في قيادة 
الشــركات البحرينيــة بمجالــي صناعة 
لتطبيــق  والبتروكيماويــات  الغــاز 
هدفهــا  شــاملة  إداريــة  منظومــة 
التحســين والتطويــر ورفــع معــدالت 
واإلنتاجيــة  والربحيــة  الكفــاءة 

وتخفيض المصروفات.
للجمعيــة  التنفيــذي  الرئيــس  وأشــار 
الــذي  الكبيــر  بالنجــاح   ،Errol Taylor

وجواهــري  محمــد،  الشــيخ  ســطره 
الســامة  معاييــر  بأعلــى  بااللتــزام 
والصحــة وحماية البيئــة، وجعل هذه 
المبادئ واحــدة من أهم قواعد العمل 
بشــركتيهما األكثــر نجاحــًا بالمنطقــة. 
و”جيبــك”  “ناغــاز”  فــوز  إلــى  ونــوه 
بالعديــد من جوائز “RoSPA”، بما في 
ذلك درع السير جورج إيرل المرموق.
إلــى  وتابــع “منــذ انضمــام الشــركتين 
“RoSPA” قبــل 25 عامــًا، كنــت علــى 
لهمــا  الملهمــة  بالقيــادة  ودرايــة  علــٍم 
مؤسســتان  مجــرد  ليســت  وإنهمــا 

أيضــا  وإنمــا  رائدتــان،  صناعيتــان 
حيــث  مــن  ونموذجيتيــن  مثاليتيــن 
الســامة  بقضايــا  المتعلــق  نهجهــا 

والبيئة وخدمة المجتمع”.
وأكــد أن دعوتهمــا ليصبحــا ســفيرين 
لجوائــز “RoSPA” ســوف ينضمــا إلــى 

مجموعــة مختــارة مــن رواد األعمــال 
األكثر نجاًحا على مستوى العالم.

Ro� “ومجتمــع الحائزيــن علــى جوائز 
SPA” العالميــة يتألــف مــن 7 ماييــن 
فــي  يعملــون  وعائاتهــم،  موظــف 
مؤسســات وشــركات تتواجــد في 32 

دولة.
 ،Jordn of Bournville ووجــه اللــورد
نائــب الرئيــس فــي “RoSPA” الدعوة 
وجواهــري  محمــد  الشــيخ  مــن  لــكل 
لحضــور حفل االســتقبال الذي أقامته 
الجمعيــة بدبــي، بالتعــاون مع مجلس 

االمتحانات الوطني للسامة السامة 
والصحة المهنية “نيبوش”.

وفــي تعليــق لهما علــى هــذا االختيار، 
وجواهــري  محمــد،  الشــيخ  اعتبــر 
التكريم ليس لشــركتيهما فحسب، بل 
للصناعة البحرينية ككل، كما أنه يأتي 
لُيثبــت مــن جديــد المســتوى العالمــي 
الرفيــع التي باتت تتمتع به الشــركات 

البحرينية بمجال السامة.

سترة - جيبك

”RoSPA“ محمد بن خليفة وجواهري سفيرين لـ

تكريم عبدالرحمن جواهريتكريم الشيخ محمد بن خليفة

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونيةالمحرق - الطيران المدني

محمد الكعبي

المحرر االقتصادي من سار |    )تصوير: خليل إبراهيم(

تقديًرا 
لجهودهما 

في نشر ثقافة 
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+973 17111504
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عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان
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القيد: 86122  -  تاريخ: 10/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري سوريل لمستحضرات التجميل ذ.م.م

القيد: 117810-1  -  تاريخ: 25/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018 - 181343( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة كي أي أم سوفت وير ديفلوبمنت ذ.م.م

القيد: 65926  -  تاريخ: 21/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الرابع لشركة مزاين للمقاوالت ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���يد اصحاب ش���ركة س���وريل لمس���تحضرات التجميل ذ.م.م المسجلة بموجب 
القي���د رق���م 86122، طالبي���ن تغيي���ر االس���م التجاري من  س���وريل لمس���تحضرات 
التجميل ذ.م.م إلى شركة ميبا صالون وأكاديمية الشرق األوسط للتجميل ذ.م.م
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���يد صاحب ش���ركة بش���أن تغيير االسم التجاري لش���ركة كي أي أم سوفت وير 
ديفلوبمنت ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رقم 117810-1، طالبين تغيير االس���م 
التج���اري من  ش���ركة كي أي أم س���وفت وي���ر ديفلوبمن���ت ذ.م.م إل���ى أم.أيه.كيه. 

للخدمات االكترونية ذ.م.م
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة اصح���اب ش���ركة مزاي���ن للمق���اوالت ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القي���د رقم 
65926، طالبين تغيير االس���م التجاري للفرع الرابع من ش���ركة مزاين لنقل االثاث 

ذ.م.م إلى مزين ايفينس
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )183685( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة شنغلي تويز ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
السيد / qing guo باعتباره المصفي القانوني لشركة شنغلي تويز ذ.م.م، المسجلة 
كش���ركة ذات مس���ؤولية محدودة بموجب القيد رقم 96123-1، طالبا إشهار 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.

20/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل

)CR2019 - 5392( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري، فعلى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: مريم احمد عبدهللا عيد

االسم التجاري الحالي: مطعم دار الديرة
االسم التجاري المطلوب: مطعم انوار اليمن

األنشطة التجارية المطلوبة: أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
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شقة / محل
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540

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
شركة رضوان الدارة المطاعم ذ.م.م

سجل تجاري رقم 98381

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
شركة رضوان الدارة المطاعم ذ.م.م، والمسجلة موجب القيد رقم 98381 بتصفية 

الشركة اختياريا وتعيين جعفر محمد عبدهللا صالح العصفور كمصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباته���م إلي���ه، مدعومة بالمس���تندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نش���ر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

جعفر محمد عبدهللا صالح العصفور
)+973( 39432349

radhwanbakery@gmail.com

21/12/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -8831( اعالن رقم
تنازل -  عن المحل التجاري

تق����دم إلين����ا  الس����ادة درة احم����د منص����ور الرق����م الش����خصي 850703131 بتحويل 
المح����ل التج����اري التال����ي إل����ى الس����ادة/ نس����يمة ناص����ر عبدالوه����اب رج����ب الرق����م 

الشخصي 580133010
فعلى كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: مؤسسة القمرة للمقاوالترقم القيد: 102700-1
نوع النشاط: تشييد المباني

العنوان: شقة :15 - مبنى 1330 - طريق: 4149 - مجمع 441 السهلة الشمالية
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شهيد فلسطيني وجريح 
إسرائيلي عند حدود غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع 
غزة مقتل مواطن وإصابة اثنين آخرين 

في قصف إسرائيلي أعقب إصابة ضابط 
من الجيش اإلسرائيلي في إطالق نار قرب 

الحدود مع القطاع. وتحدثت إذاعة األقصى 
الفلسطينية، عن وقوع عدد من اإلصابات 

جراء القصف شرقي البريج الذي استهدف 
نقطة رصد تابعة لحركة حماس. وأعلنت 

إسرائيل عن إصابة ضابط في إطالق نار وقع 
ظهر الثالثاء قرب السياج الفاصل مع قطاع 

غزة، أعقبه قصف مدفعي لموقع حماس قرب 
مخيم العودة وسط القطاع. وبحسب الجيش 

اإلسرائيلي، فإن إصابة الضابط طفيفة، وقد 
حدثت خالل “أعمال عنيفة في جنوب قطاع 

غزة شملت رشق الحجارة باتجاه الجنود”.

حذر طهــران مــن مواصلة انتهــاك حرية واســتقالل العراق

بومبيو: تشكيل تحالف ضد إيران و “داعش”

أكد وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أن اإلدارة األميركية تعمل على “مواجهة مغامرات النظام اإليراني”، من خالل تشكيل تحالف يستهدف طهران وكذلك 
تنظيم “داعش”. وأضاف بومبيو في كلمة أمام المنتدي االقتصادي العالمي في دافوس عبر القمر الصناعي “ســنحتاج إلى تحالفات لضمان االســتقرار في الشــرق 

األوسط”. وحذر بومبيو من أن إيران تمثل “تهديدا حقيقيا”، مشددا على أنها ال تزال تسعى جاهدة؛ للحد من حرية العراق واستقالله.

اإليرانيــة  الجمهوريــة  “تهديــد  وقــال 
حقيقي جدا في اليمن وسوريا ولبنان. 
إيــران أيضــا تســعى جاهــدة للحــد مــن 
حريــة العراق واســتقالله، فــي كل هذه 

األماكن ال تزال إيران عنصرا فاعال”.
كمــا تطــرق وزيــر الخارجيــة األميركــي 
إلــى الملــف اليمنــي، إذ أعــرب عــن أمله 
األزمــة  ملــف  فــي  تقــدم  تحقيــق  فــي 

اليمنية.
الفلســطيني،  بالملــف  يتعلــق  وفيمــا 
“طرقــا”  هنــاك  أن  بومبيــو  أوضــح 
لتشــجيع الفلسطينيين واإلســرائيليين 

علــى اســتئناف الحــوار، مضيفــا “هنــاك 
بيــن  المفاوضــات  الســتئناف  جهــود 

الفلسطينيين واإلسرائيليين”.
وعــن الوضــع في الشــرق األوســط، أكد 
بــالده  أن  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر 
تحتــاج إلــى تحالفات مــع بعض الدول؛ 
من أجل ضمان اســتقرار منطقة الشرق 
األوسط. وأضاف “نحتاج إلى تحالفات 
ضمــان  أجــل  مــن  الــدول؛  بعــض  مــع 
اســتقرار منطقة الشرق األوسط. نعمل 
علــى تحالــف يمكــن الــدول في الشــرق 
األوســط بأن تدافع عن نفســها مجتمعا 

مع الواليات المتحدة”.
وتابــع “أخذنا وعودا مــن جميع حلفائنا 
فــي المنطقــة، وهذا يعتبــر عنصرا مهما 

في معالجة المشاكل في المنطقة”.
وكان الوزيــر األميركــي قد اتهــم إيران 
تهديــد  بتشــكيل  الماضــي  األســبوع 
تحذيراتــه  تحديهــا  بعــد  صاروخــي، 
ومضّيهــا قدمــا فــي محاولــة وضع قمر 
بــاءت  لكنهــا  المــدار،  فــي  اصطناعــي 

بالفشل.
وكرر بومبيو اتهامه إيران بخرق القرار 
األمــن  مجلــس  أصــدره  الــذي   2231

الدولي عام 2015 دعما لالتفاق النووي 
الكبــرى،  والــدول  بيــن طهــران  المبــرم 

والذي خرجت منه الواليات المتحدة.
وكتــب بومبيــو علــى تويتــر أن “النظام 
اإليراني تحدى المجتمع الدولي والقرار 
2231 الصــادر عن مجلــس األمن التابع 
لألمــم المتحــدة، بقيامــه بعملية إطالق 
إلــى الفضــاء”. وتابع بومبيــو بالقول إن 
مــرة  “تظهــر  الصــاروخ  إطــالق  عمليــة 
جديدة أن إيران تسعى للتمتع بقدرات 
تهديــدا  تشــكل  متطــورة،  صاروخيــة 

ألوروبا والشرق األوسط”.

دافوس ـ وكاالت

غزة ـ وكاالت

اتهم بومبيو إيران باالستمرار في انتهاك استقالل العراق

كييف ـ أ ف بالقدس المحتلة ـ وكاالتبرلين ـ وكاالت

أعربــت المستشــارة األلمانيــة أنغيــال ميركل عن أملهــا في تعزيز التعــاون الدفاعي مع 
فرنسا، والعمل معها على تشكيل جيش أوروبي موحد وتنسيق السياسيات الخارجية.

وقالــت ميــركل خــالل مؤتمــر صحافــي مع 
الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون عقب 
اجتماعهمــا لتوقيع معاهدة صداقة جديدة 
بين البلدين “نريد المشــاركة مع فرنســا في 
تشــكيل جيــش أوروبــي، ويجب أن ننســق 
“نريــد  وأضافــت  الخارجيــة”.  سياســتنا 
تعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا وتصدير 
األســلحة معــا”. مــن جانبــه، قــال الرئيــس 
الفرنســي ماكرون “في الوقت الذي تجتاح 
فيــه الحركات القوميــة أوروبا وفي الوقت 

صعبــا،  “بريكســت”  فيــه  نعيــش  الــذي 
أن  وألمانيــا  فرنســا  علــى  يجــب 
تؤكدا على وجهتهما واتحادهما”. 
للمعاهــدة  “وفقــا  أنــه  وأضــاف 

الجديــدة مــع برليــن، ســيتم تعزيز 
التقــارب بيــن البلدين فــي المناطق 
الحدودية”. وقام الطرفان بالتوقيع 

علــى معاهــدة “آخــن” الجديــدة، إذ وقع من 
الجانب الفرنسي وزير الخارجية جان إيف 
لودريــان، والرئيــس ماكرون، في حين وقع 
من الجانب األلماني وزير الخارجية هايكو 
ماس، والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل.

ويــرى خبــراء أن هــذه المعاهــدة الجديــدة 
هــي لتوطيــد العالقــة الفرنســية األلمانيــة 
وتوجيه رسالة دعم لبناء االتحاد األوروبي 

في مواجهة تصاعد النزعات القومية.

ومعاهدة “التعاون  «
والتكامل الفرنسية األلمانية” 

تأتي استكماال لمعاهدة 
اإلليزيه الموقعة العام 1963 
بين الجنرال ديغول وكونراد 

آديناور، والتي أرست 
المصالحة بين البلدين بعد 

الحرب العالمية الثانية.

أصــدرت محكمــة إســرائيلية في القدس أمــس الثالثاء حكمــا بالحجز المؤقت 
على قطعة أرض في القدس الشرقية تعود ملكيتها جزئيا للرئيس الفلسطيني 

الراحل ياسر عرفات.

وجــاء القــرار الصــادر عــن المحكمــة بنــاء 
علــى دعوى قضائية رفعتها عائالت وأســر 
قتلى إســرائيليين طالبــوا فيها بتعويضات 
ماليــة من خالل يمكن تحصيلها من العقار 
المســجل باســم ياســر عرفات، الــذي تصل 
مســاحته إلى نجو 2.7 دونم ويقع معظمه 

داخل مقبرة في جبل الزيتون.
وكان عرفــات وآخــرون قــد ورثــوا قطعــة 
األرض هــذه، وتقــدر حصتــه مــن الميــراث 

العقــار  بأقــل مــن نصــف مســاحة 
بيــن  يتــم تقســيمه  لــم  الــذي 
أصــدر  ذلــك  ورغــم  الورثــة. 
بالحجــز  الحكــم  القاضــي 

مؤقتــا على كامل العقار، وفقا 
هآرتــس  ذكرتــه صحيفــة  لمــا 

اإلسرائيلية. وزعم المدعون، 

وهــم 8 عائــالت إســرائيلية، أنــه فــي حــال 
فــازوا فــي القضيــة ســيكون مــن الصعــب 
تحصيــل تعويضــات مــن جــزء مــن العقار، 
ولذلك طالبوا بوضع العقار كله قيد الحجز 

حتى يتم تحصيل التعويضات.

ولم يلق قرار المحكمة قبوال  «
لدى محامي الدفاع عن السلطة 

الفلسطينية يوسي أرنون، وقال 
إن األرض غير مسجلة لدى أي 
دائرة إسرائيلية، لكنها مسجلة 

لدى السلطة الفلسطينية، 
وال يحق مثل هذا القرار 
لصالح عائالت القتلى 
اإلسرائيليين، الذين 
ال يستطيعون أيضا 

الوصول إلى ذلك العقار.

أعلنــت رئيســة الــوزراء األوكرانيــة الســابقة يوليــا تيموشــنكو أمــس الثالثــاء 
ترشــحها رســمًيا لالنتخابــات الرئاســية، في حيــن تؤكد آخر اســتطالعات الرأي 

تقدمها بمواجهة الرئيس المنتهية واليته بترو بوروشنكو.

وتيموشــنكو شــخصية سياســية مهمــة في 
الســاحة السياســية األوكرانية في العقدين 
األخيريــن، وباتــت معروفــة دولًيــا لدورهــا 
فــي الثورة البرتقاليــة العام 2004. وأعلنت 
خالل لقاء لحزبها “باتكيفشتشينا” )الوطن( 
“سأترشح للرئاسة”، لتحظى بهتافات تأييد 
مــن الحضــور. وتثيــر السياســية البالغة من 
السياســة  فــي  انقســامات  عاًمــا   58 العمــر 
األوكرانيــة، وأقــرت خــالل إعالن ترشــحها 

أنهــا ارتكبــت “أخطــاء” أوصلتهــا إلــى 
رئاســة الــوزراء مرتيــن، كمــا دخلت 
الســجن أيًضــا. وقالت أمام الحشــد 
األوكرانيــة  باألعــالم  لــوح  الــذي 

“ربمــا  واألزرق  األصفــر  باللونيــن 
لكننــي  أحياًنــا،  خطــأ  ارتكــب 
أكــون صادقــة”. وتابعــت “اليوم 

ندخــل حقبــة جديدة من النجاح والســعادة 
الحقيقيــة  المســيرة  ونبــدأ   )...( واالزدهــار 
وتتوقــع  أوكرانيــا”.  وعظمــة  تقــدم  نحــو 
فــي  تيموشــنكو  فــوز  الــرأي  اســتطالعات 
انتخابات 31 مارس، مع العلم أن ال مرشــح 
عــن  ملمــوس  بشــكل  متقــّدم  اآلن  حتــى 
نظرائــه. وتحظــى تيموشــنكو بدعــم 16 % 
مــن الذيــن شــملتهم اســتطالعات الرأي في 
هذه االنتخابات التي تجري على دورتين، 
متخطية بوروشــنكو الذي أعلن 14 

% عن تاييدهم له.

وتولت تيموشنكو الشهيرة  «
بجدائل شعرها التقليدية على 

طريقة الفالحين منصب رئاسة 
الوزراء مرتين في ظّل 

رئاسة فكتور يوتشينكو.

يوليا تترشح لرئاسة أوكرانياحجز مؤقت لعقار مملوك لعرفاتميركل تسعى لجيش أوروبي موحد

23 يناير 2019 األربعاء
17 جمادى األولى 1440
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عمان ـ بترا

روما ـ وكاالت

أعلــن الديــوان الملكــي األردنــي، الثالثــاء، عــن تعديــل جديــد فــي حكومــة رئيــس 
الوزراء عمر الرزاز، شــمل 4 حقائب وزارية، هي التعليم العالي والشــؤون البلدية 

والسياحة والنقل.

ونــص المرســوم الملكــي الذي نشــرته 
علــى  )بتــرا(  األردنيــة  األنبــاء  وكالــة 
وزيــرا  المعانــي  ســالم  وليــد  تعييــن 
للتعليــم  ووزيــرا  والتعليــم  للتربيــة 
وذكــرت  العلمــي.  والبحــث  العالــي 
تعيــن وليــد محيــي  تــم  أنــه  الوكالــة 
الدين المصري وزيرا للشؤون البلدية، 

ومجد محمد شــويكة وزيرا للسياحة 
واآلثــار، وأنمار فؤاد الخصاونة وزيرا 
للنقــل. وأدى الــوزراء الجــدد اليميــن 
األردنــي  العاهــل  أمــام  الدســتورية 
الــرزاز،  بحضــور  الحســينية،  بقصــر 
ورئيــس الديــوان الملكــي، وعــدد مــن 

المسؤولين بالديوان.

واصــل نائــب رئيس الــوزراء اإليطالــي ماتيو ســالفيني، أمس الثالثــاء الحرب 
الكالميــة بيــن رومــا وباريس. وقال إن فرنســا ال ترغب في تهدئة األوضاع في 

ليبيا التي يمزقها العنف؛ بسبب مصالحها في قطاع الطاقة.

التلفزيونيــة  للقنــاة  ســالفيني  وقــال 
الخامســة “فــي ليبيا.. فرنســا ال ترغب 
بســبب  ربمــا  الوضــع  اســتقرار  فــي 
تضــارب مصالحها النفطية مع مصالح 

إيطاليا”.
وأتى هذا التصريح التصعيدي بعد أن 

اســتدعت وزارة الخارجيــة الفرنســية 
السفيرة اإليطالية بعد أن اتهم لويجي 
لرئيــس  آخــر  نائــب  وهــو  مايــو،  دي 
بإشــاعة  باريــس  اإليطالــي،  الــوزراء 
الفقر في إفريقيا والتســبب في تدفق 

المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.

األردن... تعديل وزاري على حكومة الرزاز

إيطاليا: فرنسا ال ترغب باستقرار ليبيا

القاهرة ـ أ ف ب عواصم ـ وكاالت

أعلنت الســلطات المصرية أمس الثالثاء مقتل 64 إرهابيا في عمليات عســكرية ومداهمات للجيش والشــرطة ُنفذت في ســيناء 
ودلتا النيل في الفترة الماضية أسفرت أيضا عن مقتل 7عسكريين.

“العمليــات  إن  بيــان  فــي  الجيــش  وقــال 
النوعية على مدار الفترة الماضية أسفرت 

عن القضاء على 44 فردا تكفيريا”.
بحوزتهــم  “عثــر  الجيــش  أن  وتابــع 
)التكفيرين( على عدد من البنادق مختلفة 
األعيــرة وعبــوات ناســفة معــدة للتفجيــر 
وحــزام ناســف بنطــاق الجيشــين الثانــي 
والثالث” في ســيناء. كذلــك أضاف البيان 
أنــه “في ضربة اســتباقية لقوات الشــرطة 
المدنيــة، تم تنفيذ عملية نوعية بواســطة 
عناصر األمن الوطني أسفرت عن القضاء 
علــى 15 فردا تكفيريا شــديدي الخطورة” 

في شمال سيناء أيضا.
“استشــهاد  الجيــش  أكــد  المقابــل،  وفــي 
ضابــط و6 جنــود أثناء االشــتباك وتطهير 
البــؤر اإلرهابية”.  وبعيدا عن شــبه جزيرة 

ســيناء، أعلنــت وزارة الداخليــة فــي بيان 
بعــد ظهــر الثالثــاء “القضــاء علــى خليــة 
إرهابية إخوانية بمحافظة القليوبية )في 

دلتا النيل( ومصرع 5 من عناصرها”.

ومنــذ اإلطاحة بالرئيس اإلســالمي محمد 
مرســي في يوليو 2013، تــدور مواجهات 
ومجموعــات  األمــن  قــوات  بيــن  عنيفــة 

متطرفة.

لم تتوقف اعتداءات ميليشيات الحوثي اإليرانية على المواطنين في مدينة الحديدية غربي اليمن، على الرغم من سريان وقف 
إطالق النار في المدينة منذ 18 ديسمبر الماضي.

ورصــد تقريــر يمنــي حديث مقتــل وإصابة 
410 مواطنيــن جــراء ارتــكاب ميليشــيات 
الحوثــي اإليرانيــة 688 خرقــا في محافظة 
الحديــدة، مــن 18 ديســمبر حتــى 19 ينايــر 
خليــة  عــن  صــادر  تقريــر  وأوضــح   .2019
التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور 
الحديــدة، أن هــذه الخــروق، التــي ارتكبتها 
مليشيات الحوثي اإليرانية، أدت إلى مقتل 

48 مواطنا وإصابة 362 آخرين.
وأشــار التقريــر، إلــى أن الخــروق الحوثيــة 
أنــواع  مختلــف  باســتخدام  مســتمرة 
المواطنيــن  منــازل  وتســتهدف  األســلحة، 
دعــم  قــوات  ومواقــع  العامــة  واألماكــن 

الشرعية اليمنية.
وأكــد أن الميليشــيات مســتمرة فــي تعزيــز 
مواقعهــا الدفاعيــة عــن طريــق زرع األلغــام 

عنــد  البريــة  والممــرات  الخنــادق  وحفــر 
المداخل والمواقع الرئيســة. وأشــار التقرير 
إلــى أن الميليشــيات تهــدف مــن خالل هذه 
قــوات  اســتفزاز  إلــى  المتزايــدة  الخــروق 
الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد 

واضح منها إلفشال اتفاق ستوكهولم. ودعا 
التقرير مبعوث األمم المتحدة لليمن مارتن 
الالزمــة  الخطــوات  اتخــاذ  إلــى  غريفيــث، 
والجديــة للضغــط على ميليشــيات الحوثي 
االنقالبية؛ من أجل وقف انتهاكاتها للهدنة.

العمليات النوعية أسفرت عن القضاء على 44 فردا تكفيريا )أرشيفية( الحوثيون ارتكبوا أكثر من 600 خرق في شهر

مداهمــات للجيــش والشــرطة فــي ســيناء ودلتــا النيل 688 خرقــا في الحديدة خالل شــهر... والضحايا بالمئات
مصر تصفي 64 إرهابيا انتهاكات حوثية بالجملة



موسكو ـ أ ف ب

قتــل 3 مــن أفراد طاقم مقاتلة روســية وأصيب طيار رابع حين تحطمت 
المقاتلــة خــالل طلعة تدريبية أمس الثالثاء في شــمال غرب البالد، على 
ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بعد أيام قليلة من تصادم بين طائرتين 

قتل خالله طياران.

الــوزارة إّن “طائــرة مــن طــراز  وقالــت 
بعــد  بصعوبــة  هبطــت   3 إم   22 تــو 
طلعــة تدريبيــة بســبب تســاقط الثلوج 
فتحطمــت لدى الهبــوط”، على ما نقلت 

عنها وكالة تاس لألنباء.
وتابعــت “تم نقــل طيارين اثنين لمرفق 
طبــي، ولقــي اثنــان مــن أفــراد الطاقــم 
مصرعهمــا” إثــر الحــادث الــذي وقع في 
منطقة مورمانســك شــمال غرب البالد. 
ثــم أبلغ مســؤول في مستشــفى تراوما 
الوكالــة أّن طيــارا ثالــث توفــي متأثــرا 

بجروحه.
عــن  الروســية  األنبــاء  وكاالت  ونقلــت 
مصادر قولها إّن أجهزة الطوارئ تحاول 

إخماد حريق في موقع الحادث.

والمقاتلة “تو 22 إم 3” قاذفة  «
إستراتيجية بعيدة المدى تم 

تطويرها في سبعينات القرن 
الفائت. وشارك عدد منها في 

العمليات العسكرية الروسية 
في سوريا. ويضم طاقم الطائرة 

4 أفراد.

شيكاغو ـ اب

قالت الشرطة إن شخصا على األقل قتل في إطالق نار داخل مركز تجاري في 
ضواحــي مدينــة شــيكاغو في والية إلينوي بالواليــات المتحدة، وفق ما ذكرت 

وسائل إعالم أميركية محلية، أمس الثالثاء.

وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي 
“أورالنــدو  مركــز  فــي  النــار  أطلــق 
بــارك” التجاري ال يزال طليقا، وفق 
ما ذكرت صحيفة “ميامي هيرالد”، 
وأن الرجــل القتيــل يبلــغ مــن العمر 

19 عاما.
أن  األميركيــة  الشــرطة  وأفــادت 
القتيــل أصيــب بالرصــاص وتمكــن 
مــن الهــرب قبــل أن يســقط خــارج 
متجر لبيع المالبس. وتوفي الرجل 

في وقت الحق في المستشفى.
وقــال نائــب قائد الشــرطة جوزيف 

أصيــب  المــارة  أحــد  إن  ميتشــل 
جــراء  مــن  رجليــه  فــي  بجــروح 
الحــادث، ووصف إطــالق النار بأنه 

“حادث معزول”.

وأظهرت تسجيالت كاميرات  «
المراقبة رجال يهرب من المركز 
التجاري، لكن من غير الواضح 
ما إذا كان يواصل مشًيا على 

األقدام أو يدخل بالسيارة. 
وأوضح ميتشل أن التسجيالت 

تشير إلى أن مطلق النار كان 
يعرف الضحية وأنه كان 

“مستهدفا”.

موسكو ـ وكاالت

رفضــت محكمــة فــي موســكو، أمــس الثالثــاء، طلــب إخــالء ســبيل األميركــي 
البريطاني بول ويالن الذي أوقف في نهاية ديسمبر في موسكو واُتهم بالتجسس.

ليفورتوفــو  محكمــة  قاضــي  وقــال 
إن  برونياكيــن،  ديمتــري  فــي موســكو 
إخــالء  أجــل  )مــن  الدفــاع  “اســتئناف 
بحضــور  وذلــك  ُرفــض”،  الســبيل( 
األميركــي البريطانــي البالــغ مــن العمــر 
منــذ  مــرة  ألول  ظهــر  الــذي  عاًمــا   48
توقيفــه. ومثــل ويــالن مرتديــا قميصا 
أزرق وســرواال غامــق اللــون في قفص 
زجاجــي، بحســب اإلجــراءات المطبقة 

على المشتبه بهم في روسيا.
وفــي وقــت ســابق، كان محامي ويالن 
أكــد أنه كان يمتلك معلومات حساســة 

متعلقة بروسيا عند اعتقاله.

وقال المحامــي فالديمير زيريبينكوف 
كثيــرا  روســيا  يــزور  كان  ويــالن  إن 
وطلــب من شــخص مجهول أن يرســل 
له شــيئا عبر البريــد اإللكتروني يتناول 

كيفية القيام بجولة في أنحاء البالد.

ويالن البالغ من العمر 48 سنة  «
فصل من مشاة البحرية؛ بسبب 

سوء السلوك، ويعمل مدير 
أمن عام لشركة أميركية تصنع 

قطع غيار سيارات.  وتم القبض 
على بول ويالن، وهو فرد سابق 

في مشاة البحرية األميركية، 
في موسكو في نهاية ديسمبر 

الماضي.

مقتل 3 عسكريين إثر 
تحطم مقاتلة روسية

إطالق نار بمركز تجاري 
أميركي

تمديد حبس “جاسوس” 
أميركي بروسيا

تركيا... الحزب الحاكم يتالعب بقوائم الناخبين

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

مع اقتراب موعد االنتخابات البلدية في مارس المقبل، تشهد تركيا جداًل حول صحة قوائم 
الناخبيــن، مــا بيــن اتهامات من أحــزاب المعارضة للحزب الحاكم بالتالعــب بقوائم الناخبين، 
ورد الحزب الحاكم على مناوئيه باتهامات مماثلة. استحقاق انتخابي جديد تستعد له تركيا 
فــي ربيعهــا المقبــل، ويشــكل تحدًيــا للقوى السياســية في االنتخابــات البلديــة. وكما في كل 
انتخابــات، يثــور جــدل واتهامــات بين األحزاب الرئيســية المتنافســة. وقوائــم الناخبين هي 
أحدث نقاط الخالف، فأحزاب المعارضة شككت في صحة القوائم، وساقت اتهامات لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم بإدراج ناخبين يقيمون في الشــقة الســكنية ذاتها، أو في مناطق لم 
يعودوا يســكنون فيها. ويقول الكاتب في صحيفة “جمهورييت” مصطفى كمال إردم أوغلو 
“في كل وقت نواجه مشاكل عدة في لوائح الناخبين في بلدنا، وُقبيل هذه االنتخابات نرى 
أنــه يوجــد تالعــب بلوائــح الناخبيــن، إذ تم وضع أســماء ناخبين متوفين وأشــخاص ليســوا 
موجوديــن فــي العناوين المســجلة”. وفيما تؤكــد المعارضة أن المخالفــات تتركز في مناطق 
خِسر فيها حزب العدالة التنمية من قبل بهامش بسيط، فإن الحزب الحاكم أشار بدوره إلى 

تالعب أحزاب المعارضة بقوائم االنتخابات.

موسكوواشنطنموسكو

حــذر موقــع أميركــي مــن اندالع حرب كبرى في الشــرق األوســط، تنطلق من ســوريا، مشــيرا إلى أن حروب الوكالة تســير نحو 
مواجهــة مباشــرة، ربمــا تجــر إليهــا عدة دول. وأعلن الجيش اإلســرائيلي أنه قصف أهداف تابعة لفيلــق القدس اإليراني داخل 

األراضي السورية، محذرا دمشق من محاولة استهداف األراضي أو القوات اإلسرائيلية”.

وارتفــع عدد قتلــى الغارات اإلســرائيلية، 
التي اســتهدفت مواقع عســكرية إيرانية 
وســورية قرب دمشــق وجنوبهــا، إلى 21 
بحســب  “إيرانيــون”،  معظمهــم  قتيــال، 
حصيلة جديدة أوردها المرصد الســوري 

لحقوق اإلنسان، أمس الثالثاء.
وأوضــح المرصــد أن الضربــات اإلســرائيلية 
والذخائــر  للصواريــخ  “مخــازن  اســتهدفت 
تابعــة للقــوات اإليرانيــة وحلفائهــا بالقــرب 
الدفــاع  مراكــز  إلــى  إضافــة  دمشــق،  مــن 
الجوي السوري على مشارف العاصمة وفي 

الجنوب”.
وقــال رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن 
مواقــع  اســتهدفت  الضربــات  إن  نتنياهــو 
عســكرية أقامتها إيران في دمشــق، مضيفا 

“سنضرب كل من يهدد بمحونا”.

الحرب الكبرى

نشر موقع معهد السالم األميركي )يو إس آي 
بــي( تقريرا حذر فيه من أن إيران وإســرائيل 
ســوريا،  فــي  كبــرى  مواجهــة  نحــو  تتجهــان 
مشــيرا إلــى أن إســرائيل لديهــا قلــق دائم من 
حدودهــا  علــى  اإليرانــي  العســكري  الوجــود 

الشمالية، خصوصا في سوريا.
ولفــت الموقــع إلــى أنه رغــم تاريــخ العالقات 
بيــن طهران ودمشــق يرجع إلى العــام 1979، 
عمقــا  أكثــر  أصبحــت  العالقــات  تلــك  أن  إال 
منــذ انــدالع الحــرب األهلية في ســوريا العام 
دعمــا  قدمــت  إيــران  أن  إلــى  مشــيرا   ،2011
األخيــرة  الســنوات  خــالل  لدمشــق  كبيــرا 

عسكريا واقتصاديا.
بــأن  احتمــاالت  وجــود  إلــى  الموقــع  ولفــت 

تتحــول حــروب الظــل في ســوريا إلــى حرب 
إقليمية مفتوحة.

وأوضح الموقع أن إســرائيل نفذت منذ العام 
2013 أكثر من 100 ضربة جوية ضد القوات 
اإليرانية وحلفائها في سوريا، شملت الهجوم 
التــي تالهــا  العســكري،  التيفــور  علــى مطــار 
إســقاط الدفاعــات الجويــة الســورية مقاتلــة 

إسرائيلية طراز “إف 16”.

أهداف إيران وإسرائيل

وقــال الموقــع إن لــكل مــن إيــران وإســرائيل 
منهمــا  ولــكل  ســوريا،  فــي  خاصــة  أهدافــا 
محاذيــر، مشــيرا إلــى أن هــدف إســرائيل هــو 
فــي  اإليرانيــة  القــوات  مواقــع  عــن  الكشــف 
ســوريا والتعــرف علــى حجمهــا خصوصا في 
وضــع  إلــى  إســرائيل  وتســعى   .2018 العــام 

خطــوط حمراء للقــوات اإليرانية في ســوريا 
إســرائيل،  تهديــد  علــى  قدرتهــا  مــن  والحــد 

السيما فيما يتعلق بالمنشآت الصاروخية.
وتســعى إســرائيل إلــى تدمير تلك المنشــآت؛ 
لحرمــان إيــران مــن اســتخدامها فــي إطــالق 
إســرائيل،  ضــد  التوجيــه،  دقيقــة  صواريــخ 
حسب الموقع. أوضح الموقع أن هدف إيران 

مــن الوجــود فــي ســوريا عســكريا، هــو زيادة 
نفوذها في المنطقة، وتأمين ممر بري يســمح 
لها بالوصول إلى البحر المتوسط عبر سوريا.
وقــال الموقــع إن إســرائيل تفضــل مواجهــة 
“حــزب هللا” وإيــران فــي ســوريا وليــس فــي 
لبنان، خصوصا منذ 2011، مشيرة إلى الحرب 
أمــام  المجــال  فتحــت  ســوريا  فــي  األهليــة 

الدولتيــن لخــوض حــرب وكالــة ومواجهــات 
غيــر مباشــرة المتــالك النفــوذ فــي المنطقــة. 
وأضــاف “كانــت تلك الحرب تجــري في لبنان 
قبــل العام 2011؛ ألن الحدود الســورية كانت 
هادئــة خــالل تلــك الفتــرة”، أمــا اآلن فأصبــح 
بإمكان إســرائيل اســتخدام الحرب الســورية 
ذريعة لتنفيذ هجمات ضد مواقع “حزب هللا” 

اللبناني والقوات اإليرانية.
وتمتلــك إيــران وجودا عســكريا غير مســبوق 
فــي ســوريا يصــل إلــى آالف عدة مــن الجنود 
القــدس،  فيلــق  مــن  خصوصــا  والمقاتليــن، 
حسب التقرير، الذي أوضح أنها خسرت نحو 

550 فردا منهم خالل وجودهم في سوريا.

الخطر األكبر

فــي  األكبــر  الخطــر  أن  مــن  الموقــع  حــذر 
المواجهــة بيــن إســرائيل وإيــران فــي ســوريا 
هــي وصــول المواجهــة إلــى لبنــان، أو مناطق 
أخــرى، بصورة تهدد بانــدالع مواجهة إقليمة 
واسعة، ربما ال تسعى إليها أي من تلك الدول.

طبول الحرب تدق في الشرق األوسط
ــرى” ــبـ ــكـ ـــ “الـــمـــواجـــهـــة الـ ــ ــد ل ــع ــت ــس ــل ت ــ ــي ــ ــرائ ــ ــي: إس ــ ــرك ــ ــي ــ مـــوقـــع أم

القدس المحتلة ـ وكاالت

دمشق ـ وكاالت

أنقرة ـ وكاالت

الرقة ـ وكاالت

أفادت وكالة األنباء الســورية “ســانا”، أمس الثالثاء، بســماع دوي انفجار في “ســاحة 
الحمام” بمدينة الالذقية غرب سوريا.

وأشــارت الوكالة، أن االنفجار ناجم عن ســيارة 
مفخخة من نوع “ســوزوكي”، وأسفر عن مقتل 

السائق وإصابة 4 آخرين. 
التلفزيونيــة  اإلخباريــة  لقنــاة  وأظهــرت صــور 
الرســمية مجموعــة كبيــرة مــن األشــخاص فــي 
يتصاعــد  بينمــا  شــارع  فــي  اضطــراب  حالــة 

الدخان من حطام على األرض.
ويأتــي انفجــار الالذقية بعــد يومين من انفجار 
هــّز العاصمة دمشــق، صبــاح األحــد، ووقع وقع 
قتلــى  ســقوط  عــن  وأســفر  أمنــي،  مقــر  قــرب 

لحقــوق  الســوري  المرصــد  وفــق  وجرحــى، 
اإلنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
إن “االنفجــار الكبيــر وقــع قــرب فــرع أمني في 
جنــوب دمشــق، إال أنه ليس واضحــا ما إذا كان 
ناتجــا عــن عبــوة ناســفة أو تفجيــر انتحــاري”، 
مشيرا إلى أنه أعقبه تبادل كثيف إلطالق النار.

فــي  األول  التفجيــر  أن  عبدالرحمــن  وأوضــح 
دمشــق منــذ أكثــر مــن عــام أســفر عــن ســقوط 
قتلــى وجرحــى من دون أن يتمكــن من تحديد 

حصيلة حتى اآلن.

انفجار مفخخة في الالذقية ومصرع منفذ الهجوم

ذكرت مصــادر طبيــة فــي مدينــة 
العثــور  تــم  أنــه  الســورية  الرقــة 
على مقبرة جماعية شــمال شرقي 
المدينــة، تضــم ما بيــن 600 و800 
جثــة؛ لتصبــح بذلــك المقبــرة الـ14 
مــن المقابــر الجماعيــة المكتشــفة 

في الرقة.
االســتجابة  فريــق  مديــر  وقــال 
األولية في المدينة ياسر الخميس 
إن الفــرق تواصل عمليات انتشــال 
تــم  التــي  المقبــرة  مــن  الجثــث 
الفخيخــة،  قريــة  فــي  اكتشــافها 
الطالئــع جنوبــي  بجانــب معســكر 

الرقة. 

وترك تنظيم “داعش”  «
اإلرهابي العديد من المقابر 

الجماعية بالمدينة ومحيطها، 
وسط تقديرات بوجود 15 

مقبرة على األقل.

اكتشاف المقبرة 
الجماعية الـ14 

في الرقة

أعلنــت وزارة الدفــاع اإلســرائيلية، أمــس الثالثــاء، عــن نجــاح اختبــار منظومــة دفــاع صاروخــي “متقدمــة”، قــادرة علــى التصــدي 
للتهديدات الصاروخية الباليستية، بعد أيام من اعتراض إسرائيل صاروخا انطلق من سوريا.

وقالت وزارة الدفاع اإلســرائيلية إن “االختبار 
الناجح لمنظومة “آرو 3” يعد مرحلة مهمة في 
قــدرة إســرائيل علــى الدفــاع عــن نفســها ضــد 

تهديدات حالية ومستقبلية في المنطقة”.
وتعــد منظومــة “آرو  3” جــزءا مــن منظومــة 
متعــددة الطبقــات تقــوم إســرائيل بتطويرهــا 
للتصــدي للصواريخ متوســطة وقصيرة المدى 
إلــى  إضافــة  ولبنــان،  غــزة  مــن  تنطلــق  التــي 

صواريخ إيران طويلة المدى.
القبــة الحديديــة، ومقــالع  المنظومــة  وتضــم 
إســرائيل  مؤسســة  وطــورت   .2 وآرو-  داود، 
بوينــغ  ومؤسســة  إندســتريز،  إيروســبيس 
األميركية العمالقة المنظومة، ودخلت الخدمة 
فــي ينايــر 2017. ويأتــي التحــرك اإلســرائيلي 
داخــل  غــارات  مقاتالتــه  شــن  مــن  يــوم  بعــد 
األراضي الســورية ضد أهداف عسكرية تابعة 

لفيلــق القــدس اإليراني، وضــد بطاريات دفاع 
جوي ســورية. قال رئيس الوزراء االســرائيلي 
بنياميــن نتنياهــو، أمس الثالثاء، إن إســرائيل 
تمتلك قدرات دفاعية وهجومية “قوية جدا”، 

تعتبــر مــن “األكثــر تقدمــا في العالــم”. وأضاف 
“فليعلــم أعداؤنــا الذيــن يبتغــون تدميرنــا أن 
قبضــة إســرائيل الضاربــة ســتصل إلــى كل من 

يتمنى لنا السوء وأننا سنحاسبهم”.

المنظومة بإمكانها التصدي للصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

انفجار الالذقية تم بسيارة مفخخة

نتنياهو: قبضتنا الضاربة ستصل لكل من يتمنى لنا السوء
إسرائيل تختبر “منظومة دفاع متقدمة”

ضربة جوية ضد القوات اإليرانية وحلفائها في سوريا

األربعاء 23 يناير 2019 
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نشيد بأداء منتخبنا 
الوطني لكرة القدم الذي قدمه أمام 

كوريا رغم خسارته وخروجه من 
كأس آسيا، إذ ظهر بصورة مشرفة 

وتمكن من مجاراة رابع مونديال 
روسيا وهز شباكه وجّر المباراة 

لألشواط اإلضافية.

انتهت مسيرة “األحمر” في 
كأس آسيا، ومن المفترض أن 

تنتهي معها العالقة مع المدرب 
التشيكي الذي انكشف للجميع 

بأنه غير فعال وال يمتلك الحلول 
البديلة لصنع الفارق وقلب 

المعطيات لصالحه رغم توافر 
اإلمكانات.

Û  خســر منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم بهدفيــن لهــدف أمــام المــارد الكــوري؛ لتنتهــي
مغامرته في بطولة آسيا 2019.

Û  ا أمــام منتخــب متمــرس على النــزاالت الكبرى، وفــي نهاية المطاف كان األحمــر فــذًّ
الذي امتد إلى األوقات اإلضافية يمكننا أن نقول “الخبرة هزمت الشجاعة”. 

Û  ال داعي ألن نلقي باللوم على أحد الالعبين أو الجهازين الفني واإلداري لنبحث عن
“كبش فداء” نبرد به غليل حسرتنا ونتهمه بما ليس فيه!

Û  الواقــع الكــروي أكبــر من مباراة يخســر فيهــا المنتخب أو يربح. إنــه المنطق الذي ال
يتغيــر فــي طرفــة عين، وعــدى ذلك فإنه العكــس مجرد صدفة بحتــة، ونحن هنا ال 

نبحث عن الصدف!
Û  هذا المنتخب الذي تأهل للدور 16 من البطولة اآلســيوية يحتاج ألن يلقى الرعاية

والتشجيع، وأن يتم الحفاظ عليه؛ حتى يكتمل نموه الطبيعي.
Û  ال يمكن أن نراهن على منتخب ولد في “أنابيب صناعية”، الزال غضا ويحتاج إلى

المزيد من الرعاية والعناية المركزة، عّله ينعش آمالنا المستقبلية الكثيرة والكبيرة. 
Û  نحن الزلنا نؤمن بوعد رئيس المجلس األعلى رئيس اللجنة األولمبية ســمو الشــيخ

ناصــر بــن حمــد آل خليفة الذي بشــرنا بقرب تأهــل األحمر لكأس العالــم، نصدقك يا 
شيخ الشباب؛ ألنك توفي بوعودك دوًما. 

Û  وإذ نقــر أن الرهــان كبيــر والتحدي مثير بالوصول إلــى مونديال 2022 الذي تفصلنا
عنــه 3 ســنوات، فإننــا فــي ذات الوقــت نــرى تحــركات شــخصية مــن ناصــر بن حمد 

بشكل متواصل، وهي متابعة تشكل لنا ضمانة تشعرنا بالطمأنينة.
Û  إلــى ذلــك، يتوجــب أن يحظى هذا المنتخب باالســتقرار وعــدم التفريط في جهازه

الفنــي الــذي دنــا موعد نهاية عقده. اتركوه يعمل وال تحاســبوه على أخطاء قد يقع 
فيها أي مدرب أو جهاز فني وكذلك الالعبين.

 ال تبحثوا 
عن “كبش فداء” أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

أقــدم مــدرب نــادي الرفــاع الكابتن علي عاشــور على خطوة جديدة بتعاقده مع مكتب المحامي بندر بن شــمال الدوســري؛ لتمثيله قانونيا والمطالبة 
عن حقوقه المالية؛ ليكون أول مدرب بحريني يتخذ تلك المبادرة غير المســبوقة في عالم التدريب على المســتوى المحلي؛ ســعيا لضمان مســتحقاته 

السابقة المتراكمة.

وكشــف عاشــور لـــ “البــالد ســبورت” 
تلــك الخطــوة  عــن أســباب اتخــاذه 
قائــال “إن المــدرب البحريني مظلوم 
وال يوجــد مــن يدافــع عنــه ويطالــب 
بحقوقــه، فهنــاك قائمــة طويلــة مــن 
مســتحقات  لديهــم  ممــن  المدربيــن 
مــع أنديــة عــدة، ال يوجــد أحــد مــن 
يســاندهم ويــرد لهم حقوقهــم، فكل 
الجهــات الرياضيــة تتقاذفهــم ككــرة 
الثلج. فالالعبون على ســبيل المثال 
في حال تقدم أي منهم بشكوى ضد 
ناديــه فــإن االتحــاد يوقف تســجيل 
أي العب جديد في كشوفات النادي 
خــالل فتــرة االنتقــاالت الشــتوية أو 
الصيفيــة وال يســمح لــه بالتســجيل 
لتلــك  النــادي  ســداد  حــال  فــي  إال 

المستحقات...”.
وذكــر عاشــور أنه ســبق وأن خاطب 
الدائــرة القانونيــة باالتحــاد الدولــي 
الحصــول  لمعرفــة طريقــة  )الفيفــا(؛ 
على مستحقاته لكن الفيفا رد عليه.
وأوضــح أن الفصــل فــي مثــل تلــك 
اللوائــح  خــالل  مــن  يتــم  القضايــا 
الداخليــة التحاد الكرة المحلي التي 
تنظــم العالقة بيــن المــدرب وناديه، 
وبيــن أن االتحــاد ال يقــدم علــى أي 
لحفــظ  المجــال  هــذا  فــي  خطــوات 
حقــوق المدربيــن رغــم أنــه يقتطــع 
غرامــات مــن رواتبهم بالتنســيق مع 
النــادي عند تطبيــق بعض العقوبات، 
وبالتالــي ال يوجد طريــق للمحافظة 
علــى حقوقه إال عــن طريق المحاكم 
والتعاقــد مــع مكتــب محامــاة لكونه 

قد ابرم عقد عمل مع النادي.
وأضاف عاشــور أن قانــون الدعاوى 
في البحرين يتطلب عدم مرور سنة 
كاملــة مــن تاريخ التعاقد مــع الجهة 
)صاحــب العمــل(، وبمــا أن عقــده مع 
نــادي النجمــة انتهــى فــي 15 أبريــل 
2018 فبالتالــي أصبــح مــن الواجب 

عليــه أن يتقــدم بدعــوى للدفاع عن 
حقوقــه مــع تبقــي حوالــي 3 شــهور 
علــى اكتمــال عام كامل، مشــيرا إلى 
أن تجربتــه مــع نــادي النجمــة علمته 

درسا في كيفية حفظ حقوقه.
مــع  تجربتــه  عــن  عاشــور  وتحــدث 
النجمــة قائــال “تســلمت 15 راتبــا من 
نــادي النجمــة وتبقــى لــي 15 راتبــا، 
إدارة  مــن  وتلقيــت وعــودا شــفهية 
النــادي بدفــع مســتحقاتي، ولكننــي 
حصلــت على وعــود كالمية من غير 
تنفيــذ، وهنــاك قائمــة مــن المدربيــن 
عملــوا من قبلي مع النــادي يطالبون 
بمستحقاتهم ســتكون لهم األولوية، 
مــع  تعاقــدت  األســاس  هــذا  وعلــى 
مكتــب الممثــل القانونــي ألكــون من 
ضمــن األولوية في القائمة وال أكون 
آخرهــم، وهــو الهــدف الرئيــس مــن 

وراء التعاقــد مــع مكتــب المحامــي 
بندر بن شــمال الدوسري، وفي حال 
كسبت الدعوى فإن النادي سيتحمل 

أتعاب القضية...”.
الشــاب  الوطنــي  المــدرب  وأكــد 
علــي عاشــور أنــه يكــّن كل االحترام 
والتقديــر لكل رجــاالت نادي النجمة 
وتربطه مع الجميع عالقات تسودها 
كل االحترام والمحبة مشيدا بالفترة 
التــي عمــل بهــا فــي النــادي، ولكنــه 
المطالبــة  يريــد  نفســه  الوقــت  فــي 

مستحقاته وحقوقه المالية.
وأوضــح عاشــور أن المــدرب يعمــل 
على حســاب وقته الخاص وأســرته 
ويتحمل الكثير من الضغوط وليس 
العــدل أن يعمــل بالمجــان وإال  مــن 

فإن الجلوس في البيت أفضل.
الرائعــة  بتجربتــه  عاشــور  وأشــاد 

مــع نــادي الرفــاع قائال “إنني أتســلم 
راتبــي مــع نــادي الرفــاع أوال بــأول 
مــن  وراقيــة  رائعــة  معاملــة  وألقــى 
جميعــا  وأشــكرهم  اإلدارة  مجلــس 
علــى االحترافيــة في العمــل وهو ما 
يحفزني أكثر للعطاء مع السماوي”.

وأعرب عاشور عن ثقته في وزير  «
شؤون الشباب والرياضة أيمن 

المؤيد في التحرك لحل مشكلة 
مستحقات المدربين بعد 

أن التقى بعدد من المدربين 
الوطنيين في مجلس الشباب 

والرياضة قبل أسابيع عدة؛ 
لما يمتاز به الوزير من طاقة 

شبابية وحراك رياضي مستمر؛ 
من أجل االرتقاء بقطاعي 

الشباب والرياضة إلى المزيد 
من التقدم والتميز.

عاشور يقضي تجربة احترافية ناجحة مع الرفاع

ُيطالــب النجمة بـــ 15 راتًبا ويعيش تجربــة ناجحة مع الرفاع

عاشور أول مدرب يتعاقد مع ممثل قانوني
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قدمت شــركة “أمريكان اكســبرس الشــرق األوســط” رعايتها لمســابقة كأس جاللة الملك ومســابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم 
للموســم الرياضي 2019-2018. وأكد رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم، الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة أن رعاية شــركة 

“أمريكان اكسبرس الشرق األوسط” للمسابقتين ستساهم بشكل كبير في تحقيق النجاح المرجو.

وأضــاف الشــيخ علــي بــن خليفــة أن الرعاية 
تعكــس بصــورة واضحة االســتراتيجية التي 
الشــباب  ودعــم  لرعايــة  الشــركة  تنتهجهــا 
والرياضة بالمملكة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد 
دورها الرائد في تحقيق الشراكة المجتمعية 
الخــاص والجهــات األهليــة، ال  القطــاع  بيــن 
ســيما الرياضيــة منهــا، بما يســهم فــي تطوير 
الحركــة الرياضيــة بالمملكــة، والــذي يتوافق 
فــي  المفــدى  الملــك  جاللــة  توجيهــات  مــع 
ويحقــق  البحرينيــة،  بالرياضــة  النهــوض 
األهداف التي رســمها ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة ممثــل جاللة الملــك لألعمال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 

األولمبيــة البحرينيــة فــي رؤية ســموه 2022 
لتطويــر الكرة البحرينيــة واالرتقاء بها حتى 

وصولها إلى العالمية.
وأوضح رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم 
أن الرعايــة تعكــس الحــرص الكبيــر للشــراكة 
الخــاص  القطــاع  ينتهجهــا  التــي  اإليجابيــة 
لدعم كرة القدم، منوها بدعم المسؤولين في 
شــركة “أمريكان اكســبرس الشــرق األوسط”، 
مؤكدا أن تقديم هذا الدعم سيســهم بال شك 
كأس  لمســابقة  النجــاح  أســباب  توفيــر  فــي 

جاللة الملك ودوري ناصر بن حمد الممتاز.
مــن جانبــه، أعــرب الرئيــس التنفيذي لشــركة 
“أمريــكان اكســبرس الشــرق األوســط”، مازن 
بالمســاهمة  واعتــزازه  فخــره  عــن  خــوري، 

التــي قدمتهــا الشــركة لدعــم مســابقة كأس 
جاللــة الملــك المفــدى ومســابقة دوري ناصــر 
بــن حمــد الممتــاز لكرة القــدم، مؤكــدًا حرص 
الشــركة الدائــم علــى أن تكــون ســباقة فــي 
خدمتهــا للمجتمع والتي هــي امتداد للمبادئ 
عمــل  جوهــر  تشــكل  التــي  واألخالقيــات 
الشــركة. وأوضــح أن ذلــك يأتــي مــن منطلق 
والفاعلــة  الحقيقيــة  المشــاركة  فــي  رؤيتهــا 
لرعايــة ودعــم القطــاع الشــبابي والرياضــي 
فــي تحقيــق شــراكة  بمــا يســاهم  بالمملكــة، 
الشــركة ومختلــف  بيــن  وتعــاون مســتمرين 
الجهــات الرياضيــة، لتحقيــق أعلــى معــدالت 
النجاح في هذا القطاع الحيوي، بما يتفق مع 
رؤى وتوجيهــات القيــادة الرشــيدة والجهــود 

المتميــزة التــي يبذلها ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة لمزيد من الرفعة والتقدم في 
الرياضة البحرينية وبخاصة لعبة كرة القدم.

المســابقتين  هاتيــن  دعــم  أن  إلــى  ولفــت 
المهمتيــن يأتــي ضمــن إطــار حــرص الشــركة 
بمــا  الكرويــة  األنشــطة  تفعيــل  زيــادة  علــى 
ينعكــس إيجابــا علــى مســتويات كــرة القــدم 
البحرينية، الفتا إلى أن الشركة تحرص على 
أن تكــون شــريكة أساســية في هــذا التطوير 

دعما للشباب البحريني.

اتحاد الكرة

“أمريكان اكسبرس” تنضم لرعاة مسابقات الكرة

مازن خوري علي بن خليفة

اليوم نهائي سباق مهد السلوقي العربي للذكور واإلناث
ــد ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــور والـ ــ ــقـ ــ ــصـ ــ ــلـ ــ ضـــــمـــــن مـــــــوســـــــم نـــــــاصـــــــر بــــــــن حـــــمـــــد لـ

تختتــم اليــوم )األربعــاء( مســابقة مهــد الســلوقي العربــي بإقامــة الشــوط النهائي على 
المســتوى المحلــي لفئتــي الذكــور واإلناث لمســافة 1500 متر، وذلك علــى مضمار قرية 
البحرين الدولية لسباقات القدرة مقر إقامة منافسات لجنة رياضات الموروث الشعبي 

التابعة للجنة األولمبية البحرينية.

ويأتي ســباق مهــد الســلوقي العربي ضمن 
موســم ناصــر بــن حمــد للصقــور والصيــد 
في نســخته الخامســة، والذي يقام برعاية 
كريمــة مــن ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمــد آل خليفــة، والــذي يشــمل عــددا 
مــن الرياضــات التراثيــة منهــا رياضــة هدد 

السلوقي العربي.
ويأتي إقامة هذا الشــوط النهائي لمســابقة 
مهد الســلوقي العربــي بعد أن أقامت لجنة 

الســلوقي التابعة للجنة رياضات الموروث 
الشــعبي 3 أشــواط تأهيليــة ســابقة، وهــي 
بتنظيــم كل مســابقات  المختصــة  اللجنــة 
الرياضــات التراثيــة فــي مملكــة البحريــن، 
التميهيديــة  األشــواط  تلــك  شــهدت  إذ 
منافسات شرسة لبلوغ الشوط النهائي في 

فئتي الذكور واإلناث.
وتأهل للشــوط النهائي فــي فئة اإلناث 15 
مالــًكا مــن مــالك الســلق العربــي هــم فريــق 
فيكتوريــوس والــذي يدخــل النهائــي بـــ 4 
ســلقان، وعيســى عدنــان البــادري، عدنــان 
عيســى البــادري، عبــدهللا خالــد البلوشــي، 

راشــد  خليفــة  المعــاودة،  خالــد  ســلمان 
البنعلي الذي تأهل لهذا الشوط بـ 3 سلقان، 
البورشــيد  جمــال  البــادري،  عدنــان  حمــد 
ويملك سلقين اثنين في المنافسة، إضافة 

إلى محمد نايف النعيمي.

وعلى مســتوى الشــوط النهائي المخصص 
لفئــة الذكــور، تأهــل أيًضــا 15 مالــًكا لهــذا 
الشــوط، إذ يدخــل فريــق فيكتوريــوس بـــ 
3 ســلقان، عيســى عدنــان البــادري، عدنــان 
ســلمان البــادري، عبــدهللا خالــد الدوســري 
البلوشــي،  خالــد  عبــدهللا  اثنيــن،  بســلقين 
ناصــر  ســعد  الدوســري،  خالــد  عبدالعزيــز 
خالــد  البنعلــي،  راشــد  خليفــة  النعيمــي، 
الرميحــي،  خالــد  المعــاودة، حمــد  ســلمان 

جمال البورشيد، وناصر سعد النعيمي.
ويفــوز بالمســابقة أصحاب المركز العشــرة 
األولــى مــن مجمــوع الســلقان المشــاركين 

في كل شوط.
لجنــة  بإشــراف  المســابقة  هــذه  وتقــام 
لجنــة  عــن  المنبثقــة  العربــي  الســلوقي 
رياضــات الموروث الشــعبي برئاســة راشــد 

الرميحي.

لجنة الموروث

جانب من سباق السلوقي العربي في األشواط التأهيلية

راشد الرميحي

حسن علي

خوري: مشاركة 
حقيقية لرعاية 
ودعم القطاع 

الشبابي والرياضي



منافســات  األربعــاء،  اليــوم  تختتــم 
الجولــة الثانية من الدوري الفضي لكرة 
الســلة، عبر إقامة لقائيــن، إذ يلتقي في 
المبــاراة األولــى النويدرات وســترة في 
الساعة 6 مســاًء، وتليها مباشرة مباراة 
البحرين ومنتخب الشــباب في الساعة 
علــى  المباراتــان  وتقــام  مســاًء،   7:45

صالة اتحاد السلة بأم الحصم.

وكانت الجولة قد افتتحت يوم االثنين 
الماضــي بلقــاء الحالــة ومدينة عيســى، 

والذي انتهى بفوز البرتقالي 91/75.
فريقــا  يبحــث  األولــى،  المبــاراة  وفــي 
النويدرات وسترة عن تحقيق االنتصار 
الثانــي لهمــا على التوالي بعــد أن تفوقا 
علــى  عيســى  ومدينــة  البحريــن  علــى 

التوالي في الجولة األولى الماضية.
يذكر أن مسابقة الدوري الفضي تقام للفرق التي لم تتمكن من التأهل إلى  «

الدور السداسي إضافة إلى الفريقين الخاسرين من تصفيات نصف نهائي 
الدوري.

تقــّدم رئيــس مجلــس إدارة األولمبيــاد الخــاص البحريني الشــيخ 
دعيــج بــن خليفــة آل خليفــة بخالــص الشــكر والعرفان إلــى البنك 
األهلــي المتحــد على الدعم الســخي الــذي قّدمه البنــك، وال يزال، 
لهــذا البرنامــج الرياضــي الوطنــي، مشــيدا بــدور هــذه المجموعــة 
المصرفيــة الرائــدة علــى مســتوى البحريــن والمنطقــة فــي تبنــي 
ودعــم العديــد مــن المبــادرات االجتماعيــة والخيريــة التــي تقــوم 
بهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي؛ بهدف رعايــة مختلف الشــرائح 

المجتمعية في بحريننا الحبيبة.
وبهــذه المناســبة، قــام وفــد يمثل األولمبيــاد الخاص بزيــارة للمقر 
الرئيــس للبنــك األهلي المتحــد، حيث قدمت عضــو مجلس إدارة 
األولمبيــاد الخــاص رئيــس لجنــة التســويق ربــاب شمســان درًعــا 

تذكارية تســلمه بالنيابة عن البنك مدير أول الخدمات المصرفية 
الخاصــة بســام التتــان، الذي رحــب بالوفد الذي ضم أيضا الشــاب 
محمد مرعي بطل الفروسية الحائز على جوائز في بطوالت عدة 

ونائب رئيس لجنة التسويق في األولمبياد إسحاق الكوهجي.

“األولمبياد الخاص” يشيد بدعم “األهلي المتحد”اليــوم ختــام الجـولــة 2 لـ “فضــي السلــة”

اســتقبل النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس االتحــاد 
البحرينــي أللعــاب القــوى ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة، بمجلس ســموه العامر 
بقصــر الــوادي صبــاح يــوم الثالثــاء الموافق 22 يناير، وزير شــؤون الشــباب والرياضة 

أيمن المؤيد.

الرعاية الملكية

وفي اللقاء، أكد سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة أن مملكة البحرين قد استطاعت 
فــي العهــد الزاهر لصاحــب الجاللــة الملك، 
أن تخطــو خطــوات مميزة بقطاع الشــباب 
ودعــم جاللتــه  رعايــة  بفضــل  والرياضــة، 
تحقــق  أن  فــي  ســاهم  والــذي  هللا،  أيــده 
البحريــن مركــزا متقدمــا علــى المســتويين 

الشبابي والرياضي قاريا ودوليا.

اهتمام الحكومة

وأضاف ســموه أن الحكومة برئاسة رئيس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وولــي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  مجلــس 

األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، تولــي 
لمواصلــة  برنامجهــا  فــي  كبيــرا  اهتمامــا 
بمــا  القطــاع،  هــذا  فــي  التنمويــة  العمليــة 
مــن  مزيــدًا  لتحقيــق  التطلعــات  يلبــي 
التطــور واالرتقــاء في الحركتين الشــبابية 

والرياضية بالمملكة.

استراتيجيات ناصر بن حمد
وأشــار ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفة إلى أن الخطط واالســتراتيجيات 
التــي رســمها ممثل جاللــة الملك لألعمال 
الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصر 
فــي  أســهمت  قــد  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
بيئــة  فــي  الشــباب  وتمكيــن  احتضــان 
مناســبة تدفعهــم نحــو اإلبــداع والتميــز، 

الرياضيــة  باأللعــاب  النهــوض  وكذلــك 
الرياضييــن  وتشــجيع  ودعــم  المختلفــة 
للعطاء والمنافسة، والذي انعكس إيجابا 
علــى مــا تحقــق مــن نتائــج مشــرفة فــي 
حيــث  والمحافــل،  المشــاركات  مختلــف 
البحريــن عالميــا،  مــن مكانــة  ذلــك  عــزز 
متمنيــا ســموه للمؤيــد التوفيــق والنجاح 

في مهام عمله في خدمة قطاع الشــباب 
والرياضة.

جهود سموه

وقد اســتمع ســموه لشــرح من وزير شؤون 
الشــباب والرياضــة حــول خطــط وبرامــج 
الــوزارة الهادفــة إلــى مواصلــة العمــل نحو 

تطوير وارتقاء القطاع الشباب والرياضي، 
بمــا يضمــن تحقيــق النتائج المرجــوة التي 
تدفــع بهــذا القطــاع نحو مزيدًا مــن الرفعة 
بالجهــود  المؤيــد  أشــاد  فيمــا  والتقــدم. 
المتميــزة التــي يبذلهــا ســمو الشــيخ خالــد 
بــن حمــد آل خليفــة، والتــي كان لهــا األثــر 
الشــبابية  الحركــة  دعــم  فــي  الواضــح 

ســموه  مبــادرات  أن  مؤكــدًا  والرياضيــة، 
لدعــم الشــباب والرياضة قد حققت نقالت 
نوعيــة علــى هــذا المســتويين، مضيفــا أن 
الوزارة ستســعى لتســخير كافة اإلمكانات 
لدعــم مبــادرات ســموه، مــن أجــل تحقيــق 
األهــداف التنموية التي رســمها ســموه من 

خالل المبادرات.

المكتب االعالمي

ــل الـــدعـــم الــمــلــكــي ــض ــف ــت خـــطـــوات مــمــيــزة بــالــقــطــاع ب ــع ــط الــبــحــريــن ق

خالد بن حمد يستعرض خطط وزارة الشباب مع المؤيد

 سمو الشيخ خالد بن حمد مستقبال وزير شؤون الشباب والرياضة

هل تلغى مشاركة سيدات المحرق في “العربية”؟
والـــريـــاضـــة” “الـــشـــبـــاب  وزارة  ــن  ــ م ــي  ــالـ مـ ــم  ــ دعـ ــد  ــوجـ يـ ال 

تواجه مشاركة نادي المحرق للسيدات للكرة الطائرة في بطولة األندية العربية العشرون التي 
ستقام بجمهورية مصر العربية من 25 يناير لغاية 4 فبراير المقبل خطر اإللغاء بسبب عدم توفر 

الدعم المالي لمشاركة الفريق في البطولة من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة.

ورغم اعتماد اســم المحرق في البطولة رســميا 
وإدراجــه فــي القرعــة التــي أجريــت مراســمها 
االتحــاد  بإشــراف  الجــاري  ينايــر   12 بتاريــخ 
العربــي للكــرة الطائــرة إال أن مشــاركة الفريــق 
الزالــت غامضــة حتى اآلن بســبب عدم وضوح 
الرؤيــة بخصــوص مــدى حصــول الفريــق علــى 

الدعم المالي من قبل الوزارة.
ووفقــا لمصــادر “البــالد ســبورت” فــإن االتحــاد 
البحرينــي للكــرة الطائــرة ال زال يســعى لتأمين 
مبلــغ الدعــم المالــي لمشــاركة المحــرق لتمثيــل 
المملكــة في االســتحقاق العربي، خصوصا وأن 
المحرق هو بطل دوري السيدات للكرة الطائرة 
ببرنامج “رياضية” للفتيات الذي نظمته الوزارة 
مؤخــرا، كمــا أن مشــاركة الفريــق تنســجم مــع 

توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثــل جاللــة الملك لألعمــال الخيرية وشــؤون 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب، 
والرياضــة، رئيس اللجنة األولمبية بأهمية دعم 
الرياضــة النســائية وتأميــن تواجــد المنتخبــات 
الخارجيــة  المشــاركات  بمختلــف  النســائية 
وإتاحــة الفرصــة أمامهن لالحتكاك والمنافســة، 
اســتراتيجية  مــع  تتوافــق  المشــاركة  أن  كمــا 
بتوفيــر  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
العدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفرص بيــن المرأة 

والرجل في المجال الرياضي.
ومــع تبقــي حوالــي اربعــة أيــام علــى انطــالق 
البطولــة العربيــة هــل ينســحب نــادي المحــرق 
مــن المشــاركة أم تتكلــل جهود االتحــاد بتأمين 

وزارة  موافقــة  علــى  والحصــول  مشــاركته 
شــؤون الشــباب والرياضة بتوفير الدعم المالي 
بمبــادرة مــن الوزيــر ايمــن بــن توفيــق المؤيــد؟ 
هــذا ما ستكشــفه األيام المقبلــة. يذكر أن قرعة 
البطولــة أوقعــت نــادي المحــرق للســيدات فــي 

الــدور التمهيــدي بمالقــاة ســبورتينج المصــري 
بتاريخ 27 يناير ثم األهلي المصري بتاريخ 28 
ينايــر، علــى أن يواجــه فتيات العيــون الكويتي 
29 ينايــر ويشــرف على قيــادة الفريــق المدرب 

الوطني إبراهيم علي الورقاء.

فريق طائرة المحرق للسيدات
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أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد أن الوزارة تعمل على توفير كافة 
اشكال الدعم واالسناد لألندية الوطنية وتحرص دوما على تقديم المبادرات التي 
تحمــل بيــن طياتها مــردودا إيجابيا علــى األندية الوطنية وضمان نجاح مســيرتها 
الرياضيــة والشــبابية وجعلهــا قــادرة علــى تأدية واجبها والمســاهمة فــي النهوض 
بالرياضــة البحرينيــة الســيما وأن هــذه األنديــة تعتبر ركيزة أساســية وتلعب دورًا 

مهمًا في رياضة البحرين. 
جــاء ذلــك خــالل الزيــارة التــي قــام بهــا 
وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة لنــادي 
الزيــارة  خــالل  التقــى  حيــث  البديــع 
علــي  النــادي  إدارة  مجلــس  برئيــس 
أعضــاء  مــن  وعــدد  الدوســري  حســين 
مجلــس اإلدارة بحضــور النائــب عبدهللا 
الدوسري رئيس لجنة الشباب والرياضة 
والمهنــدس خالــد ســليم الحــاج الوكيــل 
والمنشــآت  الرياضــة  لشــؤون  المســاعد 

وعدد من المسئولين بالوزارة.
وأشــار المؤيد أن وزارة شــؤون الشــباب 

والرياضة دائما ما تحفز األندية الوطنية 
علــى توســيع دائــرة نشــاطاتها وتقديــم 
تســتقطب  التــي  البرامــج  مــن  المزيــد 
ميولــه  بمختلــف  البحرينــي  الشــباب 
وهواياتــه مشــيرا إلى أن الــوزارة أخذت 
ممثــل  توجيهــات  تنفيــذ  عاتقهــا  علــى 
جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة  والرامية الى تحقيق نقلة نوعية 

لألنديــة الوطنيــة تتوافــق مــع مبــادرات 
البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشــباب 
البحريــن  لتكــون  “اســتجابة”  والرياضــة 

عاصمة للشباب والرياضة.
شــؤون  وزيــر  اســتمع  الزيــارة  وخــالل 
مفصــل  شــرح  إلــى  والرياضــة  الشــباب 
نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس  قبــل  مــن 
البديــع عــن خطــط النــادي الراميــة إلــى 

والفنيــة  اإلداريــة  بمنظومتــه  االرتقــاء 
النوعيــة فــي مســتوى  النقلــة  وتحقيــق 
فرقــه الرياضيــة باإلضافة إلى األنشــطة 
والبرامج المجتمعية التي يقدمها النادي 
كما قدم رئيس مجلس إدارة نادي البديع 
شــرحا عــن األلعــاب التــي يضمهــا النادي 

وهــي كــرة القــدم والدراجــات الهوائيــة 
وكمــال  القــوى  والعــاب  الطاولــة  وكــرة 
التــي  االجســام، كمــا عــرض اإلنجــازات 
حققهــا النــادي فــي الفتــرة الماضية على 
الصعيــد الرياضــي والشــبابي والبرامــج 
التــي قدمها فــي تلك الفترة الســتقطاب 

الشباب.
كمــا ناقــش المؤيــد الفرص االســتثمارية 
التــي يرغب النادي في طرحها باإلضافة 
الــى مســتجدات المشــروع االســتثماري 
أجــل  مــن  اإلداريــة  اإلجــراءات  وســير 

استكمال متطلباته.

وزارة الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يطلع على برامج نادي البديع

 جانب من الزيارة

األولمبياد الخاصمحمد الدرازي

نادي البحرين للتنس

ينطلق مساء اليوم دوري البليارد ألعضاء نادي البحرين للتنس، الذي 
ينظمه النادي بمشاركة 33 العبا يمثلون 11 فريقا.

صرح بذلك رئيس اللجنة االجتماعية 
بنادي البحرين للتنس حسين المخرق 
والــذي أكد أنه في إطــار خطة النادي 
اســتحداث  تــم  إذ  األنشــطة،  لتنويــع 
هــذه البطولة بعــد الزيادة الكبيرة في 
أعــداد ممارســي البليــارد مــن أعضــاء 

النادي في الفترة األخيرة.
وأشــار المخــرق إلــى أن البطولة تقام 
 3 فريــق  كل  ويضــم  الفــرق  بنظــام 
العبين تم تقسيمهم على مجموعتين 
تلعــب كل مجموعة مــع بعضها بنظام 

يتأهــل  ثــم  مــن دور واحــد،  الــدوري 
األربعة فرق األوائل من كل مجموعة 
النهائيــة، وأشــاد رئيــس  إلــى األدوار 
 VRESTO مطاعــم  برعايــة  اللجنــة 

ألنشطة البليارد بالنادي.
تدريبــات  الماضيــة  األيــام  وشــهدت 
مكثفة لكل الفرق المشــاركة، وأقيمت 
الفــردي  فــي  كثيــرة  وديــة  مباريــات 
الالعبيــن  تجهيــز  بهــدف  والزوجــي؛ 
لمباريات الدوري، والذي يستمر حتى 

شهر رمضان المقبل.

“البحرين للتنس” ينظم دوري للبليارد

سبورت

الوقوف بجانب 
النادي في 

تلبيه طموحاته 
واالرتقاء بكيانه
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عقد االتحاد البحريني للكرة الطائرة اجتماعه الدوري الرابع عشــر برئاســة الشــيخ 
علي بن محمد آل خليفة وبحضور جميع اعضاء مجلس اإلدارة.

ناقــش  االجتمــاع  وخــال 
المجتمعــون جــدول األعمــال، وتــم 
مــن  القــرارات  مــن  العديــد  اتخــاذ 
بينهــا اعتمــاد 9 مدربيــن وطنييــن 
رخصــة  متطلبــات  اجتــازوا  ممــن 
التــي وضعتهــا  التدريــب الوطنيــة 

التابعــة  الوطنيــة  المدربيــن  لجنــة 
فــي  والمتمثلــة  األولمبيــة  للجنــة 
اجتيــاز البرنامج الوطني للمدربين 
وبرامج التدريب )المســتوى الثاني 
والثالــث( التابعــة لاتحــاد الدولــي 

للكرة الطائرة.

كما قرر مجلس اإلدارة تعميم الئحة 
مجلس الشواطئ والبرنامج الزمني 
تســجيل  وآليــة  القادمــة  لبطوالتــه 
الاعبيــن على كافة األندية الوطنية 
األعضــاء، كما اعتمد االتحاد برنامج 
الدولــي  البحريــن  لمركــز  الدراســات 
لتطويــر الكــرة الطائــرة لعــام 2019 
والــذي يتضمن سلســلة مــن البرامج 
الخاصــة  العمــل  وورش  والــدورات 

بالمدربين والحكام، كما اعتمد نتائج 
دراســات الحــكام المســتجدين التي 
نظمتهــا لجنــة الحــكام خــال الفترة 
الماضيــة وتســمية عــدد مــن الحكام 

للمشاركات الخارجية المقبلة.
وقرر مجلس اإلدارة اعادة تشكيل 
يقــوم  أن  علــى  النســائية  اللجنــة 
برفــع  الســيد  علــي  اللجنــة  رئيــس 

تصور عن التشكيل الجديد.

اإلدارة  مجلــس  اعتمــد  كمــا 
لجنــة  مــن  المرفوعــة  التوصيــات 
مــن  سلســلة  بتنظيــم  المســابقات 
لألنديــة  الميدانيــة  الزيــارات 
وايجابيــات  ســلبيات  لمناقشــة 
الموســم الحالي وتم اعتماد جوائز 
ألفضــل الاعبين في جميع األندية 
وســيكون  الســنية  الفئــات  بــكل 
تكريمهــم خــال منافســات األدوار 

النهائيــة للمســابقات، والعمل كذلك 
علــى تكريــم افضل مــدرب وإداري 
يســهم فــي اســتقطاب العبيــن مــن 
طــوال القامــة على أن يتــم تحديد 
األطــوال المطلوبــة مــن قبــل لجنــة 

المنتخبات.
وأخيرا تــم اعتماد ميزانية االتحاد 
لســنة 2019، صرح بذلك أمين عام 

االتحاد فراس جواد الحلواجي.

جوائز ألفضل الالعبين بالفئات السنية
ــى األنــــديــــة ــ ــل ــ ــئ ع ــ ــواطـ ــ ــشـ ــ ــم الئــــحــــة الـ ــمـ ــعـ ــرة يـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ اتـــــحـــــاد الـ

اتحاد الطائرة

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تواصــل حلبــة البحريــن الدولية، حملتها الترويجية لســباق الفورمــوال 1، جائزة 
البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج 2019، ؛ ليســتمتع بهــا جميــع حاملــي تذاكــر 

.)Neon run( السباق وذلك بانطالق سباق األضواء

وينطلــق ســباق األضــواء يــوم الجمعــة 
25 ينايــر الجــاري فــي حلبــة البحريــن 
الدولية، وسيتمكن جميع حاملي تذاكر 
الســباق من التســجيل مجانا في سباق 
األضــواء. وتنطلــق الفعاليــات وأبرزهــا 
سوق محلية والفعاليات الترفيهية من 
3 مســاء حتــى 10 مســاء، بينما ينطلق 
ســباق األطفال 6 مســاء، وسباق الكبار 

7 مساء.
فعاليــة  هــي  األضــواء  ســباق  فعاليــة 
حــد  علــى  واألطفــال  للكبــار  مذهلــة 
سواء، وســتقام هذه الفعالية في حلبة 
البحريــن الدوليــة، والجميــع مرحب به 
مجانــا  الدخــول  وســيكون  للمشــاركة، 
للمنطقة الترفيهية، والكبار سيشاركون 
كيلومتــر،   3.6 بـــ  تقــدر  مســافة  علــى 
بينمــا األطفــال ســيتمكنون مــن إنهــاء 
كيلومتر واحد فقط، وستكون الفعالية 
مميــزة، ففــي كل كيلومتــر واحد ينهيه 

مفاجــآت  هنــاك  ســتكون  المشــاركون 
مــن  الجميــع  وســيتمكن  فســفورية، 

قضاء وقت ممتع.
الفورمــوال  تذاكــر  حاملــو  وســيتمكن 
هــذه  ضمــن  مجانــا  المشــاركة  مــن   1
 10 بـــ  للفعاليــة  والتســجيل  الفعاليــة، 
دينــار،   3.7 ولألطفــال  للكبــار  دنانيــر 
وجميــع المشــاركين ســيحصلون علــى 
هدايــا  مــع  للفعاليــة  مصممــة  حقيبــة 

مجانية تحمل شعار الفعالية.
يذكــر أن ســباق البحرين ينطلــق بثاني 
الجديــد  الموســم  تقويــم  فــي  جولــة 
والمكــون   2019 للعــام   1 للفورمــوال 
االتحــاد  تقويــم  علــى  ســباقا   21 مــن 
الســباق  ليكــون  للســيارات؛  الدولــي 
الليلــي الســادس التي تحتضنــه الحلبة 
ســباقات  النطــاق  الـــ15  والذكــرى 
الفورمــوال 1، في الفتــرة من 28 وحتى 

31 مارس المقبل.

”Neon run“ الجمعة انطالق

كشر فريق الجامعة الخليجية عن أنيابه وانتزع فوزه األول في الدوري الوطني لكرة القدم 
للجامعات بعد فوزه الثمين على فريق الجامعة األهلية حامل لقب النسخة الماضية بثالثة 
أهــداف مقابــل هدفيــن فــي المبــاراة التي جمعتهمــا الليلة قبــل الماضية علــى ملعب جامعة 

البحرين الطبية بالمحرق ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري.

وشــكل هــذا الفــوز انطاقــة جديــدة لفريــق 
المتعثــرة  بدايتــه  بعــد  الخليجيــة  الجامعــة 
فــي مباراتيه األوليتين اللتين تعادل وخســر 
فيهما ليرفع رصيده الى 4 نقاط، فيما واصل 
فــي  المتواضعــة  نتائجــه  األهليــة  الجامعــة 
مبارياته الثاث التي خاضها وعجز عن الفوز 
حتــى اآلن مكتفيــًا بنقطتيــن مــن تعادليــن. 
وجاءت المباراة متكافئة وشــهدت ندية بين 
الفريقيــن وتمكــن عبدالرحمــن أبراهيــم مــن 
خالهــا اقتنــاص كرتيــن ســجل منهــا هدفين 
خاطفيــن فــي غضــون 3 دقائــق “ 26 و29 “ 

مستثمرًا خطأ حارس مرمى األهلية.

وفــي الشــوط الثاني واصل فريــق الخليجية 
أســلوبه الهجومي ونجح قائده راشــد بخيت 

في تسجيل الهدف الثالث “ 56 “.
فــي المقابــل، ظهــر فريــق الجامعــة األهليــة 
بصــورة متفاوتــة على فترات المبــاراة حيث 
دانــت لــه األفضلية فــي الربع الســاعة األولى 
معتمــدًا على نشــاط العبي وســطه وهجومه 
أمثــال محمــد فيصــل وعلــي الهاشــمي لكنــه 
الخطــورة  تشــكيل  فــي  ذلــك  يســتثمر  لــم 
علــى مرمــى الخليجيــة ووضــح عليــه ضعف 
الناحيــة الدفاعيــة لذا إهتزت شــباكه مرتين، 
قبل أن يقلص الفارق بهدف من ضربة جزاء 

ســددها علــى الهاشــمي “ 42 “، وفــي الشــوط 
الثانــي تراجــع األداء الفنــي والبدنــي لفريــق 
الفريــق  أوراق  وتبعثــرت  األهليــة  الجامعــة 
بالهــدف الثالــث الذي دخل شــباكه وبدا عليه 
مدربــه  وحــاول  التركيــز،  وفقــدان  التوتــر 
إجــراء تبديــات تنشــيطية وأكتفى بتقليص 
الفارق بتسجيل هدفه الثاني من ضرة جزاء 

بتوقيع محمد عبدالملك “ 67 “.

معهد البحرين يسعى للصدارة 

تتواصــل اليــوم “ األربعــاء “ مباريــات الجولة 
للجامعــات  الوطنــي  الــدوري  مــن  الخامســة 

تجمــع  واحــدة  مبــاراة  بإقامــة  القــدم  لكــرة 
وفريــق  للتدريــب  البحريــن  معهــد  فريقــي 

جامعة AMA وذلك في الســابعة مســاء على 
ملعب جامعة البحرين الطبية بالمحرق.

للتدريــب  البحريــن  معهــد  فريــق  ويدخــل 
ســيمنحه  اليــوم  وفــوزه  نقــاط   6 برصيــد 
الصــدارة، فــي المقابــل لن تكــون مهمة معهد 
البحريــن للتدريــب ســهلة فــي مواجهة فريق 
دون  المبــاراة  يدخــل  الــذي   AMA جامعــة 
رصيد من النقاط بعدما خاض مباراة وحيدة 

وخسرها أمام جامعة البحرين المتصدر.

الجولة األولى للسلة

تقام اليوم مباراتين ضمن منافســات الجولة 
للجامعــات  الوطنــي  الــدوري  مــن  األولــى 
يلتقــي  حيــث  الطــاب،  لفئــة  الســلة  لكــرة 
فــي المواجهــة األولــى فريــق جامعــة العلــوم 
التطبيقية والجامعة األهلية في تمام الساعة 
الرابعة مساء، تليها مباشرة لقاء يجمع فريق 
جامعــة بوليتكنــك البحرين مــع فريق جامعة 
البحريــن الطبيــة في تمام الســاعة الخامســة 
والنصــف مســاء، وذلــك علــى صالــة جامعــة 

البحرين الطبية بالمحرق.

اللجنة اإلعالمية

“الخليجية” تصعق “األهلية” في الدوري الجامعي

من منافسات دوري الكرة

نادي راشد للفروسية

ينظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل يوم بعد غٍد الجمعة الســباق 
الثالث عشر لهذا الموسم، الذي سيقام على كؤوس لكزس برعاية شركة 
إبراهيــم خليــل كانو وكأس فطيس الهاجري للجياد العربية، على مضمار 

سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

للســباق  النهائيــة  القائمــة  وشــهدت 
مشــاركة 64 جوادا كالتالي: الشوط 
األول يقام على كأس لكزس للجياد 
مســافة  محلــي(  )نتــاج  المبتدئــات 
1000 متر مستقيم والجائزة 2000 

دينار.
كأس  علــى  يقــام  الثانــي  الشــوط 
لكزس للجياد المبتدئات )مســتورد( 
مســافة 1200 متــر والجائزة 2000 

دينار.
الثالــث علــى كأس  الشــوط  ويقــام 
فطيس الهاجري والمخصص لجياد 
الدرجة الثالثة والرابعة والمبتدئات 
مــن خيل البحريــن العربية األصيلة 
المسجلة في )الواهو( مسافة 1200 

متر والجائزة 1500 دينار. 
ويقــام الشــوط الرابــع لجياد ســباق 
التوازن )نتاج محلي( مسافة 1200 

متر والجائزة 2000 دينار.
ويقام الشــوط الخامــس على كأس 
)مســتورد(  التــوازن  لســباق  لكــزس 
مســافة 1400 متــر والجائزة 3000 

دينار.
ويقــام الشــوط الســادس على كأس 
لكــزس لألفــرس )مســتورد( مســافة 

1800 متر والجائزة 2000 دينار.
ويقام الشــوط السابع واألخير على 
كأس لكــزس لجيــاد الدرجــة األولى 
متــر   1800 مســافة  محلــي(  )نتــاج 

والجائزة 3000 دينار.

بابكو ينتصر على ألبا في دوري الشركات64 جواًدا في السباق 13 للخيل

“األولمبية” تطلق مبادرة “مالعب الفرجان”

ــوم ــ ــيـ ــ ــر الـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ جـــــارمـــــكـــــو فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـ

ــع الـــنـــاشـــئـــة عـــلـــى الـــريـــاضـــة ــي ــج ــش ــي وت ــ ــوع ــ ــر ال ــش ــن ــاٍع ل ــ ــس ــ م

حقــق بابكــو أول انتصاراتــه فــي دوري الشــركات والمؤسســات لكــرة القــدم 
بعــد فــوزه الثميــن والمثيــر علــى ألبا بثالثة أهــداف لهدفيــن. في المبــاراة التي 
جمعتهمــا أمــس األول لحســاب األســبوع الثانــي. وأقيمــت المبــاراة على ملعب 
نادي بابكو بعوالي. وأصبح رصيد بابكو بثالث نقاط متساويًا مع ألبا. وتختتم 
اليــوم مباريــات األســبوع الثانــي بلقاء يجمع بيــن جارمكو والتطويــر في تمام 

الساعة 4.45 مساء. 

الســاعة األولــى  النصــف  فــي  المبــاراة 
متوســطة  كانــت  األول  الشــوط  مــن 
المســتوى الفنــي، إذ أنحصــر اللعب في 
وســط المعلــب فــي ظــل الحــذر الــذي 
بــان علــى أداء الفريقــان والصــراع في 
وســط الملعب من أجل الســيطرة على 
الكرة، لكن بعد ذلك شهد األداء تحسن 
هجومــي واضــح حيــث كانــت الرغبــة 
فــي تســجيل الهــدف األول قبل انتهاء 
مســعود  الاعــب  واســتطاع  الشــوط، 
دفاعــي  خطــأ  اســتغال  مــن  قمبــر 

واالنطاق بمهاراة واالنفراد وتســجيل 
عنــد  ألبــا  لصالــح  اللقــاء  أهــداف  أول 
بهــذا  الشــوط  لينتهــي   ،”43“ الدقيقــة 

التقدم بهدف دون رد.
الحصة الثانية كانت أكثر أثارة وتبادل 
فــي الســيطرة والمبــادرات الهجوميــة 
مــن كا الجانبين، وأدرك بابكو التعادل 
مــن ركلة جــزاء نفذهــا المهاجم محمد 
صالــح عنــد الدقيقــة “60. ومــن خطــأ 
فــي  تقــدم  أول  بابكــو  يحــرز  دفاعــي 
اللقــاء عنــد الدقيقــة “70”. ومــع الشــد 

والجــذب وارتفــاع رتــم اللقاء عــاد ألبا 
مهاجمــه  طريــق  عــن  التعــادل  ليــدرك 
عيســى إبراهيــم في الدقيقــة “79”. إال 
أن بابكــو ســرعان مــا عــاد للتقــدم فــي 

الدقيقــة عــن طريــق الاعــب ســلطان 
لينتهــي   .”81“ الدقيقــة  فــي  محمــد 
اللقــاء بفوز ثمين لبابكو بثاثة أهداف 

لهدفين.

مــن منطلــق مســاعيها الجــادة لنشــر الوعــي الرياضــي فــي ربــوع المملكــة، بــدأت اللجنــة 
األولمبيــة البحرينيــة التمهيــد لتفعيــل مبادرتهــا الجديــدة الراميــة إلــى تشــجيع وتحفيــز 
الناشــئة علــى ممارســة الرياضــة بــدال من قضاء ســاعات طويلــة أمام شاشــات الهواتف 

النقالة أو األجهزة اإللكترونية األخرى التي تتسبب في الخمول والكسل.

وارتأت اللجنة أن تكون هذه المبادرة تحت 
محاولــة  فــي  الفرجــان”  “ماعــب  مســمى 
الحــواري  ماعــب  إحيــاء  إلعــادة  جــادة؛ 
“الفرجــان” التــي كانــت رائجــة فــي مختلف 

مدن وقرى البحرين في الماضي.
القــدم  كــرة  بلعبــة  البدايــة  تكــون  وســوف 
باعتبارهــا اللعبــة الشــعبية األكثــر ممارســة 
اللجنــة  تخطــط  ثــم  ومــن  الحــواري  فــي 
لتشــمل هــذه المبــادرة ألعابــا رياضية أخرى 
تمــارس فــي ماعــب الفرجــان مثــل الكــرة 

الطائرة وكرة السلة.
وتم تشكيل لجنة من داخل وخارج اللجنة 
المســاعد  العــام  األميــن  برئاســة  األولمبيــة 

للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضة األمين 
العام للجنة األولمبية البحرينية عبدالرحمن 
عســكر، إذ عقــدت هــذه اللجنــة سلســلة من 
عــن  تمخضــت  التمهيديــة  االجتماعــات 
العديــد مــن القــرارات التــي تخــدم المبادرة 
كالقيام بجوالت ميدانية للعديد من ماعب 
الفرجان في المحافظات األربع واالســتعانة 
ببعــض نجــوم كــرة القــدم الســابقين لدعــم 
المبــادرة والترويــج لهــا وتخصيــص هدايــا 
تشــجيعية لاعبين الصغار عبارة عن كرات 
قــدم لتحفيزهــم علــى ممارســة اللعبــة فــي 
باألجهــزة  اللهــو  مــن  بــدال  أوقــات فراغهــم 
اإللكترونيــة التي تبين علميا تعدد مضارها 

على الصحة العامة للفرد.
اللجنــة التحضيريــة قطعت شــوطا متقدما 
فــي اإلعــداد لبــدء تفعيل هــذه المبــادرة، إذ 
الــذي عقــد يــوم أمــس  تمخــض االجتمــاع 
برئاســة عضــو اللجنة ســعيد العــرادي نيابة 
مــن  العديــد  عــن  عســكر  عبدالرحمــن  عــن 
البنــاءة  والمقترحــات  اإليجابيــة  النتائــج 
التــي طرحهــا األعضاء ومن المؤمل أن يتم 

تجســيد هــذه المبــادرة علــى أرض الواقــع 
خــال األســابيع المقبلــة، بعــد أن تــم حصــر 

الماعب في كل المحافظات.
محمــد  اللجنــة  أعضــاء  االجتمــاع  حضــر 
إســماعيل،  حســن  محمــد،  حمــد  لــوري، 
المرباطــي، محمــد  رامــي  محمــد ســليمان، 
ســلمان، محمد الرميلي والمنســق العام مي 

البنخليل.

من لقاء بابكو وألبا 

جانب من اجتماع لجنة مالعب الفرجان
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وّدع منتخبنا الوطني لكرة القدم منافســات النســخة السابعة عشرة من نهائيات كأس 
آســيا لكــرة القــدم، بعد هزيمته أمام منتخب كوريــا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، في 
اللقاء الذي جمعت المنتخبين يوم أمس على استاد راشد بإمارة دبي، ضمن منافسات 
دور الـــ16 مــن البطولــة، التي تحتضنها دولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة حتى 

يوم األول من فبراير المقبل.

تشكيلة المنتخب

دخل المنتخب الوطني هذه المباراة بتشكيلة 
ضمــن فــي حراســة المرمى ســيد شــبر علوي، 
وفي خط الدفاع وليد الحيام، حمد شمسان، 
ســيدضياء ســعيد وســيدرضا عيســى، وفــي 
خط الوســط عبدالوهاب علي، كميل األسود، 
جاســم  ومحمــد  راشــد  جمــال  مــدن،  علــي 

مرهون وفي خط المقدمة محمد الرميحي.

تقدم كوري

قــدم منتخبنــا مســتوى جيــدا فــي شــوط 
المبــاراة األول، وحــاول الوصــول لمرمــى 
المنتخــب الكــوري الجنوبــي خــال فترات 
المرتــدة  الكــرات  علــى  معتمــدا  الشــوط، 

الخطــورة  تشــكل  لــم  أنهــا  إال  والطوليــة، 
المطلوبة على مرمى المنتخب المنافس.

النســبية  األفضليــة  كانــت  المقابــل،  فــي 
حيــث  مــن  الجنوبــي  الكــوري  للمنتخــب 
االســتحواذ واالنتشــار والتقــدم، إذ نجــح 
في إنهاء الشــوط األول لصالحه من خال 
تســجيله الهدف األول في الدقيقة 43 عن 

طريق الاعب هوانغ هي تشان.

تعادل عادل

المبــاراة  شــوط  الوطنــي  منتخبنــا  دخــل 
إذ  النتيجــة،  علــى معادلــة  الثانــي وعينــه 
علــى  الخطــورة  لتشــكيل  التقــدم  حــاول 
المرمى الكروي الجنوبي، ونجح المنتخب 

 76 الدقيقــة  فــي  النتيجــة  معادلــة  فــي 
بعــد  الرميحــي  المهاجــم محمــد  بواســطة 
الدفاعــات  مــن  إليــه  ارتــدت  التــي  الكــرة 
الكورية؛ لتصل إليه، إذ لم يتواَن في وضع 

الكرة داخل الشباك.

الكــوري  المنتخــب  حــاول  المقابــل،  فــي 
هــذا  فــي  أن يواصــل أفضليتــه  الجنوبــي 
اللقــاء، إال أنــه واجه انضباطــا تكتيكيا من 
جانــب العبي منتخبنا الذيــن منعوا العبي 
المنتخــب الكــروي مــن تشــكيل الخطــورة 

علــى المرمــى؛ لتنتهــي المبــاراة فــي وقتها 
األصلي بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف.

فوز كوري

األشــواط  إلــى  المنتخبــان  واحتكــم 

اإلضافيــة، والتــي منحــت الفــوز للمنتخب 
الهــدف  ســجل  الــذي  الجنوبــي،  الكــوري 
الثانــي فــي الدقيقة 106 عــن طريق العبه 
بفــوز  المواجهــة  لتنتهــي  كيــم جيــن ســو؛ 

كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف.

األحمر” يّودع كأس آسيا وسكوب يشكر الالعبين
ــة ــمـ ــزيـ ــهـ ــرف لـــمـــنـــتـــخـــبـــنـــا أمـــــــــام كـــــوريـــــا رغـــــــم الـ ــ ــشـ ــ ــوى مـ ــ ــت ــ ــس ــ م

اتحاد الكرة - الوفد اإلعالمي

وجــه مدرب منتخبنا الوطنــي لكرة القدم 
الشــكر  ســكوب  ميروســاف  التشــيكي 
بعــد  الوطنــي،  المنتخــب  العبــي  لجميــع 
المســتوى الكبير الذي قدموه خال اللقاء 
الــذي جمــع المنتخــب بالمنتخــب الكــوري 
أظهــروا  الاعبيــن  أن  مؤكــدا  الجنوبــي، 
رغــم  اللقــاء  هــذا  فــي  والقتاليــة  الــروح 
نتيجة الخسارة، مضيفا أن هذه المشاركة 

ستزيد من خبرة واحتكاك الاعبين.
جــاء ذلــك، فــي المؤتمــر الصحافــي الــذي 
عقــد لمــدرب المنتخب الوطني التشــيكي 
ميروســاف سكوب عقب مباراة منتخب 
الجنوبــي،  الكــوري  والمنتخــب  الوطنــي 
التــي أقيمــت يــوم أمــس ضمــن دور ثمــن 

النهائي من البطولة.
وقال “فخور بالمستوى الكبير الذي قدمه 
العبو المنتخــب في هذه المباراة، والذين 
المســؤولية،  مــن  كبيــر  قــدر  علــى  كانــوا 

المســتوى  هــذا  خــال  مــن  أظهــروا  كمــا 
انضباطــا عاليا خال مجريات هذا اللقاء. 
منتخبــا  واجــه  البحرينــي  فالمنتخــب 

فــي  محترفــة  عناصــر  ويمتلــك  مرشــحا 
فــإن  المقابــل  فــي  األوروبيــة،  الدوريــات 
مــن  معظــم  البحرينــي  المنتخــب  العبــي 

لمزيــد  الشــابة ممــن يحتاجــون  العناصــر 
مــن الخبــرات مــن خــال هــذه البطــوالت 
مســتوياتهم”،  مــن  ترفــع  التــي  القاريــة، 

البحرينــي  المنتخــب  يقــدم  أن  متطلعــا 
األفضــل فــي المشــاركات المقبلــة، موجها 
الشــكر لرئيس وأعضاء االتحاد البحريني 

لكــرة القــدم والجماهيــر البحرينيــة علــى 
مســاندتها للمنتخــب فــي هــذه المشــاركة 

اآلسيوية.

فخـــور بالالعبيــــن

لقطة لجمهورنا الوفي
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فرحة منتخبنا بهدف التعديل  فرحة الرميحي بهدف التعادل 



اعتراف كريستيانو
تقبــل نجــم كــرة القــدم البرتغالــي كريســتانو رونالــدو، عقوبتــي غرامــة ماليــة 
والسجن مع إيقاف التنفيذ، في قضية تهرب ضريبي في إسبانيا أمس الثالثاء، 
ووقــع اتفــاق تســوية إلنهــاء القضية، وهو ما ســيكلفه 18.8 مليــون يورو )21.4 

مليون دوالر(.

محكمــة  إلــى  وصــل  رونالــدو  وكان 
فــي مدريــد للــرد علــى اتهامــه بالتهــرب 
فــي  أعــوام قضاهــا   9 الضريبــي، خــال 
صفــوف ريــال مدريــد حامل لقــب دوري 
الهــداف  خالهــا  بــات  أوروبــا،  أبطــال 

التاريخي للنادي.
وابتســم رونالــدو لكن لم يــدل بأي تعليق 
صديقتــه  مــع  المحكمــة  دخولــه  أثنــاء 

جورجينا رودريجيز.

وتوصل المهاجم البرتغالي العام الماضي 
التفــاق مع الســلطات اإلســبانية لتســوية 
والقبــول  الغرامــة  دفــع  مقابــل  القضيــة، 

بالحبس 23 شهرا مع إيقاف التنفيذ.
وطالبــت النيابــة بتوقيــع عقوبة الســجن 
مــع إيقــاف التنفيــذ لكريســتيانو مــع دفع 
غرامــة ماليــة قدرهــا 18.8 مليــون يورو، 
وهــي العقوبة التــي اتفقت عليهــا النيابة 
مــع وزارة الماليــة، مقابــل اعتــراف العب 

ريــال مدريد الســابق ويوفنتوس الحالي 
بارتكابــه أربــع جرائم تهــرب ضريبي بين 

عامي 2011 و2014.

لــن يقضــي أي  )33 عامــا(  لكــن رونالــدو 
وقــت في الســجن ألن القانون اإلســباني 
ينــص علــى أن أي عقوبــة أقل من عامين 

في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.
وقال المدعي العام في إســبانيا األسبوع 
الماضي إن رونالدو دفع 5.7 مليون يورو 

)6.5 مليــون دوالر( غرامــة إضافة إلى ما 
يقــدر بنحو مليون يورو فائدة مســتحقة 

في يوليو تموز 2018.
وفــي وقــت ســابق مثــل تشــابي الونســو 
زميــل رونالــدو الســابق فــي ريــال أمــام 
تهــرب  قضيــة  بشــأن  أيضــا  المحكمــة 
االدعــاء  فيهــا  يطالــب  أخــرى،  ضريبــي 
بحبــس الاعــب خمس ســنوات وتغريمه 

أربعة مايين يورو.
ووجهــت إلــى الونســو، الفائز مع اســبانيا 
بكأس العالم واعتزل عام 2017، اتهامات 
بالتهــرب الضريبي واالحتيال وعدم دفع 
نحــو مليونــي يــورو بيــن 2010 و2012، 

لكنه نفى مرارا ارتكابه أي مخالفة.

وكاالت

وكاالت

سيكون مانشستر سيتي حامل اللقب وبطل الدوري الممتاز في رحلة “ترفيهية” اليوم 
األربعــاء الــى ملعــب بورتــون ألبيون في ايــاب نصف نهائــي كأس الرابطــة اإلنجليزية 
لكرة القدم، فيما سيكون باب التأهل الى النهائي مفتوحا على مصراعيه أمام تشلسي 

وجاره توتنهام اللذين يتواجهان غدًا الخميس على ملعب األول.

واستعرض سيتي ذهابا على أرضه ووضع 
قدمــا فــي نهائــي المســابقة للمــرة الســابعة 
فــي تاريخــه، وذلك بفوزه الكاســح بتســعة 
للبرازيلــي  رباعيــة  بينهــا  نظيفــة،  أهــداف 
ألبيــون  غابريــال جيــزوس، علــى بورتــون 
الــذي أصبــح أول فريق مــن الدرجة الثانية 
منــذ  المســابقة  النهائــي  الــى نصــف  يصــل 
شــيفيلد يونايتد موسم 2015-2014 حين 
كان يشــرف علــى األخيــر مــدرب بورتــون 

الحالي نايجل كاف.
وســجل الـ”ســيتيزينس” فــي لقــاء الذهــاب 
أكبــر عــدد أهداف له في مباراة واحدة منذ 
تنوفمبــر 1987 حيــن اكتســح هادرســفيلد 
تاون 1-10 خال مباراة بينهما في الدرجة 

الثانية )أولى حاليا(.
ملعــب  الــى  الخميــس  األنظــار  وتتجــه 
“ستامفورد بريدج”، حيث يأمل تشلسي أال 

يتلقى صفقة جديدة يضيفها الى الخسارة 
التــي منــي بهــا الســبت أمــام جــاره اللندني 
اآلخر أرســنال )صفــر2-( في الدوري، وذلك 

حين يستضيف توتنهام.
اإليطالــي  المــدرب  فريــق  علــى  ويتوجــب 
هدفيــن  بفــارق  الفــوز  ســاري  ماوريتســيو 
علــى غريمــه اللندني مــن أجل بلــوغ نهائي 
المسابقة المتوج بخمسة ألقاب فيها، للمرة 
األولــى منــذ 2015 والثامنــة فــي تاريخــه، 
وذلــك بعــد خســارته ذهابــا فــي “ويمبلــي” 
بهدف وحيد ســجله هاري كاين الغائب عن 

توتنهام بسبب اإلصابة.
ولــم يكــن ســاري راضيــا على اإلطــاق عن 
وصــب  الســبت،  أرســنال  أمــام  الخســارة 
جــام غضبــه علــى العبيــه الذيــن يفتقــدون 
الــى العزيمة بحســب تعبيــره و”من الصعب 

تحفيزهم”.

وقــال ســاري باإليطاليــة رغــم أنــه يتحدث 
اإلنجليزيــة، ألنــه ارتــأى أنــه ســيعبر بشــكل 
أفضــل بلغتــه األم، “أنــا غاضــب جــدا ألن، 
الســبب فــي هذه الهزيمة هــو عقليتنا. لعبنا 
أمام منافس كان عازما من الناحية الذهنية 

أكثر منا وهذا أمر ال يمكنني قبوله”.

وأضــاف “عانينــا مــن المشــكلة ذاتهــا أمــام 
نهائــي كأس  ذهــاب نصــف  )فــي  توتنهــام 
الرابطــة(.. يبــدو أن لدينــا مشــكلة االفتقاد 
الــى العزيمة والقــوة الذهنية. حقيقة، أجد 
صعوبــة كبيــرة في تحفيز هــذه المجموعة 

من الاعبين”.

ماوريتسيو ساري

قمــة لنــدن
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وكاالت

أصبــح كيفــن برينــس بواتينــج )31 عامــا(، أول العب غاني يلعب لبرشــلونة في 
التاريــخ. وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة لعبــه مــع المنتخــب األلمانــي، إال أن الغاني 
شــارك فــي كأس العالــم 2010 و2014 بألــوان المنتخــب الغانــي، وواجــه أخــاه 

جيروم بواتينج الذي يلعب لمنتخب ألمانيا.

الـــ14  اإلفريقــي  الاعــب  أنــه  كمــا 
الــذي يلعــب فــي البلوجرانــا، وفقــا 

للموقع الرسمي للبارسا.
 8 بواتينــج  خــاض  جانبــه  مــن 
مــع   6 برشــلونة،  أمــام  مباريــات 
بالمــاس،  الس  مــع  و2  الميــان، 
وســجل مرتيــن فــي مرمــى الفريق 

الكتالوني.
دور  فــي  مواجهــة  أول  وكانــت 
المجموعــات بــدوري أبطــال أوروبا 
موسم 2011/ 2012 وشارك في 33 

دقيقة فقط خرج بسبب اإلصابة.
مبــاراة  فــي  الموســم  نفــس  وفــي 
اإليــاب، ســجل بواتينــج أول هدف 
لــه في مرمى البارســا، فــي المباراة 

التي نجح فيها الكتان بالفوز 3-2، 
وفي نفس الموسم تواجه الفريقان 

مرة أخرى في ربع النهائي.
وفــي الموســم التالــي 2012/ 2013 
فــي  أخــرى  مــرة  الفريقــان  تواجــه 
األبطــال،  دوري  فــي  الـــ16  دور 
وخســر برشــلونة ذهاًبــا فــي ميانو 
0-2 وســجل بواتينــج هدفه الثاني 
الحالــي، إال أن  فــي مرمــى فريقــه 
برشلونة فاز إيابا 0-4 ليتأهل للدور 

التالي.
الس  مــع  كانــت  مباراتيــن  وآخــر 
 2017 /2016 موســم  فــي  بالمــاس 
المباراتيــن  فــي  برشــلونة  وفــاز 

األولى 0-5 والثانية 4-1.

صفقة مفاجئة

فـخ إشبيليـة
يســعى إشــبيلية الوصيــف إلــى وضــع حــد لســيطرة برشــلونة علــى لقب مســابقة كأس 

إسبانيا في كرة القدم عندما يستضيفه اليوم األربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي.

وتوج برشلونة باللقب في األعوام األربعة 
األخيــرة بينهــا مرتــان على حســاب الفريق 
بعــد  )-2صفــر   2016 عامــي  األندلســي 
التمديد( و2018 )-5صفر(، علما بأنه يحمل 
الرقم القياسي في عدد األلقاب برصيد 30 

لقبا في 41 مباراة نهائية.
ويمني إشــبيلية النفس بتكرار إنجازه عام 
2010 عندمــا أطاح بالفريق الكاتالوني من 
الــدور ثمــن النهائــي بالفــوز عليــه 1-2 فــي 
كامب نو ذهابا وخسارته 1-0 في األندلس 
إيابا في طريقه إلى لقبه الخامس األخير.

الموســم،  هــذا  مرتيــن  الفريقــان  والتقــى 
مدينــة  فــي  الســوبر  الــكأس  فــي  األولــى 
طنجة المغربية، والثانية في برشــلونة في 
20 أكتوبر الماضي ضمن المرحلة التاســعة 
مــن الــدوري وفــاز الفريــق الكاتالونــي 2-1 

و4-2.
وتأتــي مواجهــة األربعاء فــي وقت صعب 

بالنســبة للفريق األندلســي حيث سيدخلها 
بعــد 3 هزائــم متتاليــة بينها خســارتان في 
الــدوري أمــام أتلتيــك بلبــاو وريــال مدريد 
الرابــع  إلــى  الثانــي  المركــز  مــن  فتراجــع 
)الخســارة الثالثــة كانــت علــى أرضــه أمــام 
أتلتيــك بلباو في إياب ثمن نهائي مســابقة 
الكأس بعدما كان فاز 1-3 ذهابا في بلباو(.
فــي المقابل، يبلي برشــلونة الباء الحســن 
في الدوري بســبع انتصارات متتالية أبقته 
بعيــدا بفــارق 5 نقــاط عــن أقــرب مطارديه 

أتلتيكو مدريد.
ويأمل إشبيلية في استغال عامل األرض 
يخولــه  مريــح  فــوز  لتحقيــق  والجمهــور 
خــوض مبــاراة اإلياب في 30 يناير الحالي 
بارتيــاح، كما يتطلع الفريق األندلســي لفك 
عقدتــه علــى أرضــه أمــام برشــلونة حيــث 
لــم يفــز عليه منذ الثالث مــن أكتوبر 2015 
)1-2 فــي الــدوري( حيــث خســر بعدهــا 4 

مرات وتعادل مرة واحدة.
ويخوض ريال مدريد اختبارا ســها نسبيا 
عندمــا يســتضيف جيرونــا الخميــس علــى 

ملعب سانتياغو برنابيو.
ذهبيــة  فرصــة  الملكــي  النــادي  ويملــك 

لمواصلة مشــواره في المســابقة التي توج 
بلقبها 19 مرة آخرها عام 2014.

ويلعب الخميس أيضا إســبانيول، البطل 4 
مــرات آخرهــا عام 2006، مــع ريال بيتيس 

البطل مرتين عامي 1977 و2005.

وكاالت

األربعاء 23 يناير

كأس ملك اسبانيا
 ذهاب ربع النهائي

برشلونةاشبيليه  23.30

كأس فرنسا
ستراسبورغباريس 23.05

كأس الرابطة اإلنجليزية
إياب نصف النهائي

م سيتيبيرتون 22.45

كريستانو رونالدو

ليونيل ميسي

وكاالت

ذكــرت وســائل إعــالم بريطانيــة أمــس الثالثــاء أن هيكتــور بيليريــن 
ظهيــر أيمــن نــادي أرســنال ســيغيب مــن ســتة إلــى تســعة أشــهر بعــد 
إصابته في الرباط الصليبي خالل انتصار يوم السبت على تشيلسي.

وكان بيليريــن يخوض مباراته األولى 
أساســيا بعــد عودتــه مــن إصابــة فــي 
ربلة الســاق. وأصيب فــي ركبته أثناء 
التحــام على الكرة في الشــوط الثاني 
الملعــب  مــن  وخــرج  تشيلســي  أمــام 
علــى محفــة. وتوجــه إصابــة الاعــب 
عامــا   23 العمــر  مــن  البالــغ  اإلســباني 
ضربــة جديــدة للمــدرب أونــاي إيمري 
الذي خسر بالفعل جهود المدافع روب 
هولدينــج حتى نهاية الموســم بســبب 
الشــهر  الركبــة  فــي  مشــابهة  مشــكلة 

الماضي.
يملــك  إنــه  اإلســباني  المــدرب  وقــال 
خيــارات أخــرى لشــغل مركــز بيليرين 
ســوق  األرجــح  علــى  يدخــل  ولــن 

االنتقاالت للتعاقد مع بديل.

ســابق  وقــت  فــي  قــال  إيمــري  وكان 
إنــه قــد يتعاقــد فقط مــع العبين على 
سبيل اإلعارة في فترة االنتقاالت في 

يناير.
وقــال إيمري ”لدينا إينســلي )ميتاند-  
  نايلز( يمكنه مســاعدتنا باللعب كظهير 
أيمــن أو جنــاح جهــة اليميــن. ولدينــا 

أيضا ستيفان ليختشتاينر“.
كارل  أيضــا  ننســى  ”ال  وتابــع 
جينكنســون.. خــاض بعــض المباريات 
وهو جاهز لمساعدتنا وقت الحاجة“.

ويستضيف أرسنال منافسه مانشستر 
لــكأس  الرابــع  الــدور  فــي  يونايتــد 
االتحــاد االنجليــزي يــوم الجمعــة قبل 
أن يعــود للدوري الممتاز أمام كارديف 

سيتي على أرضه في 29 يناير.

تأكد غياب بيليرين

وكاالت

قالــت الســلطات البحريــة الفرنســية أمــس 
الثاثاء إن طائرة خفيفة اختفت من على 
شاشــات الرادار فوق القنال اإلنجليزي في 
وقت متأخر يوم االثنين لكن لم يتســن لها 
تأكيــد وجــود إيميليانــو ســاال العــب فريق 
متــن  علــى  القــدم  لكــرة  ســيتي  كارديــف 

الطائرة.
وكانت وســائل إعــام بريطانية وفرنســية 
ذكــرت أن الطائرة تقــل مهاجم فريق نانت 
هــذا  الويلــزي  للنــادي  وقــع  الــذي  الســابق 

األســبوع فــي اتفــاق بلغت قيمتــه نحو 17 
مليون يورو.

وذكــر خفــر الســواحل البريطاني فــي بيان 
أنــه يقــدم يــد العــون لخفــر الســواحل فــي 
جزيرة جيرنسي للبحث عن طائرة خفيفة 
فقدت قبالة أولديرني في جزر القنال لكن 

لم يتم العثور على الطائرة بعد.
وقالــت الشــرطة فــي جزيــرة جيرنســي إن 
الطائــرة المفقــودة كانــت فــي طريقهــا مــن 

نانت إلى كارديف وعلى متنها شخصان.

وكاالت

يخوض اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس واألميركية دانييل كولينز أول نصف 
نهائي في الغراند سالم بعد بلوغهما أمس الثالثاء على مالعب ملبورن دور األربعة 

في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطوالت األربع الكبرى في كرة المضرب.

عامــا   20 البالــغ  تسيتســيباس  وكان 
15 أول المتأهليــن  والمصنــف فــي المركــز 
لــدى الرجــال بفــوزه فــي ربــع النهائــي علــى 
اإلســباني روبرتــو باوتيســتا أغــوت ال 24 
فــي أربع مجموعــات 5-7 و6-4 و4-6 و7-6 
)2-7( فــي ثــاث ســاعات و15 دقيقــة، فيما 
تغلبــت كولينــز المصنفــة 35 على الروســية 
بثــاث   44 ال  بافليوتشــنكوفا  اناســتازيا 

مجموعات 6-2 و5-7 و6-1.
وكان اليونانــي أزاح فــي الــدور الرابــع بطل 
روجيــه  السويســري  الســابقين  الموســمين 
فيــدرر المصنــف ثالثا، وســيقابل فــي الدور 
المقبــل اإلســباني رافايــل نــادال الثانــي أو 
األميركي الشــاب فرانســيس تيافو )مصنف 
39(. وصــرح تسيتســيباس بعــد الفــوز “هذا 
شــيء خرافــي، أعيــش حلما عملت بقســوة 

ليــس  لكــن  أنــا ســعيد  أجــل تحقيقــه.  مــن 
كثيــرا آلني حقا عملــت بجهد كبير من أجل 

تحقيق ذلك”.
وقبــل بطولة اســتراليا، كانت أفضل نتيجة 
)الــدور  النهائــي  ثمــن  بلــوغ  لتسيتســيباس 
اإلنكليزيــة  ويمبلــدون  بطولــة  فــي  الرابــع( 

العام الماضي.
يصــل  يونانــي  أول  تسيتســيباس  وبــات 
الــى هــذا الــدور في البطــوالت الكبــرى، ولم 
يخض قبله أي العب أو العبة من باده ربع 

النهائي في بطوالت الغراند سام.
نصــف  أول  كولينــز  تخــوض  جانبهــا،  مــن 
نهائــي فــي البطوالت الكبرى وهي في ســن 
الخامســة والعشــرين ألنهــا قدمت الدراســة 
علــى الرياضــة فــي حياتهــا، ولــم تفــز قبــل 

ملبورن بأي مباراة في خمس محاوالت.

مغامرة يونانية

طائرة مفقودة

إيميليانو ساال



multaqa
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إعداد: هبة محسن

بعــد النجــاح الباهر في شــهر يونيو من 
العــام الماضــي لمجموعــة “حــب الهيل” 
هــذه  عــادت  الزيــن،  مجوهــرات  مــن 
المجموعــة للعــرض بتصاميــم جديــدة 
كليــًا يوم األحــد 20 يناير المنصرم، في 
جميــع فروعهــا بالشــرق األوســط وفــي 

موقعها اإللكتروني.
مــن  الجديــدة  المجموعــة  اســتوحيت 
“حــب الهيــل” مــن ذات العنصــر، فحــُب 
الهيــل، ذلــك البهــار الــذي يحتــل مكانــة 
خاصــة في قلــوِب أهِل الخليــج العربي 
لمــا له من خصائَص شــفائية، اســتحوَذ 
المجوهــرات  فــي  فريــٍد  طابــٍع  علــى 
الذهــب  فــي  القديمــة  التقليديــة 
إصدارهــا  الزيــن  قدمــت  البحرينــي. 
الثانــي مــن حــب الهيــل فــي مجموعــة 
مازالــت  ولكنهــا  وحداثيــة،  معاصــرة 

تحتضن روح الماضي والتراث.
تتميــز المجموعــة الجديــدة مــن حــِب 
الهيــل الجديــدة بإضافــة ألــوان الذهب 
والــوردي-  الثــاث –األصفــر والذهبــي 
الـــ18  ذهــِب  مــن  قطــٍع مصنوعــٍة  فــي 
قيراط من خواتم  وأســاور  رفيعة مما 

يسمح لمرتديها بمزج ثاثة قطٍع وأكثر 
ليخلق مظهــًرا متألًقــا وعصرًيا. وقائد 
بحجميــن  التصاميــم  فــي  متشــابهة 

مزجهمــا  يمكــن  حيــث  مختلفيــن 
مــع بعضهمــا، جميــع قطــع  وارتدائهمــا 
بطــرق  باأللمــاس  مطعمــة  المجموعــة 

مختلفة لتسمح للزبونة اختيار القطعة 
التي تتناسب وميزانيتها الخاصة.

وعــن هــذِه المجموعة يحدثنــا الرئيس 
الزيــن  مجوهــرات  لشــركة  التنفيــذي 
ثيــو ســوارت: “عندما أطلقنــا مجموعة 
لــم  الفائتــة  الســنة  فــي  الهيــل  حــب 
نتوقــع اإلقبــال عليهــا، فزبائننــا أحبــوا 
عالًيــا  كان  والطلــب  المجموعــة  هــذه 
جــًدا عليهــا. ومــن هنــا بدأنــا بتصميــم 
المجموعــة الجديــدة مــن ذات اإليحاء 
التصنيــع  لعمــل  وأرســلناها  والعنصــر، 
المبدئــي كأي مجموعة أخــرى، وعندما 
وقعــت أعيننــا علــى النمــوذج األولــي، 
مجموعــة  علــى  مقبلــون  بأننــا  علمنــا 
صممــت  التصاميــم  هــذه  اســتثنائية! 
بطبقــات  وتلبــس  بعضهــا  مــع  لتمــزج 
متعــددة، وهــذا يتماشــى تماًمــا مــع مــا 
تريــده زبونتنــا، أن تبقــى أنيقــة ولكــن 
في نفــس الوقت محافظــة على تراثها 
العربــي بفخــر. إن اإلصــدار الجديد من 
جيــد،  ســعر  وذو  متعــدد  الهيــل  حــب 
بتقديــم  الزيــن  وعــد  يتضمــن  وأيضــا 

األفضل”.

ــع األنــــاقــــة بـــالـــتـــراث األصـــيـــل ــجــم تــصــامــيــم ت

“الزين” تطلق مجموعة “حب الهيل”

الناقلــة   – الخليــج  طيــران  وقعــت 
الوطنيــة لمملكــة البحريــن – مؤخرًا 
اتفاقية خاصة مع الخطوط الملكية 
المغربيــة يســري مفعولهــا بــدءًا مــن 

22 يناير الجاري.
الســفر  فــرص  مــن  تعــزز  االتفاقيــة 
لوجهــات  الناقلتيــن  مســافري  لــدى 
الرئيســيين  مركزيهمــا  مــن  أبعــد 

فــي مطــار البحريــن الدولــي ومطار 
بالــدار  الدولــي  الخامــس  محمــد 
البيضــاء، حيث تتيح هذه االتفاقية 
لهــم الستكشــاف  الفرصــة  الخاصــة 
الوجهــات والمناطــق التــي ال تحلــق 
إليهــا الناقلتيــن بصورة مباشــرة في 
المغــرب وأوروبــا الغربيــة ومنطقــة 

دول مجلس التعاون.

“طيران الخليج” و“الخطوط الملكية 
المغربية” توقعان اتفاقية خاصة

تم تعيين أريندام تشاكرافاتي مديرًا عامًا جديدًا لشركة نيسان موتورز في البحرين 
ضمــن مجموعــة يوســف خليــل المؤيــد وأوالده، وذلك بأثر فوري. ومــن خالل منصبه 
المســؤول عــن مبيعــات ســيارات نيســان  الفريــق  الجديــد ســيترأس  تشــاكرافاتي 

والتسويق والخدمات وغيرها.

ومنــذ حصولــه على شــهادة الماجســتير 
في إدارة األعمال، اكتسب تشاكرافاتي 
أكثــر مــن 24 عامــًا مــن الخبــرة في عدة 
قطــاع  فــي  دوليــة  قياديــة  مناصــب 
مجــال  فــي  العمــل  شــملت  الســيارات 
لــدى  والتســويق  والتأجيــر  المبيعــات 
شــركات تصنيــع الســيارات والموزعيــن 
التعــاون  مجلــس  ودول  الهنــد  فــي 

الخليجي.
وقبل االنتقال إلى منصبه الجديد، عمل  
لمدة تسع سنوات في ُعمان في منصب 

المدير العام لشركة هيونداي موتورز. 
ويتمتــع  أيضًا بخبرة واســعة في مجال 
العمل مع شركات تصنيع السيارات مثل 
شــركة هيونداي موتور الهند المحدودة 

وتاتا موتورز.
وتعليقًا على تعيينه في منصبة الجديد 
نيســان  “تشــهد  تشــاكرافاتي:  قــال 
تطــورات مهمــة فــي هــذا الوقــت، وأنــا 

متشوق للعمل مع الفريق.
مجموعــة  مــع  للعمــل  دفعنــي  مــا  إن 
ومــا  وأوالده  المؤيــد  خليــل  يوســف 
يميزهــا عــن نظرائهــا مــن الشــركات هــو 
التزامهــا تجــاه عمائهــا. وأنــا علــى ثقــة 
تامــة بقدرة نيســان على اكتســاب قيمة 
أكبــر من خال فهــم احتياجات العماء 
ومتطلباتهــم. كما أتطلــع للعمل مع بقية 
أفراد فريق القيادة العليا في المجموعة 
عجلــة  ودفــع  الخدمــات  هــذه  لتطويــر 

التقدم والنمو”.

البحريــن  أنصــار جاليــري  أجــرت مؤخــرا 
الســحب الكبيــر علــى ســيارة رينــو دســتر 
و15 جائــزة أخــرى وجوائــز فورية عديدة 
تحــت إشــراف وزارة الصناعــة والتجــارة 
وكان ســعيد الحــظ عبــدهللا محمــد رقــم 

الكوبون 2684242.

وقــد أطلقــت أنصــار جاليري حملــة “اربح 
إلــى  باإلضافــة  دســتر  رينــو  ســيارة   12
جوائــز قيمــة عديدة مقابل شــرائك بقيمة 
5 دنانيــر مــن مــارس 2018 لغايــة فبرايــر 
العــروض  اختتمــت  وقــد  وكانــت   ،2019
الخاصــة(  الشــتاء  )عــروض  الترويجيــة 

امس 22 يناير الجاري.
الجديــر بالذكــر ان الســحب القادم ســوف 
 4 علــى  المقبــل  فبرايــر   28 فــي  يكــون 
ســيارات رينــو دســتر و15 جائــزة أخــرى 
وجوائز فورية عديدة كمفاجأة للحضور.

العمـــاء احتياجـــات  بفهـــم  أكبـــر  قيمـــة  اكتســـاب 

28 فبرايـــر المقبـــل موعـــد الســـحب على 4 ســـيارات

تشاكرافاتي مديًرا عاًما لـ “نيسان”

عبداهلل يفوز بـ“رينو” من “أنصار جاليري”
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الرائــدة  الوجهــة  الســيف،  مجمــع  أعلــن 
البحريــن،  مملكــة  فــي  العائلــي  للتســوق 
والــذي  الســيف”،  “كرنفــال  إطــاق  عــن 
ســيصطحب زوار مجمع الســيف - المحرق 
فــي تجربــة حافلــة بالمــرح والمغامــرة مــن 
تاريــخ 20 ينايــر وحتــى 16 فبراير المقبل، 
وسيقام الكرنفال في الهواء الطلق بمنطقة 
مواقف الســيارات المحاذية للمجمع يومًيا 

من 2 ظهًرا وحتى 10 مساًء.
ويتزامــن كرنفــال مجمع الســيف مع حلول 
فصل الشــتاء المرتقب، وســيقدم الكرنفال 
علــى مــدار 28 يوًمــا، عــدًدا مــن المحطــات 
الممتعــة  األنشــطة  بمختلــف  المشــوقة 
بيــن  مــن  العائلــة. وســتكون  أفــراد  لكافــة 
أهــم فعالياتــه حلبــة التزلج الضخمــة التي 
بالمــرح  والكبــار  الصغــار  الــزوار  سيســتمع 

فيها.

كذلــك ســيوفر الكرنفــال لمحبــي المغامــرة 
حائط التســلق الذي يقدم تجربة حماســية 
للــزوار، باإلضافة إلــى خط “Zip line” الذي 
يتيــح لهــم الحصــول علــى تجربــة شــيقة 
عبر تســلق أعلــى نقطة واالندفــاع بأقصى 
ســرعة نــزوالً إلــى منطقــة الكرنفــال. فضاَ 
الليغــو  لعبــة  محبــو  ســيتمكن  ذلــك  عــن 

LEGO مــن إطاق العنــان لمخيلتهم وبناء 
وتركيب النماذج العماقة بألوان مبهجة.  

المحــرق  الســيف  وســيحصل زوار مجمــع 
الباقــة  بهــذه  االســتمتاع  فرصــة  علــى 
التــي  الرائعــة  الفعاليــات  مــن  المتنوعــة 
يقدمهــا الكرنفــال عنــد إنفــاق 10 دنانير أو 

أكثر في المجمع.

بنــك  إدارة  مجلــس  مؤخــرا  عقــد 
االعتيــادي  اجتماعــه  مصــر  البركــة 
فــي مقــره الرئيســي الجديــد بالتجمــع 
تقــرر  حيــث  القاهــرة،  فــي  الخامــس 
الشامســي  إبراهيــم  انتخــاب   خالــه 
لعدنــان  خلفــا  للبنــك  جديــدا  رئيســا 
يوســف الذي تولى المنصب منذ العام 

2008. ويأتــي التغييــر طبقــا لقواعــد 
تنتهجهــا  التــي  الجديــدة  الحوكمــة 
مجموعة البركــة المصرفية ووحداتها 

المصرفية.
الرئيــس  قــال  المناســبة،  هــذه  وفــي 
التنفيذي ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
في بنك البركة مصر أشــرف الغمراوي  

“نثمــن بــكل االعتزاز والتقديــر القيادة 
الحكيمــة  لعدنــان أحمــد يوســف لبنك 
البركــة مصــر طــوال الســنوات العشــر 
الماضية، وكذلك مشــاركته مع اإلدارة 
التنفيذيــة للبنــك في تصويب مســيرة 
البنــك وتخليصــه مــن المشــاكل التــي 
كان يواجهها خال الفترات الماضية.

الــمــقــبــل ــر  ــرايـ ــبـ فـ  16 حـــتـــى  يـــنـــايـــر   20 ــن  ــ م خلفـــا لعدنـــان يوســـف وطبقـــا لقواعـــد الحوكمـــة

“كرنفال السيف” بالمحرق حافل بالمرح الشامسي رئيسا لـ “البركة مصر”
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توقع الكثير من األمور المهمة التي تكون واعدة.

ال تختلق األعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط.

تتعّمد االبتعاد عن محيطك المعتاد المهني 
والعائلي.

ال تدع االرتباك يسيطر عليك في العمل.

رة. هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّ

ال تحاول القيام بمهام ثقيلة هذه األيام.

شؤون مالية ومهنية طارئة وأخبار مهمة.

التمارين الصباحية لعلها الحل الوحيد في ظل 
ضيق وقتك.

مواجهة الصعوبات توّفر لك ظروًفا أفضل.

فكر في ما يجب عمله للمضي قدًما في أعمالك.

تراكم الخالف يزيد تعقيد األمور أكثر فأكثر.

ال تتسرع في الحكم على اآلخرين قبل التأكد.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

23 يناير

1517
الجيش العثماني 

بقيادة السلطان 
سليم األول 

يهزم جيش 
المماليك 

بقيادة طومان باي 
بمعركة الريدانية قرب 

القاهرة وذلك بعد مقاومة.

حجزت الممثلة وفاء 
موصللي لها مكانًا بين 
أبطال وبطالت الجزء 

العاشر من مسلسل 
“باب الحارة”، بينما لم 

يتحدد اسم الممثلة التي 
ستؤدي شخصية ابنتها 

“دالل”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

مغامــرة لألطفال مــع الكثير من الحكايــات الفنتازية للجميع

The Kid Who Would King :شاهدت لكم

عرضــت شــركة “تونتيــث سنشــري فوكــس” و”فوكــس” فــي مجمــع االفنيــوز الفيلــم البريطانــي الكبيــر The Kid Who Would King بحضــور خاص لمســافات البالد 
لمشــاهدة قصــة مغامرات والخيــال العائلــي عــن مجموعة من األطفال في مواجهة ملحمية ضد خطر يتســم بأجواء العصور الوســطى يتهددهم جميًعا من إخراج 

وتأليف جو كورنيش وبطولة ريبيكا فيرجسون، باتريك ستيوارت، توم تايلور، دينيس جوف، لويس آشبورن سركيس وآنجوس إمري.

 The Kid Who Would يبــدو  قــد 
King للوهلــة األولــى، وكأنــه فيلــم آخر 
مــن نوعه يقــوم بزراعــة تقاليــد قديمة 
فــي بيئــة حديثــة بفكــرة دقيقــة، لكــن 
قبــل مشــاهدة الفيلــم يجــب ان تعــرف 
هــو   The Kid Who Would King أن 
تحديــث جديد ميتكر ورائع ألســطورة 
الملــك آرثــر، حيث فيه يحــاول أليكس 
)لويس آشــبورن ســركيس(، وهو تلميذ 
متينــة  صداقــات  تكويــن  بريطانــي، 
Dean Chau� )بالمدرســة مــع “بيــدرز” 
moo(، دون أن يتعرض لألذى من باقي 
الطلبــة المتنمرين “النس” )تــوم تايلور( 

وكي )ريانا دوريس(.
 لكــن عندمــا يعثــر أليكــس علــى ســيف 
عالــق فــي حجــر ويســحبه حــًرا، يبــدأ 
ســحره مع الملك آرثر وفرســان المائدة 
المستديرة في الحياة، بمساعدة نسخة 
 ،)Merlin )Angus Imrie مــن  شــابة 

حينها يجــب على Alex تحويل أعدائه 
إلــى حلفــاء لهزيمــة مورغانــا الشــريرة 
ووحوشــها   )Rebecca Ferguson(
المتوحشــة جــدا. في الفيلم وســط كل 
هــذه االحداث الخياليــة المليئة بالعنف 
والصــور المخيفــة، والبلطجة، والبعض 
الكلمــات القويــة، هنــاك إلــى الكثيــر من 
الرسائل اإليجابية، وجديرة بالمشاهدة 

اليوم في السينما.
ألربعــة  بنجــاح  قصتــه  يحكــي  الفيلــم 
يقدمــون  شــباب  رئيســيين  ممثليــن 
الحبكــة والفكاهــة التــي ترشــدهم فــي 
كل خطــوة علــى الطريــق، الفيلــم ليس 
فيــه نقــص في الســحر، وتشــعرك دائًما 
بمواصلة المشــاهدة مع العائلة، ويعتبر 
جــو  إخــراج  مــن  الثانــي  هــو  الفيلــم 
كورنيــش الــذي قدم لنــا الفيلــم الناجح 
وهــو   ،s Attack the Block’2011
واحــد مــن أفضل أفالم الخيــال العلمي 

فــي الذاكــرة الحديثة، واســتغرق األمر 
عنده الخراج فيلم جديد ســبع سنوات 
وبالفعــل النتيجــة مذهلــة لعمل لمخرج 
فــذ موهوب، بســبب انه يمتلــك موهبة 
الخيالــي،  مــع  الســمائية  االفــكار  مــزج 
حيث كشــف لنا القصة ليســت عن بطل 
الفيلم فقط، بل قدم كورنيش أسطورة 
الملــك آرثــر إلى الحياة بصــورة جديدة 
ال  األمــر  إن  القــول  خــالل  مــن  مثيــرة 
تربيتــه  يتــم  الــذي  بأليكــس،  يتعلــق 
مــن قبــل أم عازبــة، ينحــدر مــن رجــال 
بــل  والــده(،  حتــى  يعــرف  )ال  عظمــاء 
عــن طريــق ســلوك أليكــس واإلخــالص 
أفضــل  وتجســيد  والصــدق  للشــرف 
ســمات مــا جعــل آرثــر بطــالً. فبــدالً من 
القــول ببســاطة ان أليكــس جيــد ألنــه 
ينحــدر مــن الملــك آرثــر، يظهــر الطفــل 
الذي ســيكون ملًكا أن أســطورة آرثرية 
يمثلهــا  التــي  الطريقــة  بســبب  جيــدة 

أليكــس، ممــا يجعــل لبطل أكثــر إقناًعا. 
فقــد رأينــا بقيــة المخرجيــن والصعوبة 
الكبيــرة عندهــم فــي احيــاء االســاطير 
االنجليزية حيث حفر كورنيش بصورة 
أعمق ويســتخدم أسطورة آرثر بصورة 
مبتكــرة، وتحديدا قصــة آرثر وتحويله 
يســعى  حيــث  حلفــاء،  إلــى  ألعدائــه 
المســتبدون إلى االنقســام واالســتيالء 
علــى قوتهــم. قــد يبــدو ذلك ثقيــاًل إلى 
حــد كبيــر بالنســبة إلى مــا ُيفتــرض أنه 
فيلــم مغامــرة لألطفــال، لكــن كورنــش 
يثــق بجمهــوره الصغيــر ليكــون أبطــال 
لذلــك فهــو ال يخجــل  الغــد،  وقيــادات 
اللمســات  ومــن  مهــم.  درس  نقــل  مــن 
الرائعة أيًضا أن الفيلم ارضية مشتركة 
مــع اآلخريــن وكيــف تحويــل أعدائــك 
إلــى أصدقــاء ويحتوي علــى مجموعة 
مــن األطفــال الذيــن يمثلــون مجموعــة 

متنوعة من خلفيات مختلفة.

واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  تعــد 
ُمحبــي الطــرب والفن العربــي األصيل 
الفنانــة  مــع  مميــزة  غنائيــٍة  بأمســيٍة 
فــاروق،  مــي  والفنانــة  شــبير  غــادة 
 ،2019 ينايــر   31 الموفــق  الخميــس 
بمســرح البحريــن الوطنــي. كما أعلنت 
الهيئــة عــن طــرح التذاكر فــي محالت 
ســتي  بمجمــع  ســتور  ميغــا  فيرجــن 
ســنتر البحريــن، أو مــن خــالل الموقــع 

اإللكتروني للمحالت.
وتقــّدم األمســية -المصمّمــة خصيًصــا 

وآالن  رضــوان  أبــو  رمــزي  قبــل  مــن 
ويبــر- مجموعة من أجمل ما تغنت به 
فنانــات الوطن العربــي الالتي عاصرن 
الفتــرة من عشــرينيات القــرن الماضي 
إلى الستينيات، من ضمنهن: أم كلثوم، 
أســمهان، ليلــى مــراد، وفيــروز، حيــث 
ســاهمن بأصواتهن العذبة وحضورهن 
القوي في عبور األغنية العربية حدود 
امتــداد  علــى  لتلقــى شــهرًة  المحلّيــة، 
الوطــن العربــي مــن مصــر إلى ســوريا، 

وامتداًدا إلى المغرب العربي.

استحضار إبداع فنانات الزمن الجميل
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1556
 زلزال شانشي يضرب الصين مخلًفا أكبر عدد من الخسائر البشرية.

1920
هولندا ترفض تسليم قيصر ألمانيا السابق فيلهلم الثاني للحلفاء.

1943
القوات البريطانية تستولي على طرابلس في ليبيا.

1950
الكنيست يشرع قانونا يعتبر القدس عاصمة إسرائيل.

 2007
المعارضة اللبنانية تغلق الطرق المؤدية للعاصمة بيروت.
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غــادة عبدالــرازق ممثلــة من طراز خــاص، تهتــم بالحضور مع 
جمهورهــا بأعمال فنيــة مؤثرة وايجابية، ذات رســالة صائبة 
تنفذ بدقة الى قلب المجتمع المصري، وقد اعلنت اخيرا انها 
بعد مسلســل »ضد مجهول« الذي عرض في شهر رمضان 
الماضي، قــررت ان يكون بينها وبين التلفزيون هدنة مؤقتة، 

ويرجع السبب في ذلك الى حرصها الشديد على اهمية وقوف 
الفنان مع نفســه في توقيت معين لمعرفــة متطلبات المرحلة 

المقبلة.

طرح الفنان الكبير عبدالله الرويشد أحدث ألبوماته في السوق 
قبل أسبوع واحد تقريبا، وبمقياس الزمن الفني يعتبر هذا 
األســبوع فترة قصيرة جدا لتحقيــق النجاح والجماهيرية، 
ولكــن هذا األلبوم كســر هذه القاعدة وحقــق نجاحا كبيرا 
منــذ أســبوعه األول، وال غرابة في هــذا. فالجمهور ينتظر 

ألبومــه ويعد األيــام له، لذلك يعتبر هذا الفنــان الكبير ثروة 
وطنيــة وليس فنانــا تقليديا، ثروة فنيــة واقتصادية وإعالمية 

يجب الحفاظ عليها وعدم مجاملتها إعالميا وفنيًا.

انطلقت، فعاليات مهرجان الرســتاق العربي للمسرح الكوميدي 
في ُعمان، في دورته الثانية التي ستشــهد تقديم جائزة باســم 

الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا.
وقال رئيس المهرجان الفنــان العماني محمد المعمري، في 
كلمة بافتتاح الفعاليات التي تقام بوالية »الرستاق« العمانية، 

إن »المســرح على مر الحضارات وتعاقــب األمم ما زال منصة 
الشعب وصوت الناس يعبر عن قضاياهم ويمأل وقت فراغهم 
وذكر أن فعاليات المهرجان التي ستستمر على مدى ستة أيام.

جائزة باسم العمالقجديد الرويشدضد مجهول

طارق البحار



القوز إلى الشارقة لمناقشة استعدادات الفرق

بعد عام من ارتباطات عمل جعلتها تجوب أنحاء العالم، أدركت باريس،  «
ابنه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، أنها تحتاج إلى أخذ بعض 

الوقت من أجل إعادة ترتيب وتنظيم صحتها الجسدية والعاطفية، 
وفقا لتصريحات مصدر مقرب من الممثلة الشابة. وأضاف المصدر 

أنها أدرجت نفسها في منشأة عالجية، لتساعدها في خطة العالج 
واستعادة عافيتها.

يغــادر ممثــل مســرح أوال يعقــوب القــوز الــى الشــارقة وذلــك لحضــور اجتمــاع ممثلي 
الفــرق المشــاركة فــي مهرجــان الشــارقة للمســرح الخليجــي فــي دورتــه الثالثــة يومــي 
25-26 ينايــر الجــاري وذلك لمناقشــة اســتعدادات كافــة الفرق واحتياجاتهــا، علما بأن 
مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي سيعقد تحت رعاية حاكم الشارقة الشيخ الدكتور 
سلطان القاسمي في الفترة من 17-12 فبراير المقبل بمشاركة فرق اهلية خليجية من 

اإلمارات وسلطنة ُعمان والبحرين والكويت والسعودية.

الفنيــة  األنشــطة  مــن  العديــد  ســيتضمن  كمــا 
بمشــاركة أبــرز األســماء المســرحية الخليجيــة، 
مــن بينها النــدوات النقديــة اليوميــة، والملتقى 
الفكــري، وأمســيات ثقافيــة تضــيء علــى وضع 

التعــاون.  مجلــس  دول  فــي  الراهــن  المســرح 
وستقدم جوائز في اإلخراج والتأليف والتمثيل 
الصوتيــة  والمؤثــرات  واإلضــاءة  والديكــور 

والموسيقية، إضافة إلى جائزة أفضل عرض.

فــي  البحريــن  مملكــة  تشــارك  وســوف  هــذا 
لمســرح  العيــن”  نــوح   “ بمســرحية  المهرجــان 
أوال، وهــي مــن تأليــف الكاتــب والفنــان جمال 
الصقــر وإخــراج الفنــان أنور أحمــد وتمثيل كل 
من أحمد مبارك حسن عبدالرحيم، منى فيروز، 
حمــد عتيــق، يعقــوب القــوز، وياســين قازانــي 

وغيرهم.
علما بأن مهرجان الشــارقة للمســرح الخليجي، 
تأســس بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو حاكم 
وإبــراز  دعــم  بهــدف   ،2015 ســنة  الشــارقة 
التجــارب المســرحية المميزة فــي دول مجلس 

التعاون، وينظم المهرجان مرة كل عامين وتقام 
أنشــطته فــي مدينــة الشــارقة، وقد عقــد مدير 
إدارة المســرح بدائــرة الثقافــة، أحمد بورحيمة 
خــال الفتــرة الماضيــة اجتماعــات مكثفــة مــع 
اللجان العاملة لمناقشــة االستعدادات الخاصة 
باألنشــطة المختلفة التي تســتضيفها الشــارقة 
طــوال العــام الجــاري، منها مهرجــان خورفكان 
الدولي، ومهرجان المسرح الثنائي )الديودراما( 
بدبا الحصن، وملتقى الشــارقة للمسرح العربي 
العربــي  المســرح  شــعار  تحــت  ســيقام  الــذي 

والمجايلة.. التواصل واالنقطاع.
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أحمد بورحيمه يعقوب القوز
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أكبر دولتين تحتاجان 80 مليون امرأة
كشــفت منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” عــن أن أكبــر دولتيــن في 
العالم من حيث عدد الســكان تحتاجان لنحو 80 مليون امرأة؛ لســد 
النقــص وخلــق التــوازن مع الذكور. ووفق ما نقــل موقع “لو فيغارو” 
الفرنســي، فــإن الصيــن والهنــد تعانيــان مــن نقص “مهــول” في عدد 
النســاء، مضيفــا أن تقريــرا حديثا لـــ “هيومن رايتس ووتش” ســلط 

الضوء على االختالل الحاصل في التركيبة السكانية للدولتين.

وقــال التقريــر إنــه يوجد فــي بعض المناطــق بالصيــن والهند 120 
رجال لكل 100 امرأة، وهو ما يؤكد اختالل التوازن بين الجنسين، 
األمــر الذيــن يثيــر قلقــا كبيرا لــدى ســلطات الدولتيــن، مضيفا “في 
المجموع، تحتاج الصين والهند 80 مليون امرأة لسد هذا النقص. 

هذا الرقم قد يرتفع مستقبال”.
ويقول مراقبون إن سياســة “الطفل الواحد”، التي تبنتها الصين 
2015، كانــت مــن بيــن أســباب الخلــل  1979 وإلــى غايــة  منــذ 
الحاصل في تركيبتها السكانية اليوم، مشيرين إلى أن عددا من 
األســر الصينيــة ال تزال تلجأ إلــى اإلجهاض؛ للتخلص من األجنة 

اإلناث.
وذكرت تقارير سابقة أن سياسة االبن الواحد أسفرت عن نقص 

كبير في عدد نساء الصين، يقدر بعشرات الماليين.
وتنبأت الصين بأن عدد الرجال سيفوق عدد النساء بـ 30 مليونا 

بنهاية هذا العقد. 

دفنــت عائلــة مــن مدينــة شــاهجانبور 
بواليــة أوتــر برديــش فــي الهنــد ابنتهــا 
الرضيعــة حيــة، بعــد أن أقنعهــا الكاهــن 
بأن الطفلة مســكونة باألرواح الشريرة. 
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن الطفلة 
أنقذت بعد أن سمع صراخها أحد المارة 

بالقرب من المكان الذي دفنت فيه.
الكاهــن،  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
وفقــا لوالــدي الطفلة، هو الــذي أقنعهما 
المنــزل  فــي  الطفلــة  هــذه  بــأن وجــود 
ســيدمر حياتهمــا. ونتيجــة لذلك، حمل 
أقــارب الزوجيــن الرضيعــة البالغــة مــن 
العمــر 20 يومــا فقــط، إلــى بركــة قريبة 

حيث دفنوها هناك.

وبعد بضع ساعات، اكتشفها  «
أحد المارة بعد أن سمع صراخها. 

وكانت درجة الحرارة قد انخفضت 
لتصل إلى 3 درجات مئوية فقط، 

لذلك عد األطباء إنقاذ الطفلة 
معجزة بحد ذاته.

وأد رضيعة 
بسبب “األرواح 

الشريرة”
فجــرت عضــو مجلــس النــواب األميركــي عــن الحــزب الديمقراطــي ألكســاندريا أوكاســيو 
كورتيــز، مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل، عندمــا عبــرت عــن اعتقادها بــأن “العالم ســينتهي في 

غضون 12 عاما” من اآلن.

وقالــت كورتيــز “العالم ســينتهي في غضون 
12 عامــا إذا لــم يتم تمريــر القوانين الخاصة 
اإلدارة  منتقــدة  المنــاخ”،  تغيــر  بمعالجــة 
األميركيــة بشــأن عــدم اتخاذهــا تدابيــر أكثر 
حزما بهذا الشأن، وفق ما ذكر موقع “فوكس 

نيوز”، أمس الثالثاء.
ونقــل الموقع عن كورتيز قولها خالل مقابلة 

فــي مانهاتــن، إنهــا وغيرهــا من جيــل األلفية 
ينظــرون إلــى تغيــر المنــاخ باعتبــاره “حربنــا 
العالميــة الثانيــة”. وانتقــدت كورتيــز النظــام 
االقتصــادي األميركــي الــذي “يســمح بوجود 
“غيــر  بأنــه  ذلــك  ووصفــت  مليارديــرات”، 
أخالقــي، فــي بلــد يكافــح فيــه المالييــن من 

الناس؛ من أجل تلبية حاجاتهم األساسية”.

هزت فضيحة تحرش جنسي حلبات التزلج على الجليد في كوريا الجنوبية، وذلك في أعقاب 
اتهامات من مجموعة من العبات التزلج اللواتي اتهمن مدربيهم باإلساءة الجنسية بحقهن.

ويشــكل هذا األمــر تطورا خطيرا بالنســبة 
لفريــق متزلجات الســرعة على الجليد في 
الفريــق األولمبــي، الذي حصــد 24 ميدالية 
ذهبيــة فــي األولمبيــاد الشــتوي. وإثر هذه 
االتهامــات بــدأت اتحــادات رياضية أخرى 
وإســاءات  تحرشــات  بشــأن  التحقيــق 
جنســية وســلوك غيــر مالئــم بحــق العديد 

من الالعبات الكوريات الجنوبيات.
تقدمــت  أن  بعــد  األخيــر  التطــور  وجــاء   
5 العبــات مــن فريــق التزلــج علــى الجليــد 
باإلســاءة  مدربيهــن  واتهمــن  بالشــكوى 
والتحــرش، وزعمــت إحداهــن أن المــدرب 
أجبرهــا علــى تقبيلــه وأســاء إليهــا لفظيــا 

عندما رفضت خطوته.

نائبة أميركية: العالم سينتهي بعد 12 عاما

تحرش جماعي يهز حلبات التزلج على الجليد

عرض مجموعة أزياء للمصمم الهولندي آيريس فان 
هيربن لـ “ربيع وصيف 2019” في باريس  )اف ب(

وجــد المواطنــون علــى شــاطئ نيو ســاوث ويلــز في أســتراليا، كائنا غريبا يشــبه 
الهالم ولديه نهايات مشعرة من األسفل.

وتداولت وسائل التواصل االجتماعية صور المخلوق بشكل واسع، كما نقلت “ذي 
ســان”. وشــبه الكثيرون الكائن بشــعر ترامب المســتعار، وعلق أحد المستخدمين 

بسخرية، باروكة ترامب تسبح على الشاطئ، إنه كائن غريب.
وأضاف آخر “لكنني ال أريد أن أشبه المخلوق الجميل بشيء كهذا”.

وقال آخر إنه مخلوق غريب من الصعب معرفة ما إذا كان كامال أو إنه جزء من 
شيء ما، إنه شيء غامض لذلك جذب الكثير من االهتمام.

وســرعان مــا حــدد الخبراء هوية هــذا الكائن، وقال مدير مركــز البحوث البحرية 
كيريــن وود، أن الحيــوان المكتشــف هــو الجزء العلوي من قنديــل البحر من نوع 
jelly blubber. ويعــد شــعر ترامــب موضــع ســخرية خصيصــا بعد انتشــار فيديو 
لشــعره، وهــو يتطاير فــي الهواء، أثناء صعــوده لطائرة الرئاســة األميركية، وأكد 

ترامب مرارا أن هذا هو شعره الحقيقي وليس مستعارا.

مخلوق غريب يثير جدال 
بمواقع التواصل

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

وذكر موقع “لو فيغارو” أن هذا التفاوت بين الجنسين  «
أدى إلى كثير من المشكالت، خصوصا في الصين، من 
بينها “شراء نساء ميانمار”. ويلجأ الصينيون إلى شراء 

نساء وفتيات ميانمار والزواج بهن قسرا، حسب ما ذكرت 
منظمة “هيومن رايتس ووتش”. وقال التقرير “يجري 

بيع نساء ميانمار مقابل ما بين 3 آالف و13 ألف دوالر 
للمرأة. وبعدها يتم حبسهن في المنازل وال يسمح لهن 

بالخروج. كما ُيفَرض عليهن اإلنجاب سريعا لزيادة النسل. 
وبعدما ينجبن، يسمح لهن بمغادرة البالد والعودة إلى 

وطنهن دون أطفالهن، وكأن مهمتهن انتهت.. هذه 
التصرفات تستهدف كذلك نساء كمبوديا وفيتنام”.

شراء نساء ميانمار

استثمار الطاقات البحرينية

تفاعل متابعو إنستغرام “البالد” 
مع تصريــح رئيس غرفة تجارة 
وصناعــة البحريــن ســمير ناس، 
الــذي انتقد فيها “تدهور التعليم 
البحريــن”، مشــيرا  فــي  المهنــي 
إلى مهــن يبلغ أجرها ألفي دينار 
األجانــب.  علــى  حكــرا  باتــت 
إنــه   @um_hmood76 وقالــت 
مــن  أفضــل  هــو  مــن  يوجــد  ال 
البحرينــي إذا تــدرب، لكــن مــن 

يستثمر هذه الطاقات؟

تسببت قطط بشكل غير مباشر في إصابة 
فتاتين بدرجات مختلفة من العمى.

ووفقا لما جاء في تقارير صحافية تركية، 
تعرضــت غيزيــم يلجيــن )26 عامــا( وفتاة 
أخــرى )24 عامــا( للعمى؛ بســبب كائن حي 

طفيلي موجود في القطط.
وأصيبــت الفتاتين بعدوى التوكســوبالزما 
أو المقوســة الغونديــة، والــذي تعد القطط 
مضيفه األساس وينتشر بوساطة برازها.

وكشــفت مستشــفى بوزياكا التعليمي عن 
الكائــن  مــن عــدوى  تعانيــان  الفتاتيــن  أن 

الطفيلي في القطط.

وقال طبيب في مستشفى  «
“بوزياك” إن القطط قد تنقل 

العدوى أيضا للخراف واألبقار، 
وبالتالي ينبغي عدم تناول 

اللحوم النيئة. ونصح الطبيب 
بضرورة عدم تقبيل القطط، 

موضحا أنه على الرغم من قوة 
جهاز المناعة البشري، فإنه 

يتضمن بعض الخلل.

فــي محاولة مهمة وجديدة من نوعها 
بشــري  وبــاء  ظهــور  منــع  لمحاولــة 
مميت، طور علماء بريطانيون دجاجا 
معدال جينيــا ومصمما؛ ليقاوم بصورة 
كاملــة اإلنفلونــزا. وقالت أســتاذة علم 
الفيروسات في كلية إمبريال كوليدج 
للمشــروع  المشــاركة  الرئيســة  لنــدن 
أن  المقــرر  مــن  إن  بــاركالي،  وينــدي 
يفقــس أول جيل مــن الدجاج المعدل 
الجينــات فــي وقــت الحــق مــن العــام 
الجــاري فــي معهــد روزليــن، بجامعــة 

إدنبره في اسكتلندا.

وتم تعديل الحمض النووي )دي. «
إن.إيه( للطيور باستخدام تقنية 

جديدة لتعديل الجينات معروفة 
باسم كريسبر. وفي هذه الحالة 
فإن “التعديالت” تتم إلزالة جزء 

من البروتين يعتمد عليه فيروس 
اإلنفلونزا عادة، مما يجعل الدجاج 

مقاوما بصورة كاملة لإلنفلونزا.

قطط تتسبب في 
إصابة فتاتين 

بالعمى

دجاج معدل جينيا 
لمواجهة “الوباء 

المميت”
بعد التقارير التي تحدثت عن عالقة عاطفية بين نجمي هوليوود براد بيت وتشــارليز 

ثيرون، كشفت صحف عن “حرب باردة” بين ثيرون وأنجيلينا جولي، طليقة بيت.

وأشــارت صحيفــة “صــن” البريطانيــة نقــال 
عــن موقــع “رادار أوناليــن” المهتــم بأخبــار 
المشــاهير، إلــى صراع بيــن النجمتين على 
الحصــول علــى  أجــل  مــن  مــدار ســنوات؛ 

أدوار في أفالم هوليوود.
 وذكــر الموقع أن آخر هذه الصراعات، كان 

تنافسا على دور “عروس فرانكشتاين”.

وقال المصدر إن شركة “يونيفيرسال”  «
المنتجة اختارت جولي للدور، لكن 

األخيرة ظلت تماطل ولم توافق 
مباشرة، مما أبقى ثيرون منتظرة 
اإلجابة؛ ألنها كانت الخيار البديل.

حـرب بـاردة بـيـن جـولـي وثـيـرون

من مجموعة أزياء “الكوتور” للمصمم جورج حبيقة الخاصة بربيع وصيف 
2019، خالل أسبوع باريس الخاص باألزياء الراقية. أشارت أنباء أخيرا إلى أن ثيرون بدأت مواعدة براد بيت، زوج جولي السابق، قبل أسابيع، مما قد يثير 

العداوة بين النجمتين بشكل أكبر.

السنة الحادية عشرة - العدد 3753
األربعاء

23 يناير 2019 
17 جمادى األولى 1440

عدد الصينيين سيفوق النساء بـ30 مليونا بنهاية هذا العقد
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