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افتتحــت فعاليات معــرض الخريف 
الســنوي يــوم أمــس وتســتمر لمــدة 
9 أيــام بــدءا مــن 23 ينايــر وحتــى 
الخميــس 31 ينايــر الجــاري، وتضم 

أكثر من 650 شركة من 17 دولة.

ويشهد المعرض أسعارا  «
تنافسية للمواد االستهالكية 

غير شاملة لضريبة القيمة 
المضافة.

خال مؤشر بلومبيرغ لالبتكار لعام 2019 من تصنيف البحرين، حيث أدرج 60 دولة 
حول العالم بينها 5 دول عربية فقط. 

وهــي:   عناصــر   7 المؤشــر  ويقيــس 
كثافــة األبحــاث بالنســبة لعــدد الســكان، 
كثافــة األبحــاث بالنســبة للناتــج المحلــي 
اإلجمالــي، حجم اســتخدام التكنولوجيا، 

كفاءة التعليــم العالي، براءات االختراع، 
واإلنتاجيــة  للتصنيــع،  المضافــة  القيمــة 
ودخــل  اإلجمالــي  الناتــج  إلــى  بالنســبة 

الفرد.

قال استشــاري أمراض القلــب والباطنية 
وضغــط الدم ســعد التميمي لـــ “البالد” إن 
أمــراض القلــب تعــد أكبــر ســبب للمــوت 

المفاجئ في البحرين.
وأشار إلى أن الموت القلبي المفاجئ هو 
المســؤول عــن نصــف الوفيــات الناجمــة 
القلــب بالبحريــن والعالــم.  عــن أمــراض 

وحــذر التميمي المرضــى بأمراض القلب 
المواطنيــن والمقيميــن  مــن  والشــرايين 
مــن اتبــاع مــا يتــم نشــره ويشــاع بشــأن 
عــدم  إلــى  داعيــا  وعالجهــا،  األمــراض 
مواقــع  علــى  ينشــر  مــا  كل  تصديــق 
التواصــل االجتماعــي مهمــا كانــت مرات 

تداوله كثيرة.

البحرينيــة  الجمعيــة  رئيــس  نائــب  أكــد 
الهندية، في آر كي دماني، أن المســتثمرين 
الهنــود ال يزالــون ملتزميــن باالســتثمار في 

البحرين.
وقــال دماني التبادل التجــاري بين البلدين 

بلغ قرابة 1.5 مليار دوالر سنويًا.
مهتمــة  الهنديــة  الشــركات  أن  وأضــاف 

باالســتثمار فــي المملكة، مشــيرا إلى عزمها 
افتتــاح مصانع وشــركات ومدارس جديدة 
بالمملكــة قريبــا.  وذكــر أن هنــاك شــركات 
مــن مختلــف القطاعــات مــن بينهــا الصحــة 
وغيرهــا  والتأميــن  والبنــوك  والخدمــات 
لكنــه  البحريــن،  فــي  أنشــطة  لهــا  ســتفتح 

أحجم عن ذكر أية أسماء.

مصانع وشركات هندية بالبحرين قريباأمراض القلب أبرز أسباب الموت المفاجئالبحرين خارج مؤشر “بلومبيرغ” لالبتكار

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

استقبلت قرينة عاهل البالد، رئيسة 
صاحبــة  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
الســمو الملكــي األميرة ســبيكة بنت 
إبراهيــم آل خليفــة، رئيــس مجلــس 
ورئيــس  زينــل،  فوزيــة  النــواب 

الصالــح،  علــي  الشــورى  مجلــس 
اللجــان  ورؤســاء  الرئيــس  ونــواب 
الدائمة والنوعية بالمجلســين وعدد 
الســلطة  وعضــوات  أعضــاء  مــن 

التشريعية.

وفي اللقاء، رحبت صاحبة السمو الملكي بالحضور مجددة تهنئة الجميع  «
بعضوية مجلسي الشورى والنواب وتمنياتها ألعمال الفصل التشريعي 
الخامس كل التوفيق، مؤكدة أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تعقد 
مع أعضاء السلطة التشريعية للمضي قدمًا في تطوير التعاون المثمر 

مع المجلس األعلى لدعم مختلف قضايا المرأة واألسرة، وتحقيق المزيد 
من اإلنجازات المنشودة من قبل كال الطرفين. 

تعاون بين البرلمان و“األعلى للمرأة”

البحرين واإلمارات أنموذج للتعاون
وزير التسامح زار سمو رئيس الوزراء مبعوثا من القيادة اإلماراتية

اســتقبل رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس 
وزير التسامح بدولة اإلمارات العربية 
المتحــدة الشــقيقة الشــيخ نهيــان بــن 
مبارك آل نهيان الذي زار سموه مبعوثا 
مــن القيــادة اإلماراتيــة لنقــل تحياتهــا 
الملكــي  الســمو  لصاحــب  وتقديرهــا 
الصادقــة  وتمنياتهــا  الــوزراء،  رئيــس 

لسموه بموفور الصحة والسعادة.

وأشاد صاحب السمو الملكي  «
رئيس الوزراء بالعالقات األخوية 

التاريخية الراسخة التي تربط بين 
البلدين الشقيقين والمتجذرة 

تاريخيا وبما تشكله من أنموذج 
مثالي في التعاون بين الدول 
الشقيقة، مؤكدا اعتزازه بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة التي تجمعها مع مملكة 

البحرين قيادة وشعبا أواصر 
عميقة من المحبة وعالقات 

تاريخية وتعاونا بناء في المجاالت 
المختلفة.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال وزير التسامح اإلماراتي

صالح يثير الجدل“تمكين” تدعم الفنحرب كالمية“إنرفيت” تختار البحرين ألنشطتهاالمؤبد لبائع مخدرات
عاقبت المحكمة متهما باالتجار  «

في المخدرات بالسجن المؤبد. 
وحاز المتهم  نحو 3 كيلوغرامات 

من المواد المخدرة )الحشيش 
والماريجوانا واألفيون( والمؤثر 
العقلي )الشبو(، وضبط بحوزته 

مبلغ 56 ألف دينار.

اختارت شركة إنرفيت البريطانية  «
للحلول التكنولوجية، البحرين 
لتكون مقراً إقليميًا ألنشطتها 

في المنطقة، إذ افتتحت أمس 
أول مكتب إقليمي لها بالمملكة، 

مستفيدة من سمعتها 
المتنامية في االقتصاد الرقمي.

تصاعد التوتر بين فرنسا  «
وإيطاليا؛ إثر تصريحات مثيرة 

لنائب رئيس الوزراء لويجي 
دي مايو اتهم فيها باريس 

بإفقار إفريقيا، وتسببها في 
مأساة المهاجرين في البحر 

المتوسط.

أكد  صندوق العمل )تمكين(  «
أهمية دعم قطاع الفنون 

باعتباره أحد القطاعات التنموية 
في البحرين. وأشاد فنانون 

بمبادرة “فن البحرين عبر 
الحدود” التي تساهم في إبراز 

البحرين على المستوى العالمي.

واصل الدولي المصري محمد صالح،  «
نجم نادي ليفربول اإلنجليزي، إثارة 
الجدل بتصرف جديد. ونشر صالح، 

تغريدة مبهمة، الثالثاء، عبر حسابه على 
“تويتر”، قال فيها “قرار 2019، حان وقت 
التواصل الحقيقي”. وفي صباح األربعاء، 
لم يعد حساب النجم المصري موجوًدا.
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راشد الغائب 
رئيس الفريق السياسي 

بصحيفة البالد
أحمد كريم 

 رئيس رئيس قسم الرياضة 
بصحيفة البالد

بدور المالكي مازن النسور



اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
بقصر القضيبية صباح أمس وزير التسامح بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي زار ســموه مبعوثا من القيادة اإلماراتية لنقل 
تحياتهــا وتقديرهــا لصاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء، وتمنياتها الصادقة لســموه 

موفور الصحة والسعادة.

التســامح  وزيــر  نقــل  اللقــاء،  وخــال 
الملكــي  الســمو  صاحــب  إلــى  اإلماراتــي 
رئيــس الــوزراء تهانــي ولــي عهــد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة 
اإلمــارات العربية المتحدة الشــقيقة أخيه 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيان؛ لما مّن هللا به على ســموه من نعمة 
الشــفاء، وتمنيات ســموه بأن يديم المولى 
على صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
موفور الصحة والســعادة لمواصلة مسيرة 
الخيــر والنمــاء بمملكــة البحريــن، مؤكــدا 
المكانة والتقدير الكبيرين لصاحب الســمو 
الملكي رئيــس الوزراء لدى دولة اإلمارات 

العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا. 
الســمو  صاحــب  أشــاد  اللقــاء،  وخــال 
الملكي رئيس الــوزراء بالعاقات األخوية 
التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين 
الشقيقين والمتجذرة تاريخيا وبما تشكله 
مــن أنموذج مثالي في التعاون بين الدول 
الشــقيقة، مؤكــدا اعتزازه بدولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة التــي تجمعهــا 
مــع مملكــة البحريــن قيــادة وشــعبا أواصر 
تاريخيــة  وعاقــات  المحبــة  مــن  عميقــة 

وتعاونا بناء في المجاالت المختلفة.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكّلــف 
نقــل  اإلماراتــي  التســامح  وزيــر  الــوزراء 
تحياتــه إلى رئيس دولــة اإلمارات العربية 
المتحــدة الشــقيقة أخيــه صاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، وإلــى 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  رئيــس  نائــب 
الــوزراء حاكــم  رئيــس مجلــس  المتحــدة 
دبي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب 
القائــد األعلى للقوات المســلحة اإلماراتية 
أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيان، مشــيدا ســموه بدعم دولة 
اإلمارات العرية المتحدة الشــقيقة لمملكة 

البحرين في مختلف الظروف.
مســار  اســتعراض  اللقــاء،  خــال  وجــرى 
العاقــات األخويــة الوطيــدة التــي تربــط 
اإلمــارات  ودولــة  البحريــن  مملكــة  بيــن 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة، ومــا يشــهده 
التعــاون المشــترك بينهمــا من تطــور ونمو 
فــي المجاالت المختلفة بما يخدم مصالح 
الشعبين الشقيقين ويحقق للبلدين المزيد 

من التقدم واالزدهار.

سمو رئيس الوزراء مستقبال بقصر 
القضيبية صباح أمس وزير التسامح 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة

local
@albiladpress.com

استقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحسين 
مؤسسة  مــن  مــارتــن  ناثلي  بمكتبه  مــيــرزا 
مملكة  فــي  الــمــوجــودة  انــســايــت”،  “قلوبال 
اقتصادي  تقرير  ــداد  إلعـ حــالــيــا؛  البحرين 
صحيفة  مــع  بالتعاون  المملكة  عــن  خــاص 
اســتــعــراض  وتـــم   .”The Japan Times“
المؤسسة  لتقرير  المقبل  اإلصدار  تفاصيل 
ــم تـــطـــور الــنــاحــيــة  الـــــذي ســيــوضــح مــعــال
االقــتــصــاديــة فــي الــبــحــريــن، وقـــدم مــيــرزا 
شــرًحــا شــامــًا لــإنــجــازات والــمــشــاريــع في 
قطاع الكهرباء والماء والطاقة المستدامة، 
ــم الــخــطــط الــمــســتــقــبــلــيــة في  ــذلـــك أهــ وكـ
مارتن  وتقدمت  المقبلة.  الخمس  السنوات 
الترحيب  عــلــى  لــلــوزيــر  والــتــقــديــر  بالشكر 
كل  وتقديم  التعاون  وحسن  واالستقبال 

الدعم والعون لمؤسسة “قلوبال انسايت”.

المنامة - بنا

صحيفة يابانية تصدر 

02تقريرا عن البحرين
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العالقات 
المتجذرة تاريخيا 

أنموذج في 
التعاون بين 

الدول الشقيقة

المنامة - بنا

المبعــوث اإلماراتــي نقل تحيــات قيادة بــاده وتقديرها لســمو األمير خليفة بن ســلمان

سمو رئيس الوزراء يستعرض العالقات األخوية مع نهيان بن مبارك

المنامة - بنا

نهيان بن مبارك: األمير خليفة بن سلمان قامة رفيعة تحظى باحترام الجميع

بتكليف من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، استقبل الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، 
والشــيخ محمد بن راشــد آل خليفة، والشــيخ عبدهللا بن راشــد آل خليفة وكذلك وزير شــؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، 
بمطار البحرين الدولي أمس، وزير التســامح بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي 
وصل إلى مملكة البحرين لنقل تحيات وتهاني قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى صاحب السمو الملكي رئيس 

الوزراء بعد أن مّن هللا على سموه بالصحة والعافية.

وتوجه الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
صاحــب  إلــى  والتقديــر  الشــكر  بجزيــل 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى مــا 

يوليــه ســموه مــن اهتمام وإســهام نشــط 
فــي دعــم وتطويــر التعــاون بيــن البلدين 
الشــقيقين، مؤكدا أن ســموه قامة رفيعة 

تحظــى باالحتــرام والتقدير مــن الجميع، 
أن يحفــظ ســموه  عــز وجــل  ســائا هللا 

ويديم عليه موفور الصحة والسعادة.
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رئيســة  البــاد  عاهــل  قرينــة  اســتقبلت 
الســمو  صاحبــة  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل 
خليفــة، رئيس مجلس النواب فوزية زينل، 
الصالــح،  علــي  الشــورى  مجلــس  ورئيــس 
ونــواب الرئيــس ورؤســاء اللجــان الدائمــة 
والنوعيــة بالمجلســين وعــدد مــن أعضــاء 

وعضوات السلطة التشريعية.
وفــي بدايــة اللقــاء، رحبــت صاحبة الســمو 
الملكــي بالحضــور، مجــددة تهنئــة الجميــع 
والنــواب  الشــورى  مجلســي  بعضويــة 
التشــريعي  الفصــل  ألعمــال  وتمنياتهــا 
ســموها  مؤكــدة  التوفيــق،  كل  الخامــس 
أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تعقد مع 
أعضــاء الســلطة التشــريعية للمضــي قدًمــا 
فــي تطويــر التعــاون المثمــر مــع المجلــس 
المــرأة  قضايــا  مختلــف  لدعــم  األعلــى 
واألســرة، وتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات 

المنشودة من قبل كا الطرفين. 
وأوضحت األميرة سبيكة أهمية ما تحظى 
بــه ملفــات المــرأة واألســرة البحرينيــة مــن 
دعم واهتمام دائم من قبل صاحب الجالة 
رئيــس  الملكــي  الســمو  وصاحــب  الملــك، 
الــوزراء، ومتابعــة صاحــب الســمو الملكــي 
ولــي العهــد النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء، األمــر الــذي كان لــه أبلــغ األثر في 
الوصــول إلــى هــذه المرحلــة المتميــزة مــن 
مبــادرات  تضميــن  فــي  والمتمثلــة  العمــل 
ومشاريع الخطة الوطنية في برنامج عمل 

الحكومة بشكل واضح ومقاس.
وأشــادت بحرص الســلطة التشــريعية على 
عقد هذا اللقاء الدوري مع المجلس األعلى 
للمــرأة، والــذي أصبــح تقليــًدا حميــًدا فــي 
بدايــة كل فصــل تشــريعي، يجــري خالــه 
وتحديــد  التعــاون  أوجــه  حــول  التشــاور 
أولويــات العمــل القادمة، ومتابعــة تضمين 

الخطــة الوطنيــة لنهوض المــرأة البحرينية 
في برنامج عمل الحكومة.

ونوهــت ســموها بــدور اللجنــة التنســيقية 
وأعضــاء  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  بيــن 
الدائــم  وتعاونهــم  التشــريعية  الســلطة 
أهميــة  مؤكــدة  المــرأة،  ملفــات  دعــم  فــي 
والنوعيــة  الدائمــة  اللجــان  رؤســاء  دور 
فــي متابعــة وتبنــي ملفــات المــرأة داخــل 
الســلطة التشريعية، واســتثمار المشاركات 
الخارجية ألعضاء الســلطة التشــريعية في 

إبــراز تجربــة البحريــن علــى صعيــد تقــدم 
رفــع  فــي  ومشــاركتها  البحرينيــة  المــرأة 

مستويات التنمية الوطنية.

عرض مرئي 
مــن جانبهــا، قدمــت األمين العــام للمجلس 
عرًضــا  األنصــاري  هالــة  للمــرأة  األعلــى 
اســتراتيجية  لتوجهــات  خالــه  تطرقــت 
العمــل للفترة ما بين 2019 و2022، مؤكدة 
أهميــة المضــي قدًما في مواءمة متطلبات 

الخطــة الوطنيــة لنهوض المــرأة البحرينية 
)2013 - 2022( مــع برنامــج عمل الحكومة 
والموازنة العامة، وذلك من خال 5 محاور 
التشــريعي، ومحــور  المحــور  هــي  أســاس 
الخدمــات، والمحــور المالــي واالقتصــادي، 
ومحــور البنيــة التحتيــة، والمحــور البيئي، 
المشــاورات  علــى  بنــاء  جــاءت  التــي 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  بيــن  تمــت  التــي 
نتائــج  متابعــة  مظلــة  تحــت  والحكومــة 

الملتقى الحكومي.

نهضة غير مسبوقة 

التقديــر  بالــغ  عــن  زينــل  أعربــت  بدورهــا، 
واالمتنان لألميرة ســبيكة بنت إبراهيم تجاه 
الجهــود التــي تنهــض بهــا ســموها مــن أجــل 
البحرينيــة كشــريك  المــرأة  بمكانــة  االرتقــاء 
التنمويــة  المســيرة  فــي  وأصيــل  أســاس 

الحضارية الشاملة.
وأكــدت أن المرحلــة المقبلــة ستشــهد نهضــة 
غيــر مســبوقة فــي مســيرة التعاون المشــترك 

بيــن مجلــس النواب والمجلــس األعلى للمرأة 
لتحقيــق خطــط النهــوض المــرأة البحرينيــة 
فــي مختلــف المجــاالت، والعمــل علــى توفير 
المــرأة  واحتياجــات  متطلبــات  مختلــف 
والتشــريعات  القوانيــن  وســن  البحرينيــة، 
وواجبهــا  رســالتها  أداء  علــى  تعينهــا  التــي 
ومسؤوليتها األسرية والمجتمعية والوطنية.

دعم ومساندة

وعلى صعيد متصل، أكد الصالح أهمية الدور 
الــذي تضطلع به األميرة ســبيكة لدعم قضايا 
المــرأة، والنهــوض بها في مختلــف المجاالت، 
وتعزيــز مشــاركتها الفاعلــة فــي عمليــة البناء 
والتنمية. وأعرب رئيس مجلس الشــورى عن 
اعتزاز المجلس بالمرأة البحرينية وإنجازاتها، 
لجميــع  المجلــس  ومســاندة  دعــم  مؤكــًدا 
الجهــود الراميــة لتعزيز مكانــة البحرينية في 
المجتمــع، منوًهــا بالتعــاون والتنســيق الدائــم 
القائــم بيــن الشــورى والمجلس األعلــى للدفع 
بالتشــريعات والقوانيــن التــي تحمي وتصون 
حقــوق المرأة البحرينيــة، وبما يضمن ترجمة 
اعتمدتهــا  التــي  الوطنيــة  اإلســتراتيجيات 

المملكة لنهوض المرأة وتقدمها.

قرينة عاهل البالد أثناء اللقاءجانب من اللقاء

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

التشاور والتعاون مع “المجلسين” لدعم قضايا المرأة
ــة الــتــشــريــعــيــة ــط ــل ــس ــاء ال ــ ــض ــ ــة تــســتــقــبــل رؤســــــاء وأع ــك ــي ــب ــرة س ــ ــي ــ األم

الروح األخوية تهيمن على القوات المسلحة للبحرين ومصر
البلدين بــيــن  الــثــنــائــي  الــعــســكــري  ــاون  ــع ــت ال دعـــم  الــعــام:  الــقــائــد 

شــهد القائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمــد آل خليفة، صباح 
امــس، جانبــا مــن التمريــن المشــترك )حمــد 3( الــذي تنفــذه قــوة دفــاع البحريــن بمشــاركة عــدد 
مــن الطائــرات المقاتلــة ومجموعــة مــن الســفن الحربيــة، التابعة لألشــقاء من القوات المســلحة 
بجمهورية مصر العربية.فلدى وصول القائد العام إلى قاعدة عيســى الجوية كان في اســتقباله 
رئيــس هيئــة األركان الفريــق الركــن ذيــاب النعيمي، وقائد ســاح الجــو الملكي البحرينــي اللواء 
الركن طيار الشــيخ حمد بن عبدهللا آل خليفة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، ووفد 

القوات الجوية للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية المشاركين في التمرين.

واســتمع القائــد العــام إلى إيجــاز عن أهداف 
التمريــن  مــن  الجــوي  الجانــب  ومراحــل 
المقاتلــة  والطائــرات   )3 )حمــد  المشــترك 
المشــاركة فيه ووســائل القيادة والســيطرة. 
المســلحة  القــوات  مــن  باألشــقاء  ورحــب 
بجمهوريــة مصــر العربية، ونقــل لهم تحيات 
عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد 
علــى  شــكرهم  كمــا  آل خليفــة،  بــن عيســى 
جهودهــم الكبيــرة فــي المشــاركة بمختلــف 

مراحل التمرين.

األخويــة  الــروح  مــن  لمســه  بمــا  وأشــاد 
والتعاون المشــترك للقوات المسلحة للبلدين 
تطبيــق  فــي  جلًيــا  ظهــر  والــذي  الشــقيقين 
مختلــف مراحــل وفعاليــات التمريــن، مؤكًدا 
أهميــة إجــراء مزيد مــن التمارين المشــتركة 
األداء  بمســتويات  لارتقــاء  األشــقاء  بيــن 
القتالــي ممــا يســاهم فــي اكتســاب مزيد من 
الخبــرة الميدانيــة والقــدرة علــى التخطيــط 
األشــقاء  مــع  بالتعــاون  الدفاعيــة  للعمليــات 
واألصدقــاء، مضيًفــا أن التمريــن يأتي ضمن 

إطــار دعــم التعــاون العســكري الثنائــي بيــن 
البلديــن الشــقيقين؛ مــن أجل تعزيــز وتقوية 
المتميــزة،  األخويــة  التاريخيــة  الروابــط 
التــي  الوثيقــة  العاقــات األخويــة  وتعميــق 
تجمــع بيــن الــدول العربيــة الشــقيقة، والتي 

من شأنها دعم العمل العربي المشترك.

وأعرب عن شــكره واعتزازه بالجهود الطيبة 
ومــا شــاهده مــن كفــاءة عالية أثنــاء تطبيق 
عكــس  والــذي  للتمريــن،  األولــى  المراحــل 
بصورة جلية المســتوى المتقدم في التعاون 
والتنســيق المشــترك للقــوات المســلحة فــي 

البلدين الشقيقين.

صورة جماعية

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ 
خليفــة بــن أحمد آل خليفة في مكتبــه بالقيادة العامة صباح أمس، 
رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن 

عبدهللا آل خليفة.

ورحــب القائــد العــام لقــوة دفــاع 
البحرين برئيــس المجلس األعلى 
للصحــة، مشــيدا بالجهــود الطيبة 
المبذولــة التــي يقدمهــا المجلــس 
األعلى للصحة لتطوير وتحســين 

جودة الخدمات الصحية المقدمة 
مملكــة  ومقيمــي  لمواطنــي 
البحريــن، إضافــة إلــى بحــث عدد 
االهتمــام  ذات  الموضوعــات  مــن 

المشترك.

القائد العام يشيد بجهود “األعلى للصحة”

الرفاع - قوة الدفاع

تســتمر فعاليات التمرين المشــترك )حمد 3(، 
الــذي نفــذت صباح أمس إحــدى مراحله من 
قبــل عــدد الطائــرات المقاتلــة لســاح الجــو 
ســفن  مــن  ومجموعــة  البحرينــي  الملكــي 
ســاح البحرية الملكــي البحريني بمشــاركة 
طائــرات مقاتلــة وســفن بحريــة مــن القوات 
المسلحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

األجــواء  فــي  نفــذ  الــذي  التمريــن  وشــمل 
والمياه اإلقليمية لمملكة البحرين العديد من 
التدريبات المشــتركة والمنــاورات التكتيكية 
التمريــن  مراحــل  مجريــات  تسلســل  وفــق 
المشــترك )حمد 3(، الــذي يأتي ضمن الخطط 
المعــدة لتطوير الجهوزيــة العملياتية وتبادل 
المســلحة بجمهوريــة  القــوات  مــع  الخبــرات 
مصــر العربية الشــقيقة لتلبيــة األهداف التي 
رســمها قيادتــا البلدين. ويهــدف التمرين إلى 

تبــادل الخبــرات العســكرية وإثــراء الخبرات 
القيادية القتالية لألســلحة الجوية والبحرية 
متطلبــات  الســتيعاب  وتطويرهــا  المشــاركة 
العمــل العســكري المشــترك، لمــا له مــن أهمية 
الكفــاءة  مســتوى  رفــع  فــي  فاعــل  ودور 
القتاليــة.  بالجاهزيــة  واالرتقــاء  العســكرية 
والجدير ذكره إن تمرين “حمد 3” يهدف إلى 
رفع مستوى التنسيق بين قوة دفاع البحرين 
والقوات المســلحة بجمهورية مصــر العربية، 

إذ يشتمل التمرين على أحدث نظم التدريب 
القتاليــة  والنظريــات  المتقــدم  العســكري 
واألســلحة  التدريــب  صنــوف  مختلــف  فــي 
الحديثــة المتطــورة، إضافة إلى ذلك ســيعزز 
التمرين من أواصر التعاون والعمل المشــترك 
الخبــرات  لتبــادل  الصلبــة  األرضيــة  ويهيــئ 
فــي المجاالت العســكرية مما يســهم في رفع 
القــدرة العســكرية القتالية للقوات المشــاركة 

في التمرين.

التكتيكية والمناورات  التدريبات  من  العديد  تنفيذ 

استمرار فعاليات تمرين “حمد  3”

الرفاع - قوة الدفاع

األركان  هيئــة  رئيــس  رعايــة  تحــت  ُأقيــم 
الفريــق الركن ذياب بن صقر النعيمي صباح 
أمس حفل ختام مســابقة كأس رئيس هيئة 
بنــادي  وذلــك   ، العســكري  للتحمــل  األركان 

راشد للفروسية.
وبــدأ الحفــل بكلمــة لمدير االتحــاد الرياضي 
بــن  محمــد  الركــن  العميــد  العســكري 
خالهــا  مــن  وجــه  جــال  بــن  عبداللطيــف 
الشــكر لرئيــس هيئــة األركان علــى تفضلــه 
فعاليــات  بــدأت  بعدهــا  الحفــل،  بحضــور 
قويــة  منافســات  شــهدت  التــي  المســابقة 
بيــن الوحــدات المشــاركة، وفي الختــام قام 
الوحــدات  بتتويــج  األركان  هيئــة  رئيــس 
الفائــزة فــي المســابقة. وهنــأ رئيــس هيئــة 
البطولــة  فــي  المشــاركة  الوحــدات  األركان 
على المستوى المتميز الذي ظهروا به خال 

مشاركتهم في المسابقة، مؤكًدا أن االهتمام 
بإقامــة مثل هذه المســابقات يأتي تجســيًدا 
ألهميــة اللياقــة البدنيــة التــي تعــد مــن أهــم 

متطلبات العسكرية الحديثة.

حضــر حفــل الختــام مســاعد رئيــس هيئــة 
األركان للعمليات اللواء الركن غانم إبراهيم 
الفضالــة وعــدد مــن كبــار ضبــاط قــوة دفاع 

البحرين.

ــن الـــوحـــدات الــمــشــاركــة ــي ــات قــويــة ب ــس ــاف ــن م

ختام مسابقة كأس رئيس األركان للتحمل
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اســتقبل محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
فــي المجلــس األســبوعي بالمحافظــة، عــدًدا مــن الوجهــاء واألعيــان وكبــار 

الضباط والمسؤولين وممثلين عن القطاع األهلي.

وفي مستهل اللقاء، أكد سموه تشرف 
المحافظة الجنوبية بتنفيذ توجيهات 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بن عيســى آل خليفــة، بدعم من 
رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  ومــؤازرة 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
مؤكــًدا  آل خليفــة،  بــن حمــد  ســلمان 
علــى  تعمــل  الجنوبيــة  المحافظــة  أن 
تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع التنموية 
الوطــن  لصالــح  البــارزة  والخدميــة 
والمواطنيــن وبمــا يســهم فــي تحقيق 

النمو واالزدهار في جميع القطاعات.
المحافظــة  ســعي  إلــى  ســموه  وأشــار 

الجنوبية المتواصل والمتابعة الدؤوبة 
المشــاريع  حزمــة  وتنفيــذ  الســتكمال 
الخدمية، مضيفا في الوقت نفســه أن 
المحافظــة تضــع احتياجات وتطلعات 
العمــل  أولويــات  كأولــى  المواطنيــن 
وواجباتهــا  مســؤولياتها  مــن  انطالقــا 
فــي البقــاء على مقربة مــن المواطنين 
ومتابعة وتحقيــق الحياة الكريمة لهم 

بمختلف الجوانب واألصعدة.
المحافظــة  أن  ســموه  وأوضــح 
الجنوبيــة مســتمرة فــي عقــد سلســلة 
مــن اللقــاءات مــع الجهــات الحكومية 
المختلفــة ونقل االحتياجــات للجهات 
إلــى  إضافــة  المســؤولة،  الخدميــة 
الزيــارات الميدانية لجميع مدن وقرى 
المحافظــة؛ من أجــل تلبية احتياجات 

رغباتهــم  وتنفيــذ  الجنوبيــة  أهالــي 
مســيرة  يواكــب  بمــا  وتطلعاتهــم 
التنمية والتقدم والنمو في المحافظة 

الجنوبية.
عــن  الحضــور  عبــر  جهتهــم،  ومــن 
محافــظ  لســمو  وتقديرهــم  شــكرهم 

الجنوبيــة علــى اســتقبال ســموه لهــم، 
ونقلهــا  احتياجاتهــم  تلبيــة  وعلــى 
للجهــات الحكوميــة المعنيــة لتنفيذها 

علــى أرض الواقــع، األمــر الــذي يــدل 
على حــرص المحافظة الجنوبية على 

توفير خدمات تنموية رائدة.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية: تطلعات األهالي تواكب التنمية والتقدم
ــة ــي ــدم ــخ ــع ال ــاريـ ــمـــشـ ــة الـ ــزمـ ــذ حـ ــي ــف ــن ــل الســـتـــكـــمـــال وت ــواصـ ــتـ ســـعـــي مـ

ابتهاجا بسالمة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بعد أن أنعم هللا عز وجل على سموه بالشفاء، نظم 
أهالــي منطقــة البســيتين بمحافظــة المحــرق احتفاال جماهيريــا أمس، تضمن العديد من الفقــرات الغنائية والفنية الوطنية والشــعبية ومن 
بينها “العرضة” البحرينية، بمشــاركة نخبة من أهالي البســيتين من نواب وبلديين ووجهاء ورجال أعمال ورؤســاء مجالس أهلية ونشــطاء 

اجتماعيين ومواطنين.

وأعــرب أهالي البســيتين عــن خالص التهاني 
والتبريــكات لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
المناســبة  بهــذه  البحريــن  وشــعب  الــوزراء 
بتعافــي  ســعادتهم  أن  مؤكديــن  الســعيدة، 
سموه ال تعادلها سعادة؛ لما لسموه من محبة 
راســخة فــي قلوبهــم، فســموه والــد الجميــع، 
وبصمات ســموه حاضرة فــي كل مدن وقرى 
البحريــن التي تعتز بإنجازات ســموه الكبيرة 

لصالح الوطن والمواطنين.
وأكــدوا أن هــذا االحتفــال مــا هــو إال تعبيــر 
بســيط منهم عــن محبتهم وامتنانهم لســموه 
وتقديرا لمواقف سموه المساندة للمواطنين، 

فسموه حريص على التواصل مع المواطنين 
والســؤال عنهم فــي كل المواقف، داعين هللا 
عــز وجــل أن يحفــظ ســموه وان يديــم عليــه 
موفــور الصحــة والعافيــة لمواصلــة مســيرة 

اإلنجازات في شتى المجاالت.
مــن ناحيتــه، هنأ عبد العزيــز بوزبون صاحب 
أبنــاء  كل  البســيتين  فــي  بوزبــون  مجلــس 
الســمو  صاحــب  ســالمة  بمناســبة  البحريــن 
تعافــي  أن  مؤكــدا  الــوزراء،  رئيــس  الملكــي 
ســموه أثلــج صدورهــم وبــث الطمأنينــة فــي 
نفوســهم لما لســموه من مكانة كبيرة ومحبة 
خالصة، قائال “إن ســموه رجل دولة اســتطاع 

العمــل  مســيرة  يقــود  أن  وخبرتــه  بحكمتــه 
الحكومــي بكفــاءة واقتــدار ممــا اســهم فــي 
تحقيــق البحريــن لطفــرات تنمويــة فــي كل 

القطاعات”.
وأكــد أن مشــاركتهم في هــذا االحتفال تأتي 
البحريــن  نهضــة  بانــي  لســموه  الجميــل  لــرد 
الحديثة، ولتوجيه الشــكر لسموه على كل ما 
انجــزه وبذله من جهود فــي االرتقاء بالوطن 
وتحســين أوضــاع المواطنيــن فــي مختلــف 
المناطــق، ســائال المولــى عــز وجــل أن يســبغ 
علــى ســموه نعمــة الصحــة والعافيــة والعمــر 

الطويل.

ورئيــس  األعمــال  رجــل  قــال  جهتــه،  مــن 
للتســامح  البحريــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس 
وتعايش األديان يوســف بوزبــون، إن ابتهاج 

المواطنين في البسيتين خصوصا والبحرين 
عموما بتعافي صاحب الســمو الملكي رئيس 
الوزراء لم يأت من فراغ، وإنما كان تجسيدا 

بيــن  المتبادلــة  المحبــة  مــن  فريــدة  لحالــة 
ســموه والمواطنين، الذيــن يقدرون عاليا كل 

عطاءاته في سبيل نهضة الوطن ونمائه.

المنامة - بنا

ــن ــوط ــه فـــي ســبــيــل نــهــضــة ال ــائ ــط ــن وع ــي ــن ــواط ــم ــرا لــمــســانــدتــه ال ــدي ــق ت

 أهالي البسيتين يحتفلون بسالمة سمو رئيس الوزراء



أطلق المترشحان لعضوية مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، رئيس قسم الرياضة بصحيفة “البالد” الزميل أحمد كريم، ورئيس 
الفريق السياســي بصحيفة “البالد” الزميل راشــد الغائب، برنامجهما االنتخابي، الذي ســيعمالن على تحقيقه إذا حظيا بثقة زمالء المهنة 
لعضوية المجلس الجديد. وأعلنت الجمعية في بياٍن مساء أمس إغالق باب الترشح النتخابات رئاسة الجمعية وعضوية مجلس اإلدارة.
وترشــح لشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة نائب رئيس تحرير صحيفة “بحريــن تربيون” عهدية أحمد ورئيــس تحرير صحيفة “الوطن” 

يوسف البنخليل. بينما يتنافس على مقاعد عضوية مجلس اإلدارة الثمانية المتبقية 12 مترشحا.
وتعقد الجمعية جمعيتها العمومية النتخاب مجلس جديد في التاسعة من صباح السبت المقبل بقاعة جمعية المهندسين بالجفير.

البطاقة االنتخابية للزميلين أحمد كريم وراشد الغائب

الزميل راشد الغائبالزميل أحمد كريم

قال الزميالن كريم والغائب إن البرنامج يلبي أبرز احتياجات الجسم الصحافي ويراعي تحقيق أبرز مطالبه، وفيما يأتي أبرز بنود:

التنسيق مع “تمكين” والمؤسسات الصحافية؛ . 1
لزيادة رواتب زمالء المهنة.

تسريع حصول الصحافيين على مشروعهم اإلسكاني . 2
الموعود.

التنسيق مع المؤسسة التشريعية إلصدار قانون . 3
متطور ومستنير لتنظيم الصحافة.

التحرك لحصول الصحافي على معاشين تقاعديين . 4
من خالل السعي لتأسيس صندوق تقاعد اختياري 

للصحافيين.

العمل على تسوية واحتواء الخالفات المهنية وديا، . 5
واستحداث آلية للوساطة والتحكيم قبل لجوء 

الشاكي ضد الصحافي للنيابة العامة.

تكريم الكوادر الصحافية وتشجيع الطاقات الشبابية.. 6

الدفاع عن حقوق الصحافيين.. 7

تنظيم دورات تدريبية للصحافيين بمقار عملهم.. 8
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ودعــا المترشــحان أحمــد كريم وراشــد الغائب، زمــاء المهنة، 
للمشــاركة بكثافــة فــي يــوم االقتــراع؛ الختيــار مجلــس إدارة 
جديــد قــادر علــى ترجمة طموحــات الصحافييــن وتطلعاتهم، 
وأن يكــون االقتــراع مبنيــا علــى معيــار اختيــار أفضــل برامج 

المترشحين وانتخاب األجدر؛ لتمثيل صوت الصحافيين.

البرنامج االنتخابي
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الزميالن يطلقان برنامجهما االنتخابي لعضوية مجلس اإلدارة

كريم والغائب: التنسيق مع “تمكين” لزيادة رواتب الصحافيين

محرر الشؤون المحلية

أمضى بالمهنة 17 عاما «أمضى بالمهنة 17 عاما «

له مقاالت دورية بصحيفة “االتحاد” اإلماراتية «

يرأس حاليا قسم الرياضة بصحيفة “البالد” «

ساهم في إعداد برامج إذاعية  «
وتلفزيونية أنتجها تلفزيون البحرين

يرأس حاليا الفريق السياسي  «ترأس قسم الرياضة بصحيفة “الوطن” «
بصحيفة “البالد”

عمل بصحيفة “األيام” «

عمل مراسال لصحيفتي  «
الوطن والشرق 
السعوديتين بالمنامة

حاصل على جائزة خليفة بن سلمان  «
للصحافة عن فئة أفضل مقال بالعام 2018

خريج بكالوريوس إعالم )تخصص  «
صحافة( من جامعة البحرين

حاصل على جائزة أفضل  «
إعالمي خليجي رياضي بالعام 
2016 من االتحاد الخليجي 
للصحفيين الرياضيين

عمل صحافيا أوال  «
بصحيفة “األيام”

مع سمو الشيخ محمد بن مبارك... )2-2(
مسيرة التحديات واإلنجازات...

Û  فــي بداية القرن التاســع عشــر أصبحــت البحرين
مــن مختلــف  الحمايــة  إلــى  الحاجــة  أمــّس  فــي 
كانــت  التــي  الخارجيــة  واألطمــاع  االعتــداءات 
أراضيهــا،  وســامة  وســيادتها  اســتقالها  تهــدد 
فتوصــل حكامها آنذاك إلــى جملة من االتفاقيات 
بينهــا  مــن  العظمــى  بريطانيــا  مــع  والمعاهــدات 
معاهــدة العــام 1861م للســام والصداقــة التــي 
اعترفت الحكومة البريطانية بموجبها باستقال 
البحريــن وتعهــدت بتوفيــر الحمايــة لهــا وإدارة 

عاقاتها الخارجية.

Û  بــات واضًحــا أن الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد 
لــم تعــد عظمــى، وأصبحــت  بريطانيــا العظمــى، 
مصالحهــا  شــبكة  تكاليــف  تحمــل  عــن  عاجــزة 
ومنظومــة ترتيباتهــا الدفاعيــة في مناطق شــرق 

السويس. 

Û  وفــي الســادس عشــر مــن ينايــر 1968م أعلنــت
حكومة العمال البريطانية قرارها االنســحاب من 
منطقــة الخليــج العربــي، ممــا أدى إلــى انكشــاف 
البحرين أمنًيا ودفاعًيا وإلى خلق فراغ سياســي 
وعســكري في المنطقة شــجع حكومة شــاه إيران 
الخليــج” والتكشــير  “شــرطي  علــى تقمــص دور 
عــن أنيابهــا وتكثيــف ادعائها بالســيادة على جزر 

البحرين.

Û  وعلــى الرغــم مــن عــدم التكافــؤ والتــوازن فقــد
تصدت البحرين بكل عزيمة وثقة وثبات وبقيادة 
أميرها المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة )طيب هللا 
ثــراه(، وشــقيقه وســاعده األيمــن صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن ســلمان آل خليفــة، لهذه األزمة 
الخطيرة والتهديدات المرعبة وتمكنت من إطفاء 
خطر الخيار العســكري، ونقلت األزمة واستدارت 

بها إلى مسار الحل السلمي الدبلوماسي.

Û  فــي هــذه الظــروف الدقيقة، وعند هــذا المنعطف
المصيــري الخطير، وجد الشــيخ محمد بن مبارك 
نفســه، في قلب المعركة الكبرى، كانت بالفعل أم 
المعارك الدبلوماسية، فالتحدي كان مخيًفا مرعًبا 
والقضية كانت مصير أرض وشــعب والخطر كان 

يتهدد البحرين كياًنا وهوية.

Û  وبدعم من قيادة عيسى وخليفة، ووقوف شعب
البحرين الوفي وراء قيادته الحكيمة، فقد خاض 
الدبلوماســية  المعركــة  غمــار  مبــارك  بــن  محمــد 
وأدار دفتهــا بكل كفــاءة وبراعة واقتــدار، ونالت 
درة  كل  علــى  وحافظــت  اســتقالها  البحريــن 
مــن ترابهــا وســيادتها وصانــت هويتهــا العربيــة، 
وأقامت في الوقت نفســه عاقات صداقة متينة 
وتعاون وثيق مع إيران الشــاه مبنية على حســن 
الجــوار واالحتــرام المتبــادل، محققــة بذلك قول 
وبينــه  بينــك  الــذي  “فــإذا  وتعالــى  ســبحانه  هللا 

عداوة كأنه ولي حميم”.

Û  ولم يكتِف محمد بن مبارك بهذا اإلنجاز الشــامخ
بــل ظــل مواصــًا ســعيه الحثيــث بعــد أن نالــت 
فأخــذ  1971م،  العــام  فــي  اســتقالها  البحريــن 
يصــول ويجــول حــول العالــم شــرًقا وغرًبا ضمن 
جهوده ومساعيه الدبلوماسية لترسيخ استقال 
الــدول  مــع  عاقاتهــا  شــبكة  وبنــاء  البحريــن، 
كافــة، وإدماجهــا فــي المجتمــع الدولــي واألســرة 
العربيــة، وتحقيق حضورها في المحافل الدولية 
وعضويتهــا فــي المؤسســات والمنظمــات العربية 

واإلقليمية والدولية وغيرها. 

Û  وفي إطار هذا السعي زار الشيخ محمد بن مبارك
بومبــاي في العام 1972 في طريقه إلى العاصمة 
الهنديــة نيــو دلهي وســكن في فنــدق “تاج محل” 

وكنــت وقتهــا طالًبا في جامعتهــا، فحرصت على 
زيارتــه في الفندق للســام عليــه ووجدته ممتلًئا 
حيويــة ونشــاطا، ووجــدت منــه بالــغ الترحيــب 

وحسن االستقبال.

Û  اســتمر محمــد بن مبــارك في مواجهــة التطورات
واألزمات والتحديات التي كانت تعصف بالمنطقة 
تباًعــا، منهــا مواجهــة الخطــر الشــيوعي والتمــدد 
القومي وحركات السياســيين المتأسلمين، ومنها 
المنطقــة وجارتهــا  بيــن دول  العاقــات  اختــال 
إيــران علــى أثــر الثورة التــي أطاحت بالشــاه في 
العــام 1979م ورفعــت شــعار تصديــر الثــورة إلى 
دول الجــوار، جــاء بعدها تأســيس منظومة دول 
مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية في العام 
1981م، فنشــوب الحــرب العراقية اإليرانية التي 
العراقــي  االحتــال  ثــم  ســنوات،  ثمانــي  دامــت 
للكويت في العام 1990م، فحرب الخليج الثانية 
ثــم  العــراق  الكويــت، وحصــار  أو حــرب تحريــر 
احتالهــا مــن قبــل الواليــات المتحــدة فــي العــام 
“داعــش”  و  القاعــدة  حــركات  وانبثــاق  2003م، 
وغيرها من التحديات واألزمات، كل ذلك وغيره 
مــع قضيــة  المســتمر  التعاطــي  إلــى جانــب  كان 
الخــاف مــع قطــر حــول جزر حــوار، الــذي انتهى 
إلــى نصر دبلوماســي آخر عندمــا حكمت محكمة 
العــدل الدولية في العــام 2001م بتأكيد وتثبيت 
سيادة البحرين على هذه الجزر في عهد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك 

مملكة البحرين حفظه هللا ورعاه.

Û  اًعا َيِشــع من وربمــا يــرى البعض، عن ُبعد، َبريًقا َلمَّ
منصــب وزيــر الخارجيــة، لكــن الحقيقــة تختلــف 
تماًمــا، فقــد قضــى محمــد بــن مبارك أكثــر من 35 
عاًما من عمره وزيًرا للخارجية يصارع التحديات 
واألزمــات والصعــاب، ويدافــع عــن وطــن صغيــر 

المســاحة قليــل اإلمكانــات، ويحقــق النجاحــات 
واإلنجــازات، لم يعــرف الراحة وال االســتقرار وال 
االنتظــام فــي األكل أو النــوم، فــي ســعي وحركة 
وصــاالت  الطائــرات  بيــن  دائــم  وتنقــل  دؤوب 
ومــآدب  الموحشــة  الفنــادق  وغــرف  المطــارات 
الوطــن  عــن حضــن  بعيــًدا  المملــة  الدبلوماســية 
والــدفء األســري، وقــد انعكــس تقديــر الدولة له 
فــي أوجــه كثيــرة منهــا ترقيته إلــى منصب نائب 

رئيس مجلس الوزراء في العام 2002م.

Û  في وقفتنا باألمس ذكرت أن ســمو الشيخ محمد
بن مبارك وزير الخارجية استقبلني في مكتبه في 
أول يــوم من التحاقي موظًفا بســيًطا بالعمل في 
وزارتــه في شــهر يناير من العام 1973م وأســدى 
إلــيَّ باقــة مــن التوجيهــات واإلرشــادات القيمــة، 
وبعــد عشــرة أشــهر، وبالتحديــد في شــهر أكتوبر 
مــن العام نفســه اندلعــت “حرب أكتوبــر 1973م”، 
ونتيجــة لذلــك ارتفعــت أســعار البتــرول، وأصبح 
واضًحا أن البحرين ودول المنطقة ستشهد طفرة 
أنتهــز  أن  فقــررت  واســعة،  وتنمويــة  اقتصاديــة 
هــذه الفرصة وأدخل مجــال العمل الحر، فقدمت 
استقالتي. وعلى إثر ذلك استدعاني سمو الشيخ 
محمد بن مبارك إلى مكتبه مستفســًرا عن ســبب 
االســتقالة محــاواًل ثنيــي عنهــا، وأمــام إصــراري 
قــال “إذا مــا فــي أذنــك مــاي، ليــس أمامــي إال أن 
أدعــو لك بالتوفيق، وســتبقى أبواب هذه الوزارة 
مفتوحــة لك فــي حالة رغبتك في العــودة إليها”، 
وقــد أصبحــت تلك العبــارة مصدر تشــجيع وثقة 
لي وأكبر حافز ورصيد وأكبر ســبب لنجاحي في 
مجال العمل الحر، وال تزال هذه العبارة محفورة 
فــي ذاكرتــي ال يمكــن أن أنســاها، تذكرنــي دائًمــا 
بأفعــال وتصرفــات الرجال الكبــار وتذكرني أيًضا 

بأنني في بلد خير ومحبة ووئام.

عبدالنبي الشعلة
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“بوليفارد” السيف توأم شارع 338 بالعدلية

ــة ــام ــع ال بــالــمــيــزانــيــة  ــات  ــديـ ــلـ ــبـ الـ إيـــــــــرادات  ــم  ــوي ــع ــت ل ال 

ــم ــص ــح ــى بـــــأم ال ــشـ ــمـ ــة فــــي ”الـــــزنـــــج” ومـ ــقـ ــديـ إنــــشــــاء حـ

قــال رئيــس مجلــس بلدي الجنوبية بــدر التميمــي إن البلدية ســتواجه عجزا ووضعا 
“كارثيــًا” فــي حــال عــدم االســتجابة لطلــب المجلــس بزيــادة الميزانيــة المخصصــة 

للمشاريع البلدية.

للعاميــن  المقترحــة  الميزانيــة  أن  إلــى  وأشــار 
وااللتزامــات  للمشــاريع  والمخصصــة  المقبليــن 
بلغــت مليــون و15 ألف دينــار، في حين أن هذه 
الميزانيــة ســتكون عاجــزة عــن أداء االلتزامات 
دينــار.  ألــف   800 بمقــدار  األساســية  البلديــة 
ولفــت إلى أن المجلس طلب من وزير األشــغال 
زيــادة الميزانية المقترحــة بمقدار مليون و200 
فــي  الخدمــات  بمســتوى  لالرتقــاء  دينــار  ألــف 
المحافظة، حيث وعده الوزير باالهتمام باألمر.  
وعلــق: “نحــن نســعى بقــدر اإلمــكان أن تكــون 
الميزانيــة كافيــة علــى األقــل للمحافظــة علــى 

مســتوى الخدمــات الحالــي، حيث إنــه في حال 
أقــرت الميزانيــة المقترحــة فإن األمور ال تبشــر 
أن  محمــد  عبداللطيــف  البلــدي  ورأى  بخيــر”.  
توجــه الحكومة نحو فرض الرســوم والضرائب 
مســتوى  تحســن  علــى  ينعكــس  أن  ينبغــي 
الخدمات ورفع الموازنات المخصصة للمشاريع 
الخدميــة. إلــى ذلــك، أكــد المجلــس فــي جملــة 
توصياتــه رفضه للمرة الثانية للمشــروع بقانون 
بتعويــم  القاضــي  النــواب  مجلــس  مــن  الــوارد 
إيــرادات الهيئات البلدية األربع بالموازنة العامة 

للدولة بدال من إيداعها في صندوق مشترك.

كشفت القائم بأعمال الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة بوزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني عن مشروع استثماري إلنشاء مطاعم ومقاه ومحالت تجارية 
فــي منطقــة الســيف”Seef Boulevard” بدايتــه ســتكون مــن مجمع الســيف حتــى دوار فندق 

“الرتز كارلتون”، والذي سيكون شبيها لشارع338 في العدلية.

ضمــن  يأتــي  المشــروع  هــذا  “أن  وأوضحــت 
المشــاريع التنميــة الحضريــة، تــم طرحــه فــي 

مجلس المناقصات حاليا وسنتابع معهم”.
الحدائــق  برنامــج  “بخصــوص  وتابعــت 
والمتنزهــات، ســيتم إنشــاء حديقــة بمنطقــة 
الزنج، وســتحتوي على مســاحات اســتثمارية 
ومســاحات  خضــراء  مســاحات  تتخللهــا 
ترفيهية ومواقف ســيارات، إلى جانب إنشــاء 
ممشــى بأم الحصم إذ ســيتم تركيب أرضيات 
وإضاءة وكراســي خرســانية، بكلفــة تبلغ نحو 

150 ألف دينار”.
وأظهرت بيانات اســتعرضتها وكالة المساعدة 
للخدمــات البلديــة المشــتركة لمشــروع تنميــة 
المــدن والقــرى بخصــوص بيــوت الترميــم أن 
الوكالــة قامــت بإنجــاز 31 بيتــا، فيمــا يوجد 9 

بيوت طلباتها قيد التنفيذ.
وأوضحــت الوكالة أن هنــاك 7 طلبات بمرحلة 
األمطــار،  عــوازل  بمشــروع  العقــود  توقيــع 

وطلبين بمرحلة التدقيق.
مــن جهــة أخرى، وافق مجلــس أمانة العاصمة 

علــى مســودة االقتــراح بقانــون بتعديل بعض 
بالمرســوم  الصــادر  البلديــات  قانــون  أحــكام 

بقانون رقم 35 لسنة 2001 الوراد من مجلس 
النواب.

مصافحة منصة الرئاسة قبيل بدء االجتماع

طرادة وآل شهاب

“باركات” لحاويات القمامة لمنع تحريكها

2.5 مليون دينار لتأهيل الحديقة المائية

ــات ــ ــاي ــ ــف ــ ــن ــ ــل ــ مــــــحــــــات “الــــــــــــَكــــــــــــَرك” مــــــركــــــز ل

ـــم... واســـتحداث مدخـــل جديـــد ـــع التاريخـــي للتصامي ـــى الطاب الحفـــاظ عل

دعــا رئيــس اللجنــة الماليــة والقانونيــة بمجلس بلــدي الجنوبية طالل عتيــق وزميله 
البلــدي مــال هللا شــاهين إلــى تخصيص “بــاركات” مخصصــة لحاويــات القمامة لمنع 

تحريكها من مواقعها من قبل المواطنين.

جاء ذلك خالل استعراض شركة النظافة 
للمحافظة الجنوبيــة خطة عملها لألعوام 
مــن 2018 وحتى 2022 باجتماع مجلس 

بلدي الجنوبية االعتيادي أمس.
البلــدي  المجلــس  رئيــس  نائــب  ورأى 
عبداللطيــف محمــد أن مناطــق المحــالت 
بيــع  محــالت  وبالخصــوص  التجاريــة 
“الكــرك” تعاني من كثــرة المخلفات، األمر 
االهتمــام  زيــادة  معــه  يســتدعي  الــذي 
فــي  النظافــة  والتركيــز علــى مســتويات 

هذه المناطق.

ودعــت البلديــة إيمــان القــالف إلــى عــدم 
االقتصــار علــى إزالــة مــا بداخــل الحاوية 

وترك ما يتم إلقاؤه خارجها.
مــن جهتــه، أوضــح ممثــل شــركة النظافة 
ياســين البهلوانــا أن الشــركة غيــر معنيــة 

بإزالة المخلفات الخطرة.
وبين أن الشركة ملزمة بإزالة معدل 77.8 
طن ســنويا من النفايــات المنزلية، و27.4 
طنــًا من مخلفــات الهدم والبنــاء مجهولة 
المصدر، و21.3 طن سنويا من المخلفات 

الزراعية.

ولفــت إلــى أن محافظــة الجنوبيــة تضــم 
3584 حاوية قمامة بســعة 1100 لتر، و4 
نقــاط ثابتــة إلعــادة التدويــر، حيث تقوم 
الشــركة بغســل حاويات القمامــة مرة كل 
نصــف شــهر، وتســتبدل الحاويــات التــي 

تتعرض للضرر الشديد.
عامــال   77 لديهــا  الشــركة  أن  وأوضــح 
فــي  اليــدوي  الكنــس  مهمــة  يتولــون 
المحافظــة، حيــث يتــوزع هــؤالء العمــال 

على 335 منطقة كنس يدوي.

اســتعرضت الوكالــة المســاعدة للخدمــات البلديــة المشــتركة عرضــا تقديميــا بشــأن مشــاريع 
المنتزهات والتشجير للعام 2019 حتى 2020. وتبين أن ميزانية الحديقة المائية تبلغ مليونين 

و584 ألف دينار خصصت لمرحلة تنفيذ إعادة تأهيلها.

وأفــادت مديــر إدارة التنميــة الحضريــة راويــة 
المناعــي “أبقينــا علــى المالهــي الموجــودة فــي 
الداخلــي  الشــكل  علــى  عــام  وبشــكل  أماكنهــا، 

للحديقة؛ وذلك حفاًظا على طابعها التاريخي”.
وأضافــت “ومــن ناحية أخرى، فقــد قمنا بتطوير 
مشــروع شــبكات الطــرق بالتنســيق مــع شــؤون 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  بــوزارة  الطــرق 
اســتحداث  عبــر  وذلــك  العمرانــي  والتخطيــط 

مدخل رئيس جديد للحديقة المائية”.

لمجلــس  االعتياديــة  الجلســة  خــالل  وأشــارت 
أمانــة العاصمــة إلــى أن تقاطع الفاروق سيشــهد 
بعــض  مــع  للتقاطــع  خضــراء  مســاحات  توفيــر 
العناصــر المائيــة، بكلفــة كليــة للمرحلــة الثانيــة 
تبلــع 841 ألــف دينار، إلى جانب مشــروع إنشــاء 
واجهة بحرية تحتوي على ممشــى ومســطحات 
ألعــاب بكورنيــش  خضــراء وجلســات ومناطــق 
الملك فيصل وســيتم االنتهاء منه ســبتمبر العام 

المقبل.

يدون مالحظات البلديين وأرقام االتصال

جانب من االجتماع

عامل نظافة بالباحة الخارجية لمبنى بلدية الجنوبية أثناء انعقاد اجتماع المجلس

مقعد المدير العام ألمانة العاصمة شوقية حميدان شاغر 
بسبب اعتذارها عن حضور االجتماع

24 يناير 2019 الخميس
18 جمادى األولى 1440

لــم يســجل مجلــس بلــدي الجنوبيــة خالل 
الفصــل  مــن  الثانــي  االعتيــادي  اجتماعــه 
التشــريعي الخامــس غيــاب أو اعتــذار أي 

من أعضائه.

تغطية الجلسة: سيد علي المحافظة
تصوير: خليل إبراهيم

لم تشهد الجلسة األعتيادية لمجلس أمانة 
العاصمة غياب أحد من أعضائها

ال غياب أو اعتذار

اكتمال األعضاء

تغطية الجلسة: مروة خميس
تصوير: رسول الحجيري



أمراض القلب أكبر سبب للموت المفاجئ
“التواصل” مــواقــع  عــاجــات  تصديق  مــن  ــذار  ح  :”^“ لـــ  التميمي 

حذر استشاري أمراض القلب والباطنية وضغط الدم سعد التميمي، المرضى بأمراض القلب والشرايين من المواطنين والمقيمين 
من اتباع ما يتم نشره ويشاع بشأن األمراض وعالجها، داعيا إلى عدم تصديق كل ما ينشر على مواقع التواصل االجتماعي مهما 
كانــت مــرات تداولــه كثيــرة، داعيا المرضى إلى مراجعة األطباء المختصين في هذا الجانب، ومناقشــتهم بشــأن أي رغبة في تغيير 

الدواء، أو معرفة معلومات عن بعض األدوية التي يتم تداولها في مواقع التواصل.

عــن  تصريحــات  فــي  التميمــي  وأشــار 
الشــائعات المتداولــة أخيرا والتي انتشــرت 
االجتماعــي  التواصــل  صفحــات  علــى 
وتدعــو لتجنــب أســتخدام دواء أو أدويــة 
الكلســترول لدى مرضى القلب، موضحا أن 
زيــادة وارتفــاع الكولســترول بالــدم الزالــت 
تعد أحد األسباب الرئيسة المسببة ألمراض 

القلب بحسب المصادر الطبية الموثوقة. 
وقــال “أكدت مصــادر موثوقــة مثل جمعية 
القلــب،  أطبــاء  األوروبيــة، ومجمــع  القلــب 
جميــع  فــي  األميركيــة  القلــب  وجمعيــة 
توجيهاتها، وكذلك في التوجيهات الصادرة 
 ،2019 العــام  وبدايــة   2018 نوفمبــر  فــي 

ضــرورة التحكم بمســتوى كولســترول الدم 
بمســتوى  بقائــه  علــى  الدائــم  والحــرص 
الشــخص،  عمــر  مــع  يتناســب  منخفــض 
ووجود عوامل خطر أخرى كمرض السكري 
الضغــط،  وارتفــاع  والتدخيــن  والبدانــة 
ووجــود مــرض قلب عند أحد أفــراد العائلة 
بشــكل  تزيــد  التــي  العوامــل  مــن  وغيرهــا 
ملحوظ من خطورة مســتوى الكولســترول 

العالي”. 
تحتــاج  أجســامنا  إن  التميمــي  وقــال 
والخاليــا  الهرمونــات  لبنــاء  الكولســترول 
العصبيــة، لكــن في الحقيقة إن نســبة قليلة 
لتحقيــق  جــدا  كافيــة  الكولســترول  مــن 

مــن  نأخــذه  ومــا  الجســم،  متطلبــات  كل 
الغــذاء غيــر الصحــي من دهون وســكريات 
الشــرايين؛  ونشــويات يســاهم فــي تدميــر 
علــى  الضــار  الكولســترول  تراكــم  بســبب 
مباشــًرا  ســبًبا  بعــد  فيمــا  لتكــون  جدرانهــا 
فــي الذبحــة الصدريــة والســكتة الدماغيــة 

ومرض الشريان المحيطي. 
نــور  مستشــفى  فــي  االستشــاري  ودعــا 
إلــى  كافــة  القلــب  مرضــى  التخصصــي 
ضــرورة استشــارة الطبيــب المختــص الذي 
تهمــه صحتكــم، عند إحساســك بالشــك بأي 
معلومــة، ومــن األفضل عــدم االنجرار وراء 
مــا يطرحه بعض األشــخاص غير المؤهلين 

في هذا الجانب.
وقــال التميمــي إن أمــراض القلــب تعد أكبر 
ســبب للموت المفاجئ في البحرين، مشيرا 
إلى أن الموت القلبي المفاجئ هو المسؤول 
عــن نصــف الوفيــات الناجمــة عــن أمــراض 

القلب بالبحرين والعالم.

سعد التميمي

ضاحية السيف - بيبا

اإلدارة  لمعهــد  العــام  المديــر  قــال 
العامــة )بيبــا( رائــد شــمس إن تجمــع 
مــا يربــو علــى 15 وكياًل علــى طاولة 
واحــدة مــن قطاعــات حيويــة مهمــة 
المســببات  لدراســة  البحريــن  فــي 
والمتأثــرة  الُمؤثــرة  والعوامــل 
بديناميكيــات العمــل الحكومــي، مــا 
هــو إال دليل على هدف إســتراتيجي 
موحــد يصبــو إليــه جميــع العامليــن 
فــي القطاع الحكومــي على اختالف 
مســتوياتهم الوظيفيــة وهــو العمــل 
المواطنيــن  تطلعــات  تحقيــق  نحــو 

لمختلــف  ابتكاريــة  حلــول  بإيجــاد 
يواجهونها.وأكــد  التــي  التحديــات 
المســتديرة  الطاولــة  فعاليــة  فــي 
للــوكالء بعنــوان “صناعة السياســات 
وديناميكيــة  تفكيــر  الحكوميــة: 
الُنظــم” أن الهــدف جــاء انطالًقــا من 
الرؤية الشــاملة لعاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة والرامية إلــى توحيد الجهود 
لتحقيــق رضــا المواطنيــن، إذ ُيعتبــر 
المواطــن مشــارًكا فعــاالً فــي تحقيق 

النتائج واألثر اإليجابي للمجتمع.

خدمة المواطن هدف إستراتيجي

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

تأكيــًدا لموقف هيئــة البحرين للثقافة 
واآلثــار الداعــم لجميــع القائميــن على 
الحــراك الثقافــي والفنــي فــي مملكــة 
هيئــة  رئيســة  اســتقبلت  البحريــن، 
البحريــن للثقافة واآلثار الشــيخة مي 
بنــت محمــد آل خليفــة صبــاح أمــس 
رئيــس  البحرينيــة،  المســارح  رؤســاء 
المســرحية،  للفــرق  الدائمــة  اللجنــة 
ورئيــس اتحــاد المســرحيين، بحضور 
المديــر العــام للثقافة والفنــون بالهيئة 
الشــيخة هــال بنــت محمــد آل خليفــة 

وعدد من المسؤولين بالهيئة.
وتــم خالل اللقاء االتفــاق على تقديم 
هيئة الثقافة لعدٍد من المرافق التابعة 
المســارح  لممثلــي  مقــارَّ  لتكــون  لهــا 
البحرينيــة، إيماًنــا مــن الهيئــة بأهميــة 
بــه المســارح الوطنيــة مــن  مــا تقــوم 
دوٍر مهــم يســاهم فــي إثــراء المشــهد 

الثقافي المحّلي عموما.

مرافق من 
“الثقافة” مقرَّات 
لممثلي المسارح

شراكة مع “الخاص” لتعزيز االستثمار الزراعي
القطــاع فــي  المعنييــن  بيــن  الخبــرات  وتبــادل  نقــل  “البلديــات”:  وزيــر 

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  شــارك 
والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف فــي ملتقى 
االســتثمار الزراعــي والســمكي والغذائــي الــذي 
تنظمه وزارة الزراعة والثروة الســمكية بسلطنة 
عمان الشقيقة في الفترة 23 - 24 يناير الجاري 
لشــؤون  الــوزراء  رئيــس  نائــب  رعايــة  تحــت 
الخــاص  الممثــل  الدولــي  والتعــاون  العالقــات 
ويهــدف  ســعيد.  آل  أســعد  الســلطان،  لجاللــة 
الثــروة  لجنــة  رئيــس  حضــره  الــذي  الملتقــى 
الغذائيــة خالــد األميــن إلــى مــد جســور التعاون 
الزراعــي  باالســتثمار  المعنييــن  مختلــف  بيــن 
والســمكي مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص 
والشــركاء  والمهتميــن  والباحثيــن  والخبــراء 
االســتثمار  وآفــاق  واقــع  لمناقشــة  اآلخريــن؛ 
الداعــم لألمــن الغذائي من خالل جلســات حوار 

لبلورة الفرص االستثمارية الواعدة.
وقــال خلــف إن مثل هذه الملتقيــات تعزز الدور 

الذي تقوم به االســتثمارات الزراعية والســمكية 
في ســبيل تحقيق التنمية المستدامة والداعمة 
لألمــن الغذائــي للــدول، مشــيًرا إلى أن مشــاركة 
الملتقــى ســتنعكس إيجاًبــا  البحريــن فــي هــذا 
علــى القطاع الزراعي والبحري في المملكة، من 
خــالل نقل وتبــادل الخبــرات بيــن المعنيين في 

هذا الشأن.
وذكر أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة 

البحرية تولي القطاع الزراعي والسمكي أولوية 
مهمة على ســلم إســتراتيجياتها، منوًها في هذا 
الصدد بالدعم الحكومي المستمر لالرتقاء بهذه 
فــي  مــن دور محــوري  لمــا تشــكله  القطاعــات؛ 
عملية التنمية، منوًها إلى سلسلة القرارات التي 
أصدرتهــا الوزارة، والتي تهدف في مجملها إلى 
الحفــاظ علــى المخزون الســمكي فــي البحرين، 
وتنظيــم عمليــة الصيــد بتوفيــر مختلــف ســبل 

الدعم للصيادين البحرينيين. 
وأشــار الوزيــر إلــى تبنــي الــوزارة سلســلة مــن 
المبــادرات التــي تهــدف إلــى االرتقــاء بالقطــاع 
الدعــم  ســبل  مختلــف  توفيــر  عبــر  الزراعــي، 
توفيــر  علــى  والعمــل  البحرينييــن،  للمزارعيــن 
الزراعــي  بالمنتــج  لالرتقــاء  أمامهــم  الفــرص 
الــوزارة  مضــي  عــن  وتحــدث  البحرينــي. 
وباالتســاق مــع التوجهات الحكوميــة إلى تعزيز 

داعًمــا  ليكــون  الخــاص؛  القطــاع  مــع  الشــراكة 
لالســتثمار فــي القطاعيــن الزراعــي والغذائــي، 
علــى أن تتكفــل الدولــة بتوفيــر البنيــة التحتية 
ومختلف ســبل الدعم المطلوبــة، وتكون مراقًبا 
ومتابًعــا لتنفيــذ تلــك المشــاريع التــي تصب في 
نهايــة المطــاف فــي اتجاه خلق شــراكة حقيقية 
دعــم  تكفــل  الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  بيــن 

التوجهات التنموية.

وزير األشغال وشؤون البلديات شارك في ملتقى االستثمار الزراعي والسمكي
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جناح جسر الملك فهد ينال إعجاب زوار “الجنادرية”18 جمادى األولى 1440
ــارات والـــمـــســـافـــريـــن ــ ــي ــ ــس ــ ــث مـــبـــاشـــر لـــحـــركـــة عـــبـــور ال ــ ب

حظيت مشــاركة المؤسســة العامة لجسر الملك فهد في المهرجان الوطني 
للتــراث والثقافــة )الجنادرية( في دورته الحالية الـ 33 بإشــادة واســعة من 
زوار جنــاح المؤسســة ضمــن بيــت الشــرقية والــذي وثــق مــن خاللــه متانة 
العربيــة  )المملكــة  الشــقيقين  البلديــن  بيــن  المتبادلــة  األخويــة  العالقــات 

السعودية ومملكة البحرين(.

ومــن خاللــه قامت المؤسســة العامة 
لجســر الملــك فهد بعرض مجســمات 
تحتوي على مرافق الجسر ومعرض 
للصور التاريخية لمراحل إنشائه، كما 
قدمت المؤسســة لزوارها بًثا مباشًرا 
لحركة عبــور المركبات والمســافرين 

فــي الجانبيــن الســعودي والبحريني 
الخــاص  للفيلــم  مرئًيــا  وعرًضــا 
مخصــص  ركــن  إلــى  إضافــة  عنــه، 
التطويريــة  المشــاريع  أبــرز  لعــرض 
والتحســينية التــي تعمــل المؤسســة 
علــى تنفيذهــا حالًيــا لتســهيل حركة 

عبور المسافرين.
وأوضح مدير إدارة العالقات العامة 
المشرف على جناح جسر الملك فهد 
بالجنادرية جمال الياقوت أن المدير 
العــام المكلــف عمــاد المحيســن أولى 
االســتعدادات  منــذ  خاًصــا  اهتماًمــا 
والتجهيزات لمشــاركة المؤسسة في 
مهرجان الجنادريــة هذا العام؛ إلبراز 
صــورة  بأفضــل  فهــد  الملــك  جســر 
كمعلم حضاري وتنموي كما أن جناح 
المؤسسة هذا العام نال إعجاب زوار 

جمال الياقوتالمهرجان.

المنامة - المؤسسة العامة لجسر الملك فهد
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راشد الغائب

تيار
“ستأتي األشياء من تلقاء نفسها من دون أّي جهد أو سترحل  «

لألبد رغم كل الجهود”.

جالل الدين الرومي

المؤشــرات اإلحصائية بالمؤتمر الصحافي الســنوي للنائب العام د. علي 
البوعينيــن يجــب أال تطــوى بنهاية اليوم، ألنها تعكــس مدى تطور وعي 
المجتمــع وعيوبــه. إنه واجــب األكاديمييــن والجمعيــات المهنية لنقاش 
تشــوهات المجتمــع. ويتعيــن علــى الجهــات الرســمية مــد اليــد للمعاونة 

بالعالج.
التحــدث بلغــة األرقــام أبلــغ رد على مــن يثرثــر بالفضائيــات أو الندوات 
بحديث أسود مكرور عن شواغل البحرين، حيث تفوقت قضايا المرور، 

وجاءت القضايا اإلرهابية في الذيل.
أقــف بمقــال اليــوم لقــراءة مكثفــة عــن أبــرز اإلحصــاءات بيــن عاميــن 

ودالالتها:
Û  567شــهدت عــدد الجنــح الــواردة للنيابة زيــادة طفيفة مــن 45 ألفا و

بالعــام 2017 إلــى 45 ألفــا و664 بالعام 2018، وهو عــدد كبير مقارنة 
بعدد سكان البحرين.

Û  انخفضت الجنايات الواردة قليال من 2634 إلى 2293، وما زال العدد
مزعجــا بمقارنتــه بعــدد الســكان، ألنــه يعنــي افتراضا وجــود أكثر من 
2293 شخصا متهما بجناية، وقد يحال للمحاكمة، ويتعرض للسجن 

مدة ال تقل عن 3 سنوات. 
Û  92 ألــف قضيــة بنيابــة المــرور تبــدو كأنهــا مســلة بمقارنتهــا بالرســم

البيانــي مــع بقيــة النيابات المتخصصــة. وتبرز حاجة ملحــة للتوعية 
المســتمرة بمحاذيــر قانــون المــرور، وربمــا يكــون مــن األوفــق علــى 

المؤسسة التشريعية أن تغلظ بعض العقوبات.
Û  مــا زالــت نيابــة العاصمــة متصــدرة أكبــر عــدد مــن القضايــا الــواردة

ولكنــه  األخيــر،  موقعهــا  علــى  المحــرق  نيابــة  بالعاميــن، وحافظــت 
نيابــات  القضايــا  بعــدد  لزيــادة مضطــردة  األفضــل، واألرقــام تشــير 
المحافظــات األربــع، ممــا يتطلــب جهــودا توعويــة مكثفة مــن اللجان 

األمنية بالمحافظات واألندية والجمعيات المناطقية.
Û  غابــت عــن إحصــاءات العــام الجــاري أّي أرقــام عمــا أنجزتــه النيابــة

بقضايــا الفســاد والرشــوة واالختــالس واالســتيالء علــى المــال العام 
والسرقة.

Û  نجحــت النيابــة فــي إنجــاز 100 % مــن التصــرف بعــدد ضخــم مــن
القضايــا والطلبــات الواردة وتنفيذ جميع األحكام من دوائر المحاكم. 
وهــذه الســابقة يقف وراءهــا موظفون مخلصون، ويســتحقون رصد 
اعتمادات للحصول على مكافآت بالميزانية الجديدة للعامين 2019/ 
2020، ويتعيــن أال يطــال منشــار خفــض المصروفــات النيابــة، لئــال 

تساوى مع جهة رسمية متراخية في تنفيذ واجباتها ومشروعاتها.

إقرار 17 طلبا لصيانة مبان حكومية
الوطنية الـــمـــوارد  ــدامــة  اســت لــضــمــان  صلبة  ــد  ــواع ق تــرســيــخ  خــلــف: 

تــرأس وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف االجتماع 
الســابع للجنة صيانة المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشــغيلية من خالل 
مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن 
المالــي الهــادف لتحقيــق التــوازن بين المصروفــات واإليــرادات الحكومية بحلــول العام 

2022 بحضور أعضاء اللجنة.

والتزامهــم  الفريــق  بأعضــاء  خلــف  وأشــاد 
وتحليهــم  الواحــد  الفريــق  بــروح  بالعمــل 
الواجــب  تأديــة  أثنــاء  المســؤولية  بــروح 
الوطني، موضًحا أن االجتماع يندرج ضمن 
أعمــال فريــق العمــل الــوزارة الخــاص فــي 
ضــوء القرار رقم )2( لعام 2018 الصادر من 
نائب رئيس مجلــس الوزراء، رئيس اللجنة 
الوزاريــة للشــؤون الماليــة وضبــط اإلنفــاق 
الشــيخ خالــد بن عبــدهللا آل خليفة لخفض 
ســبل  ودراســة  التشــغيلية  المصروفــات 
ترشــيدها وتطوير اإلجــراءات ذات العالقة 
ورفــع التوصيــات وآليــات التطبيــق الكفيلة 

بخفض المصروفات الحكومية المتكررة.
وبحــث االجتمــاع الســابع 35 طلًبــا حكومًيا 
)مــن وزارات وهيئــات( تمــت الموافقة على 
17 طلًبا بعد أن تمت دراسة جميع الطلبات 
العمــل  فريــق  قــام  إذ  مســتفيضة،  دراســة 
مــن ذوي التخصــص والخبــرة فــي مجاالت 
العمــارة والكهربــاء والميكانيــكا بزيارة عدد 
علــى  للوقــوف  والهيئــات؛  الــوزارات  مــن 
األعمــال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه 

األعمال قبل الرد على طلبات الصيانة.
الماليــة واالقتصــاد  تســتلم وزارة  وســوف 
بعدهــا  ليتــم  الفريــق؛  توصيــات  الوطنــي 

إعــداد التقاريــر الالزمــة ليتــم عرضهــا على 
اللجنــة الوزاريــة للشــؤون الماليــة وضبــط 
اإلنفاق التي ســتتخذ القرار النهائي بشــأنها 

إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
ودعا خلف إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود 
للخــروج بالنتائــج المرجــوة والمأمولــة لمــا 

فيــه المصلحــة العامة، مشــدًدا على أن مثل 
المبــادرات تعمــل علــى اإلســهام فــي  هــذه 
اســتدامة األوضــاع المالية واســتقرارها بما 
يصــب فــي اســتمرار تعزيــز وتيــرة التنميــة 
لصالــح الوطــن والمواطن وترســيخ قواعد 

صلبة؛ لضمان استدامة الموارد الوطنية.

وزير األشغال وشؤون البلديات يترأس االجتماع

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بدور المالكي



تخريج دفعة جديدة من الكوادر القضائية
األعــلــى الــنــســبــة  ــي  ــة وهـ ــاع بــلــغــت 179 س ــب  ــدري ــت ال ســاعــات 

تحــت رعايــة رئيس محكمــة التمييز نائــب رئيس المجلس األعلــى للقضاء عبدهللا 
البوعينيــن وبحضــور مجموعة مــن القضاة والمستشــارين، نظم معهد الدراســات 
القضائية والقانونية حفل تخريج الدفعة التاسعة من برنامج التدريب األساسي 

للقضاة، للعام القضائي 2018 - 2019.

وتفضــل راعــي الحفــل بكلمــة ترحيبيــة، 
وأبــدى شــكره وتقديره للجهــود المبذولة 
مــن قبــل المعهــد فــي اإلعداد واإلشــراف 
علــى هذه الدورة التــي عملت على صقل 
للقضــاة  القانونيــة  والمعرفــة  المهــارات 
المشــاركين فيها، كما أكد الجهد المبذول 
درجاتهــا  بجميــع  البحريــن  محاكــم  مــن 
للعمــل علــى حســم أكبــر عــدد ممكــن مــن 
القضايــا المطروحــة أمامهــا، مشــيرا فــي 
هذا الخصوص إلى إتمام حســم أكثر من 
80 ألــف دعــوى خالل العام 2018، وعليه 

انخفضت نسبة تراكم القضايا والدعاوى 
بـ 25 % في يناير 2019.

مــن جانبه، أشــاد رئيس معهد الدراســات 
صيــام  خالــد  والقانونيــة  القضائيــة 
وتنفيــذ  إعــداد  فــي  المعهــد  بجهــود 
للقضــاة  األساســية  التدريبيــة  الــدورة 
األســاليب  أفضــل  باســتخدام  الجــدد 
العلميــة المتطــورة فــي عمليــة التدريــب، 
ممــا يضمــن اإلثــراء المعرفــي والمهــاري 

المتكامل للمتدربين.
 179 بلغــت  التدريــب  وقــال إن ســاعات 

ســاعة وهــي النســبة األعلــى مــن ضمــن 
بلــغ  إذ  البرنامــج،  لهــذا  الســابقة  النســخ 
فعاليــة،   38 الفعاليــات  مجمــوع  عــدد 
ورشــة  نظريــة و12  7 محاضــرات  منهــا 

عمــل مهاريــة و18 فعالية جمــع فيها بين 
تــم  كمــا  والمعرفــي،  المهــاري  التدريــب 
التــي  بالمراحــل  عــرض فيديــو تعريفــي 

تمت فيها الدورة من إنتاج المعهد.

لقطة تذكارية مع الخريجين

المنامة - بنا

أدانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى متهما آســيوي الجنســية تــورط في قضية اســتيالء 
واحتيال الكتروني لمبلغ 200 دينار من أموال مخدومة صديقته اآلســيوية الجنســية المتهمة 
الثانية بالقضية، وحكمت بمعاقبة اآلسيوي بالسجن لمدة 3 سنوات، وغيابيا بمعاقبة المتهمة 
الثانية بالســجن لمدة 5 ســنوات عما أســند إليهما من اتهامات، كما أمرت بإبعادهما نهائيا عن 

البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتشــير التفاصيــل إلــى أن المتهــم األول تــورط 
المجنــي  بمنــزل  الخادمــة  صديقتــه  قبــل  مــن 
عليهــا بعدمــا أبلغته صديقته بضــرورة الحضور 
وتوصيلها إلى أحد المجمعات التجارية القريبة 
مــن مســكن كفيلهــا، وبمجــرد أن وصــال للمجمع 
ســلمته بطاقــة صــراف آلي وطلبت منه ســحب 
مبلــغ وقــدره 200 دينــار وأعطتــه الرقم الســري 
لبطاقة الحســاب الذي تبين أنــه ملك لمخدومة 
صديقته، إذ كان مقررا أن تسافر اآلسيوية في 
ذات اليوم، وبعد ســاعات عدة من الواقعة دون 

علم المتهم مرتكب الجريمة.
واســتغربت المجنــي عليهــا مــن وصــول رســالة 
علــى هاتفهــا النقال تفيــد بأنه تم ســحب المبلغ 
المذكــور مــن حســابها، وبالبحــث عــن بطاقتهــا 

البنكيــة الحظت وجودهــا في حقيبتها الخاصة 
وتــراوح مكانهــا ولــم يأخذهــا أحــد، فــي حيــن 
أنهــا لــم تكــن تعلــم أن خادمتها قــد أعادتها فور 

عودتها من خارج المنزل.
فتقدمت المجني عليها ببالغ لدى البنك لمعرفة 
حســابها،  مــن  المبلــغ  ســحب  الــذي  الشــخص 
والذيــن بدورهــم أحالوهــا لمركز الشــرطة حتى 
يتــم طلب تســجيل الكاميــرات األمنية الخاصة 
بالصــراف اآللــي المســتعمل بارتــكاب الجريمــة، 
الــذي  اآلســيوي  لهويــة  التوصــل  تــم  وبالفعــل 

سحب المبلغ.
وبالتحقيــق مــع المتهم األول اعترف أنه بالفعل 
سحب المبلغ ولم ينكر ذلك، ولكنه أشار إلى أن 
ســبب سحبه للمبلغ هو صديقته اآلسيوية التي 

تعمــل لــدى المجنــي عليهــا، معتقــدا أن األموال 
خاصــة بهــا، وأنــه يســاعدها فــي ســحب المبلــغ 
فقط وليس أكثر من ذلك، إال أنه تبين له الحقا 
أن صديقته الخادمة قد سافرت في ذات اليوم 

عائدة إلى بالدها إلى غير رجعة.
فأمــرت النيابــة العامة بإحالة المتهــم للمحاكمة 
بعدمــا وجهــت لــه وللخادمــة عــدة تهــم تتمثــل 

بأنهم بتاريخ 26 مارس 2017 ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمان:

1. اســتعمال توقيعا إلكترونيا لشخص آخر وهو 
الرقم الســري الخاص ببطاقة االئتمان المملوكة 

للمجني عليها لغرض احتيالي.
2. توصال دون مســوغ قانوني لالســتيالء على 
بــأن اســتعمال  بــاألوراق  المبلــغ النقــدي المبيــن 
البطاقة االئتمانية وأدخال الرقم الســري وتمكنا 

بتلك الوسيلة من االستيالء على المبلغ.
ثانيا: المتهمة الثانية: سرقت البطاقة االئتمانية 
المملوكة للمجني عليها من مســكنها حال كونها 
أحد العاملين فيه إضرارا بها، وقامت بتسليمها 

للمتهم األول لسحب المبلغ المبين باألوراق.

قضــت المحكمــة الكبرى الجنائية في قضية جلــب متهمة )35 عاما( عدد 2990 قرص 
مؤثــر عقلــي لمادتيــن ممنوعتيــن؛ كونهمــا تعتبــران مــواد مخــدرة مــن إيــران، والتــي 
تدعــي أنهــا أدويــة صرفت لهــا هناك بعد عملية شــفط للدهون أجريت لها بمستشــفى 
“الســلمانية” وتابعت العالج في إيران؛ وذلك بســجنها لمدة 3 ســنوات عما أســند إليها 

من اتهامات كما أمرت بتغريمها مبلغ 3000 دينار وبمصادرة المضبوطات.

وكانــت النيابــة العامــة أحالــت المتهمــة 
بتاريــخ  أنهــا  اعتبــار  علــى  للمحاكمــة 
بقصــد  جلبــت   ،2018 ســبتمبر   12
االتجــار مادتيــن مخدرتيــن “الكوداييــن 
والترامادول” في غير األحوال المرخص 

بها قانونا.
جلســة  فــي  المتهمــة  وكيلــة  وأشــارت 
قــد  كانــت  موكلتهــا  أن  إلــى  المرافعــة 
توجهــت إلى إيران للعالج، وأنها ال تعلم 
إليهــا والتــي  المصروفــة  بــأن األقــراص 
الممنوعــة،  المــواد  ضمــن  مــن  جلبتهــا 
مشــيرة إلــى أن موكلتهــا ليــس لديها أية 

أسبقيات.
وتتمثــل وقائــع ضبــط المتهمــة إلــى أنــه 

عنــد وصولهــا للبــالد عــن طريــق مطــار 
البحريــن الدولــي شــك ضابــط الجمــارك 
فــي أمتعــة المتهمــة فتــم تحويلهــا إلــى 
المســار األحمــر المخصــص للتدقيق في 

التفتيش.
وبتفتيــش حقائبهــا تم العثــور فيها على 
قــرص  و100  ترامــادول  قــرص   2890
تــزن  شــفافة  صلبــه  ومــادة  كوداييــن، 

535.8 غرام يعتقد أنها مادة مخدرة.
وبالتحقيــق مــع المتهمــة بمعرفــة النيابة 
فــي  تتعالــج  كانــت  أنهــا  قــررت  العامــة 
المملكــة، وأجريــت لهــا عمليــة جراحيــة 
خاصة بشــفط الدهون، وبعدها توجهت 
إلى إيران للمتابعة مع أحد األطباء هناك 

بعد إجراء هذه العملية.
ولفتــت إلى أنه ونظــرا لمعاناتها من آالم 
شــديدة صــرف لهــا ذلك الطبيب مســكن 
حصلــت  والتــي  الترامــادول،  هــو  ألــم 
عليــه من إحــدى الصيدليات فــي إيران، 
فاشــترت منــه كمية تقدر بـــ30 علبة، أما 
المادة الثانية فقد اشترتها لصالح إحدى 

صديقاتها التي طلبت منها ذلك.
أن  إلــى  أشــارت  القضيــة  أوراق  لكــن 
التحريــات التــي أجريــت بشــأن المتهمة 
وقبــل وصولهــا للبــالد دلت علــى أنها قد 
المخــدرة  األقــراص  جلــب  علــى  دأبــت 
مــن إيــران؛ لبيعهــا واالتجــار فيهــا داخل 
إلــى  ســتحضر  وأنهــا  البحريــن،  مملكــة 
البحريــن عبــر المطــار، فتــم تمريــر تلــك 
المعلومــة لضبــاط الجمــارك فــي المطار، 
بعــد  القبــض عليهــا  تــم  وعنــد وصولهــا 
تحويل أمتعتها للمســار األحمر للتدقيق 
فــي عمليــة تفتيشــها فتــم العثــور علــى 

المضبوطات سالفة البيان بحوزتها.

ــبــادهــا ــادت ل ــ ــ ــة هـــربـــت وع ــس ــي ــرئ ــمــتــهــمــة ال ال ــط” ــفـ ــة “شـ ــي ــل ــم ــد ع ــعـ زعـــمـــت أنـــهـــا عـــــاج بـ

السجن واإلبعاد آلسيويين سرقا 200 دينار 3 سنوات لسيدة جلبت 2990 قرصا مخدرا

حبســت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى صديقين بقضية تعاطي مواد مخدرة لمدة ســنة واحــدة، كما حكمت على أحدهما 
إضافــة للعقوبــة الســابقة بالحبــس لمــدة 3 ســنوات بتهمــة اســتعمال بطاقة هويــة صديق آخر يشــبهه إلى حد مــا للخروج من 
المملكة بواســطتها متوجها إلى دولة خليجية كان يرغب في الســفر إليها إال أن جهة عمله رفضت الســماح له ومن دون علم 
صاحب البطاقة، كما أمرت بتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار عما أسند إليهما بتهمة التعاطي وكذلك بمصادرة المضبوطات.

وتتحصــل التفاصيــل في أنــه تم القبض 
علــى المتهم الثانــي بواقعة تعاطي مواد 
مخــدرة، وأثنــاء عمليــة تفتيش مســكنه 
تم العثور على مبلغ مالي وهواتف نقالة 
كانــت موجــودة فــي ســيارته، وبســؤاله 
المتهــم  لصديقــه  ملــك  أنهــا  قــرر  عنهــا 
األول، مقــررا أنــه كان قــد توجــه برفقــة 
األول إلى أحد أصدقائهما، إذ حصال منه 
علــى بطاقــة هوية األخيــر مدعين له أن 
األول سيستعملها في استئجار شقة، إال 
أن الحقيقــة أن المتهــم األول يرغب في 

الخروج من البالد ببطاقته.
وبسؤاله عن السبب قرر أن المتهم األول 
كان أحد منتسبي قوة دفاع البحرين، إال 

أنه تم تســريحه من العمل بسبب صدور 
المــواد  لحيازتــه  بحقــه  جنائــي  حكــم 
المخــدرة بقصد التعاطــي، وعندما رغب 
في الســفر إلى دولــة خليجية، ذهب إلى 
جهة عمله السابق وحاول الحصول منها 
علــى تصريــح بالســفر إال أنــه لــم يتمكن، 
ممــا دعــاه إلــى التفكيــر في الخــروج من 
منفذ جســر الملك فهد باستخدام بطاقة 

هوية شخص آخر.
منــزل صديقهمــا،  إلــى  توجهــا  وبالفعــل 
والــذي يشــبه إلــى حد مــا المتهــم األول، 
إذ أبلغــاه برغبتهمــا فــي الحصــول علــى 
لــه  بــه، مدعيــا  بطاقــة الهويــة الخاصــة 
المتهــم األول أنــه يرغــب فــي اســتئجار 

شــقة، وألن صديقهمــا يثــق فيهمــا فقــد 
سلمهما البطاقة الذكية الخاصة به.

وأضــاف المتهــم الثاني أنه من المقرر أن 
يســافر مع المتهــم األول في تلك الرحلة 
وهــو علــى علــم بالوقــت المتفــق بينهمــا 
عليه، فتم إطالقه ليتوجه برفقة المتهم 
الثانــي حتــى يتــم القبــض عليــه متلبســا 

بالجريمة.
وحــال وجودهمــا فعــال فــي منفــذ جســر 
الملك فهد والشــرطة تراقبهما اســتخدم 
صديقهمــا  هويــة  بطاقــة  األول  المتهــم 
مســتغال الشــبه الكبيــر بينــه وبيــن ذلــك 
الجمــارك  ضابــط  أن  إال  الشــخص، 
بمنفــذ جســر الملــك فهــد اكتشــف األمــر 

واستوقفهما لحين وصول الشرطة لهما.
إدرار  عينــة  تحليــل  خــالل  مــن  وثبــت 
مــادة  علــى  احتواؤهــا  المتهميــن 
العقلــي  والمؤثــر  المخــدرة  الحشــيش 

الميتامفيتامين.
فأحالتهمــا النيابة العامــة للمحاكمة على 
اعتبــار أنهمــا فــي يــوم 1 أبريــل 2018، 

ارتكبا اآلتي:

أوال: المتهــم األول: اســتعمل محررا 
رســميا صحيحــا مملــوكا للغيــر، بأن 
استعمل بطاقة هوية المجني عليه، 
وقدمهــا لموظــف الجــوازات بمنفــذ 
جسر الملك فهد مدعيا أنها تخصه.

والثانــي:  األول  المتهمــان  ثانيــا: 
العقلــي  المؤثــر  وأحــرزا  حــازا 
الميتامفيتاميــن فــي غيــر األحــوال 

المرخص بها قانونا.

سجن متعاط 4 سنوات حاول السفر ببطاقة آخر

المؤبد لمواطن يبيع مواد مخدرة
ــار ــنـ ديـ ألــــــف  و56  كـــيـــلـــوغـــرامـــات   3 ــه  ــ ــوزت ــ ــح ــ ب ــط  ــبـ ضـ

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى متهمــا باالتجــار فــي المــواد المخــدرة، وحيازة 
كميــة مــن المواد المخدرة “الحشــيش والماريغوانــا واألفيون” والمؤثر العقلي “الشــبو” بلغ 
إجمالي وزنهم حوالي 3 كيلوجرامات، وضبط بحوزته مبلغ 56 ألف دينار؛ وذلك بالســجن 
المؤبــد عمــا أســند إليه مــن اتهام، كما أمــرت بتغريمه مبلغ 5000 دينــار فضال عن مصادرة 

المضبوطات.

تفاصيــل  أن  حكمهــا  فــي  المحكمــة  وذكــرت 
الــواردة  التحريــات  أن  فــي  تتحصــل  الواقعــة 
المــواد المخــدرة  بــإدارة مكافحــة  لمــالزم أول 
حــول المتهــم، أفــادت بحيازته وإحــرازه للمواد 
المخــدرة بقصــد البيــع والتعاطــي، ومــن خــالل 
التعــاون مــع مصدر ســري، والذي اتصــل هاتفيا 
تحــت مســمع وإشــراف الشــرطة بالمتهــم، فقــد 
طلــب األول مــن األخير شــراء كميــة من المؤثر 
العقلــي “الشــبو” بقيمة 200 دينــار، وتم االتفاق 
بينهمــا علــى أن تكون عملية التســليم والتســلم 

في منطقة الجفير.

وفــي الموعــد والزمــان المتفــق عليهمــا حضــر 
المتهم بسيارته، وسلم المصدر السري كيسا من 
النايلون يحتوي على مادة كريســتالية واســتلم 
منــه المبلــغ المصــور ســلفا للكميــن، مــن خــالل 
نافذة الســيارة، فأعطى المصدر السري اإلشارة 
المتفــق عليهــا للشــرطة والتــي داهــم أفرادهــا 
المتهم وألقوا القبض عليه، حيث كانوا يراقبون 
بمشــاهدتها.  لهــم  يســمح  مــكان  مــن  العمليــة 
وأثنــاء تفتيــش المتهم تم العثــور بحوزته على 
قطعتين من مادة الحشــيش المخدرة وكيسين 
مــن “الشــبو” وأقــراص طبيــة وميــزان حســاس 

عثــروا  كمــا  المصــور،  للمبلــغ  إضافــة  ومشــرب 
فــي شــقته علــى حقيبــة ســوداء تحتــوي علــى 
5 قطــع مــن مخــدر الحشــيش وعلبــة بهــا نبــات 
الماريغوانا المخدر وكمية من مادة األفيون و3 
قنينــات بهــم أقراص طبية مؤثــرة عقليا، فضال 
علــى العثــور على مبلغ مالي وصــل إلى 56 ألف 
دينــار مكــون مــن عمــالت مختلفــة. وبالتحقيق 
مع المدان اعترف أنه يتعاطى المواد المخدرة، 
وأنــه تمكــن مــن إتمــام 100 عمليــة بيــع للمــواد 
المختلفــة على أشــخاص مختلفيــن، مضيفا أنه 
يبيــع مقــدار الجــرام الواحد مــن المؤثــر العقلي 

“الشبو” بقيمة 1200 دينار.
وأضــاف أنه يتحصل على هذه المواد المخدرة 
من شــخص خليجي، إذ يبيعهــا لصالحه ويقوم 
بتســليمه متحصالت البيع، مشــيرا إلى امتالكه 

عددا من السجالت التجارية خاصة به.
بــاألوراق  المرفقــة  التقاريــر  وثبــت مــن خــالل 

أن كميــة الحشــيش المضبوطــة بحــوزة المتهم 
بلــغ وزنهــا 1054.826 غرامــا، وبلــغ وزان مــادة 
األفيون 27 جراما، اما نبات الماريغوانا فقد بلغ 
إجمالــي وزنــه 1783.772 غرامــا، فــي حين بلغ 
وزن “الشــبو” المضبــوط 4.189 غرام، باإلضافة 

ألقراص وردية اللون.
أحالــت  قــد  العامــة  النيابــة  وكانــت  هــذا 
فــي  أنــه  اعتبــار  علــى  للمحاكمــة  المتهــم 
وبــاع وأحــرز  أوال: حــاز   ،2018 العــام  غضــون 
“الحشــيش  المخــدرة  المــواد  االتجــار  بقصــد 
العقليــة  والمؤثــرات  والماريغوانــا”،  واألفيــون 
غيــر  فــي  واألمفيتاميــن”  “الميتامفيتاميــن 

األحوال المرخص بها قانونا.
مــادة  التعاطــي  بقصــد  وأحــرز  حــاز  ثانيــا: 
العقلــي  والمؤثــر  المخــدرة  “الحشــيش” 
“الميتامفيتاميــن” فــي غيــر األحــوال المرخــص 

بها قانونا.
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المنامة - وزارة الداخلية

يناقــش برنامج “األمــن” اإلذاعي في 
حلقته التي تذاع اليوم الجهود التي 
تقوم بها شــؤون الجمارك في مجال 
إطــار  فــي  التجــارة  حركــة  تســهيل 

مســيرة ممتــدة وخدمــات جمركيــة 
مــع  تزامنــا  ذلــك  ويأتــي  متقدمــة. 
االحتفــال باليــوم العالمــي للجمــارك 

في 26 يناير من كل عام.

جهود الجمارك على مائدة “األمن اإلذاعي”

Û  كان لقــاء محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفــة مع
رواد وزوار مجلــس المحافظــة يــوم أمس، رائًعا ومثلًجــا للصدور كالعادة، 
ومدرســة فــي تلبيــة نــداء الواجــب، ووصل النــاس، والحديــث معهم، عن 

الجديد، والمتغير، والُمقِبل األجمل.
Û  وأوصــل المحافــظ الشــاب، حفيــد مؤســس الدولــة وبانــي نهضتهــا، لجمع

الحضور، ســالم وشــكر صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، حفظــه هللا ورعاه، لكل من ســأل عنه، ودعا له بالشــفاء، وبموفور 

الصحة والعافية.
Û  ورحب ســموه بالحضور، مشــيًدا بتاريخ العوائل في المحافظة الجنوبية

فــي تعزيــز اللحمة الوطنيــة، والوالء، وحماية مكتســبات البحرين وأهلها، 
مشــيدا بتاريخ أجدادهم، وآبائهم مع األســرة الخليفية، في أبرز محطات 

التحول حتى اللحظة.
Û  وقــال ســموه لجمــع لحضــور ”إن المحبــة لكــم متبادلــة، وإن خدمتكــم لهو

واجبنــا ومســؤوليتنا، فأنتــم أكبر ســند وعون لي بعد هللا، وســأبذل معكم 
المزيد من العمل ألجل المحافظة الجنوبية، والتي ستشهد في المستقبل 

القريب المزيد من الخدمات، والرعاية المثلى”.
Û  وأضاف ســموه ”أنا ابن الجنوبية، ربيت وعشــت فيها، وأشــعر في داخلي

بــكل احتياجاتهــا، التــي أهتم ألن تجــد طريقها من الحــل، والتطوير الذي 
ينشده المواطنون”.

Û  وتابع ســموه ”أشــكر كل من يطلعنا ألماكن القصور، وقبل أيام زارني جمع
من أهالي قرية جو الكرام، وأطلعوني على حاجة أحد الشــوارع لعدد من 
التصليحــات العاجلــة، فبادرت - بتوفيق من هللا - بموافاة وزارة األشــغال 

بذلك، بما فيه من خير ونفع للناس”.
Û  ويهمنــي هنــا، أن أشــيد بالحــرص الكريم من ســموه، ألن يقــدم للمحافظة

الجنوبيــة، وألهلهــا الكرام، ما هم بحاجــة إليه فعاًل، من خدمات، وتطوير، 
وتحسين، ووصل دائم ومستمر.

Û  ،ويهمنــي أيًضــا، أن أؤكد علــى نواب المحافظة وأعضــاء المجلس البلدي 
وقادة مؤسســات المجتمع المدني أن يبادروا في وصل ســموه، والوقوف 
لجانبه، فالبحرين بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لمساندة قصص 

النجاح الشبابية، التي لسمو محافظ الجنوبية نصيب وافر منها.

سمو محافظ 
الجنوبية 

وتلبية نداء 
الواجب
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إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

أبلغ عنه 
صديقه 

المضبوط 
بواقعة إدمان
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القطاع النفطي يعمل بإستراتيجية واضحة

افتتحت أبواب معرض الخريف الســنوي يوم أمس وتســتمر فعاليات التســوق في المعرض لمدة 9 أيام بدءا من أمس 
23 وحتى 31 يناير الجاري، وتضم أكثر من 650 شركة من 17 دولة.

وقــال مدير التســويق والمبيعات بشــركة “يو بــي إم” إلدارة 
المعارض العربية فوزي الشــهابي، إن المشــاركة من المغرب 
ومصر وباكستان زادت خالل النسخة الثالثين من المعرض 
في هذا العام. وأضاف أن الجديد خالل العام 2019 وجود 
ساحة خارجية تم تخصيصها كسوق للمأكوالت في الهواء 
الطلــق تتيــح للزوار وجبــات مختارة من المأكوالت الشــهية 

يقدمها حوالي 18 من أفضل مطاعم البحرين.
وتوقــع أن يتجــاوز عــدد زوار المعــرض أكثــر مــن 150 ألــف 
زائر، مبيًنا أن مجموعة واسعة من البضائع من جميع أنحاء 
العالم يتم عرضها في المعرض، بما في ذلك المواد الغذائية 

المتخصصــة، واألزياء، ومنتجات ومســتحضرات التجميل، 
والديكــور المنزلي، والمنتجات التكنولوجية ولعب األطفال 

والمنسوجات، إضافة إلى كثير من البضائع األخرى. 
بــدوره، قــال مديــر المشــروع بشــركة “يــو بــي إم” المعارض 
العربية يعقوب علي، إنه في كل عام يتطلع الناس بالبحرين 

بشغف إلى موعد إقامة معرض الخريف.

منتجات جديدة وأسعار تنافسية

المنتجــات  سيكتشــفون  الــزوار  أن  علــي  عقــوب  وأضــاف 

الجديدة بالسوق ويتمتعون بأسعار تنافسية من العارضين 
المحلييــن واإلقليميين والدولييــن عندما يلتقون من خالل 
أكبــر فعاليــة للتســوق تقــام بالبحريــن. وقــال رجــل األعمال 
إبراهيــم الدعيســي إن األســعار داخــل المعرض غير شــاملة 
لضريبــة القيمــة المضافــة التــي تــم تطبيقهــا مطلــع العــام 
الجــاري، الفًتــا إلــى أن المعــرض هــو فرصــة للتجــار للقــاء 
وقبــول  الموجــودة  الشــركات  علــى  والتعــرف  العارضيــن 

التحدي واالرتقاء باألعمال حيث تجذب المستهلكين.
وتوقع الدعيسي أن يكون تطبيق الضريبة فرصة للمستهلك 
البحريني لتقنين مشترياته بحيث يستطيع أن يضع أمواله 
للضرورة ويطبق المثل “الفلس األبيض لليوم األسود” وهذا 

ما ستعلمه إياه ضريبة القيمة المضافة.

رعى وزير النفط رئيس مجلس إدارة شــركة )بابكو( الشــيخ 
تدشــين  مراســم  آل خليفــة  أحمــد  بــن  بــن خليفــة  محمــد 
إنشــاءات مشــروع تحديث المصفاة بموقع المشــروع أمس 
األول، فــي حضــور لفيــف مــن كبــار المســؤولين فــي قطــاع 

النفط والغاز. 
وأكــد الوزيــر أن القطــاع النفطــي فــي البحريــن يعمــل وفق 
التطويريــة  المشــاريع  تنفيــذ  فــي  واضحــة  إســتراتيجية 
الطموحــة، وأن الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز والشــركات 
النفطيــة المنضويــة تحــت مظلتهــا عاكفــة علــى تنفيــذ عدد 
من المشاريع الحيوية التي تدعم مسيرة االقتصاد الوطني 

وتسهم في مؤازرة جهود التنمية المستدامة. 
وأشــار إلــى أن المســيرة التنمويــة التــي تشــهدها الصناعــة 
آخــر  مــع  مســتمرة  مواكبــة  تشــهد  المنطقــة  فــي  النفطيــة 
المســتجدات التكنولوجيــة وتطبيقاتهــا بما يضمــن التطوير 
المســتمر والحصــول علــى أفضل النتائج، الفتــًا إلى ضرورة 
االســتمرار في تطوير التكنولوجيا المســتخدمة في صناعة 

النفط وتسريع وتيرة اإلنتاج. 
وخــالل المناســبة، ألقــى عضــو مجلــس إدارة شــركة بابكــو 
وراعــي المشــروع داوود نصيف كلمة موجــزة أعرب خاللها 
عــن اعتــزازه بهذه المناســبة العزيزة، مؤكــدا أن هذا اإلنجاز 

يعكس رحلة عمل طويلة بدأت منذ 12 عامًا.
يشــار إلــى أن مشــروع تحديــث المصفــاة ســوف يســهم في 
تعزيز قدرات بابكو التنافسية ووضعها في مصاف كبريات 

مصافي التكرير بعد العام 2022.

االفتتاح الرسمي لمعرض الخريف أمس

االفتتاح الرسمي لمعرض الخريف أمس

اللقاء بالفرق التطوعية

“فنادق الخليج” و“رضا” 
توقعان مذكرة تفاهم

مذكــرة  الخليــج  فنــادق  وقعــت مجموعــة 
لالســتثمار  رضــا  مجموعــة  مــع  تفاهــم 
والتنمية في السعودية الستكشاف الفرص 
في مجال إنشاء، وإدارة، وتطوير الفنادق، 
والشــقق الفندقيــة، والمطاعــم، والمغاســل، 
وأي فــرص تجاريــة أخــرى محتملــة علــى 

أساس مبدأ الشراكة.
فــي  أعلنــت  قــد  الخليــج  فنــادق  وكانــت 
أحــدث  افتتــاح  عــن  الماضــي  أغســطس 
إضافــة إلــى باقــة فنــادق المجموعــة وهــو 
بــاي” فــي  “فنــدق جلــف كــورت - بيزنــس 
مدينــة دبــي، والذي يعــد نقطــة البداية من 
خطــة التوســع اإلقليمية للمجموعــة والتي 
ســتضم الســعودية ودول مجلــس التعــاون 

الخليجي األخرى.

المنامة - بنك اإلبداع

عقد مجلس إدارة بنك اإلبداع - البحرين للتمويل متناهي الصغر اجتماعا برئاسة 
رئيسة مجلس اإلدارة منى المؤيد، ناقش خالله جملة من المواضيع الواردة على 
جدول األعمال، وفي مقدمتها إقرار خطة البنك االســتراتيجية لألعوام الخمســة 

المقبلة 2019 - 2023.

وعبــر مجلــس اإلدارة عــن ارتياحــه تجاه اســتمرار تطــور أداء بنك اإلبــداع وتحقيقه 
نتائــج متميــزة علــى مختلــف األصعدة، خصوصا علــى صعيد زيادة عــدد المقترضين 
وصــوال لـــ 2670 مقترضــا من البحرينيين أصحاب المشــاريع متناهيــة الصغر، حصلوا 
علــى مبالــغ قــروض تصــل قيمتهــا اإلجماليــة نحــو 3 مالييــن دينــار، والمحافظة على 
مســتويات تحصيــل عاليــة تتجــاوز 95 % وتصــل إلــى 100 % فــي بعــض المنتجات 
التمويليــة.  وقــال الرئيــس التنفيــذي للبنــك خالــد الغــزاوي إن الخطــة اإلســتراتيجية 
الجديــدة تقــوم على عودة البنك مرة أخرى إلــى التركيز على تقديم قروض متناهية 
الصغــر ألعــداد جديــدة من البحرينيين أصحاب األفكار والمشــاريع الناشــئة. وكشــف 
الغــزاوي عــن أن اإلســتراتيجية الجديدة تتضمن خدمة 14 ألــف عميل، بمعدل 2800 
عميــل ســنويا، ورفــع عــدد العمــالء الفعــال مــن 2670 حاليــا إلــى قرابــة 5900 عميل، 
إضافــة إلــى اســتقرار معدل قيمــة القرض بحدود 950 دينارا، جنبــا إلى جنب مع رفع 

قيمة المحفظة إلى 5 ماليين دينار.

“اإلبداع”: 3 ماليين دينار قروًضا

24 يناير 2019 الخميس
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اجتماع مجلس إدارة “اإلبداع”

زينب العكري من السنابس | تصوير: رسول الحجيري

المحرر االقتصادي

معياران جديدان لـ “التمويل التجاري”
المعامالت اتــفــاقــات  يــنــشــران  ”المصرفيين”  و  ــة”  ــي ــدول ال ــوق  ــس “ال

للتمويــل  المصرفييــن  “IIFM” وجمعيــة  الدوليــة  اإلســالمية  الماليــة  الســوق  نشــرت 
والتجــارة “BAFT” أمــس معياريــن جديديــن لمعامــالت التمويــل التجــاري المتوافقــة 
مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية، وذلك لدعــم تطويــر أعمال تمويــل التجارة 

اإلسالمية عالميا.

رئيســة  ُمشــاركة  اتفاقــات  وتتكــون 
المنشــورة  التجــاري  التمويــل  لمعامــالت 
وثيقتيــن  مــن  ممولــة(  وغيــر  )ممولــة 
تلبيــة  وذلــك  منفصلتيــن؛  إطاريتيــن 
الشــريعة  ومبــادئ  أحــكام  لمتطلبــات 
ويرافــق  الســدد.  هــذا  فــي  اإلســالمية 
هــذه االتفاقــات مذكــرة إيضاحيــة تغطي 
والمبــادئ  واإلجــراءات  الهيــكل  تفســير 
اإلرشــادية التشــغيلية وذلــك لتوفيــر فهم 
أفضل الســتخدام الوثيقتين من النواحي 
والتشــغيلية.  والقانونيــة  الشــرعية 
باإلضافة إلى ذلك، إصدار اعتماد شــرعي 
منفصــل لــكل اتفــاق علــى حــدة مــن قبــل 

الهيئة الشــرعية للسوق المالية اإلسالمية 
الدولية. 

وقال رئيس مجلس إدارة الســوق المالية 
اإلسالمية الدولية خالد حمد “إن التمويل 
التجاري يلعب دوًرا مهًما في النظام المالي 
العالمي، وبالنسبة للتمويل اإلسالمي فإنه 
يوفــر فرصــة كبيــرة علــى المشــاركين في 
السوق االستفادة منها واغتنامها. إن هذه 
االتفاقات المنشــورة اليــوم )مثل اتفاقات 
السوق المالية اإلسالمية المنشورة سابقا( 
ســتوفر شــفافية أكبــر مــع تخفيــف الكلفة 
اليقيــن  إلــى  الوقــت، باإلضافــة  وتقصيــر 
الشــرعية  المواءمــة  وتوفيــر  القانونــي 

مــن حيــث الموافقــة مــع أحــكام ومبــادئ 
سيســاهم  والــذي  اإلســالمية  الشــريعة 
األنشــطة  مــن  المزيــد  خلــق  فــي  بــدوره 

التجارية اإلسالمية”. 
ومــن جهة أخــرى، صرح الرئيــس والمدير 
التنفيــذي لجمعيــة المصرفييــن للتمويــل 
“التمويــل  بــأن  بورويــل  تــود  والتجــارة 
التجــاري اإلســالمي أصبح مهمــا جدا في 
العديــد من األســواق”، وأضاف “من خالل 
توحيد إطار ترتيبات المشاركة المتوافقة 
مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية 
يصبــح  أن  نأمــل  بالتجــارة،  المتعلقــة 
تنفيــذ المعامالت والصفقات أكثر ســهولة 
النمــو  فــي تســهيل  التجــارة  وأن تســتمر 

االقتصادي في هذه األسواق”.
مــن ناحيــة أخــرى، قــال المديــر التنفيــذي 
للســوق الماليــة اإلســالمية الدولية إجالل 
ُمشــاركة  اتفاقــات  تطويــر  “تــم  ألفــي 

لمعامــالت  ممولــة  وغيــر  ممولــة  رئيســة 
أســاس  علــى  هــذه  التجــاري  التمويــل 
المشــاركين  مــع  شــاملة  تشــاور  عمليــة 
وتوجيهــات  إشــراف  تحــت  الســوق  فــي 
الهيئــة الشــرعية الموقــرة للســوق الماليــة 
االتفاقــات  هــذه  إن  الدوليــة.  اإلســالمية 
تزود المشــاركين في السوق بوثائق قوية 

وجاهزة لالستخدام”. 
وتقــر كل مــن الســوق الماليــة اإلســالمية 
للتمويــل  المصرفييــن  وجمعيــة  الدوليــة 
قدمــه  الــذي  المالــي  بالدعــم  والتجــارة 
صنــدوق الوقــف البحرينــي لتطويــر هــذه 

الوثائق الموحدة. 
الموقــع  علــى  االتفاقــات  وتتوافــر 
اإلســالمية  الماليــة  للســوق  اإللكترونــي 
الموقــع  )www.iifm.net( وعلــى  الدوليــة 
اإللكترونــي لجمعيــة المصرفيين للتمويل 

والتجارة.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - الصغيرة والمتوسطة

استضافت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة األحد 20 يناير في 
مقرهــا بيــت التجار عدد مــن ممثلي الفرق والجمعيات التطوعية فــي البحرين والكويت 
للتعــرف علــى إســتراتيجية عمــل كل فريــق ومناقشــة أهدافهــم، تجاربهــم، وخططهــم 

المستقبلية بهدف خلق جيل واعي بثقافة العمل التطوعي.

وتناولــت الجلســة النقاشــية التــي نظمها “فريــق بصمة التطوعــي” أهم الخبــرات والتجارب 
المختلفــة لــكل فريــق وجمعيــة، وتبــادل ثقافــة التطــوع بيــن البحريــن ودولــة الكويــت، كما 
تــم مناقشــة طــرق تطويــر العمــل التطوعي فــي المجتمع البحرينــي؛ باعتباره ركيزة أساســا 
فــي بنــاء المجتمعات ونشــر التماســك االجتماعي بيــن المواطنين، وذلك عن طريق تنشــئة 
األبنــاء تنشــئة اجتماعية ســليمة لغــرس قيم التضحيــة واإليثار وروح العمــل الجماعي في 
نفــوس الناشــئة منــذ مراحل الطفولة المبكرة. من جهته، أكــد رئيس جمعية البحرين لتنمية 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، النائب أحمد الســلوم، على حرص الجمعية تشجيع رواد 
األعمــال وتقديــم جميع أشــكال الدعم والرعاية للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة من جهة 
وفرق العمل التطوعي من جهة أخرى، موضحا مدى ارتباط ريادة األعمال بالعمل التطوعي 

وأثره اإليجابي في التنمية الشاملة والمستدامة.

مناقشة تطوير العمل التطوعي

المنامة - تمكين

للتوستماســترز   4 المنطقــة  إدارة  تنظــم 
أنديــة   4 تضــم  والتــي  الســنوية  مســابقتها 
توستماســترز، وهــي 3 أنديــة ناطقــة باللغــة 
اإلنجليزيــة: نــادي األصدقــاء، نــادي جمعيــة 
المهندســين البحرينيــة، نــادي بلــس، ونــادي 
توستماســترز الســيف البحريني ناطق باللغة 
العربيــة واإلنجليزيــة”، وذلــك تحــت عنــوان 
“النخبــة”، بشــراكة إســتراتيجية مــع صندوق 
العمل “تمكين”، عند الســاعة الثانية بعد ظهر 
غــد الجمعــة 25 ينايــر 2019 في قاعــة الفنار 
بفنــدق الدبلومــات - راديســون بلــو بالمنطقة 

الدبلوماسية.
حميــدان،  آمنــة  التوستماســتر،  أكــدت  و 
الرئيــس التنفيذي للمســابقة أن هذه الفعالية 
ألنديــة  ســنوية  مســابقة  عــن  عبــارة  هــي 
تشــمل  و  للتوستماســترز،  الرابعــة  المنطقــة 
أربعــة مجــاالت رئيســية فــي التوستماســترز 
وهــي الخطب العالمية والفكاهية واالرتجال 
المســابقة  تنظــم  األولــى  وللمــرة  والتقييــم، 
صنــدوق  قبــل  مــن  إســتراتيجية  بشــراكة 
العمــل “تمكين” ممــا يؤكد حرصهم على دعم 
والمســاهمة  البحرينيــة  الشــبابية  الفعاليــات 

فــي تطويــر وصقــل المجتمــع البحرينــي في 
مجال التواصل والقيادة.

وأضافــت حميــدان، بأنــه مــن الصعــب توقــع 
مســابقة  كل  فــي  األولــى  المراكــز  نتائــج 
التــي ستشــهدها  الحماســية  نظــرًا لألجــواء 
المســابقة بمشــاركة “نخبــة” مــن أربعــة أندية 
للتوستماســتر فضالً عن التقارب الشديد في 
مســتويات المتســابقين الذيــن حرصــوا على 

اإلعداد الجيد للمسابقة.
والمهتميــن  الجمهــور  حميــدان  ودعــت   
لحضــور  البحرينــي  الشــباب  وخصوًصــا 
المســابقة للتعــرف علــى الطاقــات والمواهب 

والمهارات في فنون التواصل والقيادة.

“تمكين” يدعم “التوستماسترز”

آمنة حميدان

العقارات ال تحتكم 
للسوق !

mazin.alnsour
@albiladpress.com

وعلــى  مــكان  بــكل  أســواق  أي  األســواق،  تحتكــم 
مختلــف القطاعات لسياســة العرض والطلب، وبهذه 
تنعكــس  الجميــع،  يفهمهــا  التــي  البســيطة  القاعــدة 

النتائج على األسعار بشكل طردي.
إال قطــاع العقــارات البحرينــي، الــذي “علــى ما يبدو” 
ال يعتــرف بهذه القاعــدة االقتصادية الطبيعية، فإنه 
“كمــا يالحــظ” يبقى متمســكا بأســعاره التــي يحققها 
أيام الطفرات وارتفاع الطلب مهما تغيرت الظروف.

وهــذا ينطبق علــى أنواع العقارات المختلفة، ســواء 
التجارية أو االستثمارية أو تلك المخصصة للتأجير 

.. الخ.
فمثــال مــع تراجــع الطلب علــى المســاكن المخصصة 
للتأجيــر في ظل انخفاض عدد المقيمين ولو نســبيا 
)أو على األقل بقاء رب األسرة دون عائلته(، وصعود 
كلفــة المعيشــة مع ثبات معــدالت الدخل لدى معظم 
النــاس حتــى المواطنيــن البحرينييــن، إال أن كلفــة 
اإليجــارات لــم تتزحــزح عــن أســعار أيــام االنتعــاش 
قبــل ســنوات عندمــا زادت أســعار النفــط وانتعشــت 

األسواق.
وينطبــق ذلك أيضا على تأجيــر المحال و”الدكاكين” 
والمخــازن، ففــي جولــة لمنطقــة الهملــة مثــال، تجــد 
الفتــات  تعلوهــا  التــي  الخاليــة  العمــارات  عشــرات 
مكتوب عليها للتأجير، وهي على حالها منذ ســنتين 

أو ثــالث ســنوات علــى أقــل تقديــر، ورغم ذلــك فإن 
المالــك يتمســك بأســعاره الســابقة وال يخّفض حتى 

عشرة دنانير.
الشــقق والفلــل المعروضــة للبيــع هي األخــرى واقفة 
على حالها، “إال من رحم ربي” باالستفادة من برنامج 
الــذي  “مزايــا”  االجتماعــي  الســكن  اإلســكان،  وزارة 
حرك هذا السوق نسبيا، ومع ذلك ال يغّير الماّلك عن 
أسعارهم األولية، وال يفكرون بتخفيض نسبة الربح 

حتى وإن بقي العقار واقفا، فارغا لسنوات.
مثــال حــي، مشــروع بوابــة أمــواج المتعثــر، ُعــرض 
بالمــزاد حوالــي 6 مــرات علــى مــدار عــام بــدأ بـــ 36 
مليون دينار، فيما كان آخر سعر ابتدائي في أكتوبر 
الماضــي بـــ 20 مليونا، وال مشــتر. رغــم مكانه المميز 
وتصميمــه االســتثماري المناســب، أال يالحظ الماّلك 

ذلك ؟.

يقال “العقار يمرض وال يموت” وهو في البحرين لم  «
يمت ولم يمرض أصال، ولكن هناك ركود اقتصادي ال 
يستطيع أحد نكرانه، والسؤال: لماذا ال ينعكس ذلك 
على األسعار خصوصا على العقارات التي يستهدفها 

الناس العاديون سواء بغرض اإليجار أو التملك أو 
االستثمار للمشروعات الصغيرة؟

مازن النسور
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أكــد نائــب رئيــس الجمعيــة البحرينية الهندية في آر كــي دماني، أن المســتثمرين الهنود ال 
يزالــون ملتزميــن باالســتثمار فــي البحريــن في الوقــت الذي بلغ فيــه التبــادل التجاري بين 
البلدين قرابة 1.5 مليار دوالر سنوًيا. وقال دماني إن الشركات الهندية مهتمة باالستثمار 
في المملكة وإن هناك شركات من مختلف القطاعات من بينها الصحة والخدمات والبنوك 

والتأمين وغيرها ستفتح لها أنشطة في البحرين، لكنه أحجم عن ذكر أية أسماء.

وتحتفل الجمعيــة البحرينية الهندية بمرور 
10 سنوات على تأسيسها على يد نخبة من 
رجــال األعمــال والمســتثمرين والمختصين 
بقطــاع األعمــال مــن الجانبيــن، فــي الوقــت 
الذي حققت فيه مستوى عاليا من التنسيق 
فيما يتعلق بعقد اللقاءات والتعريف بفرص 

االستثمار بين البلدين.
وأكــد نائب رئيــس الجمعية أن هناك اهتمام 
يتعلــق  فيمــا  الهنديــة  الشــركات  قبــل  مــن 
باالســتثمار فــي قطاعي النفــط والغاز، الذي 
يشــهد تطــوًرا ملحوًظــا فــي البحريــن، الفًتا 
اهتمــام  لجــذب  تســعى  الجمعيــة  أن  إلــى 

شــركات هنديــة نفطيــة رائدة إلــى البحرين 
ومن بينها “أنديان أويل” و ”ريالنسس”. 

بيــن  التعــاون  تشــجع  الجمعيــة  أن  وأردف 
الشركات والمستثمرين الهنود والبحرينيين، 
وأن هناك تنســيقا دائما فــي هذا المجال مع 
مختلــف الجهــات، ومنهــا مكتــب ســمو ولي 

العهد ومجلس التنمية االقتصادية.
وبّين أن شــركات محاســبية عدة فتحت لها 
أنشــطة فــي البحريــن؛ خصوًصا مع ســريان 
ضريبــة القيمــة المضافــة التــي أنعشــت هذا 

القطاع الذي يبرع فيه الهنود.
وعلى صعيد الفعاليات المقبلة، أشار إلى أن 

الجمعيــة بصــدد عقد منتــدى يتم فيه دعوة 
رواد أعمــال هنــود؛ مــن أجــل ســرد قصــص 

نجاحهم أمام البحرينيين.
مــن جهتــه، قــال ســكرتير الجمعيــة فــي كي 
طومسان، وهو مسؤول في شركة محاماة، 
إن هناك مدارس هندية جديدة ستفتح في 
البحريــن وهــي فــي مرحلــة الموافقــات في 
حين هناك مؤسسات صناعية وخدمية هي 

في طور تأسيس أنشطة لها بالمملكة.
البحرينيــة  الجمعيــة  رئيــس  نائــب  وقــال 

الهنديــة إن الهنــد الزالت تمثل ســوًقا كبيرة 
مــع وجــود عــدد كبيــر مــن الســكان بمعــدل 
أعمــار شــبابية، مقارنــة مــع أســواق الصيــن 
والــدول الغربيــة التــي يرتفع فيها متوســط 
األعمار، ما يعني ارتفاع كبير في االستهالك 

والقوى العاملة وبالتالي االقتصاد.
وأشــار دمانــي إلــى أن هنــاك عــودة كبيــرة 

األوســط  الشــرق  فــي  الهنديــة  للجاليــة 
خصوصــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
فــرص  النتهــاز  الهنــد؛  إلــى  واإلمــارات، 
النمــو مــع تقــارب معــدالت الرواتــب بالهنــد 
وتشــغيل  المعيشــة  تكاليــف  وارتفــاع 
األجانــب، مســتدركا بــأن البحريــن ال زالــت 
تحظــى باهتمــام الهنود من ناحية المعيشــة 

واالستثمار.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية، 
علــى  حققــت  الجمعيــة  أن  الحــواج  جــواد 
مدى العشــر ســنوات الماضية منذ تأسيسها 
فــي 2008 الكثيــر مــن األنشــطة والفعاليات 
والحركــة  التجــاري  التبــادل  دعمــت  التــي 

االستثمارية بين البلدين.

مصانع وشركات ومدارس هندية بالبحرين قريًبا
لــاســتــثــمــار ــة  ــبـ رحـ وآفــــــاق  ــاري...  ــ ــج ــ ــت ــ ال ــادل  ــبـ ــتـ الـ دوالر  مــلــيــار   1.5

المؤتمر الصحافي للجمعية البحرينية الهندية 

خال مؤشر بلومبيرغ لالبتكار للعام 2019 من تصنيف البحرين، إذ أدرج 60 دولة حول العالم بينها 5 دول عربية فقط.

وانطلق المؤشر في العام 2009 بأكثر من 200 دولة، إال أنه عاد واستبعد الدول التي ال تقدم بيانات ذات عالقة بـ 6 عناصر على األقل 
من عناصر التصنيف السبعة، مما أدى إلى خفض إجمالي القائمة إلى 60 دولة، البحرين ليست منها.

 7 لالبتــكار  “بلومبيــرغ”  مؤشــر  ويقيــس 
األبحــاث  كثافــة  هــي:  أساســية  عناصــر 
األبحــاث  كثافــة  الســكان،  لعــدد  بالنســبة 
اإلجمالــي، حجــم  المحلــي  للناتــج  بالنســبة 
التعليــم  كفــاءة  التكنولوجيــا،  اســتخدام 
العالــي، بــراءات االختراع، القيمــة المضافة 
للتصنيــع، واإلنتاجيــة بالنســبة إلــى الناتــج 

اإلجمالي ودخل الفرد.
والــدول العربيــة التــي شــملها المؤشــر هــي 
اإلمــارات التي جاءت برأس القائمة العربية 
والـــ 42 عالميــا، بواقــع 52.93 نقطــة، تلتهــا 
تونس ثانيــا، وفي المركز 52 عالميا )48.92 
نقطــة( متراجعة 9 مراكز عــن العام الماضي 
عالميــا   55 والـــ  ثالثــا،  الكويــت  ثــم   ،2018

بـ47.27 نقطة، فالسعودية في المركز الرابع 
والموقــع 56 علــى مســتوى العالــم، )47.18 
 57 والـــ  عربيــة  الخامســة  وقطــر  نقطــة(، 
عالميــا، )46.58 نقطــة(. وجميــع هــذه الدول 

غابت عن تصنيف العام 2018 عدا تونس.
وعلــى المســتوى العالمــي، حافظــت كوريــا 
للســنة  التصنيــف  صــدارة  علــى  الجنوبيــة 

الثانيــة علــى التوالــي بواقــع 87.38 نقطــة، 
تلتهــا ألمانيا بـ87.30 نقطة متقدمة مركزين 
عــن 2018، ثــم فنلنــدا فــي المركــز الثالــث 
بـ85.57 نقطة متقدمة 4 مراكز عن تصنيف 
2018، وسويســرا )متقدمــة مركز واحد عن 

الســويد،  ســنغافورة،  فإســرائيل،   ،)2018
اليابــان،  األميركيــة،  المتحــدة  الواليــات 

فرنسا.

البحرين خارج مؤشر “بلومبيرغ” لالبتكار

“إنرفيت” البريطانية تختار البحرين ألنشطتها
ــي بـــالـــمـــمـــلـــكـــة ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــم االقـــــتـــــصـــــاد الـ ــ ــدعـ ــ ــة الـــــجـــــديـــــدة تـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ

اختــارت شــركة إنرفيــت للحلــول التكنولوجية، البحرين؛ لتكون مقًرا إقليمًيا ألنشــطتها في المنطقــة، وافتتحت أول مكتب إقليمي لها 
فــي المملكــة، مســتفيدة مــن ســمعتها المتنامية في االقتصــاد الرقمي وتنافســيتها لتوفير البيئة المســاندة فيه. ورحبــت البحرين بهذه 
الخطــوة المميــزة التــي تســهم في دعم “الرؤية االقتصاديــة 2030” وتعزز مكانة المملكــة بصفتها مركًزا رئيســا لتكنولوجيا المعلومات 

واالقتصاد الرقمي في المنطقة. 

وحضــر حفــل االفتتاح الرســمي الــذي أقيم 
في ســفارة المملكة المتحدة بالمنامة، أمس 
األربعــاء، كل مــن وزيــر الصناعــة والتجــارة 
والســياحة، زايــد الزيانــي، وعــدد مــن كبــار 
االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  مســؤولي 
فــي البحريــن، إضافــة إلــى ســفير المملكــة 
مارتــن،  ســايمون  البحريــن  لــدى  المتحــدة 
والرئيس التنفيذي لشــركة إنرفيت للحلول 
وممثليــن  ســتارتين،  آنــدي  التكنولوجيــة 
عــن وزارة التجــارة والصناعــة البريطانيــة 
الماليــة  للتكنولوجيــا  البحريــن  وخليــج 

وشركة مايكروسوفت.

وتعمــل “إنرفيت” فــي تطوير إدارة عالقات 
العمــالء في قطاعــات مختلفــة، ومن أهمها 
عمالئهــا  قائمــة  وتشــمل  المالــي.  القطــاع 
الســعودي  البنــك  مــن:  كال  المنطقــة  فــي 
وشــركة  ميتسوبيشــي،  وبنــك  البريطانــي، 
آسبين للتأمين، وشركة كارنيفال السياحية 

العالمية. 
ومــن خــالل اســتثمارات أولية تبلــغ حوالي 
لتوظيــف  الشــركة  تخطــط  دوالر،  مليــون 
تتــراوح  المهــارات  أصحــاب  مــن  عــدد 
األنظمــة، وعلــم  دمــج  بيــن  اختصاصاتهــم 
البيانات، وتحليل األعمال وهندســة الُنظم. 

لهــذا، أصبحــت شــركة إنرفيــت أول شــريك 
تطبيقــات  فــي  مايكروســوفت  لشــركة 
 Microsoft Dynamics“ الذكيــة  األعمــال 

Gold 365” للقطاع المالي في البحرين. 
لتكنولوجيــا  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
المعلومات واالتصاالت لدى مجلس التنمية 
أن  “يســعدنا  كيلمارتــن  جــون  االقتصاديــة 
إلنشــاء  البحريــن  إنرفيــت  شــركة  تختــار 
أول مكتــب إقليمــي لها لخدمــة العمالء في 
المنطقة. وهذا يدل على ثقتهم الكبيرة في 
المكانــة المتميــزة التــي تتمتــع بهــا المملكــة 
المعلومــات  لتكنولوجيــا  إقليمــي  كمركــز 

واالتصاالت، إضافة إلى بيئتها االستثمارية 
الجذابــة التي ُتمكن الشــركات من ممارســة 
األعمــال بأقــل التكاليــف”. وســاند المجلس 
الشــركة الفتتــاح مقــر لها فــي البحرين؛ من 

أجل المساهمة في خلق الوظائف.

بدوره، قال مدير تطوير األعمال في شركة 
إنرفيــت للحلــول التكنولوجيــة آرون موريا 
“علــى مــدار األشــهر الماضيــة، عمــل )فريــق 
الثقــة  قــرب وأعطانــا  عــن  معنــا  البحريــن( 
الالزمــة التخــاذ القــرار المناســب؛ مــن أجــل 

التوســع في البحرين والمنطقة. ولدينا ثقة 
تامــة في قدرتنا على جلب خبرة الخدمات 
للعمــالء  والدوليــة  البريطانيــة  الماليــة 
الحالييــن والمحتمليــن فــي منطقــة الشــرق 

األوسط”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي  «
إلنرفيت آندي ستارتين “وقع اختيارنا 

على المنامة الفتتاح مكتبنا اإلقليمي؛ 
نظًرا إلى الفرص الكبيرة التي ستقدمها 
لنا المملكة خصوصا ومنطقة الخليج 

عموما. كما نفخر بالتعاون مع شركائنا 
في مجلس التنمية االقتصادية، 

وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، 
وشركة مايكروسوفت، ووزارة التجارة 
والصناعة البريطانية في المساهمة 

بتحقيق رؤية البحرين االقتصادية 
.”2030

المنامة - مجلس التنمية

جون كيلمارتنآرون موريا

شمل 60 دولة بينها 
5 عربية فقط

علي الفردان من المحرق | )تصوير: رسول الحجيري(

مازن النسور

علي الســندي... شــاب بحريني يهوى منذ الصغر التجارة والعقارات والبناء، حيث كان يجلس مع والده في مقر عمله ويرى كيفية ســير العمل بالمواقع المختلفة؛ 
ليقرر مستقبال تحويل هوايته إلى مشروع أطلقه في نهاية 2011، يحمل اسم “السندي للمشاريع العقارية”. “البالد” التقته وأجرت معه الحوار أدناه: 

هل لك أن تحدثنا عن طبيعة عملك، ومتى  «
أطلقته؟

أعمل في مجال تطوير العقارات وبناء الفلل والشقق 
“الســندي  مشــروعي  وأطلقــت  بالبحريــن،  الســكنية 
للمشــاريع العقاريــة” نهايــة 2011، كنت أبلغ وقتها 25 
عاًمــا وذلــك بعــد أن حصلــت علــى البكالوريــوس و3 
ســنوات عمــل ببنــك البحرين والكويــت. ثم قررت أن 
أعمــل في تجــارة وتطوير العقــارات وبيعها وابتدأت 
برأس مال 80 ألف دينار، وتقدر مجمل االستثمارات 
فــي مشــاريع بمختلــف مناطــق المملكــة بحوالــي 1.6 

مليون دينار.

هل استفدت من تجربة الجيل السابق في  «
إدارة األعمال؟

نعــم، اســتفدت كثيــًرا، خصوًصــا مــن أبــي فــي إدارة 
العقــارات  فــي مجــال  األعمــال واالســتثمار والعمــل 

واالستفادة األكبر من دراستي بالهند في )بونا(، حيث 
تعلمــت كثيــًرا من طريقة التعليم هناك، إذ أعمل على 
تطبيــق مــا تعلمته في عملــي الخاص واســتثماراتي، 
وكيفية إدارة شــركتي بالوجه والمســار الصحيح من 
ناحية دراسة السوق المحلية وتوفير الوقت والكلفة 
وكيفية التنبؤ بالربح أو الخسارة في سوق العقارات 

وإدارة المشاريع ومسك حسابات الشركة.

كيف تدير عملك الخاص، وما أسلوبك في  «
اإلدارة، وكيف تتواكب مع المتغيرات؟

أدير شــركتي من خالل وجودي في مواقع المشــاريع 
بشكل يومي تقريًبا، فأنا لست من النوع الذي يعتمد 
علــى المشــرفين أو المســؤولين وإنمــا أكــون حاضــرا 
بموقع العمل ألراه أمامي يستمر بشكل ممتاز، إضافة 
للعمــال  والجــداول  والبرنامــج  الخطــط  وضــع  إلــى 
والمشــرفين، إذ أعتمد بشــكل جزئي على المشرفين. 
واعتمــد في أســلوبي مــع الموظفين علــى رؤية كمية 

اإلنتــاج وليــس الوقــت الــذي اســتغرقه العامــل فــي 
اإلنتاج، مثال أنجز العمل بكفاءة ودقة في أقل وقت، 
لــذا يمكن احتســاب أجــر إضافي للســاعات اإلضافية 

بشرط الجودة واإلتقان.
ويعتبر الوقت بالنسبة لي وللمشاريع مهم جدا؛ نظًرا 
لكــون المبلغ المســتثمر فيهــا يعمل مدار الســنة فكلما 
تأخرت في تســليم المشــروع كلما تحتسب الخسارة 

بالنسبة لك. 
المتغيــرات كثيــرة وظــروف الســوق متقلبــة أحياًنــا، 
ولكــن وللــه الحمــد اســتطعنا التغلب عليهــا من خالل 
فمثــال  جيــد،  بشــكل  والمتغيــرات  الســوق  دراســة 
تماشــًيا مع برنامج مزايا الذي تمنحه وزارة اإلســكان 
للمواطنيــن فإننــا أنجزنــا الكثيــر مــن المشــاريع وتــم 

بيعها عن طريق البرنامج.
في اعتقادي أن ســوق وظــروف البحرين تحتاج إلى 
البحرينــي عمومــا،  مشــاريع تناســب مســتوى دخــل 

فســعر الفلــل التي تتراوح بيــن 110 و120 ألف دينار 
تبــاع بشــكل ســريع وتتناســب مــع متطلبــات العائلــة 
البحرينيــة مــن حيــث المســاحة والتصميــم والجودة 

ونحن نؤمن بقاعدة الربح القليل والسريع. 

هل تفكر بتطوير أعمالك؟ «

نعم، أفكر وأخطط لتوســيع مشــاريعي واستثماراتي 
خــارج البحرين مثال فــي تركيا أو أذربيجان أو ُعمان 
في مجال تطوير العقارات أيًضا، وذلك عقب دراســة 

السوق.

رأي ورؤيـة
 إعداد : أمل الحامد

يؤمن بالربح 
القليل والسريع.. 

ويعتمد جزئيا على 
المشرفين

علي السندي... تسخير الهواية والدراسة بـ“العقارات”

الجمعية تسعى 
الستقطاب 

مؤسسات نفطية 
إلى البحرين
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اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة اروال العالمية للتجميل ش.ش.و 

ولمالكها باقر بن محمد بن حسن المحسن
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة اروال العالمية للتجميل ش.ش.و ولمالكها باقر بن محمد 
بن حس���ن المحس���ن المس���جلة بموجب القيد رقم118151، طالبين تغيير االس���م 
التجاري من شركة اروال العالمية للتجميل ش.ش.و ولمالكها باقر بن محمد بن 
حس���ن المحس���ن إلى ش���ركة بيوتي لونج العالمية للتجميل ش.ش.و لمالكها باقر 

بن محمد بن حسن المحسن
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

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

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

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

)CR2018 - 186629( 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: احمد محمد حسن جمعة

االسم التجاري الحالي: سما البحرين لتخليص الجمارك والمعامالت الرسميه
االسم التجاري المطلوب: سما البحرين لتخليص المعامالت الرسميه
األنشطة التجارية المطلوبة: أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال

قيد رقم
98230-01

شقة / محل
178

بناية
-

شارع / طريق / ممر
7505

مجمع
475

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

)CR2019-8943( اعالن رقم
تنازل  - عن المحل التجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-7419( اعالن رقم

تنازل  - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدناه: الس���يد محمد علي محم���د جبر بطل���ب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد محمد عارف محمود بستكي 

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

تقدم إلينا بلقيس حس���ن س���لمان محس���ن ط���الق بطلب تحوي���ل المحل التجاري 
التالي: الى جليل حسن سلمان محسن طالق  

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

رقم القيد
64916-2
64916-3

رقم القيد
1-116861
2-116861

االسم التجاري
اوركس تاور

برج السحاب للشقق الفندقية

االسم التجاري
مركز اتش بي تي

البوابة الدولية للدراسة في الخارج

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شركة الشرق االوسط للتجهيزات الطبية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 77078

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

كورال ريوانداينغ انديا برايفت ليمتد - فرع لشركة اجنبية
سجل تجاري رقم 99824

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

إنجنير لخدمات المرافئ ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-63200

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة ش���ركة الش���رق االوس���ط للتجهيزات الطبية ذ.م.م المس���جلة 
بموج���ب قي���د رق���م 77078، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���ادة مؤسس���ة االعتم���اد 

االستشارية مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة 325 من قانون الش���ركات 
التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لع���ام 2001، وعمال بن���ص المادة 335 
م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عبدالعلي عبدالنبي جعفر شمس

)+973( 39622852
shams@reliancebahrain.com

بناء على قرار الشركاء في كورال ريوانداينغ انديا برايفت ليمتد - فرع لشركة اجنبية المسجلة 
بموجب قيد رقم 99824، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد / جاس���م محمد يوسف اسد 

من شركة مور ستيفينز - تضامن مهنية متخصصة مصفي للشركة.
به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة 325 من قانون الش���ركات 
التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لع���ام 2001، وعمال بن���ص المادة 335 
م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: جاسم محمد يوسف اسد

)+973( 39642223
neweo@msbahrain.com

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركةإنجنير لخدم���ات المرافئ ذ.م.م المس���جلة بموجب قيد رقم 
63200-1، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيين الس���ادة/ مؤسس���ة االعتماد االستش���ارية مصفيا 

للشركة.
به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة 325 من قانون الش���ركات 
التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لع���ام 2001، وعمال بن���ص المادة 335 
م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: عبدالعالي عبدالنبي جعفر شمس

)+973( 39622852
shams@reliancebahrain.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 -8785( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري
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نتنياهو يتوعد 
غزة برد “قاتل”

حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو أمس األربعاء من ضربة 

“قاتلة” إذا استأنفت الفصائل المسلحة 
الفلسطينية هجماتها مع تصاعد التوتر 

على الحدود في قطاع غزة.
وجاءت تصريحات نتنياهو بعد تعرض 

جنود إسرائيليين إلطالق نار على 
الحدود في حادثين منفصلين، بعد 

أسابيع من الهدوء النسبي في قطاع 
غزة. وقال نتنياهو “ربما هناك شخص 

ما في غزة يعتقد أنه يستطيع أن يطل 
برأسه. وأوصيهم أن يفهموا أن الرد 

سيكون قاتال ومؤلما للغاية”.
ونقل عنه مكتبه قوله “نحن مستعدون 

ألي سيناريو وأي تصعيد”.

روسيا تحث تل أبيب على وقف ضرباتها “العشوائية” في سوريا

جنرال إسرائيلي يهدد بإنهاء “النظام السوري”

رفــض الجنــرال المتقاعــد فــي الجيــش اإلســرائيلي يعقــوب عميــدور، أمــس األربعــاء، التهديــدات الســورية التــي أطلقهــا 
المندوب السوري في األمم المتحدة بشار الجعفري بمهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب.

وقال عميدور حسبما نقلته القناة “العبرية 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن قـــدرة  الـــســـابـــعـــة، إنــــه “عـ
السوريين على ذلك، فإنهم لن يفعلوا ذلك 
خوفا من رد إسرائيلي قاس.. لكن إن حدث 
النظام  تنهي  بقوة  سنضربهم  فإننا  ــك،  ذل
يــخــاطــرون  الــســوريــيــن  أرى  الـــســـوري، وال 

بمثل هذا الحدث”.
سوريا  أن  إلى  اإلسرائيلي  الجنرال  وأشــار 
إلى مطار  أن تصل  يمكن  تمتلك صواريخ 
قادرة  للطائرات  وأيضا مضادات  أبيب  تل 
على ضرب المقاتالت التي تقلع من المطار.

وكـــان مــنــدوب ســوريــا الــدائــم فــي مجلس 
األمن بشار الجعفري حذر من إمكان قصف 
مطار تل أبيب في ظل عدم وجود تحرك 
دولي لمواجهة العدوان اإلسرائيلي المتكرر 

على مطار دمشق الدولي.
األربعاء،  أمس  روسيا،  طالبت  جانبها،  من 
ما  تنفيذ  عــن  التوقف  بــضــرورة  إســرائــيــل 
العشوائية على  الجوية  بالضربات  وصفته 
سوريا، وذلك بعد أيام من استهداف سالح 

الجو اإلسرائيلي قوات إيرانية هناك.
ــداف  ــيــل عــلــى مــهــاجــمــة أهـ ودأبــــت إســرائ

إيرانية في سوريا وأخرى تخص الفصائل 
جماعة  منها  مــعــهــا،  المتحالفة  المسلحة 

“حزب هللا” اللبنانية.
بين  شقاقا  الضربات  هــذه  سببت  ولطالما 
إسرائيل وروسيا التي تعد، مع إيران، أهم 

داعم للرئيس السوري بشار األسد.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت 
سؤال  على  ردا  زخــاروفــا،  ماريا  الروسية، 
بــشــأن الضربات  الــروســيــة  “تـــاس”  لــوكــالــة 
“ينبغي  ســوريــا:  فــي  األحـــدث  اإلسرائيلية 
استبعاد أسلوب شن ضربات عشوائية على 
أراضي دولة ذات سيادة، وفي هذه الحالة 

نحن نتحدث عن سوريا”.
وأضــافــت أن مــثــل هـــذه الــضــربــات “تــزيــد 
“ال  إنه  قالت  ما  وهو  المنطقة”،  في  التوتر 
يصب على المدى الطويل في مصلحة أي 

دولة هناك، بما في ذلك إسرائيل”.
“ينبغي  قولها  زخاروفا  عن  “تــاس”  ونقلت 
التي  تتحول سوريا،  بأن  مطلقا  نسمح  أال 
إلى  منذ سنوات،  تعاني من صــراع مسلح 

ساحة لتسوية الحسابات الجيوسياسية”.
يذكر أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

نتنياهو، كان قد أشار في وقت سابق، أمس 
الجوية  الضربات  استمرار  إلــى  األربــعــاء، 
اإلسرائيلي  الجيش  إن  قائال  سوريا،  على 
الجيش  الذي يحارب  الوحيد  “الجيش  هو 

اإليراني في سوريا”.
وأضــاف “أنــا واثــق من قدرتنا على هزيمة 

العدو”.

خفض التصعيد بإدلب 

يتدهور سريًعا

الخارجية  وزارة  بــاســم  المتحدثة  أكـــدت 
بعد  تــرى  ال  أنها  األربــعــاء،  أمــس  الروسية، 
انسحاب  إلى  إجــراءات ملموسة تشير  أي 
ماريا  قالت  إدلــب،  من سوريا.وعن  أميركا 
خفض  منطقة  في  “الموقف  إن  زاخاروفا، 
الــتــصــعــيــد فـــي إدلــــب الـــســـوريـــة يــتــدهــور 
جبهة  لسيطرة  تخضع  المنطقة  ســريــعــا.. 

النصرة بالكامل تقريبا”.
المتحدثة  عن  “إنترفاكس”  وكالة  ونقلت 
يشكل  االســتــفــزازات  “اســتــمــرار  إن  قولها 
الــمــدنــيــيــن وعــلــى عسكريي  خـــطـــًرا” عــلــى 

الـــســـوري وعــلــى قــاعــدة حميميم  الــنــظــام 
الجوية الروسية.

“قسد” يتقدم              

واستسالم لـ “الدواعش”

أكد ناشطون أن عشرات “الدواعش” سلموا 
أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية شرقي 
ــيـــرة وتــحــريــر  الـــفـــرات، وســـط تــقــدم األخـ
المزيد من األراضي من “داعش” المحشور 
الــزور  ديــر  منطقة  فــي  كيلومترا   15 فــي 
“المرصد  بـ  الفرات. ونقل ما يسمى  شرقي 
أن  مصادره  عن  اإلنسان”  لحقوق  السوري 
تمكنت  “قسد”،  الديمقراطية  قوات سوريا 
في  وإستراتيجي  مهم  تقدم  تحقيق  من 
بلدة  نصف  نحو  على  بسيطرتها  المنطقة 
الباغوز فوقاني، التي تعد آخر بلدة يسيطر 
الضفاف  على  ســوريــا  فــي  التنظيم  عليها 
شرقي  معاقله  آخــر  الــفــرات  لنهر  الشرقية 

ريف دير الزور.
كــمــا ذكـــر الــمــرصــد أن الــعــديــد مــن عناصر 
خالل  أنفسهم  سلموا  وعوائلهم  التنظيم 
ــســاعــات الـــــ24 األخـــيـــرة لــقــوات ســوريــا  ال

الديمقراطية.

عواصم ـ وكاالت

القدس المحتلة - أ ف ب

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية

طهران - أ ف بالرباط ـ وكاالت باريس - فرانس 24

إثر  وإيطاليا؛  فرنسا  بين  التوتر  تصاعد 
الــوزراء  رئيس  لنائب  مثيرة  تصريحات 
لويجي دي مايو اتهم فيها باريس بإفقار 
المهاجرين  مأساة  في  وتسببها  إفريقيا، 

في البحر المتوسط.
نجوم”  “خمس  لحركة  مبادرة  عن  وأعلن 
لويجي  يتزعمها  التي  المتطرفة  اليمينة 
دي مايو تطالب االتحاد األوروبي بمعاقبة 
“كل الدول التي تواصل استعمار أفريقيا” 

وفي مقدمتها فرنسا.
الرد الفرنسي لم يتأخر، إذ قامت الخارجية 

الفرنسية باستدعاء السفيرة 
احتجاجا  لديها  اإليطالية 
تــــصــــريــــحــــات دي  عــــلــــى 
“بغير  وصفتها  التي  مايو 
الــمــبــررة”.  وغــيــر  المقبولة 
واصلت  التالي،  اليوم  في 

ــد  ــيـ ــعـ ــصـ ــتـ رومــــــــــــا الـ
ــس، في  ــاريــ ــ ضـــد ب

تصريحات جديدة، جاءت هذه المرة من 
وزير الداخلية ماتيو سالفيني، إذ عبر عن 
أمله في أن يتحرر الشعب الفرنسي قريبا 
ــســوء”. واتــهــم فرنسا  مــن رئــيــس “بــالــغ ال
الثروات من إفريقيا”. كما اعتبر  “بانتزاع 
األوضــاع  تهدئة  في  ترغب  ال  باريس  أن 
قد  وسالفيني  مايو  دي  وكــان  ليبيا.  في 
لتحرك  الكامل  تأييدهما  عن  سابقا  عبرا 
وتعقيبا  فرنسا.  فــي  الــصــفــراء  الــســتــرات 
الفرنسي  الرئيس  أعلن مكتب  ذلك،  على 
للتصريحات  رفــضــه  مــاكــرون  إيــمــانــويــل 
يذكر  “سخيفة”.  واعتبرها  اإليطالية 
وإيطاليا  فــرنــســا  بــيــن  الــعــالقــات  أن 
ــورات الــربــيــع  ــ شــهــدت تـــوتـــرا مــنــذ ثـ
العربي العام 2011، خصوصا الوضع 
في ليبيا، التي تعتبرها روما منطقة 
لها، إضافة إلى أزمة  نفوذ 
ــن عــبــر  ــ ــري ــاجــ ــهــ ــمــ ــ ال

المتوسط.

فتحت النيابة العامة بالمحكمة االبتدائية 
ــاط االثـــنـــيـــن مـــذكـــرة بــحــث بحق  ــربـ ــالـ بـ
الــذي  منصور  أحــمــد  الــمــصــري  الصحافي 
بسبب  القطرية؛  الجزيرة  قناة  في  يعمل 
تــخــلــفــه عـــن حـــضـــور جــلــســات الـــدعـــوى 
مغربية  مواطنة  قبل  من  ضده  المرفوعة 
والتنمية”،  “العدالة  حــزب  على  محسوبة 
حسب ما أفادت به وسائل إعالم مغربية.

الــعــام  إلـــى  القضية  تــلــك  ــداث  وتــعــود أحــ
2015، حين كان منصور ضمن المشاركين 
العدالة  لحزب  السابع  العام  المؤتمر  في 

المشتكية  وكانت  بالرباط،  والتنمية 
المسؤولة عن استقبال المشاركين 

األجانب في المؤتمر.
الــمــؤتــمــر، تــقــدم منصور  ــاء  ــن وأث
أمام  بحقه  المشتكية  يد  بطلب 

أهلها وعدد من أعضاء حزب 
وفقا  والتنمية،  العدالة 
المشتكية  ذكــرتــه  لــمــا 

في حديث لموقع “هسبريس” اإللكتروني 
المغربي.

منصور  أن  الـــدعـــوى  صــاحــبــة  وأضـــافـــت 
اشترط أن يتم الزواج بشكل سري، وقضيا 
قبل  وإسطنبول،  باريس  في  العسل  شهر 
سبق  قد  بحقه  المشتكى  أن  تكتشف  أن 
له القيام بمثل هذا الزواج ألكثر من مرة، 

وفق موقع هسبريس.
يذكر أنه قد سبق أن صدرت العام 2015 
منصور  أحمد  بحق  دولية  توقيف  مذكرة 
من قبل القضاء المصري، وقامت السلطات 
األلمانية باعتقاله على إثرها في 
تخلي  أن  قــبــل  بــرلــيــن  مــطــار 
إليه.  تهم  توجيه  دون  سبيله 
غيابا  عليه  محكوم  ومنصور 
مصر  فــي  عــامــا   15 بالسجن 
تتهمه  قضية  في   ،2014 العام 
بتعذيب أحد المحامين 

العام 2011.

حكمت محكمة إيرانية أمس األربعاء على 
اإلنسان  حقوق  في  معروفة  ناشطة  زوج 
مسجونة في طهران، بالسجن ست سنوات 
بحسب  القومي”  األمــن  ضد  “التآمر  بتهمة 

محاميه ووكالة األنباء الطالبية )ايسنا(.
على  “حكم  مغيمي  محمد  المحامي  وقــال 
للتآمر ضد  5 سنوات  رضا خندان بالسجن 
النظام”  ضد  للدعاية  وسنة  القومي  األمــن 
نسرين  اإليـــرانـــيـــة  الــمــحــامــيــة  زوج  وهـــو 
ستوده. وأضاف “كما منع من مغادرة إيران 
مواقع  على  نــشــاط  أي  ومــمــارســة  لعامين 

التواصل االجتماعي أو االنضمام إلى 
حزب سياسي”.

الثورية في  المحكمة  وأصــدرت 
طهران هذا الحكم وحكما مماثال 

عــلــى الــنــاشــط الــحــقــوقــي فــرهــد 
نــفــســهــا بحسب  بــالــتــهــم  مــيــســمــي 

“ايسنا”.
يمثلهما  الــذي  المحامي  وقــال 

وخندان  الحكم.  سيستأنفان  الرجلين  إن 
بكفالة  عنه  أفرج  سبتمبر،  في  أوقف  الذي 
اعتقل  الــذي  لميسمي  خالفا  ديسمبر  فــي 
محاكمة  اإليراني  القضاء  وبدأ  يوليو.  في 
العمر في  من   55 البالغة  للمحامية  جديدة 

تهم أخرى لم تحدد.
2012 جــائــزة  فـــي  نــالــت  الــتــي  وســـتـــوده 
ــمــان  ــبــرل ــفــكــر مـــن ال ــة ال ــحــري ــاروف ل ــخــ ســ
األوروبــــي، أمــضــت 3 ســنــوات فــي السجن 
بين العامين 2010 و2013 بتهمتي ممارسة 
“أنشطة ضد األمن القومي” و 
بعد  النظام”  ضد  “الدعاية 
معارضين  عن  دافعت  أن 
موقوفين خالل تظاهرات 
على  احتجاجا  2009؛  في 
الرئيس  انتخاب  إعــادة 
ــظ الـــســـابـــق  ــافــ ــحــ ــمــ ــ ال

محمود أحمدي نجاد.

السجن لزوج ناشطة إيرانية مسجونةمذكرة بحث مغربية بحق أحمد منصورحرب كالمية بين باريس وروما
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كركوك ـ رويترز

الرباط ـ اف ب

ذكــر الجيــش ومصــدر أمنــي عراقــي أن جنديــا قتــل وأصيــب مــا ال يقل عــن 2 في 
انفجار سيارة ملغومة ببلدة في الشمال قرب مدينة كركوك أمس األربعاء.

ــان إن أحـــد  ــيـ وقــــــال الـــجـــيـــش فــــي بـ
وأبلغ  قتل.  األمــن  لقوات  المنتسبين 
بـــأن جنديين  أمــنــي رويـــتـــرز  مــصــدر 

آخرين على األقل أصيبا.
انتحاريا  مفجرا  أن  الجيش  وأضــاف 
الــمــلــغــومــة نقطة  بــســيــارتــه  اقــتــحــم 
تــفــتــيــش أمــنــيــة عــنــد مـــدخـــل بــلــدة 

40 كــيــلــومــتــرا  بــعــد  ــاض عــلــى  ــ ــري ــ ال
أي  تعلن  ولــم  كــركــوك.  غربي  جنوب 
لكن  الــهــجــوم،  عــن  مسؤوليتها  جهة 
متشددي “داعش” ينشطون في هذه 

المنطقة.
وأعلن العراق النصر على “داعش” في 

ديسمبر 2017 بعد قتال دام عامين.

تفكيك  مــن  المغربية  الشرطة  تمكنت 
خلية إرهابية تتكون من 13 فردا، وفق 
مــا ذكـــر بــيــان لــــوزارة الــداخــلــيــة، أمــس 
األربعاء. وأضاف بيان لوزارة الداخلية 
ــراوح  ــتـ تـ الـــمـــوقـــوفـــيـــن  أن  ــيــة  ــمــغــرب ال
بينهم  ــة،  ســن و44   22 بــيــن  أعــمــارهــم 
وينشطون  اإلرهـــاب  بقضايا  معتقالن 
والـــدار  وســال  السراغنة  قلعة  مــن  بكل 
الــبــيــضــاء والــمــحــمــديــة. وخـــالل عملية 

إلكترونية  أجــهــزة  حجز  تــم  التفتيش، 
تمجد  وكتب  وأقنعة  بيضاء  وأسلحة 
مخطوط  إلــى  إضافة  المتطرف،  الفكر 
تنظيم  زعيم  الخلية  أفـــراد  فيه  يبايع 
ــش”.  وأكـــدت األبــحــاث أن أفــراد  ــ “داعـ
الــخــلــيــة الــمــوالــيــن لــــ “داعــــــش”، قــامــوا 
بالدعاية لهذا التنظيم اإلرهابي وسعوا 
تستهدف  إرهابية  عمليات  تنفيذ  إلــى 
المس بسالمة األشخاص والنظام العام.

مقتل جندي بانفجار في كركوك

المغرب يفكك خلية إرهابية

عواصم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

و3  الــســودانــيــيــن،  المهنيين  تجمع  أعــلــن 
مسيرات  انطالق  عن  معارضة،  تحالفات 
كل  فــي  للحكومة  مناهضة  احتجاجية 

أنحاء البالد، اليوم الخميس.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره تجمع 
نــداء  وتــحــالــف  الــســودانــيــيــن  المهنيين 
السودان وقوى اإلجماع الوطني والتجمع 

االتحادي المعارض.
الشرطة  باسم  المتحدث  قال  جانبه،  من 
الـــســـودانـــيـــة هـــاشـــم عــلــي عــبــدالــرحــيــم، 
ومستقرة،  هــادئــة  بــالــبــالد  األوضــــاع  إن 
غير  الــمــحــدودة  التجمعات  بعض  مــاعــدا 
المشروعة في الخرطوم وبعض الواليات 
تم تفريقها وفق القانون، على حد تعبيره.
مـــن جــانــبــهــا، دعــــت فــرنــســا الــســلــطــات 
حد  “وضع  إلى  األربعاء  أمس  السودانية 
األمــن بحق  قــوات  تمارسه  الــذي  للعنف” 
النظام  يتظاهرون ضد  الذين  المحتجين 

منذ أكثر من شهر.

ــخــارجــيــة  ــاســـم ال ــمــتــحــدثــة بـ وقـــالـــت ال
“ندعو  مــول  در  فــون  آنييس  الفرنسية 
ــــى اتـــخـــاذ كل  الــســلــطــات الــســودانــيــة إل
التدابير الضرورية لوضع حد للعنف بحق 
المتظاهرين المسالمين ومالحقة مرتكبي 

أعمال العنف هذه”.
السوداني  الرئيس  بــدأ  فيما  ذلــك  يــأتــي 
القطرية  العاصمة  إلى  البشير، زيارة  عمر 
خاللها  يلتقي  يومين،  تستغرق  الدوحة 

بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد للتباحث 
الــثــنــائــيــة ذات االهــتــمــام  ــعــالقــات  فــي ال

المشترك.
للبشير خارج  األولــى  الزيارة هي  وتعتبر 
البالد، منذ اندالع االحتجاجات الشعبية، 
التي تطالب بتنحيه عن السلطة قبل أكثر 

من شهر.
للحكومة  دعمها  أعلنت  الــدوحــة  وكانت 

السودانية بعد اندالع االحتجاجات.

محمد  اليمني  اإلنسان  حقوق  وزيــر  أكــد 
ميليشيات  أن  ــاء،  ــعـ األربـ أمـــس  عــســكــر، 
الــحــوثــي الــمــوالــيــة إليــــران، خــرجــت عن 
الحوار  مخرجات  على  اليمني  اإلجــمــاع 
الــوطــنــي، مــمــا أدى إلـــى عــرقــلــة الــمــســار 
السياسي في اليمن وصوال إلى االنقالب 

على الشرعية.
مقر  فــي  ألــقــاهــا  كلمة  فــي  وقـــال عسكر، 
“الــحــوار  إن  جنيف،  فــي  المتحدة  األمــم 
من   2014 ــر  ــاي ــن ي ــي  فـ تــمــكــن  الـــوطـــنـــي 
لتطلعات  طبقا  مهمة  نتائج  إلى  التوصل 
الشعب اليمني، إذ تضمن مسودة دستور 

جديد لدولة يمنية فدرالية”.
وأشار عسكر إلى أنه في النصف الثاني من 
اليمن  في  األوضــاع  اتخذت   2014 العام 
ميليشيات  رفــضــت  إذ  خــطــيــرا،  منحنى 
جميعا  اليمنيون  عليه  اتفق  ما  الحوثي 
فيهم  بمن  الــوطــنــي،  الــحــوار  مؤتمر  فــي 
محمد  الــوزيــر  وفــق  أنفسهم،  الحوثيون 

عسكر.
عرقلت  المسلحة  الجماعة  “هــذه  وتــابــع 
المسار السياسي في اليمن، مما أدى إلى 
الشرعية  الحكومة  على  االنقالب  وقــوع 

في 21 من سبتمبر 2014”.
دعم  تحالف  مقاتالت  قصفت  ميدانيا، 
األربعاء، معسكًرا  أمس  باليمن،  الشرعية 

محافظة  في  الحوثي  لميليشيا  تدريبيًا 
ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.

وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة إن مــقــاتــالت 
13 غـــارة عــلــى معسكر  الــتــحــالــف شــنــت 
تدريبي في قاع الحقل بمديرية ضوران 
آنس غرب محافظة ذمار، التي تبعد مئة 

كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء.

من احتجاجات السودان

عسكر أثناء إلقاء كلمته في مقر األمم المتحدة في جنيف

فرنســا تدعو الخرطــوم إلى وقف العنف بحــق المحتجين التحالف يشن 13 غارة على معسكر للتمرد جنوب صنعاء
دعوات لتظاهرات في “كل أنحاء السودان” الحوثيون يعرقلون المسار السياسي
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نعتقد أّن التواصل مع األهالي مباشــرة والنزول إلى الميدان األســلوب األمثل في اإلدارة 
الحديثــة للوقوف على مســتوى الخدمات المقدمة من جهــة، والتعرف على النواقص من 

جهة أخرى، فالتقارير رغم أهميتها إال أنها ال تعبر بدقة عن الواقع كما هو تماما.
مناســبة هــذا الحديــث الزيــارة التي قام بها وزير الشــباب والرياضة قبل أيــام ألحد أندية 
المنطقــة الشــمالية المتميــز بأنشــطته وفعالياتــه الرياضيــة والثقافيــة، وهــو نــادي ســار 
الرياضــي والثقافــي. والبــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أّن القريــة البحرينيــة تزخــر بالطاقــات 
والكفاءات على جميع األصعدة االقتصادية والثقافية والرياضية، وبين هؤالء من أكدوا 

جدارتهم على المستوى اإلقليمي والدولي.
ولمــس األعضــاء مــن وزيــر الشــباب رغبــة صادقة فــي تلبيــة طلباتهــم للنهــوض بالبرامج 
واألنشــطة علــى اختالفهــا، فالنــادي بحاجــة إلــى مزيــد مــن التطوير علــى مســتوى البنية 
التحيتة وإكمال النواقص، وعلى قائمة األولويات إنشاء صالة رياضية متعددة األغراض، 
خصوصا أّن النادي عمل على مدى السنوات الفائتة على استقطاب جميع الفئات العمرية 
من األطفال وحتى المتقاعدين من الرجال والنساء، إضافة إلى أّن النادي احتفظ ببطولة 
كرة الطاولة في البحرين على مدى ثالثين عامًا. ليس جديدا القول إّن العائق األكبر أمام 
جميع أندية القرى هو كيفية تنمية مواردها، ومن هنا طرقت هذه األندية جميع األبواب 
للدخــول في عملية االســتثمار، ألن االســتثمار يكاد يكون الســبيل الوحيــد المتاح أمامهم 
لدعــم أنشــطتهم وبرامجهــم، ومــن هنا فإنهم يتمنون مــن وزارة الشــباب والرياضة تذليل 
العقبــات التــي تعيقهم بوصف عملية االســتثمار إذا ما قدر لهــا أن تتم كفيلة بدعم العديد 

من الفعاليات المعطلة منذ سنوات.
هنــاك مفهــوم كان ســائدا لســنوات مفــاده أن دعم الجمعيــات واألندية مســؤولية الجهات 
الرســمية وحدهــا، ونعتقــد أنــه آن األوان لكي تنهض كل المؤسســات الخاصة بدورها في 
المســاهمة الفعالة بدعم أنشــطة األندية الرياضية والثقافية والمجتمعية األخرى بوصف 
مــا تقدمــه واجبــا وطنيــا وجــزءا مــن مســؤوليتها، وهــذا الواجب يحتــم عليهــا تقديم كل 

أشكال الدعم.
وهناك من يرى ضرورة فرض قانون يلزم المؤسسات بدفع جزء من أرباحها  «

للجمعيات واألندية بحيث ال يأخذ شكل تبرع أو منحة اختيارية، لكي ال 
تتهرب منه أية مؤسسة، وما يسهم به البعض بين آونة وأخرى يعد ضئيال 

جدا قياسا بما تجنيه بعض المؤسسات من أرباح خيالية.

أندية القرى بحاجة إلى الدعم
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التجاعيد امتدت تحت 

جفوننا... ولم نحقق أية 
بطولة حتى اآلن

ليــس قفــزا فــوق الحقائق، لكنهــا ظاهرة عامــة وهي تكرار فشــل منتخبنا 
الوطنــي لكــرة القدم في كل محفل دولي، فبعيدا عن الضجيج والصخب 
واإلثــارة يمكننــا القــول وعلــى نطــاق واســع إن أغراض الديكــور في عمل 
الفواصــل وتبطيــن الحوائــط لن تجدي نفعــا، والروتين لــن يفيد، فخروج 
المنتخــب مــن الــدور الـــ 16 مــن كأس أمــم آســيا “بالــزور صعدنــا” ال يمثــل 
حكايــة جديــدة أو حالــة نادرة، بــل حالة طبيعية متجددة أو شــكل قديم 
اعتــاد عليه الشــارع البحرينــي، فكرة القدم عندنا وبنظــرة فاحصة تفتقد 
قاعــدة عريضــة مــن التخطيط، وهنــاك انعــدام للجهود المبذولــة لتحقيق 
التكامــل المنشــود، فكل ما نراه علــى أرض الواقع مجرد تطوع للعمل في 
منطقــة نائيــة وبيروقراطيــة، وأصبــح األمــر متفشــيا فــي معظــم األندية، 
وهنــاك مفاهيــم خاطئــة تحــارب اإلبــداع الشــبابي “فــي بعــض األنديــة 
الكبيرة”، ناهيك عن غياب فلسفة تمييز أو تفريق ما هو مفيد لكرة القدم 
وما هو غير تابع، فالجميع عندنا يشــتغل في كرة القدم باالرتجال ودون 
تخطيــط علمــي، وهــذا هو المرض المزمن الذي تعانــي منه كرة القدم في 
البحرين والذي من أعراضه الســلبية وجود “الشــخص غير المناســب في 

المكان غير المناسب”.
الوعــي بعلــم كــرة القــدم واإلدارة في مجتمعنــا وأقولها بكل أســف ضعيف للغاية 
ونعاني من قصور وتعقيدات وتخبطات مقصودة وغير مقصودة، ومن الواضح 
أيضا أننا نعاني من قصور في اآليديولوجية الثقافية الرياضية ومازالت أنديتنا 
الرياضية تعيش على الجوانب السلبية، ما يجعلها محال للنقد والشكوى المريرة.
اســتمع لمــا يقولــه من يعقب علــى مباريات الــدوري الممتاز ومباريــات المنتخب، 
يوحــي  وتناقــض  أخــرى  أفــواه  مــن  ونســخ  الجاذبيــة  يفتقــد  يقولونــه  مــا  كل 
بضخامــة المشــكلة، والغريــب أن البعض مازال يعتقــد أنه يعقب على دوري قوي 
لــه شــخصيته وبالعبيــن مزوديــن بالمعلومــات والخبــرات الالزمــة، فــي حين أن 

الحقيقة خالف ذلك تماما.

أعرف أنني أضرب على الوتر الحساس في المشاعر، لكنني أكتب  «
بدافع وطني وأحلم أن يكون عندنا منتخب يجوب دروب العالم 

الواسع متوجا باالنتصارات، لقد ارتسمت فوق وجوهنا خطوط 
الذكريات واألحزان والتجاعيد التي امتدت تحت جفوننا ولم نحقق 

بطولة حتى اآلن.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

برنامج عمل الحكومة... 
والتعديالت المطلوبة )2(

جــوالت حــوار ماراثونيــة عقــدت بيــن ممثلــي الحكومــة واللجنــة البرلمانيــة لدراســة 
برنامج عمل الحكومة في األيام األخيرة، بهدف حسم هذا الملف المهم الذي سيرسم 

اإلطار للبرامج والمشاريع الخدماتية والقانونية والتنموية ألربع سنوات مقبلة.
تشــير التســريبات والتصريحــات المنقولــة عــن الجانــب النيابــي إلــى وجــود 3 نقــاط 
خالف رئيسية بين الوفد الحكومي والنواب تعيق إقرار برنامج عمل الحكومة حتى 

ساعة كتاب هذا المقال.
إحــدى النقــاط الرئيســية الثــالث أوردتهــا فــي مقالــي الســابق، وتتعلق بتعديــل نظام 
التقاعــد وخفــض العجــز االكتــواري فــي صناديق الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعي، 
إذ يســعى ممثلــو الحكومــة إلــى تضميــن البرنامــج نقطــة تســمح لهــم بتعديــل حقوق 
والتزامــات المشــتركين، فيمــا يضغــط المنتخبون على ضرورة بقــاء الحقوق والمزايا 

التقاعدية لألجيال القادمة كما هي اآلن.
هل يصمد النواب في هذه المناقشات وينجحون في تقديم تصورات وحلول تساهم 
فــي خفــض العجز بعيدا عــن انتقاص حقوق المتقاعدين الحالييــن والملتحقين بهم؟ 

أعتقد أن األمر وارد إلى حد كبير.
القضيــة الخالفيــة األخــرى التــي ال تقــل أهميــة، تتمثــل فــي توجــه الحكومــة نحو ما 
يســمى بـــ “إعــادة هيكلــة الدعــم” التي يحتمــل أن تفضي إلــى خفض عــالوات )الغالء 

والســكن... إلــخ( عــن المنتفعيــن بهــا، أو حتــى تقليــص قوائــم المســتفيدين نتيجــة 
استحداث وتغيير شروط االستحقاق.

وفي ذات القضية، وتحت عنوان “الحفاظ على مكتسبات المواطنين”، يسعى النواب 
إلى تضمين برنامج عمل الحكومة تعهدا بعدم رفع الضرائب والرســوم التي شــهدت 

قفزات “مكوكية” في العامين الماضيين.
وبحســب صحيفــة محليــة، فــإن الوفــد الحكومــي مختلــف مــع النواب بشــأن صياغة 
المرئيــة المتعلقة بعدم المســاس بمكتســبات المواطن، إذ تصر اللجنــة البرلمانية على 
أن تكون الصياغة “عدم المساس بمكتسبات المواطن دون تحميله أية أعباء إضافية 
مســتقبلية”، بينمــا تريــد الحكومــة أن تكــون الصياغــة “الســعي إلى توفيــر المزيد من 
الحياة الكريمة للمواطنين بإعادة توجيه الدعم إلى المستحقين من المواطنين بما ال 

يحملهم أعباء إضافية مستقبلية”.
اختــالف كبيــر بيــن الصياغتيــن، فاألولــى تفرمــل الزيــادات المتوقعــة فــي الرســوم 
والبنزين وتضمن استمرار الدعم لمستحقيه كما هو اآلن، بينما الصياغة األخرى تمهد 

إلى تغييرات جوهرية في الدعم وغيره. 

هل يتمكن المنتخبون من تثبيت رؤيتهم؟ أتمنى ذلك. «

رجاء مرهون

غالبــًا مــا يــدرك المضحــون بعد فــوات األوان بأنهم بذروا فــي األرض الخطأ، فلم 
يجنوا غير تردد صدى تكسر قلوبهم، عندما ال ينفع حينها البكاء وال الندم! آثروا 
آخريــن علــى أنفســهم، فلم يجدوا منهــم غير النكران والجحــود، وربما لم يجدوا 

منهم غير األذى والذم والقدح.
هــي العاطفــة ربمــا التــي تدفــع البعض إلــى نكران أنفســهم، بل قل ظلم أنفســهم، 
وتقديــم كل مــا يملكــون مــن وقــت، وجهد، ومــال ألشــخاص اعتبروهــم أثمن ما 
يملكون، فأحبوهم أكثر من ذواتهم، فلم يستيقظوا إال على خيبات األمل، فليس 
هنــاك أكثــر ألمــًا من أن تضــع الخير في غيــر موضعه، والمعروف فــي غير محله، 

حينما ستجني ثمرة كل ذلك خذالنا وطعنات في القلب.
فيلــم تصويــري بســيط ال يتعــدى زمنــه دقيقتيــن ربما صــور كل ذلك ببالــغ األثر، 
عندمــا جعــل مــن المضحــي رجــالً حجريــًا يتصــدى إلى ســيل مــن الحجــارة لمنع 
وقوعهــا علــى آخريــن، متحمــالً كل األلــم واألذى في ســبيل من لم يقــدروا كل ما 
يفعلــه ألجلهــم، فيالقــي منهــم القذف والرشــق بالحجارة والســهام من كل حدب 
وصــوب، وفــي لحظــة اســتيعاب مــن هــذا الرجل الحجــري لما يحدث مــن نكران 
وجحــود، يقــرر أن يتنحى جانبًا ليترك الحجارة تأخذ طريقها لهؤالء الجاحدين، 
ليــروا حجــم التضحيــة التــي يقدمهــا لهــم، فتتهــدم بيوتهــم خالل لحظــات على 

رؤوسهم! وهكذا لعمري واقع الحياة. 
ففي زمن “نفســي نفســي، وأنا ومن بعدي الطوفان”، قليل ما يصادفك من يضع 
نفســه فــي آخــر قائمــة اهتمامــه، ويؤثــر اآلخريــن علــى نفســه، ومحظوظون من 
يصادفون هؤالء، فالعطاء والبذل ليس بســذاجة بقدر ما هو رفعة في األخالق، 

وقليلون من يتسمون بها، وفي المقابل قلة يقدرون ذلك. 
الســلوى أن كل ما تقدمه وتبذله في عين هللا، والحســنة بعشــر أمثالها، ومع كل 
ذلك أحب نفسك وال تبخس حقها. قدم ولكن ال تنس نفسك، وتذكر أن للتضحية 
حــدودا ولنفســك حقــا عليك، وأن عطاءك قبــل أن يكون لآلخرين ليكن لنفســك، 

كي ال يأتي اليوم الذي تنطبق عليك مقولة: “من يعطي كثيرًا... يندم كثيرًا”.

ياسمينة: ال تبالغ في التضحية، فتكون الضحية. «

ستندم كثيراً

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com

على مفترق البطالة
صــرت أتــردد أكثر من مرة عند الســؤال عن أقربــاء أصدقائي لئال يقال 
إن فالنــًا يصــارع “الخبيــث”، لشــّدة انتشــاره وتحّولــه إلــى شــأن يومي، 
وأتــردد أن أســأل عــن أبنائهــم، فكلمــا ســألت عــن األبنــاء – فــي اآلونــة 
األخيــرة - قيــل لي إنهم عاطلون، وحاولوا مرات ولم يوفقوا... فينزلق 

ذلك السائل المّر في الحلقوم.
عالمات المستقبل المنظور – على األقل – ال تشير إلى أننا إزاء فترات 
هــي األفضــل فــي تاريخنــا المعاصــر، ومــا “التــوازن المالــي” و”التقاعــد 
االختيــاري” و”ضريبــة القيمــة المضافــة”، إال بعــض مــن تجليــات هــذا 
المســتقبل الــذي يقــول إن علينــا زيــادة ثقــوب األحزمــة ألننــا سنشــدها 
حتــى حّدهــا األقصــى، فاألوضــاع االقتصاديــة الجديــدة غيــر مبشــرة، 
وهــي فــي أفضل األحوال، ومع كل التدابير، ســتكون قادرة على حفظ 

التوازن وحسب، وليست كفيلة بأن تقودنا إلى البحبوحة ذات يوم.
الســيناريوهات الثالثــة التــي يطرحهــا تمــدد مظلــة البطالــة تتمثــل في 
قبول الشــباب وظائف دنيا بســيطة في ظل عدم شح األعمال المجزية 

التــي تتناســب مــع شــهاداتهم، ممــا يجعــل مســتوى الحيــاة ينتكــس، 
وتســتغني األســر الجديــدة الصغيرة عــن الكثير من األمــور مثل انتقاء 
التعليــم األفضــل، وهــذا يعني تناســل أجيال متواضعــة التحصيل، وما 
يصحــب الفقــر الظواهــر االجتماعيــة الشــاذة والمتطرفــة التــي يعيبهــا 

الناس اليوم في الدول الفقيرة.
والســيناريو الثانــي يشــير إلــى الرغبــة المتزايــدة فــي العمــل بالخــارج، 
والحديــث المتزايــد أيضــًا عنــه بيــن الشــباب وأوليــاء أمورهــم، وهــذا 
يحتــاج إلــى إصغاء جيد مــن متخذي القــرار ألن البحريني، والخليجي 
عمومًا، له أرجل ثقيلة على العمل في بلدان المنطقة، فما بالنا بالهجرة 

كليًا طلبًا للعمل.

 هذا الوضع ال يحتاج  إلى شركات االستشارات األجنبية لتعلمنا  «
من وضعنا ما لم نكن نعلم، أو نّدعي أمامها هكذا، ولكنه يحتاج إلى 

دراسة الوضع، وقوانين ملزمة لضبط سوق التوظيف، وكثير من 
الجدية واستشعار الخطر الداهم.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

Raja.marhoon
@gmail.com
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تصريح جريء من 
العب األهلي عمران 

عبدالرضا عقب فوز فريقه على 
الرفاع سالوًيا أخيًرا، حينما قال 
“احترمناه هذه المرة وفزنا، آخر 

مرة لم نحترمه وخسرنا”. يجب 
على الفرق بالعبيها ومدربيها أن 

يعوا معنى هذه الكلمات.

إيقاف الدعم من وزارة “الشباب 
والرياضة” لألندية في مشاركاتها 

الخارجية هو بداية “التراجع 
واإلخفاق”، بعدما عاشت الرياضة 

البحرينية بأنديتها ومنتخباتها 
“عام الذهب” في 2018.. خطوة غير 
موفقة بتاًتا مهما كانت األسباب 

والدواعي.

ُنكــرر عبــارات “بحســن نيــة” فــي الكثيــر من 
األحيان، لكننا نروج دون علم إلى ِفكر هادم 

من شأنه أن ُيحبط الالعبين والرياضيين.
عبــارات تأتــي فــي قالــب أســألة تهكميــة، نطرحها في مناســبة أو دون ذلــك، وكأنها بســملة “ماذا 

ُأعطي هذا المنتخب أو ذاك الالعب؟ أين المكافآت وأين الحوافز؟ 
ودون وعــي ُندمــر الالعبيــن مــن الناحيــة النفســية، ونهشــم مــن قواهــم الفكرية، ومع األســف، ال 
يتبصــر منــا إال قليــل، فالصــورة النمطيــة فــي المجتمــع ترســم طريــق النجــاح معبــدا بالزهــور 

والدنانير.. دون كفاح أو تضحية!
بينما الواقع مختلف كلًيا، فالرياضي الناجح عليه أن ينحت في الصخر بمعول الصبر واالجتهاد 
قبــل أن يصــل إلــى مبتغاه، وقد يجلد ذاته في الكثير من األوقات حتى يرضي شــغفه وطموحه 
الشخصي وبعد ذلك طموح ناديه ووطنه، فال يأس من الفشل وال إحباط عندما تخيب اآلمال.. 

بل المحاولة تلو المحاولة حتى النجاح والتألق. 
وإلــى رياضيينــا األعــزاء فــي المنتخبــات الوطنية واألنديــة المحلية، أتمنى عليهــم أن يعوا هذه 
الحقيقة جيًدا إن أرادوا النجاح في ميادينهم، عليهم أن يضعوا التقدير آخر همهم، فلن يأتيهم 

زاحفا على بطنه!
علــى العبينــا أن يفرضــوا أنفســهم فرضــا على المســؤولين وأصحــاب القرار، من خــالل نتائجهم 

المشرفة وعروضهم المبهرة.
على كل العب ورياضي أن يتســاءل قبل أن يطالب بالحصول على تقدير يرضيه، كيف يصبح 
مؤثًرا في فريقه، وكيف يكون الخيار األول، وكيف يكون األفضل، عليه أن يفكر بشكل مستمر 
فــي عمليــة تطويــر إمكاناتــه وقدراتــه، متجاهاًل كل من يشــتت ذهنه بكالم يحبطــه تارة وينفخ 

في نرجسيته تارة أخرى!
مــا أقولــه ليــس حبــًرا علــى ورق، إنما هــو واقع موجــود في قصص أكثــر الشــخصيات الرياضية 

نجاحا في العالم، ولكم في كريستيانو رونالدو وميسي خير برهان!

نصيحة 
لالعبينا األعزاء!

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

تفتتــح مســاء اليــوم )الخميس(، منافســات الجولــة الثالثة من الدور السداســي 
لــدوري زيــن الدرجــة األولــى لكــرة الســلة، بإقامــة مبــاراة واحــدة ســتجمع بيــن 
المحرق واالتحاد، في الساعة 7:45 مساًء، على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.

غــٍد  يــوم  الجولــة  منافســات  وتختتــم 
واألهلــي،  المنامــة  بلقائــي  الجمعــة 

والرفاع والنجمة.
ويشــير الترتيب العام للدور السداســي 
إلــى تصــدر األهلــي القائمــة برصيــد 4 
نقاط بالعالمة الكاملة، ويأتي خلفه كل 
مــن المنامــة، المحرق، النجمــة، االتحاد 
وخســارة  فــوز  مــن  نقــاط   3 برصيــد 
مــن  بنقطتيــن  الرفــاع  ثــم  واحــدة، 

خسارتين.

مفاجأة جديدة

صاحــب  االتحــاد  فريــق  ويبحــث 
المفاجــأة المدويــة هذا الموســم بتغلبه 

فريــق  اللقــب”  “حامــل  حســاب  علــى 
المنامــة فــي الجولــة الثانيــة الماضيــة، 
أمــام  جديــدة  مفاجــأة  تحقيــق  عــن 
وصيــف بطــل كأس خليفــة بن ســلمان، 

المحرق.
بنفســج االتحــاد اســتهل مشــواره فــي 
هــذا الــدور بالخســارة أمــام النجمة في 
الجولــة األولى، قبــل أن يطيح بكبرياء 

المنامة في الجولة الثانية.
ودائمــا ما يقدم االتحاد صاحب التأهل 
التاريخي للدور السداسي هذا الموسم 
الفــرق  أمــام  جيــدة  فنيــة  مســتويات 
الكبــار الســميا فريــق المحرق، إذ خســر 
لقاء الدور التمهيدي بصعوبة وبنتيجة 

بلغــت 89/ 82، كمــا ســبق لــه أن حقــق 
الفــوز علــى منافســه اليوم فــي لقاءات 
إيــاب الــدور التمهيــدي لبطولــة الدوري 

في الموسم الماضي.
ويشــرف على تدريب االتحــاد المدرب 
الصربــي ديجــان توميــك، الــذي يعــّول 
فــي تشــكيلته علــى حيويــة وعنفــوان 
علــي  هــالل،  حســن  بتواجــد  الشــباب 
علــي  نــادر  الوداعــي،  هاشــم  غديــر، 

والصربي مايل إليك.

مواصلة الصحوة

فــي المقابل، يدخل فريق المحرق هذه 
المواجهــة بحــذر، ويضــع في حســاباته 
بالنقــاط  والخــروج  بهــا  الفــوز  أهميــة 
الكاملــة؛ لتحقيق أكثر مــن هدف، أولها 
مواصلــة االنتصــارات فــي هــذا الــدور 
والُمضــي قدًمــا نحــو مركــزي الصــدارة 

منافــس  تخطــي  بجانــب  والوصافــة، 
عنيد.

الجهــاز الفنــي للمحــرق، بقيــادة لمدرب 
الصربــي إيفــان جيرميــك، ُيــدرك تماًما 
صعوبــة لقــاء الليلــة، لــذا حــذر العبيــه 
مــن أي تــراخ أو تهــاون، وطالبهــم بــأن 
ودفاعًيــا  هجومًيــا  بأدوارهــم  يقومــوا 
على النحو األمثل مع ضرورة استغالل 
التــي  النقــاط  تســجيل  فــرص  جميــع 
تمنحهم السيطرة على مجريات األمور 
منــذ البداية، محذًرا من تكرار األخطاء 

التي ارتكبها البعض في آخر لقاءين.
دائًمــا  تشــكيلته  فــي  المحــرق  ويعــّول 
علــى تواجــد أحمد حســن، بدر جاســم، 
كاظــم ماجــد، محمــد ناصــر واألميركي 
عبــاس  علــي  جانــب  إلــى  جــي،  ســي 

وجهاد أحمد وعلي ربية.

صعبــا  فــوزا  النويــدرات  فريــق  حقــق 
 ،86/79 بنتيجــة  ســترة  حســاب  علــى 
فــي المبــاراة التي أقيمت بينهما مســاء 
أمس األربعاء، على صالة اتحاد السلة، 
في ختام منافســات الجولة الثانية من 

الدوري الفضي. 
وهــذا هــو الفــوز الثانــي علــى التوالــي 
للنويــدرات، رافعا رصيــده إلى 4 نقاط، 
األولــى  الخســارة  ســترة  تلقــى  فيمــا 

مقابل فوز واحد وبات رصيده 3 نقاط. 
وبعــد الربع األول الــذي انتهى بالتعادل 
أفضليــة  النويــدرات  شــكل   ،17/17
نســبية فــي الربــع الثانــي الذي فــاز فيه 
 ،27/16 وبنتيجــة  نقطــة   11 بفــارق 
بواقــع  متقدمــا  األول  الربــع  ليحســم 

.44/33
وفي الشــوط الثاني، حافظ النويدرات 
على أفضليته رغم تحســن أداء ســترة 

والرابــع  الثالــث  الربعيــن  فــي  وفــوزه 
بـ24/33 و22/19 على التوالي. 

حقــق  أمــس،  الثانيــة  المبــاراة  وفــي 
حســاب  علــى  معنويــا  فــوزا  البحريــن 

منتخب الشباب بنتيجة 88/70.
وجاءت نتائج أشواط المباراة كاآلتي: 
 25/17 البحريــن،  منتخــب   18/16
و28/21  البحريــن   26/7 البحريــن، 

منتخب البحرين.

فريق االتحاد لكرة السلة

من لقاء النويدرات وسترة

فريق المحرق لكرة السلة

اليــوم انطــاق الجولــة الثالثــة لـــ “سداســي زيــن” للســلة

االتحاد يبحث عن مفاجأة جديدة أمام المحرق

فوز النويدرات والبحرين في الدوري الفضي
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تنفيــذا لتوجيهــات النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
االتحاد البحريني أللعاب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة القوى بتكثيف الزيارات 
الميدانيــة لألنديــة الوطنيــة والمراكــز الشــبابية بهــدف ترجمة رؤية القيادة الرشــيدة 
لالرتقــاء بالقطاعيــن الشــبابي والرياضــي، قــام وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة أيمن 

المؤيد بزيارة مفاجئة لمركز شباب السهلة الشمالية. 

شــؤون  وزيــر  اســتمع  الزيــارة  وخــالل 
الشــباب والرياضة إلى شــرح عــن من قبل 
رئيــس مجلــس إدارة مركز شــباب الســهلة 
التــي  والبرامــج  األنشــطة  عــن  الشــمالية 
قدمهــا المركز في الفتــرة الماضية ونتائج 
الشــبابية  الحركــة  علــى  األنشــطة  تلــك 
إلــى  إضافــة  المنطقــة  فــي  والرياضيــة 
المخططــات المســتقبلية للمركــز خصوصا 
فيمــا يتعلق بالبرامج واألنشــطة الشــبابية 
واالجتماعيــة  واالبتكاريــة  والرياضيــة 
واقــع  علــى  اطلــع  كمــا  والتطوعيــة، 

واحتياجــات الحركة الشــبابية والرياضية 
فــي منطقة الســهلة الشــمالية عــالوة على 
المشروعات التطويرية والمستقبلية التي 

يرغب المركز في تنفيذها. 
الشــباب  شــؤون  وزارة  أن  المؤيــد  وأكــد 
جديــدة  مرحلــة  بــدأت  والرياضــة 
وإســتراتيجية مغايــرة؛ من أجــل االرتقاء 
الشــبابية  المراكــز  فــي  العمــل  بمنهجيــة 
وجعلهــا أكثــر تأثيــرا في الحركة الشــبابية 
البحرينيــة؛ باعتبارهــا موطنا من المواطن 
ومقصــدا  الشــباب  يرتادهــا  التــي  المهمــة 

لتطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم االبتكاريــة، 
جهــد  أي  تدخــر  ال  الــوزارة  أن  مؤكــدا 
فــي ســبيل تمكيــن المراكــز الشــبابية فــي 
مختلــف محافظات المملكــة ألخذ موقعها 
رؤيتهــا  وتنفيــذ  المجتمــع  فــي  الحقيقــي 
الــذي  األمــر  الشــباب،  تجــاه  الوطنيــة 
الملــك  جاللــة  ممثــل  رؤيــة  مــع  يتوافــق 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 

اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة ضمــن مبادرات 
البرنامــج الوطنــي لتطويــر قطاع الشــباب 
البحريــن  لتكــون  “اســتجابة”  والرياضــة 
عاصمــة للشــباب والرياضــة.  وبيــن وزيــر 
الــوزارة  أن  والرياضــة  الشــباب  شــؤون 

الشــبابية  المراكــز  مــع  وبالتعــاون  تتطلــع 
األنشــطة  مضاعفــة  إلــى  المملكــة  فــي 
للشباب؛ بغية تحقيق األهداف التي تعمل 
علــى زيــادة وعيهــم وتدريبهــم بالصــورة 
المتميــزة، داعيــا مجالــس إدارات المراكــز 
الشــبابية إلى تقديم برامج نوعية جديدة 

بعيــدة عــن النمط التقليدي؛ لمنح الشــباب 
لمهاراتهــم.   الحقيقــي  التطويــر  فرصــة 
وأشــاد أيمــن المؤيــد بــدور مجلــس إدارة 
مركز شباب السهلة الشمالية في احتضان 
الشــباب وتقديم برامج متميزة وشــمولية 
المنطقــة  شــباب  اســتقطاب  مــن  تمكنــت 

وتنمية مهاراتهم االبتكارية. 

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

زيارة مفاجئة للمؤيد لمركز شباب السهلة الشمالية

جانب من الزيارة

قرر نادي فتاة العيون الكويتي االنسحاب من بطولة األندية العربية العشرين للكرة الطائرة للسيدات، التي من المقرر لها أن تقام 
بجمهورية مصر العربية خالل الفترة من 25 يناير لغاية 4 فبراير المقبل، بعد أن أرسل النادي الكويتي خطابا رسميا إلى األمانة 

العامة لالتحاد العربي يتضمن قرار االنسحاب.

وقال مســاعد مدير االتحــاد العربي للكرة 
الطائرة عادل البناء لـ “البالد ســبورت” إنه 
بعــد انســحاب النــادي الكويتــي فــإن عدد 
البطولــة ســيصل  المشــاركة فــي  األنديــة 
الالئحــة  وبموجــب  فقــط،  أنديــة   7 إلــى 
فســوف تقــام البطولــة بنظام الــدوري من 
دور واحــد، علــى أن تقــام قرعــة الترقيــم 
للفرق المشــاركة حساب نظام “برجر” قبل 
االجتماع الفني العام للفرق والذي سيعقد 
االنطالقــة  قبــل  أي  ينايــر،   26 بتاريــخ 
الفعليــة للبطولــة، علــى أن يتــم فيمــا بعــد 

إصدار جدول المباريات الجديد.
التــي  البطولــة  منافســات  قرعــة  وكانــت 
قــد  الماضــي  ينايــر   12 بتاريــخ  أجريــت 
أوقعــت نادي المحرق ممثل الكرة الطائرة 

البحرينيــة فــي المجموعــة )أ( التــي تضــم 
المصــري  واألهلــي  المصــري  ســبورتنيج 
ضمــت  فيمــا  الكويتــي،  العيــون  وفتــاة 
المجموعــة )ب( كال مــن الدفــاع الحســني 
المغربي والصفاقســي التونسي، والزمالك 

وبعــد  المصــري،  الصيــد  ونــادي  المصــري 
ســيتم  الكويتــي  العيــون  فتــاة  انســحاب 
أن مشــاركة  كمــا  جــدول جديــد،  إصــدار 
المحــرق البحرينــي لم يتــم تأكيدها حتى 

هذه اللحظة.

جانب من مراسم القرعة

إصــدار جــدول جديد بمشــاركة 7 أندية فــي بطولة مصر
انسحاب فتاة العيون الكويتي من “العربية”

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تنطلــق الجولــة الثانيــة مــن بطولــة التحمل للكارتنج 6 ســاعات يوم الســبت الموافق 26 ينايــر الجاري، بتنظيم مــن حلبة البحرين 
الدولية للكارتنج وســتنطلق المنافســات بالتأهيالت وذلك في تمام 9:50 صباحا، بينما ســينطلق ســباق التحمل في تمام الســاعة 

11:30 صباحا ولمدة 6 ساعات أي حتى 5:30 مساء، بعدها تتويج الفائزين بالسباق.

إثــارة  الجولــة  تشــهد  أن  المتوقــع  ومــن 
وتحديــا كبيرا مع تســجيل 11 فريقا حتى 
اآلن، والزال التســجيل مفتوحا للمشــاركة، 
وستشــارك الفرق بســيارات كارتنج سودي 
كارت جي تي آر 4 - 390 سي سي التابعة 
لحلبــة للكارتنــج، وســينطلق الســباق علــى 
حلبــة CIK البالــغ طولهــا 1414 متــر والذي 

يشمل 14 لفة.
ويشــارك حتــى اآلن 11 فريقــا فــي ســباق 
تشــارك  إذ  ســاعات،   6 للتحمــل  الكارتنــج 
الفرق ضمن 3 فئات وهي فئة المحترفين، 
فئــة الفــرق الوطنيــة وفئــة الشــركات، وال 
يزال باب المشــاركة مفتوحا للفرق الراغبة 
للكارتنــج،  التحمــل  لبطولــة  لالنضمــام 
ويجب أن يكون عمر المشــاركين 14 ســنة 

فما فوق.

بابكــو  فريــق  المشــاركة  الفــرق  وأبــرز 
بابكــو  لوبــس،  بابكــو  أنجنيرنــغ، 
موتورســبورت، قو بحرين، ريسنغ بحرين، 
ريســنغ بحريــن جونيورز، بنــك إثمار، أيس 

ريســنغ، بيــدل تــو ميتــل، ريدالين ريســنغ، 
وريد الين ريسنغ 2.

وســيكون دخــول الجماهير مجانــا لمتابعة 
إثارة سباق التحمل للكارتنج 6 ساعات.

جانب من المنافسات

إثــارة وتحــدي بيــر مــع تســجيل 11 فريقــا حتــى اآلن
انطالق ثاني جوالت الكارتنج 6 ساعات

سبورت

محمد الدرازي

حسن علي

تنفيذ توجيهات 
خالد بن حمد 

بتكثيف الزيارات 
للمراكز واألندية

الشــباب  شــؤون  وزيــر  وحــرص 
مبــاراة  مشــاهدة  علــى  والرياضــة 
منتخــب  أمــام  الوطنــي  المنتخــب 
كوريــا فــي الــدور 16 من منافســات 
مــع  القــدم  لكــرة  آســيا  أمــم  كأس 
أعضــاء مجلــس إدارة مركــز شــباب 
الســهلة الشــمالية ومنتســبي المركــز 

في أجواء عائلية متميزة.

 ويحضر مباراة المنتخب



تحــت رعايــة ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة رئيــس االتحــاد الملكي للفروســية وســباقات القــدرة نائب 
رئيــس المجلــس األعلــى للبيئة تنطلق صباح يوم غدًا الجمعة القادم بطولة )ألبا( لقفز الحواجز على ميدان االتحاد 
الرياضي العســكري بالرفه بمشــاركة نخبة من فرســان وفارســات المملكة من مختلف االسطبالت، حيث من المقرر 

أن تنطلق المسابقات رسميًا عند الساعة الثامنة صباحًا بمسابقتي الناشئين. 

فيصــل  الشــيخ  ســمو  أكــد  وقــد 
االتحــاد  أن  خليفــة  آل  راشــد  بــن 
الترتيبــات  بوضــع  قــام  قــد  الملكــي 
النهائيــة النطــاق البطولــة الخراجها 
بالصــورة الائقــة والتي تليــق بمكانة 
مســابقات قفــز الحواجــز البحرينيــة 
ومــا وصلــت إليه من مســتوى محلي 
ودولــي وعالمي، حيث أن ما شــهدته 
خــال  الماضيــة  األربــع  البطــوالت 
الموســم الجاري من مشــاركة واسعة 
ومنقطعــة النظيــر ومنافســات قويــة 
فــي الميــدان فــي جميــع المســابقات 
إنما هي مؤشرات على النوايا الجادة 
للفرسان واالسطبات بأن يكون هذا 
الموســم مميــزًا فنيــًا، وأن الجميع قد 
اســتعد مبكرًا لموسم مليىء باالثارة 

والتشــويق والــذي وصلنــا اليــوم فيه 
للمنتصف. 

ادارة  مجلــس  أن  ســموه  وأشــار 
االتحــاد الملكي يتابع باســتمرار وعن 
قــرب مجريــات المســابقات مــن أجل 
تطويرهــا دائمــًا وبالتنســيق مع لجنة 
بجهــود  تقــوم  التــي  الحواجــز  قفــز 
المنظمــة  اللجنــة  إلــى جانــب  كبيــرة 
بمســتويات  لارتقــاء  للمســابقات 
أن رياضــة  الفرســان، مؤكــدًا ســموه 
قفــز الحواجــز في المملكــة تعتبر من 
الرياضــات المحبوبــة لــدى الكثيريــن 
ولهــا قاعــدة واســعة، وعــدد كبير من 
الفرســان والفارســات يمارســونا، لــذا 
علــى  يحــرص  االدارة  مجلــس  فــإن 
القامــة  المثاليــة  األجــواء  تهيئــة 

الميــدان،  فــي  تنافســية  مســابقات 
والمؤشــرات فــي البطــوالت الماضية 
أوضحــت لنــا مــدى اهتمــام الجميــع 
بهذا الموســم الذي ما زال يحمل بين 

طياته العديد من المفاجآت. 
ســمو  أشــاد  شــركة  رعايــة  وحــول   
الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفــة 
البطولــة،  لهــذه  ألبــا  شــركة  برعايــة 
موضحًا سموه أن هذا الدعم سيسهم 
في تحقيق األهداف المنشــودة التي 
وضعهــا االتحــاد علــى رأس أولوياته 
لنجاح المسابقة، ولفت إلى أن وجود 
الشــركة لرعاية البطولــة يؤكد دورها 
مــع  المتواصــل  التعــاون  فــي  الرائــد 
االتحــاد، وقــدم ســموه جزيل الشــكر 
واالمتنــان لمجلــس إدارة ألبــا وعلــى 

رأســه الشــيخ دعيــج بــن ســلمان آل 
خليفــة علــى التعــاون المثمــر والبناء 
مــع االتحــاد، مؤكــدا أن هــذه الرعاية 
التعــاون  مــن  للمزيــد  بــاًب  فتحــت 

المستقبلي بين الطرفين.

اللجنة االعالمية

الــفــرســان بمستويات  تشير  الــمــاضــيــة  ــوالت  ــط ــب ال معطيات  ــد:  ــ راش ــن  ب فيصل 

منافسات مرتقبة ببطولة ألبا لقفز الحواجز غًدا

لقطة من سباق قفز الحواجز

سمو الشيخ فيصل بن راشد 

9 مدربين نالوا الرخصة الوطنية للتدريب
الذوادي: السماح للبقية بتوفيق أوضاعهم حتى الموسم المقبل 2019/2020

كشــف عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحريني للكــرة الطائرة، رئيــس لجنة التدريــب والتطوير 
محمد الذوادي عن اعتماد أســماء 9 مدربين وطنيين نالوا الرخصة الوطنية للتدريب من قبل 
لجنة المدربين التابعة للجنة األولمبية البحرينية بعد استيفائهم لجميع االشتراطات والمعايير 
الخاصة بنيل تلك الرخصة والتي تخولهم لقيادة فرق الرجال سواء في األندية والمنتخبات.

أن  ســبورت”  “البــاد  لـــ  الــذوادي  وأضــاف 
المدربين التســعة المعتمدة أسمائهم هم كا 
مــن رضــا علــي، حســن علــي، حســين جعفــر 
الجزيــري، محمد ســلمان، محمــد المرباطي، 
عيســى  خليفــة،  يوســف  عبــدهللا،  خالــد 

عبدهللا، محمد جال.
وأشــار الــذوادي بــأن اعتمــاد تلــك األســماء 
تــم بنــاء علــى االتفــاق بيــن لجنــة المدربين 
الوطنيــة التابعــة للجنــة األولمبيــة واالتحاد 
لمــن  الرخصــة  منــح  علــى  ينــص  والــذي 
يحصــل علــى التأهيــل الدولــي مــن االتحــاد 
الدولــي للكرة الطائرة بحصوله على شــهادة 

المســتوى الثانــي مــع حصولــه علــى شــهادة 
المستوى الثالث للبرنامج الوطني للمدربين 
األكاديميــة  تنظيمــه  علــى  تشــرف  والــذي 

األولمبية.
قبــل  أصــدر  االتحــاد  أن  الــذوادي  وأضــاف 
موســمين تعميما إلى كافــة األندية الوطنية 
بخصــوص تلــك المســتجدات المتعلقة بنيل 
الرخصة الوطنية للتدريب وهو ما يستوجب 
على جميع المدربين ممن لم ينالوها لتوفيق 
أوضاعهــم والعمل علــى االنخراط في دورة 
المســتوى األول والثاني التــي ينظمها مركز 
الطائــرة  الكــرة  لتطويــر  الدولــي  البحريــن 

الوطنــي  البرنامــج  إلــى  باإلضافــة  ســنويا 
للمدربين، الفتا النظر إلى أن الموسم المقبل 
2019/2020 ســيكون الموســم األخيــر لمــن 
لــم يصحــح أوضاعــه علــى أن يتــم التدقيق 
كل  لمؤهــات  وفقــا  النظــام  تطبيــق  علــى 
مدرب في موســم 2020/2021. وأشــار بأن 

االتحاد ســيقوم بين الحين واآلخر بإرســال 
تعميــم إلــى كافــة األنديــة إلخطــار مدربيهــا 
بتلــك المســتجدات بهــدف حــث أكبــر عــدد 
مــن المدربيــن الســتكمال جميــع المتطلبــات 
الخاصــة بالحصــول على الرخصــة الوطنية 

ليتمكنوا من التدريب.

من اجتماع لجنة التدريب والتطوير
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حقق فريق الرفاع الشرقي لقب كأس االتحاد البحريني لكرة القدم بعد فوزه على 
نظيره األهلي بثالثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس 

وسط حضور جماهيري جيد العدد من أنصار الناديين. 

وســجل أهــداف الشــرقي محترفه االســباني 
ايمانــول، األول عبــر ركلة جــزاء في الدقيقة 
والثالــث   )80( الدقيقــة  فــي  والثانــي   )30(
 ،)96( الدقيقــة  فــي  هاشــم  محمــد  الاعــب 
وسجل علي حسن هدف األهلي في الدقيقة 

 .)88(
لرئيــس  الثانــي  النائــب  تــوج  اللقــاء  وعقــب 

اتحــاد الكــرة علــي البوعينيــن فريــق الرفــاع 
والميداليــات  األول  المركــز  بــكأس  الشــرقي 

الذهبية واألهلي بميداليات المركز الثاني. 
لمصلحــة  انتهــى  قــد  األول  الشــوط  وكان 
االنتشــار  ظــل  فــي  ونتيجــة  أداًء  الشــرقي 
ســلس  بشــكل  هجماتــه  وبنــاء  الصحيــح 
ومتنــوع شــكل مــن خالهــا بعــض الخطــورة 

علــى مرمــى األهلــي إلــى أن أحــرز هدفه من 
ركلة جزاء “مشكوكا في صحتها”. 

فيمــا األهلــي لم يظهر بالشــكل المناســب من 
تباعــد  عليــه  وعــاب  األولــى  الحصــة  خــال 
الخطوط وافتقاده للتركيز في خط المقدمة. 
بيــن  األداء  تكافــئ  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
الفريقين مع تحســن طفيــف للكرة األهاوية 
مــع محــاوالت خجولة رغــم التغييــرات التي 
أحدثها مدربه فيما الشرقي بدا عليه التراجع 
المرتــدة،  الطويلــة  الكــرات  علــى  والتعويــل 

ونجح من إحداها في تسجيل الهدف الثاني 
عــن طريــق محترفه ايمانول مســتغا دربكة 

وأخطاء دفاعية في منطقة االهلي )80(. 

وتمكن األهلي تسجيل هدف  «
التقليص عن طريق علي حسن 

مستغال تقدم حارسه البديل 
إبراهيم لطف الله )88(. وفي الوقت 

الذي بحث فيه األهلي عن هدف 
التعديل اطلق الشرقي رصاصة 

قاتلة بتسجيله الهدف الثالث عن 
طريق البديل محمد هاشم.

الشرقي بطل كأس االتحاد لكرة القدم

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

نظمــت دائــرة تقنيــة المعلومــات باللجنــة األولمبيــة البحرينية ورشــة 
عمل مفتوحة لإلتحادات الرياضية للتعريف بكيفية استخدام الموقع 
اإللكترونــي ليــوم البحريــن الرياضــي والــذي ســيقام يــوم الثالثاء 12 
فبراير المقبل وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة تقنية 

المعلومات إلنجاح المشاركة في هذه الفعالية الوطنية.

وخال ورشــة العمل التي أقيمت 
بمقــر اللجنــة األولمبيــة بضاحيــة 
الســيف  قامــت اخصائيــة محلــل 
نظــم حاســب آلــي زينــب حســين 
بتقديــم نبــذة شــاملة عــن الموقــع 
علــى  القــدرة  ومــدى  اإللكترونــي 
الموقــع  مميــزات  مــن  االســتفادة 

وما يتضمنه من أبواب ومواقع.
كمــا تــم شــرح طريقــة اســتخدام 
علــى  البحريــن”  “شــعلة  تطبيــق 
الهواتــف النقالة وتحديــدًا أجهزة 
بنشــر  يختــص  والــذي   )apple(
الفعاليــات الرياضيــة فــي مملكــة 
ورشــة  تقــام  أن  علــى  البحريــن 

عمــل مماثلــة للــوزارت والهيئــات 
والمؤسسات الحكومية والخاصة 
واألندية والمراكز الشــبابية خال 
األسابيع القادمة بهدف استقطاب 
أكبر عدد من المشاركين لتسجيل 
خــال  مــن  وأنشــطتهم  بياناتهــم 

الموقع اإللكتروني.
كما تعتزم دائرة تقنية المعلومات 
شــهر  مــن  األول  األســبوع  فــي 
عمــل  ورشــة  اقامــة  فبرايــر 
للمتطوعين ولجنة التســجيل في 
اليوم الرياضي الستخدام الموقع 
وتأكيــد تســجيل المشــاركين فــي 

الفعاليات.

استخدام الموقع اإللكتروني لليوم الرياضي

حسن علي

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

أســدل الســتار مســاء يــوم الجمعــة الماضــي 
علــى  الجــاري  ينايــر  مــن شــهر   18 الموافــق 
)أوتوكــروس  ل  الثالــث  الســباق  منافســات 
الدوليــة  البحريــن  البحريــن( بمواقــف حلبــة 
موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط، 
حيــث شــهد الســباق الثالث مشــاركة واســعة 
مــن المتســابقين والذيــن وصــل عددهــم إلى 

51 متسابقًا ومستويات فنية عالية.
 وضمن فئات السباق فقد حقق المركز األول 
في فئة SA المتسابق أحمد بن خنين، المركز 
الثانــي رائــد حمــود وفــي المركــز الثالث جاء 
المتسابق سلمان خلف، وضمن فئة SB أحرز 
المركــز األول المتســابق عاقــب صديقي، في 
المركــز الثانــي جــاء المتســابق مــازن منصور 
وفــي المركــز الثالــث جــاء المتســابق محمــد 
العلــوي، وضمــن فئــة MA أحــرز المركز األول 

بــن عيســى آل خليفــة، فــي  الشــيخ ســلمان 
المركــز الثاني جاء المتســابق خالــد المطيري 
بــدر  المتســابق  حــل  الثالــث  المركــز  وفــي 
الشــريهي، وضمن منافســات فئة MB خطف 
المركــز األول المتســابق ســلمان محمــود، في 
المركز الثاني جاء المتســابق عيســى محمود 

وفــي المركــز الثالــث جــاء المتســابق فــارس 
المطيــري، وفــي منافســات فئــة SUA حقــق 
المركز األول المتسابق سلمان محمود، المركز 
الثاني المتســابق عيسى محمود وفي المركز 
الثالــث جــاء المتســابق رائد حمود. وســتقام 

الجولة الرابعة 14 و15 فبراير القادم.

ينظم االتحاد البحريني لرفع األثقال يوم الجمعة القادم الموافق 25 من شهر 
ينايــر الجــاري النســخة الخامســة مــن بطولــة Big Up Street Wars، حيــث 
يشارك في البطولة عدد كبير من الالعبين من مختلف أنحاء العالم، وتشرف 
علــى البطولــة لجنــة الكاليســتنكس التابعــة لالتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال 

والتي يرأسها شهاب سعيد.

عضــو  ســعيد  شــهاب  أعــرب  وقــد 
مجلــس ادارة االتحــاد البحرينــي لرفــع 
الكاليســتنكس  لجنــة  رئيــس  األثقــال 
عن ســعادته باقامة النســخة الخامســة 
الكبيــرة  الرياضيــة  البطولــة  هــذه  مــن 
نخبــة  بمشــاركة  المملكــة  أرض  علــى 
الذيــن ســيأتون  الاعبيــن  مــن  مميــزة 
مــن مختلــف أنحاء العالــم، حيث يؤكد 
ذلك األهمية الكبيرة التي باتت تحتلها 
هــذه الرياضة وانتشــارها الواســعة في 

مــع  يتماشــى  بمــا  األخيــرة  الســنوات 
توجهــات اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة 
األثقــال  لرفــع  البحرينــي  واالتحــاد 
لمختلــف  موطنــًا  المملكــة  تكــون  كــي 
مختلــف  مــن  وتســتقطبها  الرياضــات 
أنحــاء العالــم وتكــون صاحبــة الريــادة 
والتميز لما تحطى به الرياضة من دعم 
ال محدود من القيادة الحكيمة بالباد.

مــن  فــرق  البطولــة  فــي  وسيشــارك   
المغــرب،  بلغاريــا،  إســبانيا،  البحريــن، 

وتم تخصيص جوائز للفائزين بالمراكز 
طاقــم  المنافســات  وســيدير  األولــى، 
االتحــاد  قبــل  مــن  مؤهــل  تحكيمــي 
البحرينــي لرفع األثقال لضمان الحفاظ 
علــى أعلــى المعاييــر وأقصــى درجــات 

الشفافية.

المتسابقون على موعد مع الجولة الرابعة في فبراير القادم مشــاركة فــرق بحرينيــة وإســبانية وبلغاريــة ومغربيــة
مشاركة واسعة بثاني سباقات أوتوكروس البحرين Big Up Street Wars رفع األثقال ينظم بطولة

جاب من تتويج الفائزين شهاب سعيد

علي مجيد



ناصر بن حمد يستقبل منتخبنــــــــا الوطني لكرة القدم
ــة ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــ ــي ــ ــ ــال ــ ــ ــت ــ ــ ــق ــ ــ جــــــــالــــــــة الــــــمــــــلــــــك مـــــعـــــجـــــب بــــــــأدائــــــــكــــــــم وروحـــــــــــكـــــــــــم ال

علي بن خليفة يتوسط أفراد المنتخب 
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ومتابعــة ســموه الحثيثة لشــؤون المنتخبات 
الوطنيــة، معربا باســمه ونيابة عن أســرة كرة 
القــدم البحرينيــة عــن بالــغ فخــره واعتــزازه 

بهذا االستقبال.
وقال رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم إن 
كلمات ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أعطتنــا الدافــع والحافــز الكبيريــن، لمواصلــة 
خدمــة  وتكثيفهــا  مضاعفــة  بجهــود  العمــل 
لمملكــة البحريــن ورفعتها، مؤكــدا أن االتحاد 
البحريني لكرة القدم يعمل دائما على تحقيق 
تطلعات ورؤى ســموه في االرتقاء واستمرار 

عملية التطوير المنشودة.
وأكــد الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل 
خليفــة إن تحقيــق هدف ســموه في الوصول 
إلــى كأس العالــم ســيعمل عليــه الجميــع فــي 
أن  مؤكــدا  القــدم،  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
االتحــاد يعتــز ويفتخر بما يحظــى به االتحاد 
مــن اهتمــام كبيــر ومتواصــل من قبل ســموه 
لالرتقــاء بالمنتخبات الوطنيــة ووصولها إلى 

أعلى المستويات.
وثمــن رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم 
ســمو  بهــا  تفضــل  التــي  الكلمــات  مضاميــن 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة خــالل لقاء 
ســموه بالالعبين، مؤكــدا أنها أثلجت الصدور 
وعكســت مــا يحظــى بــه المنتخــب الوطنــي 
من دعم خاص واهتمام بالغ من قبل ســموه، 
مشيرا إلى أن ذلك يزيد من واقع المسؤولية 
واألمانة الواقعة على عاتقنا في سبيل العمل 

سويا نحو تحقيق هدف سموه المنشود.

علي بن خليفة يشكر مركز دبي اإلعالمي 

قــدم وفد منتخبنا الوطنــي األول لكرة القدم 
برئاســة  باإلمــارات   2019 آســيا  كأس  فــي 
رئيــس االتحــاد رئيــس الوفد الشــيخ علي بن 
خليفة آل خليفة، خالص شــكره وتقديره إلى 
مركــز دبــي اإلعالمي؛ وذلــك للحفــاوة البالغة 
التــي حظي بهــا المنتخب الوطنــي في إمارة 

دبي. 
ونــوه رئيس مجلــس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم ســعادة الشــيخ علي بن خليفة آل 
خليفة، باسمه ونيابة عن جميع أعضاء الوفد 
البحرينــي في اإلمــارات، بما قدمه مركز دبي 
اإلعالمــي وجميع مســؤوليه من جهود كبيرة 
وحفــاوة بالغــة فــي االســتقبال عكســت كــرم 
الضيافة األصيل، مؤكدا أن ذلك ليس بغريب 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  األشــقاء  علــى 

المتحدة. 
وأعــرب الشــيخ علــي بــن خليفة بــن أحمد آل 
مؤكــدا  التعــاون،  لهــذا  تقديــره  عــن  خليفــة، 
مــن  اإلماراتــي  الشــعب  أصالــة  تعكــس  أنهــا 
جهــة، وتعزز أصــر وروابط المحبــة والتعاون 

الخليجي.

إشادة باألداء

أشــاد رئيس مجلــس إدارة االتحاد البحريني 
لكــرة القدم الشــيخ علي بــن خليفة آل خليفة 
الــذي  والرجولــي  والمشــرف  القــوي  بــاألداء 
قدمــه العبــو المنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم 

فــي المبــاراة التي جمعــت المنتخب بمنتخب 
كوريــا الجنوبيــة، ضمــن منافســات دور الـــ16 
من نهائيات كأس آســيا لكرة القدم، والمقامة 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  حاليــا 
الشــقيقة، والتي تســتمر منافساتها حتى يوم 

األول من فبراير المقبل.
االتحــاد  رئيــس  لقــاء  خــالل  ذلــك،  جــاء 
البحرينــي لكــرة القدم الشــيخ علي بن خليفة 
آل خليفــة بأفــراد المنتخب فــي غرفة تبديل 
المالبــس الخاصــة بالمنتخــب، عقــب انتهــاء 
المباراة مباشرة، بحضور نائب رئيس االتحاد 
لجنــة  رئيــس  الفنيــة  للشــؤون  البحرينــي 
المنتخبــات الوطنيــة الشــيخ خالد بن ســلمان 

آل خليفة.
وقــال: “الجميــع فخور بما قدمتمــوه من أداء 
قوي ومشرف في هذه المباراة، وذلك يعكس 
حرصكــم الكبيــر علــى الظهور بهذا المســتوى 
واألداء الرجولي والبطولي في هذه المباراة، 
التي كانت مباراة فاصلة وحاســمة لمشــاركة 
األحمــر البحرينــي فــي هــذه البطولــة، فرغــم 
كســب  المنتخــب  أن  إال  الخســارة،  نتيجــة 
احتــرام الجميــع بهــذا المســتوى الكبيــر، الذي 
يرفع له القبعة، كما أننا كســبنا منتخب شــاب 
للمرحلة القادمة، وسنواصل الدعم والمتابعة 
لهــذا المنتخــب ولجميع المنتخبــات الوطنية، 
من أجل المشــاركة المشــرفة والوصول ألبعد 

نقطة في االستحقاقات القادمة”.

لقاء رئيس االتحاد اآلسيوي

التقــى رئيــس مجلس إدارة االتحــاد البحريني 
لكــرة القــدم الشــيخ علي بن خليفــة آل خليفة، 
برئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم الشــيخ 
علــى  وذلــك  خليفــة،  آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان 
هامش مباراة منتخبنا الوطني بنظيره الكوري 

الجنوبي في ثمن نهائي كأس آسيا 2019.

 بادرة طيبة

وفــي بــادرة طيبــة، قــام نائب رئيــس االتحاد 
البحرينــي لكــرة القدم للشــؤون الفنية رئيس 
لجنــة المنتخبــات  الشــيخ خالــد بــن ســلمان 
آل خليفــة بتكريــم المشــجع الصغيــر يوســف 
صديق، قبل انطالق مباراة المنتخب الوطني 
والمنتخــب الكــوري الجنوبــي، وذلــك تقديــرا 
لتفاعــل هــذا المشــجع الصغير خالل تشــجيع 
المنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم فــي المبــاراة 
التــي جمعــت المنتخــب بالمنتخــب الهنــدي، 
األولــى  للمجموعــة  االول  الــدور  ختــام  فــي 

بمنافسات هذه البطولة اآلسيوية.

حضور الجماهير البحرينية

وقــد حرصــت الجماهيــر البحرينيــة كعادتهــا 
الملعــب  مدرجــات  فــي  والحضــور  للتواجــد 
وتشــجيع المنتخــب الوطنــي خــالل مباراتــه 
حيــث  الجنوبــي،  الكــوري  المنتخــب  أمــام 
تفاعلــت الجماهيــر مــع مجريــات اللقــاء مــن 
خالل الصحيات والشيالت التشجيعية، التي 
بعثــت الحماس فــي نفوس الالعبيــن لتقديم 

األداء المشرف في هذه المواجهة.
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اســتقبل ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
وفــد منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم المشــارك فــي كأس آســيا 2019 برئاســة رئيــس 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم الشــيخ علي بن خليفة بن أحمــد آل خليفة، وبحضور نائب 
رئيس االتحاد للشؤون الفنية ورئيس لجنة المنتخبات الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة.

ونائبــه  االتحــاد  رئيــس  اســتقباله  وخــالل 
وأفراد المنتخب الوطني، أكد سمو الشيخ 
منتخبنــا  أن  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
الوطنــي صحيــح أنــه خســر أمــام منتخــب 
كوريا الجنوبية في دور ال 16، إال أنه ظهر 
بمســتوى متميــز أمام فريق قوي ومرشــح 

للقب البطولة.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
إن األداء الــذي ظهــر عليــه العبــو األحمــر 
فــي المبــاراة أرضــى الجميــع، مضيفا:”فــي 
المفــدى  الملــك  جاللــة  هاتفنــي  الحقيقــة، 
بعد نهاية المبــاراة، وجاللته معجب للغاية 
بمســتواكم، وروحكم القتاليــة العالية التي 

أظهرتموها داخل المستطيل األخضر”.
وأضاف ســموه: “لقــد خاطبت جاللة الملك 
الغيــث قطــرة، والشــباب  بدايــة  بــأن هــذا 
األكبــر  الهــدف  إلــى  بالوصــول  يوعدونــك 
العالــم،  إلــى كأس  المتمثــل فــي الوصــول 
ونحــن اليــوم بدأنــا العمــل لتحقيــق ذلــك، 
الملقــاة  فــي األمانــة  وجميعنــا مســؤولون 

على عاتقنا”.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أننــا اليــوم فتحنــا المجــال األكبــر للشــباب، 
مــن  لالســتفادة  الفرصــة  لمنحهــم  وذلــك 
مختلــف البرامج والبعثات، إليماننا بقدرته 
علــى التميز واإلبداع مثــل النماذج األخرى 

للشباب في بلدان مختلفة.
وقــال ســموه إن الفرصة موجــود لمنتخبنا 
لتقديــم األفضل ونحن لم نخرج مهزومين 
أمــام كوريــا الجنوبيــة، إنما خســرنا معركة 
من أصل معارك وحواجز متعددة تنتظرنا.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن رؤيتنــا اليــوم تتمثــل فــي الوصــول إلى 
العبــي  أن  ســموه  مؤكــدا  العالــم،  كأس 
المنتخب جزء منها، وهم الذين نأمل منهم 
تحقيــق الحلــم الــذي يراودنــي ووعدت به 

جاللة الملك المفدى.
الالعبين:”نريــد  مخاطبــا  ســموه  وقــال 
منكــم اليــوم التأكيــد علــى أن هــذا الهــدف 
أنتــم أصحاب الشــأن فيه، ومــن لوازم ذلك 
إيمانكم بقدرتكم على تحقيق هذا الهدف. 
اآلن وعدنــا جاللــة الملــك المفــدى، وأنتــم 
كالعبيــن صــار األمــر بيدكــم داخــل أرضية 

الملعب”.
وأكــد ســموه أننــا منحناكــم الثقــة الكاملــة، 
وأنتم أكثر خبرة مني في المجال الكروي، 
وأنــا بطبيعة حالي كمســؤول أعرف كيفية 
الوصــول إلى هــذا الهدف، فالطــرق كثيرة، 
جميعهــا  والجــرأة  والثقــة  عزيمتكــم  لكــن 
عوامــل يجــب أن تتوفــر لديكــم إلحــداث 
الرياضــة  مســتوى  علــى  تغييــر  خطــوة 

أجــل  مــن  قدمــا  األمــام  إلــى  البحرينيــة 
تحقيق الهدف المنشود.

ينتظرهــا  الخطــوة  ســموه:”هذه  وقــال 
نهايــة  وفــي  الرياضييــن،  وكل  الجميــع 
األمــر كل الرياضييــن يتابعــون كــرة القــدم 

باعتبارها اللعبة الشعبية األولى”.
ليــس  األمــر  صــار  ســموه:”اآلن  وأضــاف 
هوايــة، وإنمــا مهمــة وطنيــة علينــا وعلــى 
أجلهــا،  مــن  العمــل  والالعبيــن  الداعميــن 
وحــان الوقت لبــدء مهمتكــم والتفكير في 
تحقيق الهدف، ولن يعصب علينا شيء إن 

شاء هللا”.
وتابــع ســموه:”عليكم أن تكونــوا جريئيــن 
ومقاتليــن، ونحن كمســؤولين وجدنا فيكم 
الــذي  الطيــب  المســتوى  هــذا  عبــر  األمــل 
ظهرتــم عليــه، ولقــد زاد طموحــي وثقتــي 
بكــم فــي أن أراكــم فــي كأس العالــم، وإن 
شاء هللا سيتحقق الهدف وأحضر لكم في 

كأس العالم أيضا”.
لجيلكــم،  نريــده  الهــدف  هــذا  إن  وقــال 
يجــب  فالــكل  القادمــة،  األجيــال  وجميــع 
أن يســير علــى هــذا المنوال مــن منتخبات 
األولمبــي والشــباب وغيرهــا، ونحن جميعا 

نسير تحت خط واحد وقيادة سليمة.
وأوضــح ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة، أن لدينا الجوهر المتمثل في أبناء 
هــذا البلــد، وغالبيتكــم تلعبون فــي الدوري 
المحلــي، كمــا أن حبكــم وثقتكــم وغيرتكم 
علــى هــذا البلــد تؤكــد أنكــم قــادرون علــى 

تأدية المأمول منكم.
وقــال ســموه إن مــا عليكــم قدمتــوه فــي 
كأس آســيا، ولقد خرجتم رافعي الرؤوس، 
االطمئنــان  بعثتــم  ســموه:”لقد  مضيفــا 
لالســتثمار  أهــل  أنكــم  فــي  نفســي  فــي 
فيكــم، خصوصــا أننــا بحاجة لفريــق يتميز 
باللمســات الفنيــة المتميزة وحــب االنتماء 

وروح الفريق الواحد.
وزادنــي  لعبكــم،  شــاهدت  وتابع:”لقــد 
الملعــب، وأنــا  إصــرارا مــا أظهرتمــوه فــي 
على اســتعداد للتصريــح 20 مرة في ثقتنا 
برجالنــا للوصول إلى كأس العالم، ونحتاج 
اآلن  ونعاملكــم  بأنفســكم،  لثقتكــم  كذلــك 
كأبطال ومحترفيــن يعرفون هدفهم جيدا 

ويعرفون لعبتهم كذلك”.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن القيادة اليوم تحتاج إلى شــخص يفهم 
شــأن الالعــب ويكون مضــرب المثل، وقال 
ســموه أنا شــخصيا حينما اســتأذنت جاللة 
الملــك فــي العــام 2018 لتســمية العام بعام 
الذهب لم أتردد أو أتراجع، بل زدت عزيمة 
وإصــرارا وتمكنــا من تحقيــق أكبر عدد من 

الميداليات فــي تاريخ مملكة البحرين عبر 
الحصــول علــى 252 ميداليــة ذهبية دولية 
وقارية وبطوالت معترف بها دوليا، عالوة 
علــى أكثــر مــن 190 ميداليــة فضيــة وأكثر 

من 160 ميدالية برونزية.
وقــال ســموه إن العامل النفســي لعب دورا 
مهمــا فــي تحقيق شــعار عــام الذهب فقط، 
فقــد كان الالعبــون يندبــون أنفســهم حــال 
تحقيقهــم ميداليــة غيــر الذهبيــة، واليــوم 
الالعبــون يحتفلون بالذهــب فقط، وتمكن 
مــن عكــس هــرم الميداليــات وتحقيق أكبر 

عدد من الميداليات على مستوى الذهب.
وأكــد ســموه أن العامــل النفســي مهــم، كما 
للثقــة والجرأة دور فــي تحقيق اإلنجازات 

أيضا.
وقــال ســموه إننــا نعتمــد فــي هدفنــا علــى 

دورة متكاملــة مــن طاقــم يســند الالعبين، 
 2022 فــي  فصاعــدا  اليــوم  مــن  ونحــن 
و2026 و2030 نريــد أن نســير علــى نفــس 
المنوال، إذ أننا نريد أن تستمر األجيال في 

االندفاع نحو تحقيق الهدف المنشود.
وقــال ســموه مخاطبــا الالعبين:”أنتم جزء 
مــن هــذه الخطــة، ورفــع ســمعة البحريــن 

عاليا، وأنتم خير من يمثلنا”.
وأكــد أننــا ســنعيد النظر مع رئيــس االتحاد 
باعتبــاره صاحــب  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
مشــوار  تعزيــز  لكيفيــة  االختصــاص، 
بهويــة  قــوي  فريــق  وتكويــن  المنتخــب 
قويــا  دعمــا  مدعومــا  ويكــون  بحرينيــة 
نتمكــن مــن خالله تجــاوز جميــع الحواجز، 
فالالعبــون أمــام مهمــة جهاد للوطــن ورفع 

سمعته.

إدارة  مجلــس  رئيــس  أعــرب  ذلــك،  إلــى 
االتحــاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي 
بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة عــن بالــغ 
الفخر واالعتزاز باإلشــادة الملكية السامية 
التــي تحصــل عليها المنتخــب الوطني عبر 
كلمــات جاللــة الملــك المفــدى التــي نقلهــا 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبية 
بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة 
آل خليفــة ألفــراد المنتخــب الوطنــي بعــد 
المبــاراة أمــام كوريــا الجنوبية فــي دور ال 

16 لكأس آسيا.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأشــاد 

بــن  علــي  الشــيخ  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
باســتقبال  خليفــة،  آل  أحمــد  بــن  خليفــة 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبية 
بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة 
آل خليفــة لوفــد منتخبنــا الوطنــي األول، 
مؤكــدا أن االســتقبال مؤشــر علــى الرعاية 
الملكية السامية التي يحظى بها المنتخب 
الوطنــي. وقــال الشــيخ علي بــن خليفة بن 
أحمد آل خليفة إن اســتقبال ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لوفــد منتخبنــا 
الوطنــي فــي دبــي يعكــس حــرص ســموه 
البحرينيــة  الرياضــة  دعــم  علــى  الكبيــر 
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تمييز عرقي
قالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إن بطل المسابقة باريس سان جيرمان سيدفع غرامة 
بقيمــة 100 ألــف يــورو )113590 دوالرا( بعــد أن ارتكــب كشــافو النــادي مخالفــات فــي تصنيــف 

الالعبين القّصر على أساس أصولهم العرقية.

التأديبيــة  اللجنــة  أن  الرابطــة  بيــان  وأوضــح 
بالمؤسسة اتخذت قرارها بعد االستماع ألقوال 
مسؤولين سابقين بالنادي في الفترة بين 2013 

و2018 والمدير العام للنادي جان كلود بالن.
ونفى النادي في وقت سابق علمه بوجود نظام 
تســجيل لالعبين على أســاس العرق بما يخالف 

القوانين.
إلــى  يســتند  الــذي  “ميديابــارت”،  موقــع  وذكــر 
مزاعم واردة في وثائق تعرف باسم ”تسريبات 
كــرة القدم“، أن ســان جيرمــان كان يطلب حتى 

تســجيل  المواهــب  كشــافي  مــن   2018 ربيــع 
األصــول العرقيــة لالعبيــن ضمن 4 فئــات وهي 
فرنســي ومن شــمال إفريقيا ومن الهند الغربية 

وإفريقي أسود.
الــذي  الفرنســي  للقانــون  مخالفــة  هــذه  وتعــد 
يحظــر جمــع معلومــات شــخصية تكشــف عــن 

العرق أو األصول العرقية لألفراد.
علــى صعيــد آخــر، يســعى نــادي العاصمــة، إلــى 
تعزيــز صفوفــه مــن نظيــره نابولــي اإليطالــي، 

خالل فترة االنتقاالت الشتوية الجارية.

تأهل ديوكوفيتش

وكاالت

أن  ســبورت  ســكاي  شــبكة  ذكــرت 
يواصــل  جيرمــان  ســان  باريــس 
الضغط على نظيره نابولي، من أجل 
البرازيلــي  علــى خدمــات  الحصــول 

َاالن.
وأضافــت الشــبكة أن نابولــي طلــب 
120 مليــون يــورو،  الحصــول علــى 
فيمــا  آالن،  خدمــات  عــن  للتخلــي 
الفرنســي،  العاصمــة  فريــق  يعــرض 
نحــو 80 مليــون يــورو لضــم الالعب 

البرازيلي بجانب المكافآت.
وال يســتطيع باريــس ســان جيرمان، 
دفــع مبالــغ كبيرة فــي الصفقات، في 
اللعــب  قواعــد  بكســر  اتهامــه  ظــل 

المالي النظيف.
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كأس آسيا
ربع النهائي

فيتنام
الصين

اليابان
ايران

16.00
19.00

كأس الرابطة اإلنجليزية
إياب نصف النهائي

توتنهامتشيلسي 22.45

كأس ملك اسبانيا
ذهاب ربع النهائي

اسبانيول
ر مدريد

بيتيس
جيرونا

21.30
23.30

بلــغ الصربــي نوفاك ديوكوفيتــش المصنف أول نصف نهائي بطولة أســتراليا 
المفتوحــة لكــرة المضــرب، أولى بطــوالت الغراند ســالم األربع الكبــرى، للمرة 
الســابعة فــي مســيرته، وذلك بفوزه علــى الياباني كي نيشــيكوري الثامن 6-1 

و1-4 ثم باالنسحاب؛ بسبب إصابة في فخذه األيمن.

النســختين  بطــل  خــروج  وبعــد 
السابقتين السويســري روجيه فيدرر 
ألكســندر  الشــاب  واأللمانــي  الثالــث 
زفيريف الرابع من ثمن النهائي، زالت 
معظــم العقبــات مــن طريــق الصربــي 
الســاعي إلى االنفراد بالرقم القياسي 
فــي عــدد األلقــاب فــي ملبــورن الــذي 
القــاب   6( السويســري  مــع  يتقاســمه 

لكل منهما(.
 31 البالــغ  الصربــي  أمــام  يبــق  ولــم 
عامــا، الــذي حجــز بطاقتــه إلى نصف 

علــى  فقــط  دقيقــة   49 بعــد  النهائــي 
بدايــة مواجهتــه الســابعة عشــرة مــع 
الصربــي  علــى  الفائــز  نيشــيكوري 
مرتيــن فقــط )عامــي 2011 و2014(، 
عمليــا ســوى المصنف ثانيا اإلســباني 
رافايــل نــادال )32 عاما( الــذي يلتقي 
الخميــس فــي دور األربعــة اليونانــي 
ســتيفانو تسيتســيباس الــذي أقصــى 
فيــدرر فــي الــدور الرابــع واالســباني 
ربــع  فــي  أغــوت  باوتيســتا  روبرتــو 

النهائي.
ويلتقي ديوكوفيتش، الضامن استمراره في صدارة تصنيف المحترفين بعد  «

البطولة األسترالية التي توج بلقبه السادس األخير فيها العام 2016 قبل 
أن يودع في مشاركتيه التاليتين من الدورين الثاني والرابع، في دور األربعة 

الفرنسي لوكا بوي الـ28 والفائز األربعاء على الكندي ميلوش راونيتش 
نوفاك ديوكوفيتش السادس عشر 6-7 )4-7( و3-6 و7-6 )7-2( و6-4.

وكاالت

وكاالت

اســتأنفت الشــرطة فــي جزيرة غورنســي البريطانيــة عملية البحث األربعــاء عن الطائــرة المفقودة التي 
كانــت تقــل المهاجــم األرجنتينــي إيميليانو ســاال، المنتقــل حديثا من نانت الفرنســي إلى كارديف ســيتي 

الويلزي المشارك في الدوري اإلنكليزي الممتاز.

وتعمــل فــرق اإلنقــاذ علــى أســاس فرضيــة أن ســاال 
ميــت بعــد العثــور علــى حطــام الطائــرة الســياحية 
الصغيــرة التــي اختفت عن الرادار علــى بعد حوالي 

20 كلم شمالي غورنسي ليلة االثنين.
وأكــدت الشــرطة األربعــاء “لقــد اســتأنفنا البحــث”، 
موضحــة “أقلعــت طائرتان وســتبحثان فــي منطقة 
مســتهدفة نعتقــد أنها أعلى احتمــال للعثور على أي 
شيء، بناء على مراجعة المد والجزر والطقس منذ 

اختفائها )الطائرة(”.
وواصلــت “ســيتم البحــث مــن الجــو فــي المناطــق 
القريبــة(  )الجزيــرة  ألديرنــي  حــول  الســاحلية 

والصخور والجزر”.
وســاال الــذي وقع الســبت عقــد انتقاله مــن نانت الى 
كاريــف في صفقة قياســية لألخيــر بلغت 17 مليون 
يــورو، كان عائــدا إلــى كارديــف مــن نانــت على متن 

طائرة من طراز “بايبر بيه أيه 46 ماليبو”.
وأظهــر األرجنتينــي البالــغ 28 عاما قلقه بشــأن هذه 
الطائرة، وفقا لرســالة صوتية عبر تطبيق “واتساب” 

أرســلت إلــى األصدقــاء واألقارب قال فيها بحســب 
ما نشــرت وسائل اإلعالم األرجنتينية “أنا على متن 
طائــرة تبدو أنها ســتتفكك وأنــا ذاهب إلى كارديف. 
إذا لــم تصلكــم أي أخبــار عنــي فــي غضــون ســاعة 
ونصــف، فــال أعــرف مــا إذا كانــوا سيرســلون أناســا 
للبحــث عنــي، ألنهــم لــن يجدوننــي. أبــي، أنــا خائف 

للغاية”.
وذكرت شــرطة غورنســي أن عملية بحث اســتمرت 
15 ســاعة الثالثــاء وغطت منطقة مســاحتها 1555 
مــن  “عــددا  ورصــدت  القنــاة  فــي  مربعــا  كيلومتــرا 
األشــياء الطافيــة في المياه”، مضيفــة “لم نعثر على 
أي عالمــات تتعلــق بمــن كانــوا على متنهــا. إذا كانوا 
هبطــوا علــى الميــاه، فــإن فــرص النجــاة فــي هــذه 

المرحلة هي لسوء الحظ ضئيلة”.
نــادي نانــت الــذي تركه ســاال لالنضمام إلــى كارديف 
ســيتي، ألغــى تدريبــه صبــاح الثالثــاء فــي جونليير 
بالتوقيــت   8:15 الســاعة  الالعبــون  وصــل  حيــث 
المحلــي )7:15 توقيــت غرينيتــش( لتنــاول اإلفطار، 

وتلقــوا الخبــر. تــم تأجيل مبــاراة النــادي التي كانت 
مقررة األربعاء ضد سانوا سانت غراتيان في الدور 
الرابــع لمســابقة الــكأس المحلية، إلى األحــد المقبل. 
وتــم إعــالن خبــر فقــدان الطائــرة اإلثنيــن حوالــي 
بــرج  وأكــد  اإلنجليــزي.  بالتوقيــت   8,20 الســاعة 
المراقبــة الجويــة فــي غورنســي أن طائرة ســياحية 
اختفــت عــن الــرادارات وعلى متنها شــخصين دون 

أن تحدد هويتهما.
وأكــدت مصــادر الشــرطة الفرنســية باكــرا الثالثــاء 
ومــن بعدهــا اإلدارة العامــة للطيــران المدنــي ظهــرا 
أن طائــرة ســياحية صغيــرة توجهــت مــن نانت إلى 

كارديف اختفت وعلى متنها المهاجم األرجنتيني.

وبحســب المراقبيــن الجويين في غورنســي، طلبت 
الطائــرة التــي كانــت تطير فــي البداية علــى ارتفاع 
5000 قــدم، الهبــوط وكانــت تتحــرك علــى ارتفــاع 

2300 قدم عندما اختفت عن الرادار.
وعــاد ســاال اإلثنيــن الــى مركــز “جونيلييــر” الخــاص 
بتماريــن نانت، ألخذ آخر حوائجه، وقد نشــر النادي 
الفرنســي عبر “تويتر” صورة لالعب محاطا بزمالئه 

السابقين.
والصورة األخيرة لساال في حسابه على  «

انستغرام كانت له بصحبة زمالئه في نانت، 
أرفقها بعبارة باللغة اإليطالية “ال ألتيما 

تشياو”، أي الوداع األخير.

إيميليانو ساال

استمرار البحث عن ساال

sports@albiladpress.com
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وكاالت

قــال جوليــان وينتــر، الرئيــس التنفيــذي لهيدرســفيلد 
أمــس  اإلنجليــزي،  الــدوري  ترتيــب  متذيــل  تــاون، 
األربعــاء، إنَّ النــادي لــن يكــون مجبــًرا علــى بيــع أبــرز 

العبيه، في حال الهبوط من البطولة هذا الموسم.
ويتذيل هيدرســفيلد، ترتيب المســابقة برصيد 11 نقطة 
من 23 مباراة متأخًرا بفارق 10 نقاط عن منطقة األمان، 

وانفصل عن مدربه ديفيد فاجنر، األسبوع الماضي.
وتعاقــد النــادي مع يان زيفرت، مدرب الفريق الثاني في 

بوروسيا دورتموند األلماني، قبل يومين ليحل محله.
ونقلــت صحيفــة “تليجراف” عن وينتر قوله “حتى أكون 
صريًحــا هــذا النادي تــم إعداده للصعود للــدوري الممتاز، 

وسيتم إعداده أيًضا عندما ال يكون في المسابقة”.
وأضاف “حافظنا على البقاء في الموســم الماضي وكان 
أمــًرا رائًعــا. لكن نعرف أنه في حــال الهبوط، فلن تحدث 

أزمة في الفريق. لن نستغني عن أبرز العبينا”.

وستكون أول مباراة يقودها زيفرت عندما  «
يستضيف إيفرتون بالدوري في 29 من الشهر 

الحالي.

هدرسفيلد يتماسك

وكاالتوكاالتوكاالت

قــاد راســل وســتبروك فريقــه أوكالهومــا ســيتي ثاندر للفــوز على ضيفه 
بورتالنــد ترايــل باليــزرز 114-123 بتســجيله “تريبــل دابــل”، فيمــا حقــق 
تورونتو رابتورز فوزه الـ 36 هذا الموســم بتغلبه على ســاكرامنتو كينغز 

105-120، في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.

 29 بـــ  المبــاراة  وســتبروك  وأنهــى 
نقطــة و10 متابعــات و14 تمريــرة 
بــول  زميلــه  كان  فيمــا  حاســمة، 
جورج أفضل مسجل مع 36 نقطة.
ولقــي وســتبروك وجــورج مســاندة 
ســتيفن  النيوزيلنــدي  مــن  كل  مــن 
أدامــس وتيرانــس فيرغوســن )14 
أضــاف  بينمــا  منهمــا(،  لــكل  نقطــة 
األلمانــي دنيــس شــرودر 13 نقطــة 
فــي 22 دقيقــة قضاهــا علــى أرض 

الملعب.
علــى  رابتــورز  تورونتــو  وفــاز 
 ،120-105 كينغــز  ســاكرامنتو 
محققــًا فــوزه الـــ 36 الموســم، علــى 
الرغــم مــن إراحتــه لنجمــه كاوهــي 

لينارد.
وفــاز داالس مافريكــس على لوس 
بفضــل   106-98 كليبــرز  أنجليــس 
17 نقطــة لدنيــس ســميث جونيور، 
غيــاب  بعــد  المالعــب  إلــى  العائــد 
لفترة أســبوع بسبب آالم في الظهر 
وفيــروس في المعــدة، بينما أضاف 
 17 دونســيتش  لــوكا  الســلوفاني 

وهاريسون بارنز 20 نقطة.
وقاد كارل - أنتوني تاونز فريقه  «

مينيسوتا تمبروولفز للفوز 
على مضيفه فينيكس صنز 

متذيل ترتيب المنطقة الغربية 
91-118، بتسجيله 25 نقطة و18 

متابعة.

واصــل الدولــي المصــري محمــد صــالح، نجم نــادي ليفربــول اإلنجليــزي، إثارة 
الجدل بتصرف جديد.

ونشــر صــالح، تغريــدة مبهمة، يوم الثالثاء، عبر حســابه على موقع تويتــر، قال فيها “قرار 
2019، حــان وقــت التواصــل الحقيقــي”. وفــي صبــاح يوم األربعــاء، لم يعد حســاب النجم 
المصري موجوًدا، مع ظهور رسالة “عذًرا هذه الصفحة غير موجودة” عند محاولة الدخول 
إلــى صفحــة محمــد صــالح علــى موقــع التواصــل االجتماعي تويتــر. وبات الالعــب محمد 
صــالح، مثيــًرا للجــدل فــي تغريداتــه األخيــرة، حيــث قام في أكثــر من مــرة، بحذف بعض 

التغريدات، لكن هذه المرة قام بحذف حسابه أو تعطيله مؤقًتا.
وعلق أحد متابعي صالح على حذف حسابه بقوله “إلى أين ذهب؟”، وآخر سأل صالح في 

تغريدته األخيرة “التواصل سيكون مع من؟”.

كشــف تقريــر إســباني، أمــس األربعــاء، 
عــن أزمــة جديدة مرتقبة داخل أســوار 
الفريــق،  بقائــد  تتعلــق  مدريــد،  ريــال 

سيرجيو راموس.
وقالت وسائل اعالم، إن القائد راموس 
يريــد تجديد عقده مــع الفريق الملكي، 
يــورو  مليــون   18 إلــى  راتبــه  وزيــادة 
 10 يتقاضــى حالًيــا  أنــه  علًمــا  ســنوًيا، 

ماليين يورو.
وأشــارت التقاريــر إلــى أن إدارة ريــال 
مدريــد لــم تعجبهــا الكلمات التــي أدلى 
عندمــا  أخيــرا،  رامــوس  ســيرجيو  بهــا 
ارتبط أنطونيو كونتي بتدريب الفريق 
الملكــي، خلًفــا للمــدرب الُمقــال جوليــن 

لوبيتيجي.
ال  “االحتــرام  وقتهــا  رامــوس  وقــال 
ُيفرض بالقوة، بل ُيكتســب”، في إشارة 
ألســلوب  المبدئــي  لرفضــه  واضحــة 

كونتي.

فــي  لرامــوس  مشــكلة  آخــر  وكانــت 
التدريبــات، عندمــا قــام بضــرب الكــرة 
بشــكل متعمــد أكثر من مرة فــي زميله 
الشاب ســيرجيو ريجيلون، إضافة إلى 

أنه ال يتحدث مع إيسكو.
يذكــر أنه في أكتوبــر 2017، جدد ريال 
مدريــد عقــد ســيرجيو رامــوس حتــى 

صيف العام 2021.

أزمة مرتقبةصالح يثير الجدلتألق وستبروك

آخر تغريدة بحساب محمد صالح

سيرجيو راموس
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طارق البحار

بعــد النجــاح الكبيــر فــي فيلــم Bohemian Rhapsody والــذي قــدم فيــه دور المغنــي 
الراحل فريدي ميركوري وفرقته كوين ترشح الممثل األميركي ذو األصول المصرية 
رامــي مالــك، لجائــزة األوســكار بفئة أفضل ممثل عن دوره بالفيلــم الغنائي الرائع الى 

جانب كال من كريستيان بيل، فيجو مورتينسين، برادلي كوبر، ويليام دافو.

ومــع بدايــات العــام الحالــي حقــق رامــي 
ممثــل  كأفضــل  جلــوب  جولــدن  جائــزة 
بفيلــم درامــي هــذا الشــهر، وترشــح أيضــا 
لفنــون  البريطانيــة  األكاديميــة  لجوائــز 
الســينما والتلفزيــون “بافتا”. الترشــيحات 
ضمــت ايضــا مــن العــرب الفيلــم اللبنانــي 
ناديــن  المبدعــة  للمخرجــة  ناحــوم”  “كفــر 
باللغــة غيــر  الناطقــة  لبكــي بفئــة األفــام 
اإلنجليزية، في ثاني مشاركة للبنان بحفل 
جوائز األوســكار للعام الثاني على التوالي 
وتــدور أحداثه في إحدى المناطق التابعة 
أزمــات  تحــت  تقــع  التــي  العربــي  للعالــم 
سياسية واجتماعية طاحنة، يتتبع الفيلم 
حيــاة طفل يعيش في قرية فقيرة، ويقرر 
التمــرد علــى نمــط الحياة الــذي يخضع له، 
دعــوى قضائيــة ضــد  برفــع  يقــوم  حيــث 
للمنافســة  الفيلــم  اختيــار  وتــم  والديــه. 
علــى الســعفة الذهبيــة فــي مهرجــان كان 
الســينمائي العــام الماضــي، وفــاز بجائــزة 
لجنــة التحكيــم الخاصــة، ، وذلــك بعــد ان 
الصــور  وعلــوم  فنــون  أكاديميــة  كشــفت 
ترشــيحات  قائمــة  “أوســكار”،  المتحركــة 
جوائزهــا الســنوية رقــم 91، والتي ســوف 
يتــم توزيع جوائزها في 24 فبراير المقبل 

وهي كالتالي:

أفضل فيلم

Black Panther
BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody
The Favourite

Green Book
Roma

A Star Is Born
Vice

أفضل ممثلة

”Roma“ ياليتزا أبرسيو عن فيلم
”The Wife“ جلين كلوز عن فيلم

”The Favourite“ أوليفيا كولمان عن فيلم
”A Star Is Born“ ليدي جاجا عن فيلم

 Can You Ever“ ميليسا مكارثي عن فيلم
”Forgive Me

أفضل ممثل

”Vice“ كريستيان بيل عن فيلم
”A Star Is Born“ برادلي كوبر عن فيلم

 At Eternity’s“ فيلــم  عــن  دافــو  ويليــام 
”Gate

Bohemian Rhap� “رامــي مالك عن فيلم 
”sody

”Green Book“ فيجو مورتينسين عن فيلم

أفضل ممثل مساعد 

”Green Book“ ماهرشاال علي عن فيلم
”BlacKkKlansman“ آدم درايفر عن فيلم

”A Star Is Born“ سام إليوت عن فيلم
 Can You“ ريتشــارد إي جرانــت عن فيلــم

”Ever Forgive Me
”Vice“ سام روكويل عن فيلم

أفضل ممثلة مساعدة

”Vice“ إيمي آدامز عن فيلم
”Roma“ مارينا دي تافيرا عن فيلم

 If Beale Street“ ريجينــا كينــج عــن فيلــم
”Could Talk

”The Favourite“ إيما ستون عن فيلم
”The Favourite“ راشيل وايز عن فيلم

أفضل إخراج

”BlacKkKlansman“ سبايك لي عن فيلم
”Cold War“ بافل بافليكوفسكي عن فيلم
The Fa� “يورجــوس النثيموس عن فيلــم 

”vourite
”Roma ألفونسو كوارون عن فيلم

”Vice“ آدم مكاي عن فيلم

أفضل سيناريو أصلي

The Favourite
First Reformed

Green Book
Roma

Vice

أفضل سيناريو مقتبس

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman
Can You Ever Forgive Me؟

If Beale Street Could Talk
A Star Is Born

أفضل تصوير سينمائي

Cold War
The Favourite

Never Look Away
Roma

A Star Is Born

أفضل موسيقى تصويرية

BlacKkKlansman
Black Panther

If Beale Street Could Talk
Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

أفضل مكياج وتصفيف شعر

Border
Mary Queen of Scots

Vice

أفضل مونتاج 

BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody

Green Book
The Favourite

Vice

أفضل تصميم أزياء

Ballad of Buster Scruggs

Black Panther
The Favourite

Mary Poppins Returns
Mary Queen of Scots

أفضل مونتاج صوت

Black Panther
Bohemian Rhapsody

First Man
A Quiet Place

Roma

أفضل مزج أصوات

Black Panther
Bohemian Rhapsody

First Man
Roma

A Star Is Born

أفضل أغنية أصلية

Black Pan�“ مــن فيلــن ”All The Stars“
”ther

”RBG“ من فيلم ”I’ll Fight“
 ”The Place Where Lost Things Go“

”Mary Poppins Returns“ من فيلم
”A Star Is Born“ من فيلم ”Shallow“

 When A Cowboy Trades His Spurs“
 The Ballad of“ فيلــم  مــن   ”For Wings

”Buster Scruggs

أفضل فيلم أجنبي

كفر ناحوم - لبنان
Cold War - بولندا

Never Look Away - ألمانيا
Roma - المكسيك

Shoplifters - اليابان

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Animal Behaviou
Bao

Late Afternoon
One Small Step

Weekends

أفضل فيلم رسوم متحركة 

Incredibles 2
Isle of Dogs

Mirai
Ralph Breaks the Internet

Spider�Man: Into the Spider�Verse

أفضل تصميم إنتاج

Black Panther
First Man

The Favourite، “ Fiona Crombie، Al-“
ice Felton

Mary Poppins Returns
Roma

أفضل مؤثرات بصرية

Avengers: Infinity War
Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

أفضل فيلم قصير

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

أفضل فيلم وثائقي قصير

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence

أفضل فيلم وثائقي

Free Solo

Hale County This Morning

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

رامــي مالك عــن Bohemian Rhapsody ونادين لبكي عــن  “كفر ناحوم”

قائمة ترشيحات األوسكار 2019

وصل فيلم “عن اآلباء واألبناء” للمخرج السوري طالل ديركي للقائمة النهائية 
لألوســكار فــي فئة “أفضــل فيلم وثائقي طويل”، التــي يتنافس ضمنها فيلمان 

من بريطانيا وفيلمان من الواليات المتحدة.

اآلبــاء واألبنــاء”  “عــن  فيلــم  ويســلط 
الضــوء علــى واقــع الحــرب الســورية 
وتأثيــر المعارك العنيفــة على األطفال 
خــال  مــن  طفولتهــم،  ُســلبت  الذيــن 
قصــة أب ســوري يقاتل ضمن صفوف 
“جبهــة النصــرة”، ويحــاول أن يجعــل 
من أبنائــه مقاتلين، وبالتفاصيل تدور 
قصة الفيلم حول الخافة اإلســامية 
التــي كان يحلــم بهــا والــد الطفليــن ” 

أيمن وأسامة ” وينجح المخرج طال 
ديركي في نقل الصورة والمعنى لحلم 
هذا األب المتشــدد دينيا ومعاملته مع 

اطفاله.
وكانــت الســلطات األمريكيــة امتنعت 
لمخــرج  تأشــيرة دخــول  إصــدار  عــن 
الفيلــم الــذي يعيــش حاليا فــي ألمانيا 
فــي  إياهــا  ومنحتــه  عــادت  لكنهــا 

منتصف يناير.

“عن اآلباء واألبناء” السوري في األوسكار

نادين لبكيرامي مالك

تــم ترشــيح فيلــم “غوتــي” للنجم جون ترافولتــا والرئيس األميركــي دونالد ترامب 
لجوائز رازي ألسوأ فيلم وأسوأ ممثل لعام 2018.

أما الفيلم الكوميدي الجديد عن المحقق 
وواتســون”  “هولمــز  هولمــز  شــارلوك 
)هولمــز آند واتســون( فحصل على ســتة 
ترشــيحات عند اإلعان عن الترشيحات 
االثنيــن وبينها ترشــيحات لبطلي الفيلم 
ويــل فيريــل وجــون رايلــي “إلضرارهمــا 
بصورة اثنين من أحب الشــخصيات في 

األدب”.
وبــدأت جوائــز رازي عــام 1980 كجوائز 
مضــادة لألوســكار أرفــع جوائــز الســينما 

العالمية.
مؤســس جوائــز  ويلســون  جــون  وقــال 
رازي في بيان “مع اضطراب البورصات، 
وانــدالع  الرئيــس،  مســاءلة  واحتمــال 
فيضانــات  وحــدوث  غابــات،  حرائــق 
وجرائــم قتــل جماعــي بالرصــاص، كان 

2018 مليئا بالكوارث... ثم جاءت أفام 
العام الماضي”.

وحصــل ترامــب علــى ترشــيحين ألســوأ 
ممثــل عــن ظهوره كرئيس فــي الفيلمين 
الوثائقييــن “مــوت أمــة” )ديــث أوف إيه 
للمخــرج   )11/9 و)فهرنهايــت  نيشــن( 

مايكل مور.
وحصــل فيلــم “غوتــي” الذي يــدور حول 
زعيــم مافيــا راحل في نيويــورك ويقوم 
علــى  المتعــود  ترافولتــا  جــون  بــدوره 
الحصــول علــى أحســن وأرفــع الجوائــز 
والتتويجات على ســتة ترشيحات بينها 
أسوأ فيلم وأسوأ سيناريو وأسوأ ممثل. 
الترشــيحات  علــى  التصويــت  ويجــري 
والفائزيــن عبــر اإلنترنت من حوالي ألف 

عضو في رازي من 24 دولة.

أسوء األفالم في 2018

فيلم “غوتي”
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تثار حولك ضجة كبيرة، ويبدأ التدقيق في األمور.

ليس أمامك إال االنتظار حتى هدوء العاصفة.

التعاطي بشكل غير صحيح مع حالتك الصحية.

حاول أن تفعل األمور بطريقة تضمن لك نجاح.

عتبك كبير على من حولك بسبب تقصيرهم.

المطلوب مراجعة الطبيب خوًفا من انعكاسات الحقة.

تمارس سحًرا كبيًرا وتصغي إلى ما يقولونه.

فّكر ملًيا في وضعك الصحي المتقلب، واختر الحل.

ثابر على ما تقوم به حالًيا من خطوات تمهيدية.

يمكنك االستفادة من خبرة اآلخرين.

ال تكون مرتاًحا هذا اليوم بسبب كثرة المشكالت.

تتبّدل معطيات كثيرة في العمل وتتلقى اقتراًحا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

24 يناير

 1924
- تغيير اسم مدينة 
سانت بطرسبرغ 
إلى لينينغراد. 
وهي مدينة 
روسية تقع 

في شمال 
غرب روسيا في دلتا 

نهر نيفا.

أعلن المخرج جيسون 
ريتمان، ابن مخرج السلسلة 

األصلية لفيلم الكوميديا 
Ghost- ”واإلثارة الشهير 

busters”، أنه سيكون هناك 
جزء ثالث مكمل ألحداث 
الجزء الثاني للفيلم الذي 

عرض في عام 1989.

tariq.albahar
@albiladpress.com

فن العمــارة والطبيعــة والبورترية بمشــاركة 19 فوتوغرافيا

افتتاح معرض التصوير السنوي 2019

لنــادي التصويــر  الســنوي  المعــرض  المحيميــد  التشــكيلية علــي  للفنــون  البحريــن   افتتــح رئيــس جمعيــة 
الفوتوغرافي، مساء يوم األحد الماضي بمقر الجمعية في البديع، ويستمر المعرض حتى 31 يناير الجاري. 

وفــي هــذا الســياق صرحــت رئيــس نــادي 
آل  حســن  بنــت  حنــان  الشــيخة  التصويــر 
خليفــة أن هــذا المعرض أقيم بمشــاركة 19 
فنــان وفنانــة مــن أعضــاء النــادي، ويضــم 
عــددا مــن األعمــال الفنيــة المتنوعــة الــذي 
جســد خاللهــا المصوريــن الحيــاة اليوميــة 
وفن العمارة والطبيعــة والبورتريه، إضافة 
لعــدد مــن الصور التي حصــدت على جوائز 
إقليميــة وعالمية، وتتميز هذه األعمال في 
المعــرض بتنوع طــرق عرضها بين الطباعة 
الملونــة واللــون األحــادي، والطباعــة علــى 

الخشب واألثاث بطريقة فنية جذابة. 
الســنوي  التنظيــم  مــن  الهــدف  أن  مؤكــدة 
للمعــرض يأتــي لتشــجيع المصوريــن علــى 
مواصلــة إبداعهم، وإلطــالع المهتمين على 
تجارب فنية متنوعة، وذلك بشكل متجدد 
يواكــب التطــورات العالميــة التــي تحــدث 
ســنوًيا فــي هــذا المحفــل، ممــا يســاهم في 
تعزيــز خبراتهم من أجل رفعة أســم مملكة 
فــي  المتقدمــة  مكانتهــا  وحجــز  البحريــن 
مجــال التصويــر الفوتوغرافــي بيــن جميــع 

دول العالم. 
جمعيــة  رئيــس  قــام  الصــدد  هــذا  وفــي 
البحريــن للفنــون التشــكيلية بتكريــم عــدد 
مــن المصوريــن الفائزيــن بجوائــز اقليميــة 
ودوليــة، وعــدد مــن رواد التصويــر الفنــي 
والسينمائي في البحرين والذين كانت لهم 
إســهامات جليلة في مســيرة النــادي منهم: 
خليفة شــاهين، خليل حمــاد، علي الكوفي، 

وعلي خميس. انتهــت الفنانة الشــابة بتــول الحداد 
من تصوير مشــاهدها في المسلسل 
الخليجــي “ العــذراء “ مــع المخــرج 
محمــد القفاص احد اهم المخرجين 
فــي الخليــج العربي، حيث جســدت 
فــي العمــل شــخصية جديــدة عليها 
فــي هــذا العمــل، وهــو دور “ زمــزم “ 
االنتــاج  مدينــة  فــي  صورتــه  الــذي 
االعالمي وكانت بدات تصويره منذ 

ايام.
“العــذراء” مــن تأليــف علــي شــمس 

محمــد  وإخــراج  شــمس  ومحمــد 
القفاص، ويشــارك في بطولته نخبة 
منهم:هيفــاء  الخليــج،  نجــوم  مــن 
شــجون  علــي،  إلهــام  حســين، 
الهاجــري، عبــد هللا الطليحــي، مــرام 

البلوشي، وآخرين.
بتــول  ومــن ناحيــة اخــري تواصــل 
الحــداد نجاحها، حيــث تتلقى حتى 
االن ردود فعــل ايجابيــة عــن دورها 
في مسلســل “ نســر الصعيد “ للفنان 

محمد رمضان.

بتول الحداد في “العذراء”
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1848
اكتشاف الذهب في والية كاليفورنيا.

1908
بدء حركة الكشافة للفتيان في إنجلترا.

1927
عرض أول فيلم اللفرد هيتشكوك “حدائق الفرح”.

1952
افتتاح المهرجان الهندي الدولي لألفالم.

1983
سقوط القمر الصناعي السوفيتي “كوزموس”.
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انتهــت الفنانــة رانيا يوســف من تصويــر مشــاهدها في فيلم 
»دمــاغ شــيطان«، الفيلم من تأليــف عمرو الدالــي، وإخراج 
كريم إســماعيل وبطولة باسم سمرة، ورانيا يوسف، وسلوى 
خطاب ووليد فواز ونادية خيري وعمرو عابد، ويسجل العمل 
التعاون الثاني بين باســم ســمرة ورانيا يوسف، بعدما قدما 

معًا مسلسل »الدولي« اخراج محمد النقي.
مــن ناحية اخرى، بدأ كريم اســماعيل مخرج العمل الترشــيحات 

المبدئية لفيلمه الجديد الشاطر.

مــر أكثر من 3 ســنوات علــى االنتهاء من تصوير المسلســل 
المحلي االجتماعي التربــوي »إلى ابي وأمي مع التحية 3«، 
وحتى الســاعة لــم يعــرض تلفزيون الكويت المسلســل، 
واألغــرب من ذلك كله أنــه لم يصدر قــرارا صريحا برفض 
المسلسل أو اســباب رفضه، إن كان مرفوضا. المسلسل 

من تأليف عواطف البدر التي أنتجت وكتبت عشرات األعمال 
التربويــة الناجحــة التي مــا تزال تعــاد على القنــوات المحلية 

والخليجية على مدار العام، ومن إخراج رمضان علي.

كشــفت الفنانة ياســمين عبدالعزيز عن تفاصيل مسلسلها 
الجديــد »الملكــة« المقرر عرضــه بماراثــون دراما رمضان 
المقبل، محذرة جمهورها من »جرعة نكد« غير مســبوقة، 
وقالت إنها احتاجت لتغيير طابعها الفني، وأكدت أن اسم 
»الملكة« مؤقت، ولم يتم االســتقرار على االســم النهائي 

للمسلسل حتى اآلن، وأعلنت تحضيرها لبطولة فيلم جديد 
ســيتم تصويره عقب االنتهاء من شــهر رمضان، وقالت: هنكد 

على الناس في رمضان المقبل، والزم يبقى في تغيير شوية.

ياسمين الملكةلم يعرض المسلسلدماغ شيطان

فاطمة الماجد



تناقلت تقارير إعالمية عالمية اسم النجمة أنجلينا جولي لبطولة فيلم  «
يتناول حياة الملكة المصرية كليوباترا، والذي ال يزال تحت التحضيرات، 

وسط توقعات بأن أنجلينا هي األقرب للدور؛ نظرا لتشابهه مع دورها 
بأحداث فيلم “Alexander” العام 2004، والتي جسدت خالله شخصية 

“Olympias” ابنة نيوبطليموس. وتشير تقارير عالمية إلى أن الفيلم 
.”Sony“ ستنتجه شركة
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يعتبــر المخرج المســرحي اإلماراتي محمد العامري من أهــم المخرجين الخليجيين 
الذين قدموا وصفات إبداعية في المســرح وأشــعلوا مواقد التجريب تحت جثمان 
الســتائر. مخــرج ســار بطال فــي عديد من المهرجانــات المحلية والعربيــة والدولية، 
وحصــد مــا ال يعــد ويحصــى مــن الجوائز؛ حتى أصبــح ذائع الصيت على المســتوى 
العالمــي. “البــالد” التقــت المخــرج محمــد العامــري فــي مهرجــان المســرح العربــي 

بالقاهرة وسجلت معه هذا الحوار.

حدثنا عن مشاركتك في مهرجان  «
المسرح العربي؟

هذه هي المرة السادسة التي أشارك فيها في 
مهرجــان المســرح العربي، وقدمت مســرحية 
“المجنــون” التي تم عرضها في أيام الشــارقة 
قرطــاج.  مهرجــان  فــي  وأيضــا  المســرحية 
المســرحية كانت عبارة عن ســيناريو وقراءة 
تأمليــة للفنــان العراقــي الراحل قاســم محمد 
عــن نص لجبران خليــل جبران، ولكننا أجرينا 
بعــض التعديــات علــى النــص؛ ليتــاءم مــع 
فكرتنا. ويشــارك في العمل نخبة من الفنانين 
منهــم مــروان صالح، يوســف الكعبي، عبدهللا 

سعود، ناجي جمعة وآخرون. 

ما دور مثل هذه المهرجانات في  «
دعم الحراك الفني والمسرحي في 

الوطن العربي؟

جلوســنا مــع بعضنــا البعــض كصحافــة وفنان 
هــو أحــد إنجــازات هــذا المهرجــان والتجمــع، 
فالمهرجان مظلة كبيرة تجمع الفنانين العرب 
وتجعلهم يتبادلون الخبرات، بدعم سخي من 
راعــي الثقافــة والمســرح فــي الوطــن العربي 
حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان بن محمد 
المســرح  مهرجــان  فــي  والجميــل  القاســمي، 
العربي أنه متنقل، أي في كل عام تســتضيفه 
دولة عربية وهذا بكل تأكيد يعطي المهرجان 

سمة متميزة.

هل بإمكان مخرج متمكن إحياء نص  «
ميت والعكس؟ أي هل بإمكان مخرج 

ضعيف قتل نص قوي؟

هذا اإلشــكال تجــده في كل الفنون، وســأركز 
علــى النصوص القوية ذات األبعاد اإلنســانية 
أمثــال  مــن  العظمــاء  وللكتــاب  والخالــدة 
القويــة  النصــوص  فهــذه  وغيــره.  شكســبير 

باقيــة إلــى األبد بالرغــم من رحيــل أصحابها، 
وهنــا تنطلق شــرارة اإلبــداع عنــد المخرجين 
الذيــن يريــدون التصــدي لمثــل تلــك األعمــال 
والنصــوص، إذ يفتــرض قبــول التحــدي فــي 
الكتــاب  أولئــك  ألمثــال  قــوي  نــص  إخــراج 
العظمــاء، فالفنان يرحــل ولكنه يعيش بعمله، 
وشــخصية مثــل شــخصية شكســبير الزالــت 
موجــودة بيننــا؛ بدليل أن أعماله الزالت تقدم 

وتدرس في مختلف دول العالم. 

هل يعتبر عمل “المجنون“ انتقاليا؟  «
خصوصا أنك تتعامل مع حالة شعرية؟

أســعى فــي كل عمــل أقدمــه ما يخــدم الفكرة 
فاليــوم  الســيونغرافيا.  خــال  مــن  ويعمقهــا 
تعتبــر الســينوغرافيا نصــا مرئيــا فــي العرض 
المســرحي وليســت مجــرد ديكــورات... أذكــر 
أنــه فــي العــام 1995 وفــي أحــد المهرجانــات 
المسرحية تحدث الناقد المسرحي البحريني 
مصطلــح  عــن  الحمــدان  يوســف  الكبيــر 

مــع  يتعامــل  مــن  كان  ولكــن  الســينوغرافيا، 
ذلــك المصطلــح آنــذاك قليــل جــدا، وأنــا دائما 
الناقــد  أن  ألثبــت  القصــة؛  هــذه  أســتحضر 
بمثابــة  كان  الحمــدان  يوســف  البحرينــي 

“الشرير المبدع“. 
وعودة إلى صلب السؤال.. ما أعمله هو رحلة 
بحــث مــع الفكــرة ومحاولــة جــادة للقرب من 
المتلقي وفكره وإسعاده وإدخال البهجة إلى 
قلبــة. أريــد مــن المتلقي أن يشــم ويستنشــق 
العــرض قبــل أن يــراه بعينــه.. أريــد أن يشــعر 
معــه  ويتواصــل  الخمــس  حواســه  بــكل  بــه 
بشــكل كلــي، فاأللم الذي يعانــي منه المواطن 
العربي عميق جدا والمأساة مستفحلة، ولهذا 
يفتــرض أن تكون مقترحاتنــا ومعالجاتنا في 
العــروض المســرحية تواكــب ذلــك األلــم ومــا 
يحــدث. مــا أريــد قولــه هــو إنــه يجــب علــى 
المخــرج أن يكــون مســالما محبــا، وفــي نفس 

الوقت شرسا.

ماذا تقول عن المسرح البحريني؟ «

شــهادتنا فــي المســرح البحرينــي مجروحــة، 

فأنــا “أول مــا وعيت” على المســرح البحريني 
كان فــي بغــداد وتحديــدا مســرحية “حليمــة 
ومنصــور” فــي العــام 1988 للمرحــوم جاســم 
شريدة، فاإلخوة في المسرح البحريني كانوا 
والتجريبــي  البصــري  المســرح  فــي  ســباقين 
وذهبــوا إلــى مناطــق جديــدة لم يذهــب إليها 
المسرح الخليجي. اتسموا بالجرأة في خوض 
كل مــا هــو جديــد فــي حقــول المســرح، ومنذ 

زمــن وهنــاك أعمــال مهمة قدمت تشــهد على 
ذلك مثل مســرحية “اســكوريال” و “الكمامة”، 
“الجاثــوم“،  المدعــي”،  “خــور  “الفشــت“، 
مــن  “القربــان”، وغيرهــا. وظهــرت مجموعــة 
مســرح الصــواري حملــت علــى عاتقهــا عملية 
التجديــد واإلبــداع دون االلتفات إلى أي نوع 
من الدعم؛ ألنهم مؤمنون بأن الفنان هو أصل 

الحكاية.

ســفيرا  أصبــح  البحرينــي  المســرحي  الفنــان 
لوطنــه، ففــي مجــال النقــد المســرحي هنــاك 
الناقــد يوســف الحمدان، وفي مجــال الورش 
المســرحية هنــاك الفنــان عبــدهللا الســعداوي 
والفنــان خليفــة العريفــي، وهذان ســاهما في 
تأســيس فــرق مســرحية فــي دول الخليــج، 
وكذلك الفنان ياســر ســيف أصبح ســفيرا في 
مجــال المكيــاج إلى درجة أنه شــارك في أحد 
المهرجانات بـ 5 عروض مســرحية كـ “ماكير”. 
ولكــن دعنــي أقول لــك حقيقــة تقلقني، وهي 
بكثــرة  أصبحــت  الســفراء  هــؤالء  أن جهــود 
خــارج البحريــن وليس داخلها، فمثا يوســف 
الوطــن  مســتوى  علــى  معــروف  الحمــدان 
العربــي أكثر من البحريــن، ناهيك علعن ى أن 
العــروض البحرينيــة في الخــارج توقفت ولم 
نعد نشاهد مسرحيات في معظم المهرجانات 
الدوليــة.. أين العروض المســرحية البحرينية 
فــي الخــارج؟ هــذا شــيء مؤلم فــي الحقيقة 
الــذي  البحرينــي  اإلبــداع  عــودة  مــن  والبــد 

تعلمناه منه إلى الساحة الدولية.

من أعماله المسرحية

“غصة عبور”“البالد” تحاور المخرج اإلماراتي العامري

على المخرج أن يكون مسالما وشرسا

أين المسرح البحريني من المهرجانات الدولية؟
المخرج اإلماراتي العامري: على المخرج أن يكون مسالما وشرسا

أسامة الماجد

العامري متحدًثا عن مسرحية “المجنون”

المنامة - تمكين

استمراًرا لجهود صندوق العمل “تمكين” في دعم جميع القطاعات، 
وزيــادة مســاهمتها في االقتصاد الوطنــي، أكد “تمكين” أهمية دعم 

قطاع الفنون؛ باعتباره أحد القطاعات التنموية في البحرين.
ويأتــي الدعــم تأكيدا لمســاهمة الفنــون والثقافة عمومــا في تعزيز 
االقتصــاد الوطنــي، وهــو مــا يتجســد فــي دعــم التبــادل الثقافــي 
الســياحة ومســاهمة ذلــك فــي تعزيــز االقتصــاد  وتعزيــز صناعــة 
الوطنــي، فضــاً عن خلق الفرص الوظيفية، وبدء المشــاريع الفنية 
التي تســهم في حركة االقتصاد؛ تعزيًزا للتوجهات الدولية الرائدة 

في دعم “االقتصاد االبداعي”. 
أّنهــا  مؤكــدة  بالدعــم،  فــرج  طيبــة  البحرينيــة  الفنانــة  وأشــادت 
اســتفادت کثیــرا مــن مبــادرة “فــن البحريــن عبــر الحــدود”. وقالــت 
“ساعدتني هذه المبادرة على الوصول إلى جمهور أوسع. استفدت 
كثيــرا مــن خبــرات الفنانين المشــاركين وتبــادل اآلراء واألفكار، إذ 
إّن كل معــرض يمثــل دورة فنيــة مكثفــة بالنســبة لــي، حيــث تزيــد 
الرحــات والمعارض الفنية العالمية المقامة في المتاحف وصاالت 
العــرض فــي مختلــف البلــدان مــن العرفــة االرتجاليــة والخبــرات 
الفنيــة. وأشــكر )تمكين( على الدعم والثقــة التي حظينا بها لتمثيل 

مملكة البحرين دولًيا”.
مــن جانبهــا، قالــت الفنانة فائقة الحســن إن “مشــروع فــن البحرين 

عبــر الحــدود منصة مهمــة للبحريــن والفنانين إلبــراز البحرين على 
المســتوى العالمي، كما أنه ســهل للفنانين الوصول لمعارض وبلدان 
كان يصعــب علينــا المشــاركة فيهــا، كمــا أود تأكيــد أن الفــن جزء ال 
يتجــزأ من الثقافة، ووعي الشــعوب يقــاس بثقافتها”. وأضافت أن 

“المشاركة البحرينية في أهم المعارض الدولية كان لها صدى ممتاز 
مــن قبــل الجمهــور العالمــي فــي أهــم المحافــل العالميــة كالمتاحف 
والمعارض وغيرها. وأخيرا أشيد بالتنظيم المتميز والدعم المقدم 

من الجهات المنظمة، متمنية االستمرارية في البرنامج”.

ــا ــوي ــم ــن ــا ت ــاعـ ــطـ ــاره قـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــون” بـ ــ ــن ــ ــف ــ ــن” تـــدعـــم “ال ــيـ ــكـ ــمـ “تـ
“البحرين عبر الحدود” أبرزت الحركة التشكيلية دوليا
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خطط إلنشاء “منجم” على سطح القمر
“إيســا”  األوروبيــة  الفضــاء  وكالــة  كشــفت 
أخيــرا عن خطط إلنشــاء منجم على ســطح 
القمــر بحلــول العــام 2025، فــي خطــوة قــد 

تعزز سباق الفضاء العالمي.
وتعنــي الخطوة األوروبية أنه ســيتم إنشــاء 
مماثلــة  خطــوة  وهــي  القمــر،  علــى  قاعــدة 
روســيا  مــن  كل  عنهــا  كشــفت  لخطــوات 
والصيــن، فــي حيــن أعلنــت وكالــة الفضــاء 
األميركيــة “ناســا” أنهــا تســعى إلرســال رواد 
وكالــة  خطــوة  وتتركــز  القمــر.  إلــى  فضــاء 
الفضــاء األوروبية “إيســا” علــى إقامة منجم 
على القمر الســتغالل الحطام الصخري الذي 
يمكــن أن يســتخرج منه مــادة تصلح كوقود 
للصواريخ. وللوصول إلى هذه الغاية، وقعت 
وكالة الفضــاء األوروبية اتفاقا مع مجموعة 
“أريــان” لصناعــة الصواريــخ الفضائية لوضع 
أسس لقاعدة قمرية، بحسب صحيفة “ديلي 

ميل” البريطانية.
وتعتقد الوكالة األوروبية أن استغالل موارد 
الفضاء قد تشــكل أساســا الستكشــاف القمر 
بصــورة دائمــة، بينمــا تعتبــر خططهــا جــزءا 
من مخطط إســتراتيجي؛ لكي تصبح أوروبا 

الستكشــاف  العالميــة  الجهــود  فــي  شــريكا 
الفضــاء خــالل العقــد المقبــل، بحســب بيــان 

وكالة الفضاء األوروبية.
وتعمــل الوكالة األوروبية على إنشــاء مرفق 
جديــد فــي مركــز رواد الفضــاء فــي مدينــة 

كولون األلمانية يحاكي بيئة القمر.
وكان رئيس الوكالة األوروبية قد أعلن العام 
2016 عــن أن “إيســا” تتوســع فــي خططهــا 
مــن أجــل إنشــاء “قريــة فضائية” علــى القمر 
يعيــش فيها النــاس ويعملون معا، وذلك إلى 

جانب الروبوتات.

كمــا أعلنــت الصيــن عن خطط لتدشــين بناء 
بهــا  البــدء  محطــة فضائيــة مأهولــة ســيتم 
إرســال  يتــم  أن  علــى  روبوتــات،  بواســطة 
لخطــوة  تخطــط  كمــا  الحقــا،  فضــاء  رواد 
غيــر مســبوقة، تتمثــل ببنــاء قاعــدة قمريــة 
وفــي  األبعــاد.  ثالثيــة  الطباعــة  بواســطة 
روســيا خططهــا  أعلنــت  الماضــي،  ديســمبر 
إلرســال روبوتــات إلى القمــر للقيام باألعمال 
بإقامــة  الشــاقة إلنجــاز مشــروعها  الرئيســة 
قاعــدة علــى القمر، مشــيرة إلــى أن البرنامج 

“القمري” سيمتد حتى العام 2030.

للمجلــس  التابعــة  األثريــة  البعثــة  عثــرت 
األعلــى لآلثــار فــي مصــر، علــى مجموعــة 
مــن المقابــر واآلثــار التــي تعــود إلــى فترة 
الهكســوس، األمــر الــذي يعــد بمثابــة “كنــز 
أثــري” يوفــر مزيــدا مــن الفهــم عــن تلــك 
الحقبــة الزمنيــة. وُعثــر علــى اآلثــار خالل 
“كــوم  منطقــة  فــي  للبعثــة  حفــر  أعمــال 
الخلجــان” الواقــع علــى الحــدود الفاصلــة 

بين “محافظتي الشرقية والدقهلية”.
األعلــى  للمجلــس  العــام  األميــن  وأوضــح 
لآلثــار مصطفى وزيري، أن المقابر تحتوي 
بداخلهــا علــى قطــع حيوانيــة ملحقــه بها، 
ومجموعــة مــن الفخــار األســود المعــروف 
لفتــرة  المميــز  اليهوديــة”  تــل  بـ”فخــار 

الهكسوس.

وعثرت البعثة على أوان دائرية  «
الشكل، وأخرى على شكل 

الكمثرى وحوامل مصنوعة من 
الفخار. وكان داخل أحد هذه 

األواني قطع صغيرة تحمل نقوشا 
وزخارف مميزة لهذه الفترة.

مصر تعثر على 
“كنز أثري” من عهد 

الهكسوس
أظهرت دراسة حديثة نشرتها الوكالة الفرنسية 
للصحــة والســالمة الغذائيــة والبيئيــة والمهنيــة 
)آنــس(، أمــس األربعــاء، أنــه تــم رصــد مجموعة 
مختلفة من مواد قد تكون سامة في حفاضات 
أطفال في فرنســا. وقالت الوكالة “بعد دراسات 
أجريــت علــى حفاضــات وكيفيــة اســتخدامها، 
لمــواد كيماويــة  آثــارا  الرقابيــة  الهيئــة  وجــدت 
ووفقــا  نحــو خطيــر”.  علــى  عاليــة  بمســتويات 
للدراسة، تشمل هذه المواد مادة بيوتيل فينيل 
ميثيل بروبيونال، التي تدخل في مستحضرات 

العطريــة  الهيدروكربونــات  وبعــض  التجميــل، 
شــائع  أعشــاب  مبيــد  وهــو  والجاليفوســات، 
االستخدام، وجميعها مواد لها مخاطر محتملة. 
وبينــت الحكومــة الفرنســية أن علــى المصنعين 
وتجــار التجزئــة التأكــد مــن إزالــة هــذه المــواد 
مــن الحفاضات. وقالــت وزارات الصحة والبيئة 
والماليــة فــي بيــان مشــترك “نطالــب المصنعيــن 
وتجار التجزئة باتخاذ إجراءات خالل الخمسة 
مــن  المــواد  هــذه  إلزالــة  المقبلــة  يومــا  عشــر 

حفاضات األطفال”.

ديفــون  مدينــة  ســاكنات  إحــدى  تعتــزم 
البريطانيــة عقد قرانها على لحافها المفضل، 

حسبما أفادت صحيفة “مترو” البريطانية.
ووفقا لباســكال سيلليك البالغة من العمر 49 
عامــا هــذه البطانية قريبة علــى قلبها وكانت 
دائمــا معهــا في الحظــات الجميلــة والصعبة، 
وتحب ملمسها جدا”. وقالت “أنا أحبها كثيرا 
وأريــد أن أدعــو الناس ليشــهدوا عقــد قراني 
مــع الشــريك الذي يجلب لــي الراحة ويدخل 

السعادة إلى قلبي”.

ومــن المقــرر أن تتم مراســم الزفــاف في 10 
فبرايــر المقبل، وســترتدي المرأة قميص نوم 

وروب وشبشب ريش.
ونصحــت المــرأة الضيــوف حضــور مراســم 

االحتفال بالبيجامات وقمصان النوم.
 Electronic ووفقا لدراســة نشرت في مجلة
Journal of Human Sexuality، فــإن أكثــر 
فــي  “يقعــون  الــذي  األشــخاص  نصــف  مــن 
غــرام الكائنــات الجامــدة” يعانــون من مرض 

التوحد.

سموم في “حفاضات األطفال”

تختار “بطانية” شريكا لحياتها

طالبة األحياء البحرية، البرازيلية 
إيزابيال كاردوزو، 21 عاما، تسبح 

كعروس البحر في حوض ريو 
دي جانيرو لتوجيه االنتباه إلى 

مخاطر تلوث المحيطات في الحياة 
البحرية. )أ ف ب(

فــي واقعــة “غيــر مســبوقة” بثت امــرأة لقطات لهــا، وهي تصرخ طلبا للمســاعدة، 
أثناء تعرضها لالغتصاب خالل حفل راقص، على صفحتها في فيسبوك مباشرة.

األمــر المثيــر لالســتغراب أن أحــدا لــم يتطلع إلى مســاعدتها، عندمــا كانت تطلب 
المساعدة، أثناء تعرضها لالغتصاب في الحفل الراقص في النادي الليلي “اوبرا” 
بمدينــة أتالنتــا فــي واليــة جورجيا األميركية. وســمعت المرأة وهــي تقول “ال” و 
“رجــاء ليســاعدني أحدكــم”، لكن لم يتدخل أي شــخص لمســاعدة المــرأة، التي ال 
يمكــن ذكــر اســمها، فــي محنتها. وكانــت المرأة نشــرت 5 تســجيالت فيديو أثناء 
الحفل الراقص، وكان التســجيل الخامس الذي بث مباشــرة يحتوي على مشاهد 
االغتصــاب الــذي قــام به رجل كان يرقص معها طوال المســاء، بحســب ما ذكرت 
صحيفــة “ذي صــن” البريطانية. واســتمر التســجيل 12 دقيقة قبــل أن تتم إزالته 
من “فيســبوك”، وســمعت خالله تطلب المســاعدة أكثر من 5 مرات قبل أن تصرخ 
بكلمــة “ال”. وفــي اليــوم التالــي لالغتصاب، نشــرت الفتاة فيديو تشــكر فيه أهلها 
وأصدقائهــا علــى دعمهــم لها. ثم قالت إنها ال تريد أن تتكلم عن الحادثة، مضيفة 

أنها ستكون على ما يرام، لكنها شددت على أنها تريد العدالة أيضا.

أميركية تبث اغتصابها 
على الهواء مباشرة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

الطلبة األجانب

“ارتفــاع  بعنــوان  منشــور  حــاز 
عــدد الطلبة األجانــب بجامعات 
 6 مــن  أكثــر  إلــى  المملكــة 
تفاعــل  معــدل  أعلــى  آالف” 
“البــالد” خــالل  إنســتغرام  علــى 
وتســاءل  الماضييــن.  اليوميــن 
sf_1881980@: مــا الغريب في 
الموضــوع؟ مشــيرا إلــى أن كل 
أجانــب،  فيهــا  العالــم  جامعــات 
البلــد  فــي صالــح  وهــذا يصــب 

ويدعم اقتصادها.

اإليطاليــة  كريمونــا  مدينــة  أطلقــت 
مشــروعا موســيقيا فريــدا مــن نوعــه، 
والذي بســببه فرضت المدينة حالة من 
الصمت المطلق على كل ما في المدينة 

من أصوات.
حمــل  الفريــد  الموســيقي  المشــروع 
اســم “بنــك أصــوات ســتراديفاريوس”، 
ويهــدف إلــى جمــع قاعــدة بيانــات مــن 
أنغام وأصوات صادرة عن أشهر 4 آالت 

كمان محفوظة في متحف المدينة.
فإنــه   ”classicfm“ موقــع  وبحســب 
لتسجيل أصوات تلك اآلالت على نحو 
مثالي ينبغي منع أي ضوضاء خارجية 
بأقــد قدر ممكن، األمــر الذي دفع عمدة 
المدينــة جانلوكا غاليمبيرتي، لمناشــدة 
أي  إصــدار  تجنــب  المدينــة  مواطنــي 
ومفاجئــة،  ضروريــة  غيــر  أصــوات 
فــي الوقــت الــذي أغلــق فيــه عــدد مــن 
لتجنــب  أســابيع؛   5 لمــدة  الشــوارع 

الضوضاء.

فــي إحــدى قــرى كيمبــردج الصغيــرة فــي 
الريــف الشــرقي إلنجلترا، انطلــق مهرجان 
مــن  نظــارة  الســنوي بحضــور  القــش  دب 

مرتاديه من الزوار والسكان المحليين.
بـــ  احتفــاال  القــش  بــدب  االحتفــال  ويتــم 
“موســم الحصاد” ويرتدي فيه المحتفلون 

زي دب القش.
المحتفلــون  يخــرج  المهرجــان  وخــالل 
فــي موكــب كبير مرتديــن األزيــاء الملونة 
التقليديــة وطــالء الوجوه باللون األســود، 
والموســيقيين  الراقصيــن  بمشــاركة 
الجــزر  أنحــاء  مختلــف  مــن  والفنانيــن 

البريطانية.
عروضــا  المهرجــان  فعاليــات  وتتضمــن 
المحــراث  وموكــب  الفلكوريــة  للرقصــات 
الــذي يقــدم فــي طرقــات البلــدة مــن قبــل 
بعــروض  المهرجــان  ويختتــم  الفالحيــن، 
نهايــة  فــي  يتــم حرقــه  الــذي  القــش  دب 
المهرجــان ليبعــث من جديد مــع محصول 

العام المقبل.

صمت يسود مدينة 
إيطالية لتسجيل 

صوت كمان

“دببة القش” 
تقتحم شوارع 

كيمبردج
لفظت مغنية ومدربة موســيقية تترية أنفاســها 
األخيــرة علــى خشــبة المســرح، فــي 20 ينايــر 
الجــاري، أثنــاء أدائهــا أغنيــة فــي حفــل بمدينــة 

دميتروف غراد الروسية.
وانتشــر فيديــو ســقوط المغنيــة التتريــة فانيــا 
خاليولوفــا، عبــر وســائل التواصــل االجتماعي، 
أثناء تقديمها وصلة غنائية في مســرح بمدينة 
دميتروف غراد بمقاطعة أوليانوف في روسيا.

المغنيــة  أن  إزفيســتيا  صحيفــة  وذكــرت 

خاليولوفــا نقلــت إثــر الحادث إلى المستشــفى، 
لكــن األطبــاء لــم يتمكنــوا مــن إنقاذهــا؛ بســبب 
إصابتها بســكتة قلبية مفاجئة، أدت إلى وفاتها 

فورا.
وتوفيــت خاليولوفــا عــن عمــر ناهــز 54 عامــا. 
وعملت الفنانة معلمة موسيقى ومغنية في دار 
إبــداع الطفولــة، وترأســت فرقــة “كارليغاتــش” 
الموسيقية وفرقة الفنون التترية للهواة “نجوم 

ال تنطفئ”.

وفاة مغنية روسية على المسرح

من مهرجان “الي لومينارياس” في قرية سان بارتولومي دي بيناري، 
إسبانيا

فانيا خاليولوفا 

السنة الحادية عشرة - العدد 3754
الخميس

24 يناير 2019 
18 جمادى األولى 1440

وكالة الفضاء األوروبية تخطط إلنشاء قرية ومنجم على القمر
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