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“الخارجيــة”: خطر نظــام طهران يســتوجب تحركا فاعــا وتصديا حازما

مليون دينار
567

تصريحات إيران تعكس عدوانية النظام

تصريحــات  أن  الخارجيــة  وزارة  أكــدت 
إيــران  خارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث 
بشــأن أحــكام القضاء المســتقل في مملكة 
العدوانيــة  الطبيعــة  تعكــس  البحريــن، 
المتأصلة للنظام في إيران ونهجه في عدم 
احتــرام مبــادئ العالقــات الدوليــة وحســن 

التدخــل  علــى  القائمــة  الجــوار وسياســته 
البحريــن  لمملكــة  الداخليــة  الشــؤون  فــي 
والدول العربية، ومساعيه المتواصلة لنشر 

الفوضى والتوتر والعنف في المنطقة.
وأوضحــت وزارة الخارجيــة أن مثــل هــذه 
علــى  االلتفــاف  إلــى  تهــدف  التصريحــات 

عــن  والناجمــة  اإليرانــي  الشــعب  معانــاة 
ممارســات النظــام في إيــران وإعالئه دعم 
لإلرهابييــن  العــون  كل  وتقديــم  اإلرهــاب 
فــي المنطقــة علــى مصالــح الشــعب الــذي 
يقبــع فــي الفقــر ويمارس ضده كل وســائل 
ويتعــرض  والتخويــف  والقمــع  اإلرهــاب 
فــي  النظــام  قبــل  مــن  االنتهــاكات  ألبشــع 

إيران.

وشــددت الخارجيــة علــى أن خطــر النظام 
اإليرانــي على األمــن واالســتقرار اإلقليمي 
والدولــي يســتوجب تحرًكا فاعــالً وتصدًيا 
حازًمــا مــن قبــل المجتمــع الدولــي وإجبــار 
النظــام اإليراني بضرورة احتــرام القوانين 
الــدول  وســيادة  الدوليــة  والمواثيــق 
فــي شــؤونها  التدخــل  واســتقاللها وعــدم 

الداخلية.

المنامة - وزارة الخارجيةالمنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

الصغيــرة  المؤسســات  جمعيــة  دشــنت 
والمتوسطة البحرينية بالتعاون مع مركز 
أجنــدة  الخاصــة  الدوليــة  المشــروعات 
األعمــال الوطنية “رؤيــة القطاع الخاص” 
يــوم أمــس  الثالثــة واألخيــرة  بمرحلتهــا 
فوزيــة  النــواب  مجلــس  رئيــس  برعايــة 

زينــل. وأوصــت دراســة أعدهــا باحثــون 
بـــ 23 توصيــة أهمهــا: إصدار التشــريعات 
والقوانيــن التــي تحقق التطلعــات وتقلل 
يواجههــا  التــي  والصعوبــات  المشــاكل 
القطــاع الخــاص وخصوصــا المؤسســات 

الصغيرة والمتوسطة.

ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات وطنية 
المنشأ بنسبة 8 %، إذ بلغت 567 مليون 
دينــار عــن الربــع الرابــع من العــام 2018 
مقابل 525 مليون دينار لنفس الربع من 
العام الســابق، ويمثــل مجموع صادرات 
مــن   %  81 نســبته  مــا  دول   10 أهــم 

إجمالي حجم الصادرات.

األولــى  المرتبــة  الســعودية  واحتلــت 
وطنيــة  الصــادرات  حجــم  حيــث  مــن 
المنشــأ البالغة 113 مليــون دينار، تلتها 
دينــار،  مليــون   71 بقيمــة  اإلمــارات 
بينمــا جــاءت مصر فــي المرتبــة الثالثة 
مــن حيث حجــم الصــادرات البالغة 69 

مليون دينار.

أكــد رئيس وفد مملكة البحرين مســاعد وزير 
اليــوم  خــالل  الدوســري  عبــدهللا  الخارجيــة 
الثانــي مــن مناقشــة تقريــر البحريــن الــدوري 
األول أمــام اللجنــة العربيــة لحقــوق اإلنســان 
بجامعــة الــدول العربيــة، أنــه خــالل مناقشــة 
التقريــر أشــاد عــدد كبيــر مــن المســؤولين من 
جهــات عــدة بتطــور وتقــدم حقــوق اإلنســان 

فــي مملكــة البحريــن، إذ أعــرب نائــب رئيــس 
لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة رئيــس الدورة 
الخامسة عشرة في افتتاح الدورة المستشار 
جابــر المري عــن تقدير اللجنــة لحرص مملكة 
البحريــن علــى تقديــم تقاريرهــا إلــى اللجنــة 
العربــي  الميثــاق  مــن   48 المــادة  بمقتضــى 

لحقوق اإلنسان.

إشادة عربية بـ“الحقوق” في البحرينالصادرات وطنية المنشأالرسوم أبرز تحديات “الخاص”

نجــح قــارب برنامج عمــل الحكومة 
النــواب  مجلــس  بوابــة  عبــور  فــي 
بأمــان بعد تزكيتــه من قبل 38 نائبا، 
وتســجيله رفــض نائبيــن فقط وهما 
فالح هاشم وكلثم الحايكي، وبذلك 
تتحصــل الحكومة علــى ثقة النواب 

للسنوات األربع المقبلة.
وقبــل عــرض مداخــالت األعضــاء، 
قــال رئيــس لجنــة مناقشــة برنامــج 
عمــل الحكومة علــي زايد إن اللجنة 
حرصــت علــى االســتفادة ممــا يدور 

في التواصل االجتماعي.

قارب “البرنامج” إلى بر األمان

الجمارك خط أمني رئيس

مباشرة برنامج العمل وفق األولويات
ســمو رئيس الوزراء: الحكومة والبرلمان يًدا بيد لتجاوز التحديات
أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بما تمثله موافقة مجلس النواب على برنامج 
عمل الحكومة )2019 - 2022(، من خطوة مباركة في طريق تحقيق التطلعات المشتركة للسلطتين التنفيذية والتشريعية؛ 
لمواصلة البناء والمضي قدًما في ترجمة الرؤى السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ من 

أجل مستقبل أكثر ازدهاًرا ونماء للبحرين وشعبها.

وأشاد سموه بالروح اإليجابية التي سادت اللقاءات والمشاورات 
الحكوميــة البرلمانيــة، ومــا تبعهــا مــن مناقشــات هادفــة داخــل 
مجلس النواب، وصوالً إلى الموافقة على برنامج عمل الحكومة 
وما اشــتمل عليه من خطط ومبادرات غايتها تعزيز المكتســبات 

الوطنية. 
 وقــال ســموه: “إننــا علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة مــن مراحــل 
اقتصاديــة  وتحديــات  متغيــرات  ظــل  وفــي  الوطنــي،  العمــل 
عالميــة، وســوف نعمــل يــًدا بيد، وبــكل عزم وطموح مع الســلطة 
التشــريعية، فــي كل مــا يقوي اقتصادنا والبناء على المكتســبات 

التي تحققت للوطن”.
وأضــاف ســموه “إننــا جميًعــا شــركاء فــي بنــاء ونهضــة الوطــن، 

وغايتنا هي مواصلة جهود التنمية وتحسين المستوى المعيشي 
للمواطنيــن، وســتمضي البحريــن بمشــيئة هللا وبتكاتــف شــعبها 
واألجهــزة كافــة في الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية لتحقيق 
المزيــد من اإلنجازات التي تلبي تطلعات وطموحات مواطنينا”.
وأكــد ســموه أن الحكومــة ستباشــر جهودهــا لتنفيــذ االلتزامــات 
الواردة في برنامج عملها في مختلف القطاعات، وفق األولويات 
التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتكفل االستخدام األمثل 
لمــوارد الدولــة. وجّدد ســموه تأكيــد أهمية تعزيز التعــاون الجاد 
والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وشّدد سموه على 
أن غايــة الحكومــة هي توفيــر متطلبات المواطنيــن من مختلف 

الخدمات بجودة وكفاءة عالية.
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سمو رئيس الوزراء

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى

80008001
www.nbr.gov.bh@BahrainNBR

أوقــات الـدوام: مـن 8:30 صباحـًا إلـى 1:00 ظهـرًا 
ومن  4:00 عصرًا إلى 8:30 مساًء

Office: 17704144 - Fax: 17704188 - Mob: 36900555
الفـسيـلة بـالزا - النـويـدرات 

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

Trust Traders Products.. we insist
منتجـات ترسـت تريـدرز.. نصـرٌّ بإصرار

أفضل أنواع القرميد السيراميكي بمختلف األلوان عالية الجودة مع جميع االكسسوارات والضمان

األهلي يتخطى النجمةجوائز ممثلي الشاشةشكوى إماراتية ضد قطر“جارمكو” تطلب الحماية25 ألف دينار لـ “الزينة”
أوضح المدير العام لبلدية المحرق  «

إبراهيم الجودر أن وزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني قامت بتوفير ميزانية 
بمقدار 25 ألف دينار ألعمال الزينة 

بمناسبة احتفاالت المملكة بأعيادها 
الوطنية لمحافظة المحرق.

أعلنت شركة الخليج لدرفلة  «
األلمنيوم )جارمكو( أمس عن تقديم 

طلب اختياري للحماية بموجب 
القانون رقم 22 للعام 2018، إذ تأثر 
أداء الشركة خالل السنوات األخيرة 

بعوامل خارجية معاكسة على الرغم 
من ظروف السوق المواتية.

أعلنت اإلمارات أمس الثالثاء  «
أنها تقدمت بشكوى في منظمة 

التجارة العالمية ضد قطر، إثر 
حظر الدوحة لبيع منتجاتها في 

األسواق، في تصعيد جديد لألزمة 
بين الدولتين.

تم أخيرا توزيع جوائز نقابة  «
ممثلي الشاشة “SAG” في دورته 
الـ 25 في قاعة “شراين أودتوريام” 

للمعارض في لوس أنجلوس. 
وجائزة نقابة ممثلي الشاشة 

جائزة رئيسة سنوية في هوليوود.

حقق فريق األهلي فوزا مئويا على  «
حساب النجمة بنتيجة )111/81(، في 

المباراة التي جمعت بينهما مساء 
أمس )الثالثاء(، على صالة اتحاد السلة 

بأم الحصم، في افتتاح منافسات 
الجولة الرابعة وقبل األخيرة من الدور 

السداسي لدوري زين.
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سيد علي المحافظة

زينب العكري من المرفأ المالي )تصوير: رسول الحجيري(
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البحرين تهنئ أمير الكويت بالذكرى 13 لتوليه الحكم
بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفــة برقيــة تهنئة إلى أخيه أمير دولة الكويت الشــقيقة 
الصبــاح؛  الجابــر  األحمــد  الشــيخ صبــاح  الســمو  صاحــب 
وذلك بمناســبة الذكرى الثالثة عشــرة لتوليه مقاليد الحكم 
فــي دولــة الكويــت، أعــرب جاللته فيهــا عن أطيــب تهانيه 
دولــة  ولشــعب  والســعادة  الصحــة  بموفــور  لــه  وتمنياتــه 
الكويــت الشــقيق المزيــد مــن التقــدم واالزدهــار فــي ظــل 

قيادة سموه الحكيمة. 
كمــا بعــث رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، برقية تهنئة إلــى أخيه أمير 
صبــاح  الشــيخ  الســمو  صاحــب  الشــقيقة  الكويــت  دولــة 
األحمــد الجابــر الصبــاح وذلك بمناســبة االحتفــال بالذكرى 
الثالثــة عشــر لتولي امير دولة الكويــت مقاليد الحكم، هذا 

نصها:
صاحب الســمو األخ الشــيخ صبــاح األحمد الجابــر الصباح 

حفظه هللا ورعاه

أمير دولة الكويت الشقيقة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

فإنــه ليســرنا كثيــرًا أن نكتــب إلــى اخينــا العزيــز صاحــب 
الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح معبرين عن 
بالذكــرى  االحتفــال  بمناســبة  وتبريكاتنــا  تهانينــا  أخلــص 
الثالثــة عشــر لتولــي ســموكم حفظكــم هللا مقاليــد الحكــم 
فــي دولــة الكويت الشــقيقة، داعين هللا عــز وجل أن يعيد 
هــذه المناســبة العزيزة على ســموكم وأنتــم تنعمون بوافر 

الصحة والسعادة.
كمــا نــود أن نغتنــم هــذه المناســبة الغاليــة علينــا، لنعبر عن 
اعتزازنا بدوركم الكبير في مواصلة بلدنا الكويت مسيرته 
التنموية الشامخة على مختلف الصعد، وتعزيز ما ينعم به 

من خير وتقدم ورخاء وازدهار.
وإنه ليطيب لنا في هذه المناسبة أن نهنئ الشعب الكويتي 
الشــقيق، مؤكديــن اعتزازنا بما وصلــت إليه عالقات بلدينا 
وشــعبينا الشــقيقين مــن تطور ونمــاء، وما يربــط بيننا من 
أواصــر األخــوة والمحبــة والمودة الصادقــة، والتي تضرب 
بجذورهــا عميقة فــي تاريخ بلدينا العريــق، داعين المولى 

عز وجل أن يحفظ ســموكم ويرعاكم، وأن يحقق للشــعب 
الكويتــي الشــقيق ما يتطلع إليه من مزيــد الرفعة والتقدم 

في ظل قيادتكم الحكيمة.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 

أخوكم
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس وزراء مملكة البحرين

وبعــث ولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة برقيــة تهنئة إلى أخيه أميــر دولة الكويت 
الجابــر  األحمــد  الشــيخ صبــاح  الســمو  الشــقيقة صاحــب 
الصبــاح؛ وذلــك بمناســبة االحتفــال بالذكرى الثالثة عشــرة 
لتولــي أميــر دولــة الكويــت مقاليــد الحكــم، أعــرب ســموه 
فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته له بموفور الصحة 
والسعادة ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم 

واالزدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

المنامة  - بنا

local
@albiladpress.com

المنامة - بنا

برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت سمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وعدد من األعضاء، عقدت اللجنة 

اجتماعها الثاني عشر أمس.

فــي بدايــة االجتمــاع، اطلعــت اللجنــة 
على تقرير حول ســير العمل في خطة 
االنتقال نحو نظم الحوســبة السحابية 
واإلجراءات التي تمت لتسهيل عملية 
تدشــين مركز شركة أمازون خالل هذا 
العام، حيث أكد سمو الشيخ محمد بن 
مبــارك آل خليفة حرص الحكومة على 
دعــم قطــاع تقنيــة المعلومــات وتعزيز 

دوره في عملية التنمية.
إنجــازات  تقريــر  اللجنــة  واعتمــدت 
الحكومــة  برنامــج  وإحصــاءات 
تــم  حيــث   ،2018 للعــام  اإللكترونيــة 

االنتهــاء مــن تطويــر عدد مــن األنظمة 
نظــام  ومنهــا  اإللكترونيــة،  الحكوميــة 
تقييــم  ونظــام  الوطنــي  االشــعارات 
إضافــة  اإللكترونيــة،  الخدمــة  مراكــز 
إلــى تدشــين بطاقــة الهويــة الجديــدة 
الحكوميــة  الخدمــات  دليــل  وتطويــر 
ألكثــر  اإلجــراءات  هندســة  وإعــادة 
مــن 40 نظامــا وخدمــة حكوميــة، وقد 
تجــاوزت المدفوعــات لجميــع القنوات 
معاملــة  مليــون   1.3 اإللكترونيــة 
بأجمالــي أكثــر مــن 120 مليــون دينــار، 
والمبالــغ  المعامــالت  عــدد  وارتفــع 

المحصلــة عبــر المنصات المطــورة إلى 
نحــو الضعــف، كمــا وصل عــدد زيارات 
البوابة الوطنية إلى أكثر من 6 ماليين 
زيــارة، كمــا اســتعرضت اللجنــة تقريــر 
حــول إنجــازات لجنــة حوكمــة تقنيــة 
المعلومــات واالتصاالت في الفترة من 
2016 إلــى 2018، والتي أبرزها خفض 
نفقــات تقنيــة المعلومــات واالتصاالت 

بنسبة تصل إلى أكثر من 10 %.
كما اطلعت اللجنة على عدد المشــاريع 
التــي تــم االنتهــاء منهــا مؤخــرا، وهــي 
ومشــروع  الخــاص  الموثــق  مشــروع 

النظــام الوطني لإلشــعارات الحكومية 
ومشــروع بنايــات للخدمــات المتعلقــة 
واســتعرضت  البنــاء،  رخــص  بإصــدار 
ســير العمل فــي برنامج “ثقــة”؛ لحماية 

وتعزيــز أمــن المعلومــات فــي الجهــات 
الحكومية.

وأكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك 
آل خليفــة أهميــة التزام كافــة الجهات 

لكافــة  الفاعلــة  بالمشــاركة  الحكوميــة 
الجهــات الحكوميــة فــي تطبيــق هــذا 

البرنامج األمني المهم.
حــول  تقريــر  علــى  اللجنــة  واطلعــت 
جائــزة التميــز للحكومــة اإللكترونيــة، 
نســختها  فــي  اطالقهــا  ســيتم  والتــي 
لتعزيــز  العــام، وتهــدف  لهــذا  العاشــرة 
الجهــات  بيــن  واالبتــكار  التنافســية 
الحكوميــة في تقديم أفضل الخدمات 

واألنظمة اإللكترونية.
بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  وجــه  وقــد 
مبــارك آل خليفــة إلى البــدء في إعداد 
اإللكترونيــة  الحكومــة  إســتراتيجية 
للمرحلــة القادمة بما يواكب التطورات 
التقنيــة المتســارعة، ويزيد مــن كفاءة 

عمل األجهزة الحكومية المختلفة.

الفريق  الــدفــاع  شــؤون  وزيــر  استقبل 
الـــركـــن عـــبـــدهللا بـــن حــســن الــنــعــيــمــي 
ــعــامــة صــبــاح  بــمــكــتــبــه فـــي الــقــيــادة ال
لجمهورية  الــعــســكــري  الملحق  أمـــس، 
في  المقيم  الصديقة  الجنوبية  كوريا 
العقيد  المملكة  الرياض والمعتمد لدى 

شون جيهو.
ــؤون  ــر شـ ــ ــب وزيـ ــال الـــلـــقـــاء رحــ ــ وخـ
لجمهورية  العسكري  بالملحق  الدفاع 
كوريا الجنوبية الصديقة، واستعرض 
ــات الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون  ــاقـ مــعــه عـ
الصديقين وسبل  البلدين  بين  القائمة 

تعزيزها.
حضر اللقاء اللواء الركن بحري محمد 
هاشم السادة مدير التعاون العسكري.

الرفاع - قوة الدفاع

محمــد بــن مبــارك: التــزام جميــع الجهــات الحكوميــة بالمشــاركة فــي برنامــج “ثقــة”

إعداد إستراتيجية الحكومة اإللكترونية المقبلة بما يواكب التطورات

استعراض التعاون بين 

02المنامة وكوريا الجنوبية

سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباحسمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة - بنا الصخير - الحرس الوطني

اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفة بمكتبــه بقصــر القضيبية 
الرئيــس اإلقليمــي لمنطقــة الشــرق األوســط لشــركة هــواوي الصينيــة يانــغ يوغــوي التي تعمل فــي مملكة 

البحرين منذ العام 2004م.

واســتعرض سموه مع يوغوي األنشطة 
مملكــة  فــي  الشــركة  بهــا  تقــوم  التــي 
البحريــن في مجــال تقنيــة المعلومات 
واالتصــاالت وتأكيــد حــرص الجانبيــن 
علــى تطويــر وتعزيــز التعــاون بخاصة 
واســتخدام  التدريــب  مجــال  فــي 
وتطبيق أحــدث التقنيات ذات العالقة 

باالتصاالت.
يانــغ يوغــوي عــن  أعــرب  مــن جانبــه، 
مجلــس  رئيــس  نائــب  لســمو  شــكره 
الــوزراء علــى اســتقباله، مؤكــًدا ســعي 
وتطويــر  تعزيــز  علــى  هــواوي  شــركة 
نشــاطها فــي المملكــة من خــالل زيادة 
التعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة في 
مملكــة البحريــن التــي تمنى لهــا المزيد 

من التقدم والنماء.
حضر اللقاء لو دونغ جون المدير العام 
البحريــن  مملكــة  فــي  هــواوي  لشــركة 

ومحمــد خالــد الكعبــي مديــر العالقات 
مملكــة  فــي  هــواوي  لشــركة  العامــة 

البحرين.

اســتقبل رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول ركن ســمو الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفــة صباح أمس، 
ســفير دولــة اإلمــارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين الشــيخ ســلطان بن حمدان بــن زايد آل نهيان، 

وذلك في مكتب سموه بمعسكر الصخير.

وفي بداية اللقاء، رّحب ســمو رئيس 
الحرس الوطني بسفير دولة اإلمارات 
العربية المتحدة لدى المملكة، مؤكًدا 
عمــق العالقــات األخويــة التــي تربط 
البلديــن الشــقيقين، وذلــك فــي ظــل 
الحكيمتيــن  القيادتيــن  مســاعي 
لتوطيــد التعاون والجهود المشــتركة 
البلديــن  مصلحــة  فــي  تصــب  التــي 
بالــدور  ســموه  مشــيًدا  الشــقيقين، 
الــذي يقــوم به ســفير دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة في تعزيز مســتوى 
تلــك العالقــات علــى كافــة األصعــدة، 
مــن  عــدد  بحــث  اللقــاء  شــهد  كمــا 
الموضوعات ذات االهتمام المشــترك 

بين الجانبين.

نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال يانغ يوغوي

رئيس الحرس الوطني مستقبال السفير اإلماراتي لدى البحرين

محمد بن مبارك يبحث تطوير التعاون مع “هواوي” رئيس الحرس الوطني يؤكد عمق العالقات مع اإلمارات

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  اســتقبل 
بمكتبــه  ميــرزا  عبدالحســين 
فــي  الخدمــات  لجنــة  رئيــس  نائــب 
الصالــح،  ممــدوح  النــواب  مجلــس 
الوزيــر  رحــب  اللقــاء  بدايــة  وفــي 
عــددا  معــه  واســتعرض  بالنائــب 
مــن المواضيــع المرتبطــة بالكهربــاء 
والمــاء والطاقة المتجددة والتعرف 
يتــم  التــي  الخدمــات  أهــم  علــى 
والمقيميــن،  للمواطنيــن  تقديمهــا 
إلــى  النائــب  مــن  ميــرزا  واســتمع 
بعــض االستفســارات واالقتراحــات 
الــواردة مــن عدد مــن أهالــي دائرته 
االنتخابية، وأشــاد باهتمــام الصالح 
وتقديــم  المواطنيــن  همــوم  بحــل 

أفضل الخدمات لهم.
وخالل اللقاء، أشــاد الوزير بالجهود 
النــواب  بهــا  يقــوم  التــي  المخلصــة 
فــي طــرح ومناقشــة القضايــا التــي 
تمــس مصلحــة المواطــن والتعــاون 
الســلطة  بيــن  المثمــر  المشــترك 
التشــريعية  والســلطة  التنفيذيــة 
المواطنيــن  تطلعــات  تحقيــق  فــي 
واالرتقاء بجودة وكفاءة الخدمات 
المقدمــة، وقــام ميــرزا خــالل اللقاء 
أيضــا بإطــالع النائــب علــى خطــط 
وبرامــج هيئــة الكهربــاء والماء في 
القادمــة، وســبل تحســين  المرحلــة 
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  جــودة 

الهيئة.

ميرزا يستعرض خطط “الكهرباء والماء” مع الصالح

سمــــــو رئيــــــــس الوزراء يبعــــــث برقيـــــة شكــــــــر جوابيــــــــة
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  بعــث 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
برقيــة شــكر جوابيــة إلــى نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء رئيس الوفــد الحكومي 
المشــارك فــي اجتماعات اللجنــة النيابية 
لدراســة برنامج عمــل الحكومة )2019 – 
2022( الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة 
، وذلــك ردا علــى برقيتــه المهنئة لســموه 
بمناســبة إقرار مجلس النواب وموافقته 

على البرنامج.
 وفيما يلي نص البرقية:

معالي الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة 
الموقر 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
فــي  المشــارك  الحكومــي  الوفــد  رئيــس 

اجتماعات اللجنة النيابية 
لدراســة برنامج عمــل الحكومة )2019 – 

)2022
وبركاتــه  هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 

وبعد،،
برقيــة  علــى  بالتقديــر  اطلعنــا  فلقــد      
بمناســبة  تهنئتكــم  المتضمنــة  معاليكــم 
علــى  النــواب وموافقتــه  إقــرار مجلــس 
برنامــج عمــل الحكومــة للســنوات 2019 

.2022 –
الجهــد  باالعتــزاز  تابعنــا  وقــد  وإننــا     

الوفــد  أعضــاء  بــه  قــام  الــذي  المشــكور 
الحكومــي فــي مباحثاته ومناقشــاته مع 
اللجنة المشــكلة من قبــل مجلس النواب 
لمناقشــة برنامــج الحكومــة في إطار من 
التعــاون القائم والمعهود بين الســلطتين 
التنفيذيــة والتشــريعية وبمــا أفضى إلى 
تقريب وجهات النظر في إطار من الثقة 
المتبادلــة واالنتهــاء إلــى إقــرار مجلــس 

النواب الموقر لبرنامج عمل الحكومة. 
الحكومــة  وفــد  لجهــود  تقديرنــا     وأن 
ليناظــره كذلك تقديرنا لمــا أبداه مجلس 
المشــتركة  المناقشــات  خــالل  النــواب 
كامــل  ووعــي  رفيــع  وطنــي  حــٍس  مــن 

بمســؤوليات وتحديــات المرحلــة تعزيزًا 
وترســيخًا لســعينا المشــترك للعمــل علــى 
مــن  تحقــق  مــا  علــى  البنــاء  مواصلــة 
إنجــازات حضاريــة كبيــرة لخيــر الوطــن 

والمواطن.
   مــع أطيــب تمنياتنــا لمعاليكــم وجميــع 
بالتوفيــق  الحكومــي  الوفــد  أعضــاء 
والسداد في كل ما نسعى إليه جميعًا من 

نهضة وعز ونماء لوطننا الغالي.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء
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تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية تهنئة وتبريك من نائب رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة؛ وذلك بمناســبة إقرار مجلس النواب وموافقته على برنامج الحكومة للســنوات 

.)2022 - 2019(

وفيما يلي نص البرقية:
الملكــي  الســمو  صاحــب  ســيدي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

حفظكم هللا ورعاكم
رئيس الوزراء الموقر

هللا  ورحمــة  عليكــم  الســام 
وبركاته، وبعد:

فإنــه ليشــرفني أن أرفــع إلى مقام 
آيــات  أســمى  الكريــم  ســموكم 
بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي 
إقــرار مجلــس النــواب وموافقتــه 

علــى برنامــج الحكومــة للســنوات 
.)2022 - 2019(

ســموكم  توجيهــات  كانــت  لقــد 
التعــاون  جســور  بمــد  الحكيمــة 
بشــكل  التشــريعية  الســلطة  مــع 
عــام، ومــع لجنــة دراســة برنامــج 
والتــي  خــاص،  بشــكل  الحكومــة 
لهــذا  النــواب  مجلــس  شــكلها 
الغرض، هي النهج الذي سار عليه 
الحكومــي  الوفــد  أعضــاء  جميــع 
الــذي تشــرف بتكليــف ســموكم له 
بالمشــاركة في اجتماعــات اللجنة 
النيابيــة؛ بهدف التشــاور وتقريب 

وجهــات النظر، األمــر الذي أفضى 
إلــى تحقيق العديد من التوافقات 
الســلطتين  ممثلــي  بيــن  المهمــة 
وســط أجواء من االحترام والثقة 
والشــفافية  والمرونــة  المتبادلــة 
المصلحــة  يراعــي  نحــو  علــى 
الوطنيــة الجامعــة، والحفاظ على 
مــا تحقــق مــن مكتســبات للوطــن 
والمواطنيــن في ظل العهد الزاهر 
لســيدي حضــرة صاحــب الجالــة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
عاهــل البــاد المفــدى حفظــه هللا 

ورعاه.

التشــريعية  الغرفــة  إقــرار  إن 
الحكومــة  لبرنامــج  المنتخبــة 
للســنوات األربــع المقبلــة ليعكــس 
قــدرة  فــي  العزيــز  الشــعب  ثقــة 
برئاســة  الموقــرة  الحكومــة 

ســموكم - رعاكــم هللا - والتــي لــم 
الوطــن  عــن خدمــة  يومــا  تتــوان 
مســتلزمات  بتوفيــر  والمواطنيــن 
الحيــاة اآلمنة المســتقرة والعيش 
مواصلــة  علــى  الكريــم،  الهانــئ 
بــذل المزيــد مــن الجهــود لتحقيق 
فــي  الشــاملة  التنميــة  متطلبــات 
دفــة  لتســير  المجــاالت،  مختلــف 
ببــدء  إيذانــا  األمــام  إلــى  الوطــن 
مرحلة جديــدة من العمل الوطني 
والبنــاء  اإلنجــاز  علــى  ومرتكــزة 
فــي  األمثــل  والرقــي واالســتثمار 

اإلنسان والموارد.
علــى  التأكيــد  أود  فإننــي  ختامــا، 
متواصــا  ســيكون  العمــل  أن 
توجيهــات  لترجمــة  ومســتمرا 
ســموكم السديدة ووضعها موضع 

نســب  أعلــى  لتحقيــق  التنفيــذ 
واإلنجــاز  األداء  ومســتويات 
متابعتهــا  علــى  تحرصــون  التــي 
أوال بــأول، خاصــة فــي القطاعــات 
اإلســكانية والصحيــة والتعليميــة 
واالقتصاديــة وغيرها، حتى ينعم 
جميــع المواطنين بأمــن اقتصادي 
إطــار  فــي  مســتدام  واجتماعــي 

التوازن المالي المنشود.
ودمتــم ســيدي بعون هللا ســالمين 

موفقين،،، 

خالد بن عبدهللا آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوفد الحكومي المشارك في 
اجتماعات اللجنة النيابية لدراسة 
برنامج الحكومة )2019 - 2022(

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة الشيخ خالد بن عبداهلل

04local@albiladpress.com

األربعاء
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أشــاد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، بما تمثله موافقة مجلــس النواب على برنامج 
عمــل الحكومــة )2019 - 2022(، مــن خطوة مباركة في طريق تحقيق التطلعات المشــتركة للســلطتين التنفيذية والتشــريعية، 
لمواصلة البناء والمضي قدًما في ترجمة الرؤى السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من أجل 

مستقبل أكثر ازدهاًرا ونماء للبحرين وشعبها.

وقــال ســموه فــي تصريــح لــه عقــب 
موافقــة مجلــس النــواب أمــس علــى 
للســنوات  الحكومــة  عمــل  برنامــج 
بيــن  التعــاون  إن  المقبلــة،  األربــع 
والســلطة  التنفيذيــة  الســلطة 
ا  أساســيًّ ركًنــا  ســيظل  التشــريعية 
فــي مســيرة العمــل الوطنــي، وداعًما 
ــا الســتمرار التنميــة والبنــاء على  قويًّ
وتطويــر  تحققــت،  التــي  اإلنجــازات 
إضافــة  إلــى  والســعي  الخدمــات، 

المزيد من المكتسبات للمواطنين.
وأكــد ســموه أن التوافــق الحكومــي 
البرلماني على برنامج عمل الحكومة، 
بيــن  البنــاء  التعــاون  روح  يجّســد 
والتشــريعية،  التنفيذيــة  الســلطتين 
والرغبة المشتركة في االنطاق نحو 
آفــاق أكثــر طموًحا تواكــب متطلبات 
مــن  تشــهده  ومــا  الراهنــة  المرحلــة 

تحديات.
وأعــرب ســموه عــن شــكره وتقديــره 
النــواب فوزيــة  إلــى رئيــس مجلــس 
موافقتهــم  علــى  والنــواب،  زينــل، 
بأغلبيــة األصوات على البرنامج، وما 
اتســمت بــه مناقشــتهم للبرنامــج من 
ــا  رؤيــة تعكــس حرًصــا ووعًيــا وطنيًّ
مســئوالً يضــع مصلحــة الوطــن فــي 

مقدمة أولوياته.
اإليجابيــة  بالــروح  ســموه  وأشــاد 
التــي ســادت اللقــاءات والمشــاورات 

تبعهــا  ومــا  البرلمانيــة،  الحكوميــة 
مــن مناقشــات هادفــة داخــل مجلس 
النــواب، وصــوالً إلــى الموافقــة علــى 
برنامــج عمــل الحكومــة ومــا اشــتمل 
عليــه مــن خطــط ومبــادرات غايتهــا 

تعزيز المكتسبات الوطنية.
الملكــي  الســمو  أعــرب صاحــب  كمــا 
رئيــس الــوزراء عــن شــكره وتقديــره 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  لنائــب 
المشــارك  الحكومــي  الوفــد  رئيــس 
النيابيــة  اللجنــة  اجتماعــات  فــي 

لدراســة برنامــج الحكومــة )2019 – 
2022( الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل 
وزراء  مــن  الوفــد  وأعضــاء  خليفــة 
ومسؤولين، على ما تم بذله من جهد 
خــال عمــل الوفد وتعاونــه البناء مع 
برنامــج  إقــرار  فــي  النــواب  مجلــس 

عمل الحكومة.
وأكــد ســموه أن تعــاون الحكومــة مع 
السلطة التشــريعية تميز على الدوام 
بالثقــة واالحترام المتبادل والشــعور 
بالمســئولية الوطنيــة، والحرص على 

الدفــع بعجلــة التنمية إلــى األمام من 
أجل تحقيق المزيد من اإلنجازات.

وقال سموه: “إننا على أعتاب مرحلة 
جديــدة مــن مراحــل العمــل الوطني، 
وتحديــات  متغيــرات  ظــل  وفــي 
نعمــل  وســوف  عالميــة،  اقتصاديــة 
مــع  وطمــوح  عــزم  وبــكل  بيــد،  يــًدا 
السلطة التشــريعية، في كل ما يقوي 
اقتصادنــا والبنــاء علــى المكتســبات 

التي تحققت للوطن”.
وأضــاف ســموه “إننــا جميًعــا شــركاء 
وغايتنــا  الوطــن،  ونهضــة  بنــاء  فــي 
هي مواصلة جهود التنمية وتحسين 
للمواطنيــن،  المعيشــي  المســتوى 
هللا  بمشــيئة  البحريــن  وســتمضي 
وبتكاتــف شــعبها وكافــة األجهزة في 
والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطتين 
لتحقيــق المزيــد من اإلنجــازات التي 
تلبي تطلعات وطموحات مواطنينا”.
الحكومــة ستباشــر  أن  ســموه  وأكــد 
جهودهــا لتنفيــذ االلتزامــات الــواردة 
مختلــف  فــي  عملهــا  برنامــج  فــي 
التــي  األولويــات  وفــق  القطاعــات، 
المقبلــة  المرحلــة  متطلبــات  تواكــب 

لمــوارد  األمثــل  االســتخدام  وتكفــل 
الدولة.

أهميــة  علــى  التأكيــد  ســموه  وجــّدد 
تعزيــز التعــاون الجــاد والمثمــر بيــن 
والتشــريعية،  التنفيذيــة  الســلطتين 
بالشــكل الذي يجسد الشراكة الفعلية 
الوطــن وازدهــاره، منّوًهــا  بنــاء  فــي 
علــى  الحكومــة  حــرص  إلــى  ســموه 
التفاعل اإليجابي والســريع مع كل ما 
يطرحــه مجلســي النــواب والشــورى، 
في إطار ممارســتها لدورهما الرقابي 
واألدوات  يتفــق  وبمــا  والتشــريعي، 

الدستورية.
وشّدد ســموه على أن غاية الحكومة 
هــو توفيــر متطلبــات المواطنيــن من 
مختلــف الخدمــات بجــودة وكفــاءة 
تعزيــز  علــى  ســتعمل  وأنهــا  عاليــة، 
الســلطتين  بيــن  البنــاءة  المشــاركة 
لصنــع  والتشــريعية  التنفيذيــة 
المســتقبل، الــذي نتطلــع إليــه جميًعا، 
وفــق ما توافقت عليه إرادة الشــعب، 
التــي  المكتســبات  مــن  مزيــد  نحــو 

تحقق الرفعة والنماء للوطن.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء: التوافق على برنامج عمل الحكومة خطوة مباركة
ــاء مــع “الـــنـــواب” ــن ــب نـــقـــّدر  لــرئــيــس وأعـــضـــاء الــوفــد الــحــكــومــي تــعــاونــهــم ال

المنامة - بناالمنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
ببرقية شــكر جوابية من رئيس مجلس النواب فوزية زينل؛ بمناســبة موافقة 

المجلس على برنامج الحكومة، هذا نصها:

خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه، 

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

ســموكم  إلــى  نتقــدم  أن  ليشــرفنا  فإنــه 
لمــا  والتقديــر  الشــكر  بخالــص  الكريــم 
التعــاون  مــن  الموقــرة  الحكومــة  أبدتــه 
مــع  البــارز  الوطنــي  والتوافــق  الفاعــل 
مجلــس النواب في مناقشــة برنامج عمل 
الحكومــة، والــذي أكــد الشــراكة الحقيقية 

في صنع القرار الوطني. 
وإننــا إذ نعرب عن إشــادتنا بجهود الفريق 
الحكومــي رئيســا وأعضــاء، ومــا شــهدناه 

مــن تعاون بناء وإيجابي، في االســتجابة 
خــال  المجلــس،  لمقترحــات  المســؤولة 
االجتماعات المشــتركة، فإننا نؤكد حرص 
المجلــس علــى اســتمرار التعــاون الوثيــق 
والتنفيذيــة،  التشــريعية  الســلطتين  بيــن 
مــن أجل مضاعفــة العمل وتعظيم اإلنجاز 
لصالح الوطن والمواطن، في ظل الرعاية 
الملكيــة الســامية بقيــادة حضــرة صاحــب 
الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة 

عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه.
سائلين المولى عز وجل التوفيق والنجاح 
الحكومــة  أعضــاء  وجميــع  لســموكم 
الموقــرة، لخدمة مملكة البحرين وشــعبها 

المســيرة  فــي  قدمــا  والمضــي  المخلــص، 
التنموية الشــاملة لحاضر مســتقبل وطننا 

العزيز.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته.

فوزية بنت عبدهللا زينل 
رئيس مجلس النواب

بعــث رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية تهنئــة إلى رئيس مجلس النواب 
فوزية زينل، أعرب سموه فيها عن تقديره لما حرص عليه مجلس النواب من إبداء كامل التعاون والتوافق المشترك 

على برنامج عمل الحكومة، هذا نصها:

بنــت  فوزيــة  الســيدة  معالــي 
عبدهللا زينل المحترمة

رئيس مجلس النواب

هللا  ورحمــة  عليكــم  الســام 
وبركاته وبعد، 

فإنــه ليطيــب لنــا أن نعــرب إلى 
معاليكــم عن تقديرنا لما حرص 
عليه مجلس النواب الموقر من 
إبداء كامــل التعــاون والتوافق 
عمــل  برنامــج  علــى  المشــترك 
الحكومــة وبما يعكس ما يتمتع 

بــه المجلــس مــن حــٍس وطنــي 
عــاٍل ووعــي كامل بمســئوليات 

وتحديات المرحلة.
وإننــا إذ نعتــز بما أبــداه مجلس 
النــواب الموقــر رئيًســا وأعضاء 
مــن توافــق لتعزيز المكتســبات 
الوطنيــة ومواصلــة البناء على 
مــا تــم تحقيقــه، لنؤكــد حــرص 
الحكومة على مواصلة التعاون 
القائم والمعهود بين الســلطتين 
التنفيذيــة والتشــريعية تحقيًقا 
والنمــاء  الخيــر  فيــه  مــا  لــكل 

والتقدم للوطن والمواطن

لمعاليكــم  تمنياتنــا  أطيــب  مــع 
وجميــع أعضــاء مجلس النواب 
والســداد  التوفيــق  كل  الموقــر 
التــي  جهودكــم  كافــة  فــي 
نســعى  فيمــا  إســهاًما  تبذلونهــا 
إليــه جميًعــا مــن نهضــة ورفــاه 

لبلدنا الحبيب.
هللا  ورحمــة  عليكــم  والســام 

وبركاته، 

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

حرص حكومي على مواصلة التعاون القائم بين السلطتينأشــادت بجهــود رئيس وأعضــاء الفريــق الحكومي

سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيس “النواب”سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من زينل

الشيخ خالد بن عبدالله

فوزية زينل 

سنعمل يًدا بيد مع 
السلطة التشريعية 
في كل ما يقّوي 

اقتصادنا والبناء 
على المكتسبات 

الحكومة ستباشر 
جهودها لتنفيذ 

االلتزامات 
الواردة في 

برنامج عملها

رغبة مشتركة 
باالنطالق 

نحو آفاق أكثر 
طموًحا تواكب 

التطلعات

التعاون بين 
السلطتين ركن 

أساس في 
مسيرة العمل 

الوطني

تعاوننا مع البرلمان 
تميز على الدوام 

بالثقة والشعور 
بالمسؤولية 

الوطنية

إشادة بما ساد 
المناقشات 

الحكومية 
البرلمانية من 

روح إيجابية

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

ــوافـــق” ــتـ ــــرار “الـ ــع “الــــنــــواب” أفـــضـــى إلقــ ــم بــالــتــعــاون مـ ــوك ــم ــج س ــه ن

جميعنا شركاء في نهضة الوطن وغايتنا 
تحسين المستوى المعيشي للمواطنين
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تــرأس محافــظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بــن علي بن خليفــة آل خليفة 
االجتمــاع التنســيقي الرابــع لموســم البــر للعــام 2018 - 2019، بحضــور مدير 
مديرية شرطة المحافظة الجنوبية العميد حمد المري، والمدير العام لبلدية 
المنطقة الجنوبية عاصم بن عبداللطيف، وعدد من مثلي الجهات المتعاونة.

وفــي بدايــة االجتمــاع، رحــب ســمو 
المحافــظ بأعضــاء لجنة تنظيــم البر، 
مشيًدا بجهودهم المبذولة في إنجاح 
الموسم، مؤكدا أهمية تضافر الجهود 
جميــع  بيــن  المشــترك  والتنســيق 
الجهات؛ من أجل سالمة مرتادي البر 
والســالمة  األمــن  متطلبــات  وتوفيــر 
والخدمــات التــي تلبــي احتياجاتهــم، 
مستعرًضا سموه خالل االجتماع أهم 
توصيــات اللجنــة والتــي تــم تنفيذها 

في هذه الفترة.
واســتمع ســمو المحافــظ إلــى عــرٍض 
مرئــي، قدمــه مديــر إدارة الخدمــات 
الهندســية واالســتثمار خالــد حاجــي 
المبــادرات  أبــرز  خاللــه  مــن  بيــن 
والحمــالت البيئيــة والتوعويــة التــي 
قامــت بهــا المحافظــة الجنوبيــة فــي 
نظافــة  علــى  للحفــاظ  الموســم  هــذا 
البــر والمواقــع البيئيــة، إضافــة ألبــرز 

اإلحصاءات المتعلقة بالموسم.

وأشــار ســموه إلى أهميــة وضع خطة 
اســتعداد مشتركة بين جميع الجهات 
ســالمة  علــى  للحفــاظ  المتعاونــة؛ 
وزيــادة  الفطريــة  والحيــاة  البيئــة 
الحفــاظ  بضــرورة  المرتاديــن  وعــي 
علــى التنــوع البيئــي الــذي تحظى به 

المحافظة الجنوبية. 
المحافــظ  شــرطة  مديريــة  وقدمــت 
الجنوبيــة عرًضــا مرئًيــا تضمــن أهــم 
اإلحصــاءات األمنيــة والقضايــا التــي 
الموســم  هــذا  فــي  مباشــرتها  تمــت 

التدابيــر واالحتياطــات  إلــى  إضافــة 
األمنية الالزمة؛ لتوفير أقصى معايير 
البــر  منطقــة  فــي  والســالمة  األمــن 
والحفاظ على األمن واألمان وحماية 
منطقة البــر كأحد أهم الوجهات التي 

يقصدها المواطنون في هذه الفترة.
وتبين في العرض ارتياح مرتادي البر 
تجــاه زيــارة ســمو محافــظ الجنوبية 
لمنطقة البر ومركز خدمات المخيمين 
للوقــوف على مختلف الخدمات التي 

توفرهــا المحافــظ ومديرية الشــرطة 
لمرتادي البر.

ثم تقدم رئيس قسم إدارة المخلفات 
بالمجلــس األعلــى للبيئــة محمد أمان 
بعرٍض مرئي بين من خالله ما قام به 
المجلس من دوٍر توعوي ورقابي في 
موسم البر؛ لرصد ما من شأنه التأثير 
علــى البيئة والحيــاة الفطرية، إضافة 
التنظيــف  بحمــالت  المبــادرات  إلــى 
التــي قــام بها المجلــس األعلى للبيئة، 
موضًحــا أن المجلــس وضع توصيات 
واللجنــة  الجنوبيــة  المحافظــة 
التنســيقية لتنظيــم موســم البر ضمن 
خطتــه المســتقبلية فــي إدراج بعــض 
المحميــات  ضمــن  البيئيــة  المواقــع 
الطبيعيــة التــي تزخــر بهــا المحافظــة 
الجنوبيــة فضــاًل عــن الــدور التوعوي 

لنشر الثقافة البيئية.

سمو محافظ الجنوبية يترأس االجتماع التنسيقي الرابع لموسم البر

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية: خطة للحفاظ على البيئة
الــبــر مـــــرتـــــادي  ــة  ــ ــام ــ س ــل  ــ ــ أج مــــن  ــود  ــ ــه ــ ــج ــ ال تـــتـــضـــافـــر  أن  ــب  ــجـ يـ

أعلنــت الجمعيــة البحرينية للشــفافية عن تحســن موقع البحرين بمؤشــر مدركات الفســاد بالعــام 2018، حيث 
تبــوأت ترتيــب 99 هــذا العــام بعد أن كانت في الترتيب 103 في العام 2017 )أي تحســن 4 درجات(.وأضافت: 
تحســين ترتيب البحرين يتطلب من جميع الجهات الرســمية ســواء البرلمان أو الحكومة االلتفات لما وصلت 
له البحرين والتعجيل بتنفيذ بعض بنود اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البحرين 

في العام 2010. وعلى األخص ما يلي:-

هيئــة  إنشــاء  قانــون  إصــدار   .1
وهــذا  الفســاد  لمكافحــة  مســتقلة 
القانــون معطــل فــي البرلمــان منــذ 

العام 2008.
2. إصدار قانون حق الحصول على 
المعلومــات، ونوقــش فــي البرلمــان 

منذ العام 2009.
3. إصــدار قانــون لحمايــة الشــهود 

والمبلغين.
وطنيــة  اســتراتيجية  إصــدار   .4

فــي  يشــارك  الفســاد  لمكافحــة 
إعدادهــا المجتمــع المدنــي وقطاع 

األعمال.
5. تفعيــل متابعــة تنفيــذ توصيــات 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

المعايير

شــرف  الجمعيــة  رئيــس  وقــال 
مؤشــر  حســاب  تــم  الموســوي: 
 2018 لســنة  الفســاد  مــدركات 

مختلًفــا  مصــدًرا   13 باســتخدام 
مؤسســة   12 مــن  للبيانــات 
تســجيل  علــى  عملــت  مختلفــة 
العاميــن  خــالل  الفســاد  مــدركات 
الماضيين. ويعكس تقييم الخبراء 
والمســؤولين التنفيذييــن لعــدد من 
مظاهــر الفســاد فــي القطــاع العــام، 

بما في ذلك:
1. الرشوة

2. اختالس المال العام

العموميــة  الوظيفــة  اســتغالل   .3
لتحقيق مكاسب شخصية.

4. المحاباة في الوظيفة العمومية
5. االستحواذ على الدولة.

وأردف: تعاين بعض المصادر أيًضا 
اآلليات المتاحة لمنع انتشار الفساد 

في البلدان المعنية، مثل:
تعزيــز  علــى  الحكومــة  قــدرة   .1

آليات النزاهة
الفعليــة  القضائيــة  المالحقــة   .2

للمسؤولين الفاسدين
الروتينيــة  اإلجــراءات  عــبء   .3

والبيروقراطية المفرطة

تضبــط  كافيــة  قوانيــن  وجــود   .4

التصريــح بالمكاســب الماليــة ومنع 

إلــى  والنفــاذ  المصالــح  تضــارب 

المعلومة.

القانونيــة  الحمايــة  توفيــر   .5

للمبلغيــن عــن الفســاد والصحفيين 

والمحققين والنشطاء.

“الشفافية”: البحرين تتحّسن بمؤشر مدركات الفساد

الماليــة  اللجنــة  قــررت 
بمجلــس  والقانونيــة 
الموافقــة  البلــدي  المحــرق 
بقانــون  المشــروع  علــى 
إلــى  ثانيــة  فقــرة  بإضافــة 
قانــون  مــن   36 المــادة 
البلديات الصادر بالمرسوم 
 2001 لســنة   35 بقانــون 
وفــق مــا جــاء فــي خطــاب 
مجلــس النواب مــع التأكيد 
المســاس  عــدم  علــى 
المجالــس  بصالحيــة 
أو  التخفيــض  باقتــراح 
الرســوم  إلغــاء  أو  اإلعفــاء 
األحــوال  بحســب  البلديــة 

المبنية على ذات القانون.
علــى  اللجنــة  وافقــت  كمــا 

المشــروع بقانــون بإضافــة 
 23 برقــم  جديــدة  مــادة 
مكررا إلى المرسوم بقانون 
رقــم 3 لســنة 2002 بشــأن 
أعضــاء  انتخــاب  نظــام 
وتنــص  البلديــة  المجالــس 
المادة على أن لكل مواطن 
جــداول  أحــد  فــي  مقيــد 
االنتخابــات وتواجد خارج 
مملكــة البحريــن أن يبــدي 
االنتخابــات  فــي  رايــه 
أو  العاديــة  بالطريقــة 
االلكترونيــة  بالوســائل 
لإلجــراءات  وفقــا  وذلــك 
التــي يصــدر بهــا قــرارا من 
والشــؤون  العــدل  وزيــر 

اإلسالمية واألوقاف.

فــي  المحــرق  بلــدي  مجلــس  يناقــش 
اجتماعــه العادي الثالث المقرر انعقاده 
اللجنــة  المقبــل توصيــة  اإلثنيــن  يــوم 

وضــع  تؤيــد  التــي  بالمجلــس  الفنيــة 
اشــتراطات خاصــة لتخصيــص محــل 
ال  بنســبة  محليــن  أو  واحــد  تجــاري 

تزيــد عــن 10 % مــن مســاحة األرض 
المبانــي  تلــك  القاطنيــن  لخدمــات 
المقتــرح  يشــمل  حيــث  االســتثمارية، 

)عمــارات   BD االســتثمار  التصنيــف 
اســتثمارية د( فأكثر في جميع مناطق 

محافظة المحرق.

أوضــح مدير عام بلدية المحرق إبراهيم 
وشــؤون  األشــغال  وزارة  أن  الجــودر 
قامــت  العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
بتوفيــر ميزانيــة بمقــدار 25 ألــف دينــار 
ألعمال الزينة بمناسبة احتفاالت المملكة 

بأعيادها الوطنية لمحافظة المحرق. 

ولفــت إلى أنه تم طــرح مناقصة داخلية 
افتتحت عبر لجنة المشتريات الداخلية، 
وتم ترســيتها على شــركة بلو الين بمبلغ 
23 ألف و410 دنانير وذلك إلنارة شــارع 
المطــار.  كمــا بيــن فــي رده علــى ســؤال 
المجلــس البلــدي حــول أعمــال التزييــن 

بأعيادهــا  المملكــة  احتفــاالت  بمناســبة 
الميزانيــة  لمحدوديــة  أنــه  الوطنيــة 
للبلديــة  الــوزارة  تمويــل  ولصعوبــة 
بميزانيــة تناســب الحدث ارتــأت البلدية 
أن تتــم أعمــال الزينــة عبــر مموليــن مــن 
البلديــة  الخــاص، وانصــب دور  القطــاع 

علــى توفير التراخيــص الالزمة، والتأكد 
المشــرفة،  بالصــورة  العمــل  إتمــام  مــن 
بينمــا قامت الشــركات الراعيــة والممولة 
المنفذيــن دون  المقاوليــن  مــع  بالتعاقــد 
دور للبلديــة فــي ذلــك وال اســتالم مبالــغ 

نقدية أو مساعدات عينة.

“مالية” المحرق توافق على تعديل 
الرسوم البلدية بعد 10 سنوات بنسبة 5 %

10 % من مساحة “العمارات االستثمارية د” للخدمات

25 ألف دينار لزينة العيد الوطني في المحرق

عرض أبرز المبادرات 
والحمالت البيئية 

والتوعوية 
في االجتماع 

التنسيقي

ارتياح مرتادي البر 
تجاه زيارة سمو 

المحافظ لمنطقة 
البر ومركز خدمات 

المخيمين
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أكــد رئيــس وفــد مملكــة البحريــن مســاعد وزيــر الخارجية عبــدهللا الدوســري أن الرعاية الســامية والدعــم الالمحدود من قبــل عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة حققــت تقــدم ونجــاح البحرين في مجــال حقوق اإلنســان في جميــع المحافــل الوطنية 
واإلقليميــة والدوليــة، وأن دســتور وقوانيــن المملكــة متقدمــة وكافلــة لجميــع الحقــوق والحريــات، واآلليــات الالزمــة لحمايتهــا، ومــن أهم 

دعامات حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بضمانات أصول المحاكمات العادلة المتوافقة مع المعايير الدولية.

الثاني مــن مناقشة  الــيــوم  جــاء ذلــك خــال 
اللجنة  أمــام  األول  الـــدوري  البحرين  تقرير 
الــعــربــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان بــجــامــعــة الـــدول 
العربية  والتي عقدت خال الفترة 28 و29 

يناير الجاري في القاهرة.
المملكة  فــي  الشاملة  التنمية  أن  وأضـــاف 
تــرتــكــز عــلــى مجتمع يــقــوم عــلــى الــمــســاواة 
وعدم التمييز، تتساوى فيه حقوق وواجبات 
المرأة  لتحقيق  أدت  والتي  والــمــرأة،  الرجل 
غير  نوعية  وإنجازات  مكتسبات  البحرينية 
االجتماعية  المجاالت  مختلف  في  مسبوقة 
واالقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة عن 

التنفيذية  األجــهــزة  جــهــود  تــواصــل  طــريــق 
األعلى  المجلس  دور  ــى  إل إضــافــة  المعنية 
للمرأة في تعزيز إنجازات المرأة ومكتسباتها، 
وتعمل الحكومة وفق برنامج متقدم لتنفيذ 
ــــى ضــمــان  ســيــاســيــات وإجـــــــراءات تــرنــو إل
الحد  على  والــوافــديــن  المواطنين  حصول 
للحياة،  األساسية  المقومات  من  المناسب 
في  االجتماعية  الحماية  منظومة  وتطبيق 
ثمار  أهـــم  مــن  هــي  ــتــي  وال إحــــدى  المملكة 
خال  مــن  الــبــاد،  لعاهل  اإلصــاحــي  النهج 
توفير دخل مالي يساعد الباحثين عن عمل 
وذلك  أعمالهم؛  من  والمفصولين  مــرة  ألول 

للتغلب على فترة التعطل الحرجة، عبر نظام 
نجاًحا  حقق  والـــذي  التعطل،  ضــد  التأمين 
وقد   ،2007 العام  في  تطبيقه  منذ  مشهوًدا 
نجح هذا النظام في رصد األعداد الحقيقية 
للعاطلين عن عمل ومن ثم تحديد معدالت 
البطالة وفق أسس موضوعية دقيقة حسب 

معايير منظمة العمل الدولية.
المواضيع  من  العديد  الــدوســري  ناقش  كما 
شفافة  مــبــاشــرة  ردوًدا  وقــدمــوا  المختلفة 
المقدمة  األســئــلــة  جميع  على  وموضوعية 
في  تمثلت  والــتــي  اللجنة  أعــضــاء  قبل  مــن 
وعدم  البدنية  والسامة  الحياة  في  الحق 

الــتــعــرض لــلــتــعــذيــب، واســتــقــالــيــة الــقــضــاء 
وحق اللجوء إليه، ومكافحة الرق واالتجار 
التنمية والــمــوارد  بــاألشــخــاص، والــحــق فــي 
الصحة،  فــي  والــحــق  الملكية،  فــي  والــحــق 
النساء  األســرة خصوصا  حماية  في  والحق 
في  والحق  والتعبير  الــرأي  وحرية  والطفل، 

التعليم والحقوق الثقافية، والحق في العمل 
وحرية تكوين الجمعيات والحريات المدنية 

والسياسية.
عدد  أشــاد  البحرين،  تقرير  مناقشة  وخــال 
المسؤولين من جهات عدة بتطور  كبير من 
البحرين،  مملكة  في  اإلنسان  وتقدم حقوق 

اإلنسان  لجنة حقوق  رئيس  نائب  أعــرب  إذ 
في  عشرة  الخامسة  ــدورة  ال رئيس  العربية 
عن  الــمــري  جابر  المستشار  ــدورة  الـ افتتاح 
على  البحرين  مملكة  لحرص  اللجنة  تقدير 
المادة  بمقتضى  اللجنة  إلى  تقاريرها  تقديم 
48 مــن الــمــيــثــاق الــعــربــي لــحــقــوق اإلنــســان 
منذ مصادقتها  المستمر  اإليجابي  ولتفاعلها 

على الميثاق في العام 2006.
وأشادت األمين العام المساعد رئيس قطاع 
نيابة  أبو غزالة،  الشؤون االجتماعية هيفاء 
عن األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد 
اهتمام  مــن  البحرين  توليه  بما  الغيط  أبــو 
لمختلف القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان 
الجالة  لصاحب  الحكيمة  القيادة  ظل  في 
الــمــلــك، هـــذا االهــتــمــام الـــذي كـــان لــه عظيم 
المشترك،  العربي  العمل  منظومة  على  األثر 
“المحكمة  إنشاء  بمقترح  المملكة  بــادرت  إذ 

العربية لحقوق اإلنسان”.

المنامة - وزارة الخارجية

إشادة عربية بتطور حقوق اإلنسان في البحرين

عبدالله الدوسري خالل مناقشة التقرير البحرين الدوري 

وزيــر الداخليــــة: الجمــارك خــط أمنـي رئيـــــــس
ــة ــس ــؤس ــم ال لـــــدى  األداء  فــــي  ــور  ــ ــط ــ ــت ــ وال ــة  ــديـ ــجـ ــالـ بـ أشـــــــاد 

شــهد وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفــة، صباح أمس، االحتفال الذي نظمته شــؤون الجمارك، بمناســبة يوم الجمــارك العالمي 2019 
وذلــك بحضــور وكيــل وزارة الداخليــة لشــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامــة ورئيــس األمــن العام وعدد مــن كبار المســؤولين بالــوزارات والجهات 

المعنية.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير الداخلية عن شكره 
وتقديره للجهود المخلصة التي تقوم بها شؤون 
القطاع،  بهذا  العمل  طبيعة  ظل  في  الجمارك، 
ــاص وخــبــرة في  ومـــا يتطلبه مــن وعـــي وإخــ
والتحديات  التقنيات  ومواكبة  المهنة  مزاولة 

المتسارعة.
وأكد أن المنظومة األمنية تعمل من خال عدة 
خطوط أمنية متكاملة، وأن الجمارك، تعد خطا 
والتطور  بالجدية  مشيدا  فيها،  رئيسا  أمنيا 

وكذلك  الجمارك  شــؤون  يميز  الــذي  األداء  في 
واالستفادة  المتغيرات  مواكبة  في  االستمرار 

من تجارب اآلخرين.
ــر أن الــتــطــويــر الــمــســتــمــر، أمــر  ــوزيـ ــاف الـ ــ وأضـ
مطلوب من كل مؤسسة، منوها إلى أن ما يعزز 
الواضحة في عمل مختلف  الجدية  تلك  الثقة، 

القطاعات بالوزارة.
التي  التطوير  إجــراءات  بين  من  أنه  إلى  يشار 
األخيرة،  الفترة  في  الجمارك  شــؤون  اتخذتها 

تدشين  الجمركي،  البيان  مرفقات  عدد  تقليص 
مــنــظــومــة أجـــهـــزة أشــعــة مــتــطــورة، اســتــكــمــال 
الــمــضــافــة،  الــقــيــمــة  تطبيق ضــريــبــة  مــتــطــلــبــات 
المسبق،  التخليص  إجـــــراءات  نــظــام  تطبيق 
ونظام  المعتمد  االقــتــصــادي  المشغل  بــرنــامــج 
الدفع اإللكتروني، األمر الذي يسهم في تسهيل 
النمو  التجارة ودعم  المسافرين وتطوير  حركة 
إستراتيجية  متطلبات  يلبي  بما  االقــتــصــادي، 
شؤون الجمارك لألعوام 20١٧ / 20٢٠ وترجمة 

رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030.
 2019 العالمي  الجمارك  بيوم  االحتفال  وخال 
لحركة  ذكية  “حـــدود  شعار  تحت  يأتي  والـــذي 
ألقى رئيس شؤون  تجارة وسفر ونقل سلسة”، 
الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة ، كلمة، 
لوزير  والتقدير  الشكر  خالص  عن  فيها  أعــرب 
الداخلية على دعمه ومساندته لشؤون الجمارك.

الجمارك، ومن خال عملها  وأوضــح أن شؤون 
في  محوريا  دورا  تلعب  المعنية،  الجهات  مــع 
ــســفــر مـــن خـــال تبسيط  تــيــســيــر الــتــجــارة وال
في  بها  المعمول  اإلجـــراءات  وتناغم  وتوحيد 
دورهــا  إلــى  إضافة  الجمركية،  المنافذ  إدارات 
تلك  بتأمين  ُيعنى  أول  دفـــاع  كخط  الــحــيــوي 

المنافذ.

المعايير  الجمارك في كلمته،  واستعرض رئيس 
الــجــمــارك  يـــوم  شــعــار  فــي  المتضمنة  الخمسة 
2019، وهي )آمنة، قابلة للقياس، آلية،  العالمي 
مبنية على المخاطر، وتقنية(، إضافة إلى جملة 
الجمارك  شـــؤون  الــتــي حققتها  ــجــازات  اإلن مــن 
خال 2018 ومن بينها إعادة انتخاب البحرين 
إلقليم  العالمية  الجمارك  لمنظمة  رئيس  كنائب 
للمرة  األوســط واألدنــى  إفريقيا والشرق  شمال 
المكانة  يؤكد  الــذي  األمــر  التوالي،  على  الثالثة 
المرموقة التي تتمتع بها البحرين في المحافل 
في  فاعلة  مساهمة  للجمارك  كان  كما  الدولية، 

وضع إستراتيجية منظمة الجمارك العالمية.
وقد قام وزير الداخلية بتكريم عدد من الجهات 
ذات العاقة بعمل شؤون الجمارك، إضافة إلى 

مجموعة من الضباط وضباط الصف المتميزين، 
الــتــوفــيــق في  لــهــم  بــجــهــودهــم، متمنيا  مــشــيــدا 
ــر الــداخــلــيــة  ــام  وزيــ خــدمــة الـــوطـــن. بــعــدهــا، قــ
بافتتاح معرض يوم الجمارك 2019 والذي أقيم 
أبرز  من  جانبا  وتضمن  االحتفال،  هامش  على 
الــجــمــارك في  شــؤون  التي حققتها  اإلنــجــازات 
الفترة األخيرة في إطار دورها؛ لتسهيل حركة 
التجارة وتفعيل آليات تبادل المعلومات بشكل 
مسبق فيما يخص البضائع واألشخاص وحركة 
السفر، تفعيا إلستراتيجية شؤون الجمارك من 
المتقدمة،  والبرامج  المشاريع  من  عــدد  خــال 
الــوزيــر عــلــى مــا تــم تحقيقه، في  حــيــث أثــنــى 
لشؤون  واالقتصادي  األمني  الــدور  تعزيز  إطــار 

الجمارك.

وزير الداخلية يكرم مجموعة من الضباط وضباط الصف المتميزين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
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بحـــث مـــع الســـفير أيفيـــر دعـــم التعـــاون علـــى المســـتوى الرياضـــي

استقبل النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى، الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بمكتب سموه بقصر الوادي سفير جمهورية الفلبين الصديقة لدى المملكة ألفونسو أيفير.

وفـــي الــبــدايــة الــلــقــاء، رّحــــب ســمــوه 
البحرين  حــرص  عــن  معرًبا  بالسفير، 
في فتح مجاالت جديدة من التعاون 
حيث  الفلبين،  جمهورية  مــع  الثنائي 
عاقات  مــســار  السفير  مــع  استعرض 
مؤكًدا  البلدين،  تربط  التي  الصداقة 
سموه أن البحرين حريصة دائًما على 
يخدم  بما  العاقات  تطوير  مواصلة 
الصديقين،  والشعبين  البلدين  مصالح 
السفير  بــدور  ذاتــه  الوقت  في  منّوًها 
والتنسيق  ــتــعــاون  ال ُأطـــر  ــادة  ــ زي فــي 
المشترك والذي من شأنه أن يعزز من 

العاقات بين البلدين.
بــعــدهــا، بــحــث ســمــو الــشــيــخ خــالــد بن 
التعاون  دعــم  سبل  السفير  مــع  حمد 
على المستوى الرياضي وبخاصة على 
صعيد رياضة فنون القتال المختلطة، 
االنتشار  مــن  مــزيــد  نحو  يدفعها  بما 
على مستوى القاري، مستعرضا سموه 
فنون  لعبة  فــي  البحرينية  الــتــجــربــة 
القتال المختلطة “MMA”، وما حققته 
لسجل  تــضــاف  وإنــجــازات  نتائج  مــن 
واســتــعــرض  كــمــا  بالمملكة.  الــريــاضــة 
ســمــوه مــع الــســفــيــر الــنــجــاحــات التي 
ــشــجــاع  ــال ال ــتـ ــقـ حــقــقــتــهــا بـــطـــولـــة الـ
المنامة  من  انطلقت  التي   ،”BRAVE“
لتجوب مدن وعواصم العالم، لتحقيق 
سموه  رسمها  التي  العالمية  األهــداف 
تعّزز  والتي  البطولة،  هــذه  خــال  من 
من الجهود البحرينية الداعمة لتطوير 

هذه الرياضة.
ــاد ســمــوه بــالــخــطــوات الــواضــحــة  وأشــ

ــبــيــن فــــي دعـــم  ــفــل ــي اتـــخـــذتـــهـــا ال ــتـ الـ
ممارسة  عــلــى  الــريــاضــيــيــن  وتشجيع 
كان  والــذي  الرياضات،  من  النوع  هذا 
ــواضــح فــي ظــهــور العبين  ــر ال لــه األثـ
عــلــى مستوى  يــنــافــســون  مــحــتــرفــيــن 
ستيفن  كــالــاعــب  العالمية،  بــطــوالت 
لقب  فــي تحقيق  نــجــح  الـــذي  لــومــان 
القتال  بطولة  مــن  التاسعة  النسخة 

الشجاع.
من جانبه، أكد سفير الفلبين أن باده 
التعاون  ُأطــر  تعزيز  عن  دائــًمــا  تبحث 
المشترك مع الدول الصديقة من بينها 
الشيخ  سمو  جــهــود  مثمًنا  الــبــحــريــن، 
خالد بن حمد في رعاية ودعم القطاع 
مشيًرا  بالبحرين،  والرياضي  الشبابي 
إلى أن جهود سموه في رعاية ودعم 

ساهم  المختلطة  القتال  فنون  رياضة 
في تبوء المملكة مكانة متقدمة على 
الــريــاضــة،  هــذه  فــي  العالمي  الصعيد 
للبحرين  ذاتــــه  الـــوقـــت  فـــي  ــا  مــتــمــنــيًّ
ــرقــي والــتــقــدم  وشــعــبــهــا مـــزيـــًدا مــن ال
واالزدهار في ظل العهد الزاهر لعاهل 
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  الباد 

عيسى آل خليفة.

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خالل استقباله السفير الفلبيني

المنامة - بنا

Û  إليك في يوم عيد ميادك يضحك حرف، وتبتسم كلمات ويكون للقصيدة ألف
مذاق.

Û  لون تعرف  ال  ورائحة  ذكريات،  أريــج، وجمال  المجد عبق  القادم من عمق  ايها   
االنطفاء، مذاق نبيذ الخلود على شفتي التاريخ يرتل اسم معشوق، اسمه حمد، 

ولون أبجديته مجد، وكل أيامه سعد.
Û  إليك تراك شمس ضوء، ورعشة قمر، وتسبيح كون، وتألق نجم.  القوافي  إليك 

قافيتي تحمل لون اسمك وأساور صفاتك بعنوان “المليك الماك”:

َمـــــــــا إلـــــــــــٰى ُحــــــســــــِنــــــَك ِفـــــــــي الــــــَخــــــلــــــِق َشـــــــِريـــــــُك
ـــــــُحـــــــوُك ــــــــغــــــــُر الـــــــضَّ ـــــــــاُم والــــــــثَّ ــــــــــَهــــــــــا الـــــــــَبـــــــــسَّ َأيُّ

ـــــت َتـــــَكـــــنَّ الــــــــــّدهــــــــــِر  ِفــــــــــي  اأَلّيــــــــــــــــــــــاَم  َوَأرٰى 
َبــــــيــــــَنــــــَمــــــا ِمــــــــــــــيــــــــــــــَاُدَك الـــــــــــَيـــــــــــوُم الـــــــَبـــــــِريـــــــُك

كــــــلــــــمــــــا صـــــــــغـــــــــُت أبــــــــــــــا ســــــــــلــــــــــمــــــــــان.. بـــــيـــــتـــــًا
خـــــــــجـــــــــَل الــــــــبــــــــيــــــــُت ومــــــــــــــا شـــــــــعـــــــــري ركـــــيـــــك

ــم ــ ــكـ ــ ــيـ ــ كـــــــلـــــــمـــــــا أوشـــــــــــــكـــــــــــــت االبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاُت فـ
َوِشـــــــــيـــــــــك ذاك  وَمـــــــــــــــــا  الــــــمــــــعــــــنــــــى  تـــــــبـــــــلـــــــُغ 

ـــــــــهـــــــــا الـــــــــَمـــــــــمـــــــــدوُح فـــــــــي ُكــــــــــــــّل الــــــقــــــوافــــــي أيُّ
ــيــــك ــمــ ــســ ــ يــــــــا خــــــــيــــــــاَل الــــــشــــــعــــــِر والــــــــــــّطــــــــــــوُد ال

مــــــــا اعــــــــَتــــــــرانــــــــي الـــــــــريـــــــــُب فــــــــي حـــــبـــــك يــــومــــا
لـــــــــــم ُتـــــــــــســـــــــــاورنـــــــــــي ظـــــــــــنـــــــــــوٌن وُشـــــــــــكـــــــــــوُك

ـــــــَهـــــــاِنـــــــي ُخـــــــــــذ َأِريـــــــــــــــــــــَج اأُلمــــــــــِنــــــــــيــــــــــاِت والـــــــتَّ
ُكــــــــــُتــــــــــَبــــــــــًا َفــــــــــــــــــــاَح َواَلَهــــــــــــــــــــــــــا َوُصـــــــــــــُكـــــــــــــوُك

َتـــــــشـــــــُدو ـــــــــَك  ُحـــــــــبِّ ِفـــــــــــي  ـــــــــاَق  الـــــــــُعـــــــــشَّ َوَدِع 
ــُك ــ ــ ــيـ ــ ــ ــِحـ ــ ــ َتـــــــنـــــــِســـــــُج األشــــــــــــَعــــــــــــاَر ِعـــــــشـــــــَقـــــــًا وُتـ

َوَلـــــــــَعـــــــــمـــــــــِري َكــــــــــم َعـــــــلـــــــٰى الــــــــــَعــــــــــرِش ُمـــــــُلـــــــوٌك
ــُك ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــَمـ ــ ــــــــــَمــــــــــا َوحــــــــــــــــــــَدَك ِفــــــــــي الـــــــَقـــــــلـــــــِب الـ ِإنَّ

“المليك 
المالك” سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

المنامة - وزارة الداخلية



انعقــاد  مــن  األولــى  الدقائــق  ســجلت 
جلســة مجلــس النــواب غيــاب 7 مــن 
عبدالنبــي  وهــم  المجلــس  أعضــاء 
قمبــر،  عمــار  كمــال،  سوســن  ســلمان، 
البحرانــي،  غــازي آل رحمــة، محمــود 
زينــل؛  ويوســف  الــذوادي،  يوســف 
ليســجلوا حضورهــم فــي وقــت الحق 

من الجلسة. 

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: خليل إبراهيم

7 متغيبين
وال معتذرين

امتدح النائب  «
يوسف زينل 

“شطارة 
الحكومة”، 

وذلك حين قال 
إن البرنامج 

كتب بلغة شيقة وبراقة، إال أنها 
ضمنته “معلومات زئبقية” 

تمكنها من التملص مما جاء 
فيه، منتقدا في الوقت ذاته؛ كون 
البرنامج مقتضبا بخالف البرنامج 

السابق.

شطارة الحكومة

رأى النائب  «
عبدالله 

الدوسري أن 
برنامج عمل 
الحكومة خال 

من خطة 
واضحة لمعالجة ملف البطالة، 

وبحرنة القطاع الخاص، وداعيا إلى 
ين  تحديد سقف زمني لتقليص الدَّ

العام ووضع الخطط العملية؛ 
لتوفير السكن للمواطنين في 

ضوء النمو السكاني المطرد.

النمو السكاني

وجد النائب  «
محمد 

السيسي 
في هطول 

األمطار بشارة 
خير، حيث 

نوه بمستوى التوافقات التي 
حققها النواب مع الحكومة، والتي 

تتعلق بالحفاظ على المستوى 
المعيشي للمواطنين وتحسينه، 

وعدم تحميل المواطنين أية أعباء 
إضافية.

بشارة خير

دعا النائب عمار  «
المختار إلى 

ضمان برنامج 
عمل الحكومة 
لمشاريع زيادة 
أجور العاملين 

في القطاع العام وتقديم الدعم 
ألجور العاملين في القطاع الخاص، 

ومعالجة الدين العام دون المساس 
بجيب المواطنين، وتوسيع شرائح 
المستفيدين من الدعم الحكومي 

ورفع مستوى هذا الدعم.

اآليلة للسقوط

حضت النائب  «
معصومة 
عبدالرحيم 

الحكومة على 
تحديد نسب 

البحرنة وعدم 
االكتفاء برفع هذا الشعار، وقالت 

: “نحن اليوم جميعا في سفينة 
واحدة، وعلينا أن نستشعر كنواب 
ما يستشعره المواطن، فالبحرين 

رغم صغرها وعدد سكانها إال أنها 
تواجه الكثير من المشكالت”.

نسبة البحرنة

رأى النائب  «
األول لمجلس 

النواب 
عبدالنبي 

سلمان أن 
برنامج عمل 

الحكومة افتقر إلى تحديد خطط 
وآليات الحكومة في محاربة الفساد 

والهدر المالي في الفترة المقبلة، 
إلى جانب معالجة مشكالت 

البطالة والخصخصة واالستفادة 
من التحويالت المالية للخارج.

محاربة الفساد

قالت النائب  «
زينب عبداألمير 

إن االستثمار 
المطلوب 

هو االستثمار 
في المواطن 

وليس في جيبه، وداعية إلى 
ضرورة إيجاد حل لمشكلة 

البطالة، وتفعيل بحرنة الوظائف، 
ومعالجة المشكلة اإلسكانية 
والشفافية في التوزيعات عبر 

نشر كشف سنوي للمستفيدين.

شفافية اإلسكان

اختتم النائب  «
أحمد األنصاري 

مداخلته 
بحديث 

رسول الله 
)ص(: “كلكم 

راع وكلكم مسؤول عن رعيته”، 
حيث دعا إلى توجيه الجهود نحو 
بحرنة الواظائف، وتوفير السكن 
والعالج لجميع فئات المجتمع 
بما يضمن لجميع المواطنين 

العيش الكريم.

“كلكم راٍع”

أكد النائب  «
غازي آل 

رحمة على 
أولوية الملف 
اإلسكاني، إلى 
جانب الحفاظ 

على مكتسبات المواطنين 
مقابل أي قرارات قادمة يمكن 

أن تمسهم، إضافة إلى االهتمام 
ببحرنة الوظائف بعد أن أصبح 

البحريني غريبا في سوق العمل.

البحريني غريب

ذهب النائب  «
هشام العشيري 

إلى أن الصيغة 
النهائية 

للبرنامج مثالية، 
ولن يكون 

هناك ما هو أفضل منها، ومؤكدا أن 
توضيحات الوزراء الستفسارات النواب 
تميزت بالشفافية والصراحة، ومعلقا 
ين العام  “أقولها بصراحة إن الهم والدَّ

كبير، واأليام المقبلة تتطلب المزيد 
من الجهد.

األيام المقبلة

اعتبر النائب  «
محمد العباسي 

ارتكاز برنامج 
عمل الحكومة 

الحالي على 
شعار التوازن 

المالي يمثل تراجعا إذا ما قورن 
بالشعار السابق الذي كان يطمح 

إلى تحقيق فوائض مالية، ومبينا أنه 
إذا كانت الحكومة جادة في تحقيق 

التوازن المالي، فإن ذلك يتطلب منها 
الجدية في معالجة الفساد.

الهدر المالي

رأى النائب  «
أحمد العامر 

أن مشكلة 
تسريح 

العمالة ليست 
بحرينية فقط، 

وإنما جميع دول العالم تعاني 
هذه المشكلة، ومنوها بجهود 

وتعاون الحكومة والشركات 
وجميع المعنيين في البحرين في 

التعامل مع هذه المشكالت.

تسريح العمالة

local
@albiladpress.com 07 قارب “البرنامج” إلى بر األمان

ــم ــهـ ــتـ ــقـ ــون الـــــحـــــكـــــومـــــة ثـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــــــنـــــــــواب يـ
نجــح قــارب برنامــج عمــل الحكومــة فــي عبــور بوابــة مجلــس 
النــواب بأمــان بعــد تزكيتــه مــن قبــل 38 نائبا، وتســجيله رفض 
نائبيــن فقــط وهما النائب فالح هاشــم والنائبة كلثــم الحايكي، 
وبذلــك تتحصــل الحكومــة علــى ثقــة النــواب للســنوات األربــع 

المقبلة.
وبــدا مــن الالفــت تبايــن موقف عضــوي قائمة “تقــدم” النيابية، 
بشــأن البرنامــج، حيــث إنــه في الوقت الذي ســجل فيــه النائب 
فــالح هاشــم اعتراضــه علــى البرنامج صــوت النائــب عبدالنبي 

سلمان بالموافقة عليه.
وقبــل عــرض مداخــالت األعضــاء، قــال رئيــس لجنــة مناقشــة 
برنامــج عمــل الحكومــة علــي زايــد إن اللجنــة حرصــت علــى 
االستفادة مما يدور من مناقشات ويطرح من أفكار ومقترحات 
في برنامج التواصل االجتماعي لبناء مرئياتها على البرنامج.

وأشــار مقرر اللجنة النائب علي إســحاقي إلى أن البرنامج ركز 
علــى الوصــول إلى التــوازن المالــي، والتي تعد من أبــرز النقاط 

المهمة للحكومة ولمجلس النواب.
يتعلــق  فيمــا  الوفديــن  إليــه  توصــل  الــذي  بالتوافــق  ونــوه 
بالتعديــالت التــي تــم إضافتهــا علــى البرنامــج، والتــي تمثــل 
أبرزهــا في عدم المســاس بمزايا المتقاعدين وتثبيت الشــريعة 

اإلســالمية علــى رأس أي تشــريع جديــد وإعــادة هيكلــة الدعــم 
للمواطنين وتعويض المواطنين عن أي أعباء جديدة.

ويأتــي التصويــت علــى البرنامــج بعد سلســلة مــن االجتماعات 
والمناقشــات التــي عقدتهــا اللجنــة المعنيــة بمناقشــة البرنامــج 

علــى مــدى 20 يومــا، حيــث أجــرت اللجنــة 11 اجتماعــا نيابيــا، 
و6 اجتماعــات مــع الحكومــة، وتــم االســتعانة بعــدد 14 وثيقــة 
موجهــا  نيابيــا  استفســارا   75 علــى  اإلجابــة  وتــم  ودراســة، 

للحكومة.

المواطن محور التنمية وغاية برامج الحكومة
ــار وطـــنـــيـــة ــ ــ ــك ــ ــ ــه أف ــ ــت ــ ــاغ ــ “الــــــــتــــــــوازن الـــــمـــــالـــــي” ص

أكــد نائــب رئيس مجلس الوزراء الشــيخ خالد بــن عبدهللا آل خليفة أن نتاج العمل المتواصل 
إلنجاز برنامج عمل الحكومة يقوم على تضمين البرنامج ما يحفظ للوطن األمن واالستقرار، 
ويحافظ على مكتسبات المواطن دون تحميله أي أعباء مستقبلية ورفع مستواه المعيشي.

وذكــر أن برنامج عمل الحكومة ليس مقتصرا 
على الحكومة وحدها، بل هو برنامج وطني.

ولفت إلى أنه تم التوافق على تعزيز استدامة 
الصناديــق التقاعديــة ممــا يمكنهــا مــن أدائهــا 

التزاماتها الحالية والمستقبلية.
الحكومــة تســتهدف دومــا تحقيــق  وأكــد أن 
نســب إنجاز متقدمة في برامجها على اعتبار 
أن الوطــن والمواطنيــن هــم الغايــة األساســية 
لها. وأشار إلى أنه تمت مراعاة هدف الوصول 
يــؤدي  محــدد  برنامــج  عبــر  المالــي،  للتــوازن 

لتصويب الموازنة العامة للدولة.
وعبــر عــن تقديــره وإعجابه باهتمــام وحرص 
برنامــج  بدراســة  المختصــة  النيابيــة  اللجنــة 
عمــل الحكومــة علــى تقديــم التعديــالت التي 
تســتهدف إيــالء المواطــن األهميــة القصــوى، 
مــن خــالل السياســات التــي تعتــزم الحكومــة 

محــور  البحرينــي  المواطــن  ليبقــى  اتخاذهــا 
التنمية.

علــى  التــي ســاعدت  التوافقــات  بــدور  ونــوه 
تأســيس أرضيــة صلبــة كان لها بالــغ األثر، مما 
جعــل مــن البرنامــج أقــرب إلــى الواقــع وقابال 

للتنفيذ.
مــن جهتــه، قال وزير شــؤون مجلــس الوزراء 
محمــد المطــوع إن الحكومــة ال تدخــر جهــدا 
فــي محاربة أي إجراء يتضمن فســادا، ســواء 
ما يشــير إليه ديوان الرقابــة المالية واإلدارية 
أو مــا يكتشــف مــن جانب األجهــزة الحكومية 
كمــا هو موجــود من قضايا لــدى االدعاء العام 

والقضاء.
وذكــر أن برنامــج التــوازن المالــي تــم وضعــه 
وطنــي  فريــق  جانــب  ومــن  وطنيــة  بأفــكار 
لتحقيــق المزيــد مــن المكتســبات للمواطنيــن، 

وجلــب المزيــد مــن االســتثمارات التــي تخلــق 
فــرص عمــل للمواطنيــن واالرتقــاء المســتدام 

للمستوى المعيشي للمواطنين.
وقــال إن برنامــج عمل الحكومة وثيقة تحمل 

أهدافــا واضحــة للعمــل مــع النــواب، والتعاون 
المثمر بين السلطتين، راجيا أن تنال الحكومة 
ثقــة المجلــس لتشــرع فــي أداء مســؤولياتها 

أمام هللا والشعب.

منصة الحكومة

يوفر مجلس النواب لألعضاء تقنيات البث وعرض جداول األعمال
 عبر األجهزة اللوحية الموزعة على جميع األعضاء

30 يناير 2019 األربعاء
24 جمادى األولى 1440

أكد النائب  «
عيسى القاضي 

أهمية عدم 
تكرار األخطاء 

السابقة الناتجة 
عن االختالف 

في تفسير بنود البرنامج، وافتتح 
مداخلته بالقول: “هذه األيام 

صعبة والحديث حول األوضاع 
المعيشية مهم جدا جدا جدا”.

األيام الصعبة

دعا النائب  «
عبدالله 
الذوادي 

إلى ضرورة 
االلتزام بوقف 
عجلة الزيادة 

في الرسوم وفرض المزيد من 
الضرائب على المواطنين، إلى 

جانب الحث على تشكيل لجنة 
لمتابعة تنفيذ برنامج عمل 

الحكومة وعرض تقريرها نهاية كل 
دور تشريعي.

عجلة الرسوم

عبر النائب  «
حمد الكوهجي 

عن خشيته 
من استمرار 
الحكومة في 
فرض المزيد 

من الضرائب والرسوم، بعد أن شهد 
العامين الماضيين “قفزات خرافية”، 
وانتقد في الوقت نفسه ضبابية ردود 

الحكومة على االستفسارات المتعلقة 
بضبط النمو المطرد لألجانب وتأثيره 

على التركيبة السكانية.

القفزات الخرافية

أكد النائب  «
باسم المالكي 
ضرورة العمل 

على تقليص 
نسبة األجانب 

في القطاع 
الحكومي من 16 % إلى 1 %، 

لتكون الحكومة قدوة للقطاع 
الخاص نحو بحرنة الوظائف، 

إلى جانب ترسيخ مبدأ تعويض 
المواطنين عن أي أعباء إضافية 

والحفاظ على مكتسباتهم.

الحكومة قدوة

لفت النائب  «
سيد فالح 

هاشم إلى 
ضرورة تفعيل 

القانون الصادر 
في العام 

2008 والذي أكد توحيد المزايا 
التقاعدية بين المواطنين في 

كل القطاعات، وداعيا في الوقت 
نفسه إلى توضيح الطريقة التي 

ستعالج من خاللها الحكومة 
الفساد المالي واإلداري.

المزايا التقاعدية

دعت النائب  «
كلثم الحايكي 

إلى تضمين 
برنامج عمل 

الحكومة 
خطة زمنية 

تفصيلية لتحقيق أهداف 
البرنامج ومعالجة أبرز الملفات 

والمشكالت التي تعاني منها 
الحكومة في مؤسساتها 

المختلفة، مؤكدة رفضها 
للبرنامج.

رفض البرنامج



 10 عقوبــة  األولــى  الجنائيــة  العليــا  االســتئناف  محكمــة  خففــت 
مســتأنفين مــن أصــل 13 مدانــا -بينهــم آســيوي- بتشــكيل جماعــة 
إرهابيــة تابعــة لتنظيــم ســرايا األشــتر اإلرهابــي والتدريــب علــى 
صنــع األســلحة والمتفجــرات وارتكبــوا عــددا مــن عمليــات التفجير 
بمناطــق مختلفــة من البــاد وأتلفوا ممتلكات خاصــة بالغير، غيابيا 
ألحدهم وحضوريا للباقين، وذلك باالكتفاء بسجن 7 منهم لمدة 15 
عامــا بــدال من الســجن المؤبد المحكــوم بها على جميــع البحرينيين، 
وبتخفيــف عقوبــة اثنيــن آخريــن إلــى 7 ســنوات فقــط، كمــا جعلــت 
عقوبة اآلسيوي لمدة 3 سنوات بدال من سجنه 10 سنوات، وأيدت 

الحكم فيما عدا ذلك.

بالســجن  وكانــت محكمــة أول درجــة حكمــت 
المؤبــد علــى 13 مدانــا وبإســقاط الجنســية عن 
11 منهــم وتغريــم 7 مــن المحكــوم عليهــم مبلغ 
100 ألــف دينــار لــكل منهم، كما قضت بالســجن 
اآلســيوي  أحدهمــا  مدانيــن  علــى  ســنوات   10
نقــل أجهــزة وأغــراض ألحــد  فــي  الشــتراكهما 
أعضــاء الجماعــة الهــارب فــي إيــران، وأمــرت 
باإلبعــاد النهائــي عــن البــاد لآلســيوي وبتغريم 

البحريني مبلغ 500 دينار.
كمــا ألزمــت أول درجــة 4 مدانيــن متضامنيــن 
شــاحنة  فــي  الحاصلــة  التلفيــات  قيمــة  بدفــع 
وسيارة تضررتا من تفجير، وكذلك مبلغ 1551 
تلفيــات أخرى في منقوالت ألشــخاص بمحيط 

تفجير آخر، وأمرت بمصادرة المضبوطات. 
يشــار إلــى أن رئيــس نيابــة الجرائــم اإلرهابيــة 
المحامــي العــام المستشــار أحمد الحمــادي كان 
قد صرح في وقت سابق بأن النيابة قد أنجزت 
تحقيقاتها في القضية الخاصة بتشكيل جماعة 
وقــد  القانــون،  أحــكام  خــاف  علــى  إرهابيــة 
تــم إحالــة 15 متهمــا إلــى المحكمــة المختصــة، 
ومنهــم 9 متهميــن محبوســين، وأســندت إليهم 
تهــم تنظيــم وإدارة جماعة إرهابية على خاف 
والتدريــب  إليهــا،  واالنضمــام  القانــون  أحــكام 
وصنــع  والمتفجــرات،  األســلحة  صنــع  علــى 
وحيــازة ونقــل أســلحة ومتفجــرات، وإحــداث 
عــدة تفجيــرات أدى إحداهــا إلــى إصابــة رجــل 
أمــن ومواطنة صادف مرورها بمــكان التفجير، 
ونقــل أمــوال خصصت لدعم وتمويــل الجماعة 

اإلرهابية.
وأضــاف أن النيابــة العامــة تلقــت باغــا بتاريخ 

للمباحــث  العامــة  اإلدارة  مــن   2017 يوليــو   5
العناصــر  بعــض  قيــام  عــن  الجنائيــة،  واألدلــة 
ســرايا  تتبعــان  خليتيــن  بتشــكيل  اإلرهابيــة 
األشــتر اإلرهابي، حيث توصلت تحرياتهم إلى 
قيام المتهم األول باالتفاق مع كل من المتهمين 
الثانــي والثالث والرابــع والخامس الهاربين من 
مملكــة البحريــن علــى أن يتولــى المتهــم األول 

قيادة هاتين الخليتين.
المتهميــن  مــن  مجموعــة  ضــم  مــن  وتمكنــوا 
وتســفيرهم؛ لتلقــي التدريبــات العســكرية فــي 
الخــارج، والقيــام بعمليــات إرهابيــة فــي مملكة 
لتدريبــات  إخضاعهــم  تــم  حيــث  البحريــن، 
لهــذا  معــدة  معســكرات  داخــل  عســكرية 
الغــرض علــى يــد كــوادر أجنبيــة محترفــة على 
صناعــة المتفجــرات وزراعتهــا وطــرق إخفائهــا 
وتفجيرهــا عن ُبعد واســتخدام القنابل اليدوية 
والرماية بمختلف األسلحة، وطرق رصد وتتبع 

واستهداف الشخصيات المهمة ورجال األمن.
كمــا تم تكليف مجموعة من المتهمين الذين لم 
يســافروا للتدريبات، بإنشــاء مخازن تســتخدم 
والمــواد  والمتفجــرات  األســلحة  إخفــاء  فــي 
الداخلــة فــي صناعتهــا، فيمــا تــم ضبــط كميــة 
فــي  والمتفجــرات،  األســلحة  تلــك  مــن  كبيــرة 
مخــزن بمنطقــة الدير عثر فيه علــى 400 طلقة 
ناريــة و76 صاعــق، وعبوات تلفزيونية بداخلها 
عجينة C4 المتفجرة يخرج منها أســاك وقطع 
ومجموعــة  ســيارات  وبطاريــات  إلكترونيــة 
مــن الكــرات المعدنيــة وطفايــة حريــق ومــواد 

متفجرة.
وقــد قــام أعضاء تلك الجماعــة بتنفيذ عدد من 

العمليــات اإلرهابيــة خــال العــام 2017، وهــي 
واقعــة تفجيــر عبــوة محليــة الصنــع بتاريــخ 4 
فبرايــر 2017 فــي منطقــة أبوصيبع، وقد أســفر 
عنهــا تضــرر مجموعــة مــن الســيارات وواقعــة 
تفجيــر عبــوه محلية الصنــع بتاريــخ 23 فبراير 
2017 فــي منطقــة الســنابس والتي أســفر عنها 
إصابــة رجــل أمــن ومواطنــة تصــادف مرورهــا 
فــي موقــع التفجيــر، كما تضــررت مجموعة من 
الســيارات والمباني المجاورة، فضا عن واقعة 
إلقــاء قنبلــة يدوية بتاريخ 8 فبراير 2017 على 

رجال األمن بمنطقة سماهيج.
واعتــرف المتهمون من الســادس وحتى الثالث 
بتحقيقــات  تفصيــا  عشــر  والخامــس  عشــر 
رســم  بعمــل  الســادس  المتهــم  وقــام  النيابــة، 
تجميعهــا  وكيفيــة  العبــوة  ألجــزاء  تخطيطــي 
وصناعتها، وأقر الرابع عشر “اآلسيوي” بأنه قام 
بتكليف من زوج كفيلته الهارب إليران باستام 
كيــس يحتــوي علــى جهــاز “تابلــت” وأوراق من 

شــخص أرســله لــه، وأنه قــام بتســليمه إلى آخر 
حضر إليه بتكليف من المذكور الهارب.

الســادس بانضمامــه لجماعــة ســرايا  واعتــرف 
األشــتر، حيث قام المتهم الثاني بضمه لها قبل 
هروبه إليران وعلم منه أنه قام بضم المتهمين 
معــه  تواصــل  هروبــه  وبعــد  والتاســع،  الســابع 
وطلب منه التواصل مع األول وأخذ التعليمات 
منه، وفي العام 2016 طلب منه األول اســتام 
الديــر،  مــن  بالقنابــل  خاصــة  تحكــم  أجهــزة 
فتوجــه مــع الســابع والتاســع واســتلم األجهــزة 
األول  المتهــم  لهــم  أرســل  ثــم  لمنزلــه،  ونقلهــا 
صــورا تبيــن كيفيــة صناعــة العبــوة المتفجــرة 
وتوصيــل األســاك بها، فقام هو والســابع بصنع 
عبــوة وتفجيرها للتدريــب، وكلفه المتهم األول 
باســتام أجهزة مماثلة أكثرة من مرة واســتام 
اســتلم  كمــا  الديــر،  مــن  متفجرتيــن  عبوتيــن 
والسابع بتكليف من األول حقيبة بها بندقيتين 
ومسدســين  طلقــات  وعلبتــي  كاشــنكوف 
وطلقات خاصة بهما، وتم نقل مسدس لمنطقة 

الباد القديم واآلخر لمنطقة عراد.
يذكــر أن النيابــة العامــة كانت أحالــت المدانين 
للمحاكمة على اعتبار أنهم في أعوام من 2015 

وحتى 2017، ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمون من األول حتى الخامس: نظموا 
القانــون جماعــة  أحــكام  خــاف  علــى  وأداروا 
الغرض منها تعطيل أحكام الدســتور والقوانين 
والســلطات  الدولــة  مؤسســات  إحــدى  ومنــع 
العامــة من ممارســة أعمالهــا، وكان اإلرهاب من 
الوســائل التــي تســتخدم فــي تحقيــق وتنفيــذ 
األغــراض التــي تدعو إليها الجماعــة، بأن قاموا 

بتجنيــد عناصــر لهــذه الجماعة وتقســيمهم في 
لتصنيــع  تدريبهــم  علــى  وأشــرفوا  مجموعــات 
بمناطــق  والمفرقعــات  األســلحة  واســتعمال 
مختلفــة فــي البــاد وتولــوا متابعتهم وتنســيق 
بيــن  والرعــب  الفــزع  إثــارة  بغــرض  أعمالهــم؛ 
المواطنيــن والمقيميــن، ممــا مــن شــأنه إيــذاء 

الناس وبث الرعب بينهم وترويعهم.
ثانيا: المتهمون من الســادس حتى الرابع عشر: 
انضمــوا إلــى الجماعــة اإلرهابيــة وشــاركوا في 

أنشطتها.
ثالثا: المتهمون من السادس حتى الثاني عشر: 
تدربــوا علــى اســتعمال األســلحة والمفرقعــات 
بعضهــم  وبقــي  للعــراق  بعضهــم  توجــه  بــأن 
للتــدرب داخل الباد وتلقــوا التدريبات الازمة 

الستعمال األسلحة والمتفجرات.
رابعــا: المتهمون الســادس والثامن: دربا المتهم 

العاشر على استعمال المفرقعات.
خامسا: المتهم العاشر: درب المتهمون السادس 

والسابع على استعمال المفرقعات.
سادســا: المتهمــون من الســادس حتــى الحادي 
عشر والمتهم الثالث عشر: حازوا مواد مفرقعة 

بغير ترخيص.
ســابعا: المتهمــون مــن الســادس حتــى الثامــن 
ومن العاشر حتى الثاني عشر والخامس عشر: 
حــازوا وأحــرزوا أســلحة ناريــة وذخائرهــا بغير 

ترخيص.
ثامنا: المتهمون من السادس حتى الثاني عشر: 
تســلموا ونقلوا أمواال لحســاب جماعــة إرهابية 
أســلحة  واســتام  إرهابــي  نشــاط  لممارســة 
وذخائر ومتفجرات لتسليمها ألفراد بالجماعة.

تاســعا: المتهمــون الســادس والســابع والتاســع: 
أخفوا األســلحة والذخائر والمتفجرات لحساب 

الجماعة اإلرهابية.
عاشــرا: المتهمــون مــن الســادس حتى العاشــر: 

صنعوا مواد متفجرة.
وأوضــح الحمــادي أن النيابة أســندت للمتهمين 
مــن الســادس حتى الثامن والعاشــر فــي واقعة 
 ،2017 فبرايــر   4 بتاريــخ  أبوصيبــع  تفجيــر 
تهمــة إحــداث تفجيــر بــزرع عبــوة الســتهداف 
لــم تحضــر وحضــرت شــاحنة دهســت  دوريــة 
العبــوة فانفجــرت، ووجهــت لهم تهم اســتعمال 
وتهمــة  وزرعهــا،  العبــوة  وإعــداد  المفرقعــات 

إتاف سيارة وشاحنة بسبب التفجير.
وفي واقعة تفجير الســنابس بتاريخ 23 فبراير 
2017، أســندت للمتهميــن مــن الســادس حتــى 
الثامن تهمة الشروع في قتل الشرطي وسيدة، 
عمــدا مــع ســبق اإلصــرار والترصــد، وإحــداث 
تفجيــر أصــاب المجنــي عليهما اللذيــن تصادف 
تواجدهمــا في المكان، وإتــاف منقوالت تابعة 
للداخلية وشركة ومبنى والمجني عليهم الذين 

تضررت سياراتهم جراء التفجير.
وفــي واقعة الشــروع في تفجيــر بالدير وجهت 
للمتهمين الســادس والســابع تهمة الشــروع فيه 
مــع آخريــن مجهوليــن، واســتعمال مفرقعــات، 
وفي واقعة الشــروع في تفجير آخر بالسنابس 

اتهمت الثامن والعاشر بإحداثه.

ــن الـــبـــاد ــ ــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مـ ــ ارتــــكــــبــــوا تـــفـــجـــيـــرات عــــــدة فـ
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أعفــت المحكمــة الكبرى الجنائية األولى متهًما مما نســب إليــه من اتهام ببيع المؤثر 
العقلــي “الشــبو”، وعاقبتــه وكذلــك اثنيــن آخريــن بينهــم شــابة بالحبــس لمــدة ســنة 
واحدة مع تغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار عن تهمة التعاطي، وبحبس بنت شقيق 
الســيدة لمــدة 6 أشــهر وبتغريمهــا مبلــغ 100 دينــار فقط لــذات التهمة، فيما ســجنت 
متهًما خامًسا لمدة 5 سنوات وأمرت بتغريمه مبلغ 3000 دينار عن تهمة بيع المؤثر 

العقلي المذكور، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

المتهميــن  علــى  القبــض  تفاصيــل  وتتحصــل 
الخمسة في أن أحد أفراد الشرطة المشاركين 
فــي عمليــة القبض على المتهم األول، قّرر أنه 
قــد وردت معلومــات إلدارة مكافحــة  كانــت 
 40“ األول  المتهــم  قيــام  مفادهــا  المخــدرات 
عاًمــا” بحيازة وإحــراز المــواد المخدرة بقصد 
البيــع والتعاطــي. فتــم إعــداد كميــن لضبــط 
المذكور بواسطة مصدر سري موثوق، والذي 
تمكــن مــن شــراء مــادة يعتقــد أنهــا “الشــبو” 
ــا، موضوعــة في كيســين بقيمة  المؤثــرة عقليًّ
ا تم العثور  130 دينــاًرا، وبتفتيــش األول ذاتيًّ

على المبلغ المصور سلًفا في جيبه.
مصــدر  عــن  األول  المتهــم  ســؤال  وعنــد 
المخدرات قّرر أنه يشتريها من المتهم الثاني 
“22 عاًمــا”، كمــا تعــاون مع أفراد الشــرطة في 
إعــداد كميــن للثاني، إذ طلب منه شــراء مادة 
ا بقيمــة 260 ديناًرا، على  الشــبو المؤثــرة عقليًّ
أن يكــون مــكان التســليم واالســتام بمنــزل 
تــم  الثانــي  المتهــم  حضــور  وبمجــرد  األول، 

القبض عليه.
وأفــاد الثانــي عنــد ســؤاله أنه حضر الســتام 
المتهــم  مــن  “الشــبو”  يشــتري  حتــى  المبلــغ، 
الثالــث “43 عاًمــا” لصالــح األول، إذ إن بينــه 

والمتهــم الثالــث اتفاًقا مســبًقا علــى مثل هذه 
العمليــات، فتعاون مع أفراد الشــرطة، والذين 
توجهوا برفقته لمكان لقائه مع المتهم الثالث، 
والتســليم،  االســتام  عمليــة  تمــت  وبالفعــل 
ورجع المتهم الثاني وســلم الشــرطي الشــيء 
الــذي اشــتراه مــن الثالــث، والــذي كان كيًســا 

يعتقد احتواؤه على مادة “الشبو”.
فأمــر الشــرطي بالقبــض علــى المتهــم الثالث، 
وتبيــن أن برفقتــه المتهمين الرابعة “34 عاًما” 
وبنــت شــقيقها المتهمــة الخامســة “17 عاًمــا”، 
وبســؤالهما عمــا إذا كانتــا تحمــان شــيًئا مــن 
الممنوعــات، أخرجت الرابعة مبلغ 770 ديناًرا 
مــن مابســها الداخليــة، ومــن ضمنهــا المبلــغ 
وباقــي  دينــاًرا،   260 للكميــن  ســلًفا  المصــور 
المبلــغ يعتقد أنه حصيلة بيع المواد المخدرة، 
كمــا قــررت أن الثالــث هــو مــن ســلمها المبلــغ 

وطلب منها إخفاءه.
كما قّرر الشــرطي اآلخر المشــارك في الكمائن 
أنــه بتفتيــش مســكن المتهــم األول بموجــب 
حالــة التلبــس، عثر بحوزته علــى عدد 3 قطع 
المخــدرة،  الحشــيش  أنهــا  يعتقــد  مــادة  مــن 
نــوع  مــن  وأقــراص  حســاس  ميــزان  وعلــى 
الاريــكا والزينكــس، وعلى عدد 5 أكياس من 

مادة “الشبو” وعلى مشرب زجاجي وورق لف 
كاغد، وكانت كل تلك األدوات موضوعة على 

طاولة في غرفة نوم المتهم األول.
األول  اعتــرف  المتهميــن،  مــع  وبالتحقيــق 
والثانــي والثالــث بتعاطيهم للمــواد المخدرة، 
فيمــا أقــرت الرابعــة أن المتهــم الثالــث طلــب 
منهــا إخفاء مواد كانت في محفظته، فقامت 
بإخفائهم في مابســها الداخلية، وأكدت ذلك 
ما اعترفت به المتهمة الخامســة بنت شــقيق 
الســري-  -المصــدر  شــخًصا  أن  مــن  الرابعــة، 
حضــر للمتهــم الثالــث، وبعــد ذلــك طلــب مــن 

عمتها أخذ األموال وإخفاءها فقامت بذلك.
ا احتواء عينــات إدرار المتهمين  وثبــت معمليًّ
مادتــي  علــى  الرابعــة  وحتــى  األول  مــن 
الحشــيش والميتامفيتاميــن، واحتــواء عينة 
المتهمة الخامســة على مــادة الميتامفيتامين 
فــي  تتمثــل  كانــت  المضبوطــات  وأن  فقــط، 
مادة الحشــيش المخدرة والمؤثرين العقليين 

الميتامفيتامين واأللبرازوالم.
فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار 
أنهــم فــي يومــي 8 و9 مايــو 2018، ارتكبــوا 

اآلتي:
أوالً: المتهم األول:

1. حــاز وأحــرز وبــاع واشــترى بقصــد االتجار 
غيــر  فــي  الميتامفيتاميــن  العقلــي  المؤثــر 

األحوال المرخص بها قانوًنا.
2. حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش 
المخدرة والمؤثرين العقليين الميتامفيتامين 

واأللبرازوالم في غير األحوال المرخص بها.
بقصــد  وأحــرز  حــاز  الثانــي:  المتهــم  ثانًيــا: 
التعاطــي مــادة الحشــيش المخــدرة فــي غير 

األحوال المرخص بها قانوًنا.
ثالًثا: المتهم الثالث:

1. حــاز وأحــرز بقصــد االتجــار المؤثــر العقلي 
الميتامفيتاميــن فــي غيــر األحــوال المرخص 

بها قانوًنا.
2. حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش 
المخدرة والمؤثر العقلــي الميتامفيتامين في 

غير األحوال المصرح بها قانوًنا.
رابًعــا: المتهمة الرابعة: حازت وأحرزت بقصد 
التعاطــي مــادة الحشــيش المخــدرة والمؤثــر 
األحــوال  غيــر  فــي  الميتامفيتاميــن  العقلــي 

المرخص بها.
خامًســا: المتهمــة الخامســة: حــازت وأحرزت 
بقصد التعاطي المؤثــر العقلي الميتامفيتامن 

في غير األحوال المرخص بها قانوًنا.

ــات ــي ــق ــب ــاب أس ــ ــح ــ ــم أص ــه ــع ــي ــم ــا وج ــه ــق ــي ــق ــة ش ــ ــن ــ ــم شـــابـــة واب ــه ــن ــي ب

عقوبات بين 6 أشهر و5 سنوات لمدانين بقضية مخدرات

بــرأت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى متهًما مما نســب إليه مــن اتهامات في فترة الســامة الوطنيــة بالعام 2011، 
بالمشاركة مع 7 مدانين آخرين في عدة تجمهرات والشروع في تفجير أسطوانة غاز “سلندر” بجوار سور بلدية الشمالية، كانوا 
قد اختلسوها من إحدى الشقق بمنطقة دمستان، وذلك تحريًضا منهم على كراهية النظام البحريني، في حين كانت قد حكمت 

عليه محكمة السامة الوطنية وباقي المتهمين بالسجن لمدة 5 سنوات.

حكمهــا  أســباب  فــي  المحكمــة  وأوضحــت 
أنهــا ال تســاير النيابــة العســكرية فــي صحــة 
إســناد التهمة للمســتأنف وال تطمئــن الرتكابه 

للجريمــة؛ وذلك لخلــو أوراق الدعوى من ثمة 
دليــل علــى ارتكابــه للجريمــة المســندة إليــه، 
ســوى أقــوال المتهم األول على اشــتراكه في 

تلــك  إلــى  أنهــا ال تطمئــن  الواقعــة، إذ بينــت 
األقــوال وال لتحريــات الشــرطة التي أســفرت 

عن اشتراك المستأنف في الواقعة.

وكانت النيابة العسكرية قد أحالت المستأنف 
وباقــي المدانيــن لمحكمــة الســامة الوطنيــة 
بعــد أن أســندت إليهــم أنهــم بتاريــخ 17 مايو 

2011، ارتكبوا اآلتي:
المتهميــن جميًعــا: شــرعوا فــي تفجيــر  أوال: 
بلديــة  مبنــى  ســور  بجــوار  غــاز  أســطوانة 
بــأن  المواطنيــن  ترويــع  بقصــد  الشــمالية 
عقــدوا العــزم على ذلــك ووزعــوا األدوار فيما 
بينهــم وقامــوا بوضــع أســطوانة الغــاز داخــل 

5 إطــارات، ووضعــوا خزاًنــا مــن الباســتيك 
ممتلًئــا بالبنزيــن بجــوار ســور البلديــة، بقصــد 
إحداث انفجار يؤدي إلى هدم السور وترويع 
من يتواجد به من حراس األمن وقوات حفظ 
النظام، إال أن النتيجة قد خاب أثرها لسبب ال 
دخــل إلرادتهم فيه، وهو اكتشــاف تواجدهم 
فــي المــكان ليــاً بمعرفة قوات حفــظ النظام، 

فسارعوا بالهرب قبل أن يتموا جريمتهم.
ثانًيــا: اشــتركوا فــي عدة تجمهــرات في دوار 

مجلس التعاون والسيف والسفارة السعودية، 
وذلــك ضمــن جمــوع مــن المتجمهريــن الذيــن 
جــاوزوا المئــات بقصــد اإلخــال باألمــن العام 

في ظروف كانت تمر بها الباد.
ثالثــا: حرضــوا على كراهية النظــام واالزدراء 

به.
رابعا: اختلسوا ماالً منقوالً مملوًكا للغير، وهو 
أســطوانة الغــاز التي تم اختاســها من إحدى 
الشقق في قرية دمستان، وذلك بنية تملكها.

الـــشـــرطـــة لـــتـــحـــريـــات  تـــطـــمـــئـــن  ــم  ــ لـ ــة  ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ والـ أدلـــــــة ضــــــده  ال 

البــراءة لمتهـم بالتحريــض على كراهيـــة النظـــام

تخفيف عقوبات 10 مدانين بجماعة
 تابعة لـ “سرايا األشتر” بينهم آسيوي

أحمد الحمادي

إعداد: عباس إبراهيم
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سنظل نكرر ونقول مرة تلو أخرى، وفي كل محفل ومنبر صحافي وإعالمي إن مؤامرة الربيع العربي 
كانــت أقــذر المؤامــرات التــي مــرت علــى األمــة العربيــة اإلســالمية، فقــد تحالــف كل مــن الطورانييــن 
والكســرويين وإدارة أوباما بفترتيها، تحالف هؤالء جميعا بطريق غير مباشــر ودشــنوا مؤامرة الربيع 
العربــي، لتقســيم األمــة العربيــة اإلســالمية ومســخ هويتهــا واســتبدالها بهويــة كســروية تــارة، وتــارة 
ثانيــة بهويــة طورانيــة تجعــل كل مــا هو طورانــي أقدس من كل ما هو عربي مســلم، وهويــة ليبرالية 
انحالليــة يقودهــا سماســرة الحضــارة الغربية من عمالء الســفارات والعفو وهيومــن رايتس ووتش... 
إلخ. هذا باإلضافة إلى عمالء الكســرويين حزب هللا والحشــد الشــعبي وجمعية النفاق وأتباع ســفيه 
اليمن الكاهن الحوثي، وعمالء الطورانيين عبيد وأذلة حريم السلطان هم العلقميون الجدد “اإلخوان 

المسلمون”.
ولطالمــا ســوق حــزب الخيانــة والعمالــة بقيــادة اإلخــوان المســلمين، بأنهــم قــادة مــا يســمى باإلســالم 
السياسي طوال عقود مضت، ولطالما سوقوا أنفسهم بأنهم مجموعة من األشخاص المتدينين الذين 
يخافــون هللا، ويســعون بــكل إخــالص وأمانــة لتحقيــق متطلبــات وحاجــات المجتمع، وهو مــا أنكرته 
الحقائق واأليام حيث تبين أنهم مجموعة من العصابات التي تسعى لتحقيق مصالحها اآليديولوجية 

والتجارية واالقتصادية، ال مصالح المجتمع.
وبنظــرة بســيطة لــكل فــرع مــن هــؤالء الخونة بــكل بلــد عربي، ســتجد الشــركات والمراكــز والمصالح 
التجاريــة مرتبطــة بهــؤالء الخونــة، مــع تســترهم الواضــح بجمعيــات نفــع عــام تكــون معمــل تفريــخ 
لخونــة وعمــالء صغــار، يتم تأهيلهم ليكونوا الحقا من قيادات الصف األول الذين تشــربوا طمع الدنيا 

والتجارة الدينية.
وحينما دشن الكسرويون والطورانيون وإدارة أوباما مؤامرة الربيع العربي، كان الخونة وأتباع كسرى 
طهران في مقدمة مشــروع الخمينية الكســروية، للدخول إلى العالم العربي متســترين بمؤامرة الربيع 
العربي، ومع األســف نجحوا بمشــروعهم العرقي العنصري، بتفاخر الخمينية الكســروية باحتالل أربع 
عواصم عربية، قبل أن ينتفض العرب المسلمون ويبدأوا تقليم أظافر إيران بهذه العواصم العربية. 

وعلــى الجهــة المقابلــة، كان الخونــة وأتبــاع المنافق الطورانــي في مقدمة مشــروع الطورانية الجديد 
الحتــالل العالــم العربــي اإلســالمي سياســيا وفكريــا، متســترين بمؤامــرة الربيــع العربــي، حيــث نجــح 
عمالؤهم “اإلخوان المسلمون” بتسويق بطوالت المنافق الطوراني وبهلوانياته اإلعالمية بين صفوف 
العرب بدءا من عام 2006، قبل أن يتصدى العرب المسلمون لهذا المشروع العرقي العنصري، ويصبح 
الطورانيــون وزعيمهــم المنافــق أضحوكــة للعــرب المســلمين، بعــد أن انكشــف مشــروعه الطورانــي. 

وللحديث بقية.

مؤامرة الربيع العربي... عمالء الكسرويين والطورانيين

مغارة ممتلكات
دفاع مجلس الشورى المستميت عن هيئة ممتلكات وشركاتها يبدو أنه من وحي 
اســتمرار اســتنزاف الدولة ومواردها دون أدنى مســؤولية تجاه مجرد مقترح أو 
فكــرة تتعلــق بدمــج إيرادات ممتلكات بإيــرادات الدولة، بحجــة قديمة عفا عليها 
الزمن وهي أن الحكومة ســتكون فيما بعد مســؤولة عن خسائر ممتلكات، فطالما 
دخلت إيرادات 60 شــركة بميزانية الدولة باســتثمارات تبلغ ســتة مليارات دينار، 
فــإن هــذا االفتــراض ســيبقى ســيفًا مســلطًا علــى كل مــن يقتــرب مــن ممتلــكات 
ويسألها أو يفكر بمراجعة حساباتها أو اقتراح تعديالت عليها بحجة واهية وهي 
ستتحملون خسائرها، وكأن األرباح اآلن فاقت التصورات، وكأن النتيجة يحسد 

عليها، فكل ما نتج عن أرباح ال يبرر قيمة المال المستثمر كل هذه السنوات.
لســت متحمســَا بذلك القدر لمقترح النواب بشــأن جميع الشــركات والهيئات حتى 
لــو كان نصيــب الحكومــة 1 %، وهــذا قد يشــكل عبئًا، لكن الســؤال هــو لماذا هذه 
الحراســة المشــددة على ممتلكات والتي يفرضها الشــورى والقوانين؟ لماذا عدم 

االقتراب من ممتلكات وسبر غورها؟
لســت مــن هــواة المناكفــة وال أدعي التخصــص والمعرفة التي تفــوق غيري ولكن 
بتواضــع أقــول مــا تســتثمره ممتلــكات بالنهايــة هو حصيلــة هذه الدولــة وحقوق 
هذا الشــعب الذي البد أن يســأل عنها، وإذا كان من حق مجلس مجلس الشــورى 

الموكلة له حراســة ممتلكات حتى ال يقترب منها أحد، فمن حق أي مهتم بالشــأن 
العام أن يطرح أسئلة حول دور ممتلكات ونتائجها وأسرارها الدفينة التي تشبه 
مغارة علي بابا، ال يدخلها من ال يملك “كود” افتح يا سمسم، ولكن رمز ممتلكات 

ليس افتح يا سمسم بل هو لدى من ال يريد فتح دفاتر الهيئة.
النــواب جــادًا بالبحــث بموضــوع ممتلــكات، وإذا كان مجلــس  إذا كان مجلــس 
الشــورى حارســًا علــى ممتلــكات، فعلــى األقل شــكلوا لجنة متخصصــة بعيدة عن 
ارتباطها بشــبكة ممتلكات، ودققوا فيما إذا كانت هناك جدوى من بقاء ممتلكات 
تقــود نفســها بســرية أو أي طريــق ثالــث يحفــظ أمــوال الدولة من الضيــاع بوقت 
تواجــه فيــه الدولة تحديات تجعلها تســتنزف جيب المواطــن وتغمض العين عن 

ممتلكات.
ليــس المطلــوب الدفــاع المســتميت عــن ســرية ممتلــكات وال عــن أصولهــا ولكــن 
حــان الوقــت لمعرفــة هل مــن يقودون الهيئة مدركين أســس القيــادة التي تحقق 

إنجازات أم ستكون قيادة بغرار ما جرى بهيئة التأمينات؟.
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اإلرهابي حسن نصر اهلل... 
المهرج الصهيوني

تغلــي  نصــر هللا  اإلرهابــي حســن  مازالــت روح 
حقدا على البحرين والمملكة العربية السعودية، 
كيــف ال وهــذا اللــص والمجــرم يعيــش بــال وطن 
ومستقبل وجذور، ومجرد من الرجولة والكرامة 
واإلنســانية، مجــرم قضــى حياتــه فــي الجحــور 
يرتعــش خوفــا مــن ضــوء النهــار كمــن أصابتــه 
قرحة جلدية، وتعودنا من هذا اإلرهابي الخروج 
بيــن كل فترة وأخرى للزعيق والصراخ والتوغل 
فــي الكــذب والفبركات عن البحرين والســعودية 
فــي إعادة ميكانيكية لتاريخه األســود ومواقفه 
ماللــي  كأتباعــه  والمســلمين  لإلســالم  المعاديــة 
طهران الذين يعيشون معه كل يوم، وكل ساعة.
وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد آل خليفة 
كتــب فــي تغريــدات لــه علــى “تويتــر” )اإلرهابــي 
حســن نصر هللا ال تهمه ســالمة لبنان وال ازدهار 

للبنــان  المســتحقة  العالميــة  المكانــة  وال  لبنــان 
وحضــارة لبنــان، همــه المــال اإليرانــي والســالح 
اإليرانــي والتســبيح بحمــد المرشــد اإليرانــي... 
بلــد يريد الســالم لينتعش وعميــل إيران يخطط 
للحــرب لينتعش، لبنان يدفع الثمن وإيران تدفع 

الثمن(.
إن عالمنــا العربــي العتيــد رغــم مــا قدم للبشــرية 
مــن فطاحل في العلم، ال يخلو من نماذج “كنصر 
هللا”، من ضيقي األفق ومحدودي النظر والغباء 
المتعطشــين ألكل الرغيــف المغمــس بالــدم، كبار 

فــي أحجامهــم صغــار فــي عقولهــم، ال يعرفــون 
بيــن  ويحملــون  لإلنســانية،  الحقيقــي  المعنــى 
وعقيمــة،  ومســطحة  فارغــة  عقــوال  جماجمهــم 
والحــروب  بالدمــاء  المصبــوغ  اإلرهابــي  فهــذا 
علــى  “الغلــط  ســوى  عنــده  هــم  ال  والوضاعــة 
البحريــن والســعودية”، وهــذا نــوع مــن الجنــون 
النــادر الــذي يقــود إلــى االنتحــار علــى شــواطئ 
اليــأس والقهــر، إنــه يمــوت ببطء اآلن وســيودع 
فــي مخــازن العفونة والنســيان وســيغرق وســط 

حفر الكذب التي يحفرها ويعمقها هذه األيام.

هذا العميل اإليراني يحلم بانهيار لبنان وأمجاد األمة العربية، فهو ممثل بارع ومهرج من الدرجة  «
األولى في مسرحية قذرة من تأليف الصهاينة وماللي طهران وإخراج القاتل خامنئي باالشتراك مع 
بعض الممثلين من العمالء والخونة في مجتمعاتنا الخليجية، لم نجد فئة من البشر تملك جرأة 

تبلغ حد الوقاحة مثل ما يقوم به هذه اإلرهابي.
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أسامة الماجد

الجمال... وجـه الحياة اآلخر!
ســواء  اإلنســان؛  يجــذب  مــا  أكثــر  الجمــال  أن  الشــك 
أم  الطبيعــة  فــي  أم  فــي مخلوقــات هللا  منــه  كان  مــا 
فــي كل مصنــوع أبدعتــه يــد البشــر أنفســهم! فالجمــال 
يدخــل ضمــن كل مفــردات الطاقــة اإليجابيــة؛ كالحــب؛ 
والــذوق، والراحــة، والســعادة، والقيمــة، وِقــس عليهــا 
جميــع مــا يبعث فــي النفس الحركــَة والحيوية والفتوة 
المغامــرات،  عــن  والبحــث  واالكتشــاف  واالنطالقــة 
والســفر، والتجديــد، والتغييــر، والكثيــر مــن األنشــطة 
الحياتيــة التــي تهــدف إلى بعــث الحياة في كل شــيء؛ 

في الروح، والجسد، والعقل، والفكر.
الجمــال هــو المــرادف أو المعنــى اآلخــر للحيــاة؛ فهي ال 
تســتقيم مــن دونــه، وال يمكننا تصور هــذه الحياة وهي 
خالية أو متجردة من الِحس الجمالي؛ وإاّل ســاد الُقبح، 
وغاب اإلحســاس، وانتفى الشــعور، وتبلد الكون، وساد 
المــوت والصمت؛ فما يحركنــا ويبعث فينا القوة واللذة 
وما ُيحرك مكبوتات الداخل وُيخرجها إلى السطح؛ هو 

الجمال؛ فحيثما حّل؛ تنتعش الحياة!
سيســأل ســائل: أين الجمال؟ واإلجابة من وجهة نظري 
تتلخص في قول الشاعر: ُكن جميال، تَر الوجود جميال! 
وقصــوره،  ومالبســه،  وعطــوره،  العالــم،  ماكيــاج  كل 
وأفضل وجهات السفر، لن تضع الجمال بين يديك، ولن 
تقدم نفســها لك، ما لم ترها بعين جميلة؛ هي انعكاســة 
حقيقيــة لجمــال روحــك!  فالــروح مــا لم تكن مســتقرة، 
هادئــة، راضيــة، آمنة، ســتعيش أبــدا في حالــة تجميل، 
تلهــث وراء مــا ُيجّمل جســدها! وهي محاوالت يائســة، 
لن تتوقف، ما لم يســبقها قرار داخلّي بأن ُتحب نفســها، 

وتقبل، وترضى!
تــرى  الُعمــق! أال  الداخــل دائمــا هــو اإلجابــة؛ الجوهــر، 
أن الطفــح الجلــدي، وحــب الشــباب الــذي يشــّوه أجمــل 
الوجــوه، وبعــض أعــراض األمــراض التــي تطفــو علــى 
سطح جسدك هي عالمة قوية وبارزة، ُتخبرك أن هناك 
خلــاًل أو ِعلــة داخليــة عليــك التعجيــل بعالجهــا! فمــاذا 

تنتظــر؟ ابــدأ بالبحــث عــن األســباب التــي ُتعميــك عــن 
اإلحساس بجماليات الكون، اليوم قبل الغد، فما يفوتك 

أكثر مما تتخيل، وفي الحياة ُمّتسع للجميع!
الجمــال يحيــط بنــا، ُيحّوطنا، ويحتوينــا، ويحتضن كل 
مــا فينــا، مــن كل مــكان وُبقعــة وزاويــة، ويبعــث عطــره 

وينشره. 
ال شــك أنــه معكــم اآلن؛ فــي نظــرة طفــل، أو حنــان أم، 
أو رقــة زوج/ ـــة، أو دعــوة جــد، أو يــد أخ تمتــد إليــك، 
وصديــق تجــده كلمــا احتجته، أليس كذلك؟ أم نســيتم 
أن هــذا أجمــل مــا تقدمــه الحيــاة، أو لعّلكــم اختزلتم أو 

اختصرتم الجمال في مادياتها فقط؟!

الله تعالى جميل ُيحب الجمال، لذلك؛  «
فاإلحساس به، سمة المؤمنين؛ األنقياء، الذين 

يتزينون بحالوة األخالق؛ فتراهم دون غيرهم، 
يرون الجمال بوضوح شديد، وعدسات مكبرة... 

أفال نطمع أن نكون مثلهم!.

د. زهرة حرم 

أو  الســلعة  إلــى  ُيضــاف  مــا  )قيمــة كل  المضافــة وهــي  الضريبــة  فــرض  نعــم، إن 
الخدمــة داخــل المنشــأة أو االقتصــاد خــالل فتــرة زمنيــة معينــة( وهي )الفــرق بين 
قيــم المخرجــات والمدخالت( يؤثر في قرارات المســتهلكين والمســتثمرين المالية 
إنفاقــه  يتــم  ومــا  الراتــب  توزيــع  خــالل  مــن  أكثــر  والمســتهلكون  واالقتصاديــة، 
علــى الســلع والخدمــات، كمــا أنهــا تؤثــر علــى حجم االســتهالك مــن الســلع المحلية 
والمســتوردة وتقلــل مــن كميــة الشــراء واالســتهالك، وتقلــل حجــم التوظيــف ألن 
الضريبــة ترفــع حجم التكاليــف والتوظيف يؤدي إلى زيــادة التكاليف، وأيًضا تقلل 
كمية االدخار )كمية االدخار ســتنخفض بمقدار زيادة أســعار الســلع والخدمات بعد 

فرض الضريبة(.
وعلى الرغم من أن الضريبة من موارد الدولة المالية في تمويل أنشــطة الحكومة 
وخدماتهــا وتنفيــذ مشــاريعها، وقــد تســتخدم لخفــض مســتويات العجــز المالــي، 
إال أنهــا ال تحظــى بتأييــد المســتهلكين ألنهــا تمثــل تكلفــة ثقيلــة عليهــم، فمقــدار 
الضريبــة المضافــة ســينتقل إلــى ُمجمــل ســعر الســلعة التــي يشــترونها، وُيســمي 
بعــض االقتصادييــن الضريبــة المضافــة )الضريبة العمياء(، ألنهــا ال تفرق بين الذين 
يشــترون الســلعة، ســواء كان المشــتري كبيــًرا أو صغيــًرا، غنًيــا أو فقيــًرا، موظًفــا... 
عاطاًل أو متقاعًدا، العائالت أو العزاب، مستهلكين أو مستثمرين، وآجال ربما يؤدي 
فــرض القيمــة المضافة إلــى تراجع في المبيعــات الكلية للســلع والخدمات وخفض 

االستثمار الكلي الذي سيؤثر على حجم الناتج المحلي.
الكثيــر مــن الــدول تحــاول التخفيــف من أعبــاء المواطنيــن الماليــة وخصوصا عند 
فــرض الضرائــب التــي ترفــع تكاليــف المعيشــة مــن خــالل توفيــر الدعــم للشــرائح 
الســكانية الفقيرة والمنخفضة الدخل، واســتثناء بعض السلع األساسية والخدمات 
مــن الضريبــة كالمواد الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية الضرورية، كما تقوم 
بإعفاء المواد األولية والمعدات الرأســمالية من الضريبة للتقليل من تكلفة اإلنتاج، 

كما تعفي الدولة بعض الصادرات األساسية من الضرائب. 

ومع هذه التأثيرات االقتصادية والمالية فإن القيمة المضافة لن يتم  «
إلغاؤها، ولتخفيض أثرها على الدولة وضع سياسة نقدية توسعية 

تتزامن مع فرض الضريبة، وأن يدرك المستهلك أن هناك الكثير من 
السلع التي لها بدائل أخرى، وتتمتع بنفس مواصفات السلع األساسية 

إال أنها ُصنعت في دولة أخرى تتمتع بخفض تكلفة اإلنتاج، فالبدائل 
تؤدي نفس أداء السلع األصلية بجانب أن ثمنها أقل.

أثر القيمة المضافة على المستهلك )3(

عبدعلي الغسرة
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البحريــن” “صــادرات  خدمــات  علــى  للحصــول  طلبــا   20

مليون دينار لتحفيز المؤسسات على التصدير

كشــف مســؤول في مركز البحرين لتنمية الصادرات “صادرات البحرين”، الذي أطلقته البحرين قبل نحو 3 أشــهر بغية دعم القطاع الصناعي في المملكة من خالل 
تقديم تســهيالت مالية تســاعد الشــركات المحلية في تصدير منتجاتها إلى الخارج، أن المركز اســتقبل قرابة 20 طلًبا من مؤسســات أبدت اهتمامها بالحصول على 

خدمات المركز، إذ حدد المركز مليون دينار سقًفا لتمويل الصادرات للمؤسسات المستفيدة.

وأشــار الرئيــس التنفيــذي لـــ ”صــادرات 
البحريــن” ناصــر قائــدي، خــال اللقــاء 
التعارفــي الــذي نظمتــه غرفــة التجــارة 
األميركيــة بطبيعــة عمــل المركــز، إلــى 
 3 إلــى  تنقســم  المســتهدفة  الفئــة  أن 
مراحل وهي: األولى: المؤسســات التي 
ال تصــدر حالًيــا ولكــن لديهــا الرغبة في 
التصديــر، الثانيــة: المؤسســات التــي ال 
تقــوم حاليــا بالتصديــر ولكنهــا جاهــزة 
التــي  للتصديــر، والثالثــة: المؤسســات 
تقوم حالًيا بالتصدير ولكنها تتطلع إلى 

زيادة حجم صادراتها.
وبّين أن شــروط القبول لاســتفادة من 
خدمات المركز هي: أن يكون للمؤسسة 
ســجل تجاري نشــط فــي البحرين، وأال 
يقــل المحتــوى البحرينــي فــي الســلعة 
عــن 20 %، وأن تقــل إيــرادات الشــركة 

عن 3 مايين دينار. 
وأشــار إلــى أن خدمــات المركــز تشــمل 
بتغطيــة  وذلــك  الصــادرات“  “تمويــل 
تكاليــف مــا قبــل التشــغيل أو مــا قبــل 
الشــحن، وخطابــات االعتماد، إذ ســيتم 
مــن   %  50 لغايــة  المؤسســة  دعــم 
الرســوم اإلداريــة و70 % دعــم لمعــدل 
الفائدة الســنوية، وذلك بإجمالي سقف 
تمويل يصل إلى مليون دينار. وتشــمل 
خدمات المركز كذلك التدريب، وورش 

العمل المتعلقة بالتصدير.
الــذي  اللقــاء  فــي  قائــدي،  واســتعرض 
“فينمــارك  شــركة  مــع  بالتعــاون  عقــد 
كمونيكيشــنز”، أبــرز فــرص الدعم التي 
بهــدف  البحريــن”؛  “صــادرات  يقدمهــا 
دعــم تنميــة صــادرات القطــاع الخــاص 

على المستوى الدولي.
وأوضــح قائــدي أن صــادرات البحريــن 
صعيــد  علــى  مهًمــا  منعطًفــا  يمثــل 
إلــى تعزيــز  الراميــة  الوطنيــة  الجهــود 
نمــو االقتصاد الوطني من خال تنويع 
مؤسســات  وتمكيــن  الدخــل،  مصــادر 

القطــاع الخــاص بشــكل عــام، ال ســيما 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، في 
التوســع االقتصــادي لمختلف األنشــطة 
والمســاهمة  البحرينيــة،  والمنتجــات 
الفعليــة في دعم االقتصاد الوطني من 
خــال التصدير كأحد ابــرز الروافد في 

التنمية االقتصادية.
وأكــد قائــدي خــال اللقاء علــى تحفيز 
وتشــجيع  التصديــر،  ثقافــة  نشــر 
المؤسســات لاطاع على فرص الدعم 
المقدمــة فــي هــذا الصــدد، والــذي مــن 
شــأنه أن يعــود بالنفــع علــى دفــع عجلة 
االقتصــاد الوطنــي ومنافســة منتجات 
وخدمــات المؤسســات البحرينيــة فــي 

األسواق العالمية.
أحــد  البحريــن”  “صــادرات  ويعــد 
عليهــا  يشــرف  التــي  المبــادرات  أبــرز 
الصغيــرة  المؤسســات  تنميــة  مجلــس 
اللجنــة  مبــادرات  ضمــن  والمتوســطة 

التنســيقية الراميــة لدعــم ســوق العمل 
وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص. 
مــع  بالتعــاون  المركــز  تدشــين  ويأتــي 
لتشــجيع  “تمكيــن”  العمــل  صنــدوق 
البحرينيــة  الصــادرات  وترويــج 
مكانــة  لتعزيــز  بجودتهــا  واالرتقــاء 
المملكــة كشــريك تجــاري عالمــي، عبــر 
توفير األدوات الازمة والخدمات ذات 
القيمــة المضافة لتنميــة الصادرات غير 

النفطية.
وتشــمل خدمات صادرات البحرين كل 
مــن تمويل الصــادرات، وتأميــن ائتمان 
الصــادرات، والتدريــب علــى التصديــر 

وورش عمل التصدير.

االستفادة من اتفاقية 
التجارة الحرة

الواليــات  ســفير  صــّرح  جانبــه،  مــن 

مملكــة  لــدى  األميركيــة  المتحــدة 
“نحــن  ســيبيريل  جاســتن  البحريــن 
نــرى مركــز صــادرات البحريــن مبــادرة 
ممتــازة جاءت فــي وقتهــا لتلعب دورا 
حيويا في تعزيز التوعية حول الفرص 
اتفاقيــة  مــن  واالســتفادة  المتاحــة 
التجــارة الحــرة المبرمــة بيــن البحريــن 
والواليــات المتحــدة األميركية، خاصة 
الصغيــرة  البحرينيــة  للمؤسســات 
والمتوســطة الحجــم. نحــن نعتقــد بأن 
مركــز صــادرات البحرين سيســاهم في 
تعظيم نمــاء الشــراكة التجارية القوية 
بيــن البلدين الصديقيــن والتي تتجاوز 
دوالر  مليــاري  اإلجمالــي  بحجمهــا 
كتبــادالت تجاريــة بيــن الطرفيــن وفًقا 
ألرقــام العــام الماضــي 2018. وتتطلــع 
الســفارة األميركية إلى العمل مع غرفة 
Am�  التجــارة األميركيــة فــي البحرين

Cham لدعم هذه الجهود المميزة”.

صورة جماعية للمشاركين في اللقاء

“البورصة” تقفل 
مرتفعة بـ  6.5 نقطة

عنــد  أمــس  العــام  البحريــن  أقفــل مؤشــر 
مســتوى 1,385.80 بارتفــاع وقــدره 6.53 
نقطــة مقارنــة بإقفالــه اإلثنيــن، فــي حيــن 
عنــد  اإلســامي  البحريــن  مؤشــر  أقفــل 
 1.41 وقــدره  بارتفــاع   814.04 مســتوى 
نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وبلغ إجمالي 
 10.41 المتداولــة  الماليــة  األوراق  كميــة 
مليون ســهم وســند، بقيمة إجمالية قدرها 
2.81 مليــون دينار، تــم تنفيذها من خال 
115 صفقــة. وتداول المســتثمرون 10.39 
مليــون ســهم بقيمــة قدرهــا 2.79 مليــون 
دينــار تــم تنفيذهــا من خــال 114 صفقة، 
وركــز المســتثمرون تعاماتهم على أســهم 
قطــاع البنوك التجاريــة والتي بلغت قيمة 

أسهمه المتداولة 2.65 مليون دينار.

المنامة - بورصة البحرين

كشــف وزيــر النفــط الشــيخ، محمــد بــن 
خليفــة آل خليفــة، عــن طــرح مناقصــة 
إلنشــاء مجموعــة مــن محطــات الوقــود 

في آن واحد خال الربع األول 2019.
علــى   - للصحافييــن  الوزيــر  وأوضــح 
هامــش اإلعــان عــن إغــاق التســهيات 
للكهربــاء والمــاء  الــدور  لشــركة  الماليــة 
مؤخرا- تخصيص مجموعة من األراضي 
فــي المناطــق ذات االكتظــاظ الســكاني 
والتي بحاجة إلنشــاء المحطات. وأشــار 
إلــى أن العمــل جــاٍر حالًيــا علــى البحــث 
عــن مناطق بها اكتظاظ ســكاني إلنشــاء 
محطــات وقــود جديــد بالقــرب منهــا، اذ 
تــم تحديــد أراٍض فــي مختلــف مناطــق 
وبســؤاله  المحطــات.  لتلــك  البحريــن 
الســنية  األوقــاف  مــع  الحديــث  عــن 
وقــود  محطــات  إلنشــاء  والجعفريــة 
يتــم  أنــه  الوزيــر  أوضــح  أراضيهــا،  فــي 
الحديث مع األطراف والمؤسســات التي 
الوقــود  محطــات  لبنــاء  أراٍض  تمتلــك 
األراضــي  إلــى  إضافــة  أراضيهــا،  علــى 
المخصصــة مــن الحكومــة، مشــيًرا إلــى 
مــن  مجموعــة  إلنشــاء  مناقصــة  طــرح 
قريًبــا، خــال  دفعــة واحــدة  المحطــات 

الربــع األول مــن العــام الجــاري. يذكر أن 
هنــاك 52 محطــة وقــود مرخصــة عاملــة 
للســيارات، و7  )بريــة(  45 محطــة  منهــا 
محطات وقــود )بحرية( للقوارب موزعة 
علــى مختلــف مناطــق البحريــن، وجميع 
هــذه المحطــات تبيــع وقــود الجازوليــن 
بنوعيــه الجيــد والممتــاز، في حيــن تبيع 
6 منهــا الجازوليــن الســوبر الــذي طــرح 
العــام 2017. هــذا ويتوفر أيًضا بعدد من 
المحطات وقود الكيروسين والديزل بما 

يخدم السوق المحلية واحتياجاتها.
مــن جانــب آخــر، أكــد الوزير اســتمرارية 
الديــزل  لمنتــج  الحكومــي  الدعــم 
تغييــر،  أي  عليــه  يوجــد  وال  للصياديــن 
مقــدًرا حجــم الدعــم الحكومــي ل 400 

صياد في العام 2018 بمليون دينار.

مناقصة لمحطات وقود بالربع األول

30 يناير 2019 األربعاء
24 جمادى األولى 1440

الـصـادرات وطـنـية الـمـنـشـأ بـالربـع الـرابـع ٢٠١٨
الـمـيـزان الـتـجـاري بـلـغ 731 مـلـيـون ديـنـار

ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات وطنية المنشــأ بنســبة 8 %، إذ بلغت 567 مليون دينار عن الربع الرابع من العام 2018 مقابل 525 
مليــون دينــار لنفــس الربــع من العام الســابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشــر دول ما نســبته 81 % مــن إجمالي حجم الصادرات، 
بينما مجموع بقية الدول ال تتجاوز نسبتها 19 %، وذلك وفقا لتقرير هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية عن التجارة الخارجية.

المرتبــة األولــى مــن  الســعودية  واحتلــت 
المنشــأ  وطنيــة  الصــادرات  حجــم  حيــث 
البالغــة 113 مليون دينــار وتليها اإلمارات 
تأتــي  بينمــا  دينــار،  مليــون   71 بقيمــة  ة 
مصــر فــي المرتبة الثالثة مــن حيث حجم 

الصادرات البالغة 69 مليون دينار.
وعلــى صعيــد الصــادرات وطنيــة المنشــأ 
حســب الســلع، تصــدرت خامــات الحديــد 
تصديــًرا  الســلع  أكثــر  مكتلــة  ومركزاتهــا 
إذ   ،2018 العــام  مــن  الرابــع  الربــع  خــال 
بلغت قيمتها 121 مليون دينار، وتأتي في 
المرتبة الثانية أساك من األلومنيوم التي 
59 مليــون دينــار وتليهمــا  بلغــت قيمتهــا 
في المرتبــة الثالثة خائط من األلومنيوم 

مليــون   52 قيمتهــا  بلغــت  والتــي  الخــام 
دينار.

وارتفعــت قيمة إعادة التصدير بنســبة 17 
%، حيــث بلغــت 165 مليون دينــار مقابل 
141 مليــون دينــار لنفــس الربــع مــن العــام 
الســابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما 
تتجــاوز نســبته 90 % مــن إجمالــي حجم 
إعــادة التصديــر، أما بقية الــدول فنصيبها 

10 % فقط من حجم إعادة التصدير.
و تأتــي الســعودية في المرتبــة األولى من 
حيــث حجــم إعــادة التصديــر الــذي بلغــت 
قيمتــه 55 مليــون دينــار وتليهــا اإلمــارات 
بقيمــة 24 مليــون دينــار، ومــن ثــم تأتــي 
الصيــن فــي المرتبــة الثالثــة، والتــي بلغت 

قيمة إعادة تصديرها 22 مليون دينار.
وتعتبــر ســيارات الجيــب أكثــر الســلع مــن 
حيــث إعــادة التصدير، وبلغــت قيمتها 24 
مليــون دينــار، تليهــا ســبائك الذهــب التــي 
تصل قيمتها إلى 12 مليون دينار، وتحتل 
لفائــف عاديــة ســجائر محتوية علــى التبغ 
المرتبــة الثالثــة من حيث إعــادة التصدير، 

والتي بلغت قيمتها 11 مليون دينار.
إجمالــي  قيمــة  بلغــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
الواردات الســلعية نحو 1.462 مليار دينار 
مقابــل 1.344 مليــار دينــار لنفس الربع من 
العام الســابق، بنســبة ارتفاع 9 %، ويمثل 
مجموع واردات أهم عشــر دول ما نســبته 
66 % مــن حجــم إجمالــي الــواردات، أمــا 

الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 
34 %. و تحتل الصين المرتبة األولى في 
حجــم الــواردات التــي بلغــت 193 مليــون 
دينــار، تليهــا الواليات المتحــدة األميركية 
تأتــي  بينمــا  دينــار،  مليــون   142 بقيمــة 
اإلمــارات فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث 

حجــم الــواردات التــي بلغــت 113 مليــون 
دينــار. وتعتبــر خامات الحديــد ومركزاتها 
 110 غيــر المكتلــة أكثــر الســلع اســتيراًدا 
مليــون دينــار ثــم أوكســيد األلمنيــوم 106 
مليــون دينــار وتليهما منصــات حفر عائمة 

أو غاطسة 54 مليون دينار.

أمــا الميــزان التجاري فقد بلــغ 731 مليون 
دينــار مســجا ارتفاًعــا فــي قيمــة العجــز 
بالربــع الرابــع 2018 عمــا عليــه فــي نفــس 
الربــع مــن العام الســابق 678 مليــون دينار 

بنسبة 8 %.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

 

Public Document 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  
مجــدًدا، يعــود الحديــث بشــأن فكــرة خفض عدد ســاعات العمل لتصبح 4 أيام في األســبوع بــداًل من النهج المتبــع حالًيا، لكن 
الموعد المقترح لتعميم هذه الخطوة ال يزال من األمور المجهولة. وكانت فكرة عدد ساعات عمل أقل نقطة مناقشة مشتركة 

في العديد من اجتماعات القمة السنوية للمنتدى االقتصادي العالمي.

ومن شأن اقتراح تقليص أيام عمل األسبوع 
أن يترك بصمة إيجابية على الموظفين حال 
تطبيقــه، هــذا هــو ملخــص الرســالة الجديدة 
التــي طرحها اثنان من الخبراء داخل منتدى 
االقتصــاد العالمــي فــي دافوس السويســرية 
لهــذا العــام. والحديث عن العمــل أوقات أقل 
مــن المعتــادة ليــس بطرح جديد على مســمع 
الجميــع، حيــث إن التجــارب في هــذا الصدد 
عديــدة بــل ومتنوعة حتــى أن النتائج يغلب 
علــى معظمها الطابــع اإليجابي بعضها يشــير 
لزيــادة فــي اإلنتاجيــة واآلخــر يكشــف عــن 

سعادة الموظفين.
تســتخلص  التــي  التجــارب  بعــض  ويوجــد 
أنــه إذا تــم تقليــص عــدد ســاعات العمــل فإن 

لتركيــز  قــدرة  لديهــم  ســيكون  األشــخاص 
اهتمامهــم بشــكل أكثــر فعاليــة لينتهــي بهــم 
طبيــب  يعتقــد  كمــا  أفضــل،  بنتائــج  الوضــع 
نفسي من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا 

يدعى آدم جرانت.
ويــرى جرانــت أن الوضــع ينتهــي بإنتاجيــة 
بنفــس الحجــم تقريًبــا لكن فــي الغالب تتمتع 
بجــودة وإبداع أعلى كما أن العاملين يكونوا 
أكثــر انتمــاًء للمنظمــات المســتعدة لمنحهــم 
العمــل. خــارج  بحياتهــم  لاهتمــام  المرونــة 

واتفــق االقتصادي والمــؤرخ راتجر بريجمان 
مــع جرانــت فــي الــرأي بشــأن أســبوع العمــل 

األقل واإلجازة األطول.
وعلى مدى عقود، اعتقد جميع االقتصاديين 

االجتمــاع  وعلمــاء  والفاســفة  الرئيســيين 
حتــى فتــرة الســبعينيات أننــا ســنعمل عــدد 
ســاعات أقــل مــع مــرور الزمــن، حســبما قــال 
بريجمان خال مشاركته في منتدى دافوس 

للعام 2019.
ووفًقــا لبريجمــان، فــإن كبــار رجــال األعمــال 
الرأسماليين اكتشفوا خال فترة العشرينات 
العمــل  أوقــات  تقليــص  أن  والثاثينــات 

األسبوعية تجعل الموظفين أكثر إنتاجية.
فــورد”  “هنــري  فــإن  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
فــورد  الســيارات  صناعــة  شــركة  مؤســس 
توصــل إلــى أنــه إذا تــم تقليص عدد ســاعات 
العمل األســبوعية من 60 إلى 40 ســاعة فإن 
موظفيــه باتــوا أكثــر إنتاجية بســبب أنهم لم 

يكونوا مرهقين في أوقات فراغهم.
وتدعــم الدراســات األكاديميــة هــذا االتجــاه 
أجــراه  حديــث  مســح  يشــير  حيــث  بشــدة، 
اتحــاد النقابــات التجارية فــي بريطانيا لنحو 
2000 عامل إلى أن 4 من بين كل 5 يؤيدون 

نفــس  عنــد  البقــاء  مــع  أقــل  ســاعات  عــدد 
مستوى األجر.

وأكــد اتحــاد العمــال البريطانــي أنــه يتطلــع 
لتطبيــق العمــل لمــدة 4 أيــام والحصول على 
إجازة 3 آخرين أســبوعًيا بحلول نهاية القرن 

الحالي.
فــي  شــركة  قامــت  الماضــي،  العــام  وفــي 
 8 نيوزيلنــدا بإجــراء تجربــة شــهيرة مدتهــا 
الموظفيــن  إعطــاء  خالهــا  طبقــت  أســابيع 
الخاضعيــن للتجربــة 3 أيــام إجــازة أســبوعًيا 
دون  واألجــور  التوظيــف  شــروط  بقــاء  مــع 

تغيير.
النتائــج والتــي تمثلــت فــي زيــادة  ودفعــت 
20 % باإلنتاجيــة إلــى جانــب أن الموظفيــن 
أصبحــوا أكثــر ســعادة، الشــركة إلــى إعانهــا 

اعتزام تبني هذا اإلجراء بشكل دائم.
وفــي الوقــت نفســه، توضــح أرقــام منظمــة 
التنميــة والتعــاون االقتصادي أن الدول التي 
لديهــا ثقافــة العمــل لعــدد ســاعات أطول في 
الغالــب تســجل أرقــام ضعيفــة فــي كل مــن 
اإلنتاجيــة أو الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــكل 

ساعة عمل.

دبي - مباشر

هل حان وقت العمل 4 أيام أسبوعًيا بنفس األجر؟
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أمل الحامد من خليج البحرين

الشيخ محمد بن خليفة 

علي الفردان

الواردات حسب الدول )مليون دينار(



األربعاء 30 يناير 2019 
24 جمادى األولى 1440 11

دشــنت جمعية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة البحرينية بالتعاون مع مركز المشــروعات الدولية الخاصة أجندة األعمال الوطنية “رؤية 
القطاع الخاص” بمرحلتها الثالثة واألخيرة يوم أمس برعاية رئيس مجلس النواب فوزية زينل.

وقــال نائــب رئيس اللجنة التنســيقية ألجندة 
األعمــال الوطنيــة رئيس جمعية المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة البحرينية عبدالحســن 
المرحلــة  لتدشــين  احتفالنــا  “يأتــي  الديــري 
الثالثــة واألخيــرة ألجنــدة األعمــال الوطنيــة 
انسجاما مع رؤية البحرين 2030 بعد تدشين 
المرحلــة األولــى مــن المشــروع بنجــاح خالل 
يناير العام الماضي والمرحلة الثاني في مايو 

.”2018
وكمــا  البحريــن،  تكــون  أن  “يســرنا  وأضــاف 
تعودنا، أول دولة خليجية تعمل على تطبيق 
المشــروع؛ تمهيــدا لتعميمــه علــى بقيــة دول 

المنطقة”.
األعمــال  أجنــدة  لجنــة  رئيــس  قــال  بــدوره، 
أجنــدة  “قامــت  المناعــي  درويــش  الوطنيــة 

بمراحلهــا  البحريــن  فــي  الوطنيــة  األعمــال 
المشــروعات  مركــز  مــع  باالشــتراك  الثــالث 
مبــادرة  بإطــالق  )ســايب(  الخاصــة  الدوليــة 
فــي  الخــاص  القطــاع  آراء  لســبر  بحثيــة 
قطاعــات عــدة تــم تحديدهــا واالتفــاق عليها 
فــي المرحلــة األولــى بيــن الشــركاء وهــي 6 
قطاعات رئيســة: تقنية المعلومات، الصناعة، 
المقــاوالت، الصالونــات النســائية والتجميــل، 
التطويــر العقاري والمواصــالت؛ وذلك لحصر 
التحديــات وتقديــم المقترحــات والمبــادرات 
للحلــول الممكنــة كمــا يراهــا القطــاع الخــاص 
حســب األولويــة فــي صــورة بحثيــة ممنهجة 
وتحويلهــا  القــرار  أصحــاب  إلــى  لتقديمهــا 
مــن  عمــل؛  وأوراق  وحلــول  سياســات  إلــى 
أجــل النهــوض بهــذه القطاعــات واالقتصــاد؛ 

تحقيقــا للهــدف المنشــود بتحفيــز القطاعــات 
االقتصادية المختلفة وتطوير مشاركاتها في 

النمو االقتصادي عموما”.
وتوصلت دراســة بشأن “األجندة” إلى حقائق 
ونتائــج في غاية األهميــة منها: أنها تتفق مع 
مــا جاء في الرؤيــة االقتصادية 2030 من أن 
النمــوذج االقتصــادي الحالــي قد خلــق الكثير 
بطبيعــة  وهــو  االقتصاديــة  التحديــات  مــن 
وكان  المقبلــة،  للفتــرة  مناســب  غيــر  الحــال 
يفتــرض تغييــره منــذ فتــرة طويلــة؛ ألنه كان 
للمعوقــات االقتصاديــة والسياســية  مصــدرا 
وليس مصدرا للتقدم، كما رأت أن المؤسسات 
اإلنتاجية تشــتكي من ارتفاع الرســوم، إال أنه 
يصعب تغيير جميع القرارات التي من شــانها 
خفــض الرســوم المفروضة على المؤسســات، 

الشــامل،  االقتصــادي  بالتغييــر  يتعلــق  فهــذا 
الــذي يؤثــر علــى جميــع القطاعــات التجاريــة 

الخاصة في المملكة.
يذكــر أن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
هــي التــي تواجــه التأثيــر األكبــر مــن ارتفــاع 

األسعار.
وأوصت الدراســة بـــ23 توصية أهمها: إصدار 

التشــريعات والقوانين التــي تحقق التطلعات 
علــى  ومثــاال  والصعوبــات،  المشــاكل  وتقلــل 
ذلــك اإلســراع فــي إصــدار مشــروع تشــجيع 
وحمايــة االســتثمار، إنشــاء برامــج للتمويــل 
المالي الميسر ومثاال على ذلك إنشاء برنامج 
إلــى  للمؤسســات  التجــاري  الديــن  لتحويــل 
برنامــج للتمويل المالي الميســر عبر “تمكين”، 

رغــم إنشــاء مركز تنمية الصــادرات حديثا إال 
أنــه يحتــاج إلى المزيد من التطوير، تأســيس 
البــري  للشــحن  الواحــدة  المحطــة  إجــراءات 
للشــاحنات المتجهــة عبــر منفــذ جســر الملــك 
للمصانــع  للخدمــات  مخفضــة  تعرفــة  فهــد، 
التــي تســاهم بقــدر كبير فــي الناتــج الوطني، 

وغيرها.

تدشين المرحلة األخيرة لـ “أجندة األعمال الوطنية”
ــات ــدي ــح ــت ال ــرز  ــ أبـ والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  ــوم  ــ ــرس ــ ال ــاع  ــ ــف ــ وارت ــة...  ــيـ ــوصـ تـ  23

كبار الشخصيات لدى تدشين المرحلة األخيرة لـ “أجندة األعمال”

“جارمكو” تقدم طلب الحماية إلعادة التنظيم
مــعــاكــســة ــة  ــيـ ــارجـ خـ ــل  ــوامـ ــعـ بـ ــرا  ــ ــي ــ أخ ــر  ــأثـ تـ ــة  ــركـ ــشـ الـ أداء 

أعلنت شــركة الخليج لدرفلة األلمنيوم )جارمكو( أمس عن تقديم طلب اختياري للحماية بموجب القانون رقم 22 لعام 
2018. تأثر أداء “جارمكو” خالل الســنوات األخيرة بعوامل خارجية معاكســة على الرغم من ظروف الســوق المواتية، 
حيث قامت الشركة باتخاذ العديد من المبادرات لتحسين وزيادة أرباحها التشغيلية بما في ذلك إنشاء منشأة جديدة 
وحديثــة إلعــادة الصهــر بهــدف تنميــة قدراتهــا فــي مجــال إعــادة التدويــر وخفض نفقــات صهــر المعادن. وقــد واصلت 
جارمكو خالل تلك الفترة مواجهة القيود المفروضة بموجب اتفاقيات التمويل والتي كانت تتطلب المعالجة بالكامل.

 2018 العــام  خــالل  جارمكــو  بذلــت 
جهوًدا كبيرة في مجال إدارة الســيولة 
الماليــة لديهــا حيــث تــم وضــع خطــة 
إســتراتيجية وتشغيلية ومالية إلعادة 
نشــاط  ضمــان  إلــى  تهــدف  التنظيــم 
برأســمال  منافــس  وعالمــي  تجــاري 
مستدام، إذ إنه وعلى الرغم من التقدم 
الــذي تــم إحــرازه فــي تطويــر  الكبيــر 
إعــادة  لخطــة  األساســية  الجوانــب 
التنظيــم هــذه، إال أن الوقــت لــم يكــن 
كافيــًا أمــام الشــركة لبنــاء توافــق فــي 
اآلراء مــا بين أصحــاب المصلحة، بمن 

فيهم شركاؤها في القطاع المصرفي.
 ومن أجل الوفاء بااللتزامات القانونية 
الالزمــة  الحمايــة  علــى  والحصــول 
لمواصلة هذه الجهود، تم عقد اجتماع 
غيــر اعتيــادي للجمعيــة العمومية يوم 
6 ينايــر 2019، وتمــت الموافقــة علــى 
تقديــم طلب الحمايــة بموجب القانون 
يمّكــن  والــذي   2018 لعــام   22 رقــم 
الشــركات القوية والعريقة التي تواجه 
بعــض المصاعب الماليــة كما هو الحال 
لــدى جارمكــو، الحصول علــى الحماية 
وإعــادة  عملياتهــا  لمواصلــة  الالزمــة 

تنظيمها في الوقت ذاته. 
و قــال رئيــس مجلــس اإلدارة، باســم 
أصحــاب  جميــع  “ســيبقى  الســاعي 
رأس  علــى  جارمكــو  لــدى  المصلحــة 
أولوياتنــا كما سيســتمر الموظفون في 

أداء أعمالهم اليومية كالمعتاد”. 
وأضــاف “أن الحمايــة بموجب القانون 
ســتمّكننا مــن ضمــان تلبيــة احتياجات 
فــي  تــام،  بشــكل  وموردينــا  عمالئنــا 
الشــركة  فيــه  تقــوم  الــذي  الوقــت 
بمواصلــة تنفيــذ خطة إعــادة التنظيم، 
ممــا سيســاهم فــي إعادة تعزيــز مكانة 

هيــكل  ذو  عالمــي  كمنافــس  جارمكــو 
مالي مستدام على المدى الطويل”.

باسم الساعي 

المنامة - جارمكو

المنامة - وورك سمارت

أعلــن منظمــو مؤتمــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت “ميــت آي ســي 
تــي”، ومعــرض البحرين الدولــي للتكنولوجيا “بيتكس”، عن مشــاركة جمعية 
شــركات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي األردن “إنتــاج” فــي النســخة 
التاســعة من هذا الحدث التقني المقرر إقامته في الفترة من 19 وحتى 21 

مارس 2019 في فندق الخليج.

حواريــة  جلســة  خــالل  هــذا  جــاء 
عقدتهــا جمعيــة “إنتــاج” مــع منظمي 
معــرض “بيتكــس” فــي غرفــة تجارة 
أعضــاء  شــركة   30 بحضــور  األردن 
اللقــاء  خــالل  وتــم  الجمعيــة،  فــي 
استعراض الفرص المتاحة للشركات 
األردنيــة عنــد مشــاركتها فــي أعمــال 

المعرض.
الــذي  األردنــي  الجنــاح  وســيضم 
يقــام ألول مــرة فــي البحريــن ثماني 
قطــاع  فــي  عاملــة  أردنيــة  شــركات 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات، 
ويهدف الجناح األردني إلى تشــبيك 
الشــركات  مــع  األردنيــة  الشــركات 

واإلقليميــة  والخليجيــة  البحرينيــة 
المعــرض،  أعمــال  فــي  المشــاركة 
إضافة إلى مطــوري أنظمة الحكومة 

اإللكترونية البحرينية.
مــن جانبــه، رحــب مستشــار جمعيــة 
البحريــن لشــركات التقنيــة المنظمــة 
للفعاليــة أحمــد الحجيــري بالتعــاون 
بهــذه  ســمارت”  “وورك  شــركة  مــع  
المشــاركة األردنيــة التــي تقــام ألول 
مرة فــي البحرين، مؤكدا أهمية ذلك 
الشــركات  بيــن  التعــاون  تعزيــز  فــي 
فــي  العاملــة  واألردنيــة  البحرينيــة 
هــذا القطــاع، والدخول في مشــاريع 

مشتركة.

8 شركات أردنية في ”بيتكس”

أعلنــت شــركة اســتيراد االســتثمارية فــي اجتمــاع لمجلس إدارتهــا أمس عن نتائجهــا المالية الســنوية لعــام 2018، حيث أفاد 
رئيس مجلس اإلدارة، حســين الحســيني، بأن الشــركة حققت صافي ربح )العائد على مســاهمي الشــركة األم( بلغ 486.4 ألف 
دينار، مقارنة مع نحو 1.32 مليون دينار من العام السابق، وإجمالي إيرادات نحو 1.7 مليون دينار مقارنة مع قرابة 2.6 مليون 

دينار من العام السابق.

األربــاح  فــي  االنخفــاض  هــذا  ويعــود 
العادلــة  القيمــة  فــي  التغيــرات  إلــى 
لبعــض  تقييــم  وإعــادة  لالســتثمارات 

األصول الغير مدر ة لألرباح.
وأمــا علــى صعيــد نتائــج الربــع األخيــر، 
علــى  )العائــد  بلــغ صافــي خســارة  فقــد 

 298.4 نحــو  األم(  الشــركة  مســاهمي 
دينــار، مقارنــة بربح 377.5 دينــار تقريًبا 
مــن العــام الســابق. كمــا حققــت الشــركة 
األخيــر  الربــع  خــالل  إيــرادات  إجمالــي 
بنحــو 7 آالف دينــار، مقارنــة مــع 807.7 
ألــف دينار للربع األخير من العام الســابق 

أي بانخفاض قدره 99 %. وبلغ مجموع 
الدخــل الشــامل نحــو 3.4 مليــون دينــار 
خــالل  دينــار  ألــف   276 بقرابــة  مقارنــة 
الربــع األخيــر مــن العــام الســابق، ويعــود 
هــذا االنخفاض إلى التغيرات في القيمة 
تقييــم  وإعــادة  لالســتثمارات  العادلــة 

لبعض األصول الغير مدر ة لألرباح.
بالنســبة للنتائــج الماليــة الســنوية للعــام 
صافــي  الشــركة  حققــت  فقــد  الحالــي، 
دينــار،  ألــف   486.4 الســنة  خــالل  ربــح 
مقارنــة مــع نحــو 1.3 مليــون دينــار مــن 
قــدره  بانخفــاض  وذلــك  الســابق،  العــام 
63 %. كمــا بلــغ إجمالــي اإليــرادات نحو 
1.7 مليــون دينــار، مقارنة مع 2.6 مليون 
الســابق وذلــك  العــام  دينــار تقريًبــا مــن 
بانخفــاض قــدره 32 %. وبلــغ مجمــوع 
الدخــل الشــامل نحــو 1.7 مليــون دينــار، 

مقارنــة بنحو 1.4 مليــون دينار من العام 
الســابق. وبلغــت ربحيــة الســهم الواحــد 
للعــام 2018 مــا قدره 3.49 فلًســا مقارنة 

مع 9.47 فلًسا من العام السابق.
االقتصاديــة  الظــروف  وأثــرت 
 2018 فــي  الصعبــة  واالســتثمارية 
مــن  األخيــر  الربــع  فــي  وخصوًصــا 
الســنة، علــى نتائــج الشــركة الماليــة مــن 
األصــول  لبعــض  تقييــم  إعــادة  خــالل 
العادلــة  القيمــة  فــي  التغيــرات  وإلــى 

لالستثمارات.

وبذلك بلغ مجموع حقوق  «
المساهمين 2018، نحو 32.2 مليون 

دينار، مقارنة مع 34.9 مليون دينار 
لعام 2017، وذلك بانخفاض قدره 

7.6 %. كما بلغ مجموع الموجودات 
خالل السنة المالية نحو 43.6 

مليون دينار، مقارنة مع قرابة 46.3 
مليون دينار للعام السابق، وذلك 
بانخفاض قدره 5.8 %، وعليه فقد 
أوصى مجلس اإلدارة بعدم توزيع 

أرباح لعام 2018 وذلك لتهيئة 
الظروف لمرحلة جديدة من النمو.

486 ألف دينار أرباح “استيراد االستثمارية”
المنامة - استيراد االستثمارية

زينب العكري من المرفأ المالي | تصوير: رسول الحجيري

المنامة - الصناعة والتجارة

أشــادت إدارة حمايــة المســتهلك بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بقيــام عــدد مــن المحالت 
واألسواق التجارية بوضع شعار اإلعفاء على السلع التي ال تسري عليها القيمة المضافة.

 والذي يأتي متوافقا مع الدعوة 
الوطنــي  الجهــاز  وجههــا  التــي 
المحــالت  لكافــة  لإليــرادات 
التجاريــة  والمؤسســات 
المســجلة وحثهــم علــى أهميــة 
وضــع شــعار االعفــاء فــي مكان 
ظاهــر للمســتهلكين أمام الســلع 
المعفــاة بهدف تعريفهــم بقائمة 
األساســية  الغذائيــة  الســلع 
المضافــة،  القيمــة  مــن  المعفــاة 
األمر الذي سيســهم في تحقيق 

التطبيق السليم.
القطــاع  أن  اإلدارة  وأكــدت 
فــي  أساســي  شــريك  الخــاص 
المضافــة  بالقيمــة  التوعيــة 
بتعاملــه المباشــر مع المســتهلك 

األمر الذي من شــأنه المســاهمة 
للقيمــة  الســليم  التطبيــق  فــي 
المضافــة، داعيًة كافة المحالت 
المبــادرة  التجاريــة  واألســواق 
ليكــون  اإلعفــاء  شــعار  بوضــع 
فــي مــكان ظاهــر للمســتهلكين، 
وتوضيــح  عليهــم  تســهيال 
عــن  لديهــم  الكاملــة  الصــورة 
قائمة الســلع الغذائية األساسية 
المعفــاة، وفقــًا لمــا ينــص عليــه 
قانــون حمايــة المســتهلك رقــم 
والئحتــه   2012 لســنة   )35(

التنفيذية.
ونوهت إدارة حماية المستهلك 
بضــرورة التــزام كافة األســواق 
بوضــع  التجاريــة  والمحــالت 

شــهادة التســجيل التــي تخــول 
القيمــة  تحصيــل  حــق  لهــا 
ظاهــر  مــكان  فــي  المضافــة 
مؤكــدة  المســتهلكين،  أمــام 
حرصهــا علــى مراقبة األســواق 
حمــالت  واســتمرار  التجاريــة، 
التفتيــش في كافة منافذ البيع، 
تحقيقا للتطبيق الســليم للقيمة 

المضافة.

ودعت اإلدارة المستهلكين  «
التواصل عبر الخط الساخن 

80008001 للتبليغ عن 
أية مخالفات في تطبيق 

القيمة المضافة على سلع 
أو خدمات غير خاضعة 

للمضافة.

أشادت بوضع الشعار على السلع المعفاة من “المضافة”

“حماية المستهلك” تؤكد مراقبة األسواق

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

نظمت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
ورشة عمل حول “أفضل الممارسات الحكومية 
فــي مجــال الحوســبة الســحابية” بالتعــاون مــع 
مايكروســوفت، حضرهــا أكثر من 100 مختص 
حكوميــة  وشــبه  حكوميــة  جهــة   67 يمثلــون 
خاللهــا  جــرى  المعلومــات،  تقنيــة  مجــال  فــي 
اســتعراض التجــارب المؤسســية الناجحــة في 
الســحابية  الحوســبة  حلــول  تطبيــق  مجــال 
االتفاقيــة  مظلــة  تحــت  المنظمــة  للجهــات 

الحكومية المبرمة مع شركة مايكروسوفت.
وجــاء تنظيم الورشــة اســتمرارًا لجهــود الهيئة 
الرامية لتعزيــز العمليات والخدمات الحكومية 
بفاعليــة أكبــر ودعــم تحــول القطــاع الحكومي 
للعمــل مــن خــالل الحوســبة الســحابية تماشــيًا 
مع رؤية المملكة، وفي سبيل تعزيز بناء كفاءة 
القطــاع الحكومــي وزيــادة انتاجيتــه وتمكينــه 
من تقديم خدمات متطورة من خالل منظومة 
توفيــر  فــي  تســهم  والتــي  الوطنيــة  الســحابة 
مســتويات  ضمــن  وتقديمهــا  والجهــد  الوقــت 

أمنية عالية وبكلفة تشغيلية أقل.
المســتقبلي حــول  التوجــه  اســتعراض  وجــرى 
الراميــة  مايكروســوفت  مــع  العمــل  اتفاقيــة 
إلــى تغييــر طريقة عمــل الموظفين مــع مراعاة 
ضمــان أعلــى مســتوى مــن األمــان فــي العمــل 
وإضفــاء عنصــر االبتكار على جميــع الموظفين 
من خالل االستفادة من الحلول التقنية الذكية 
التــي توفرهــا الشــركة، مع تســليط الضوء على 
لمواجهــة  المعلومــات  ألمــن  الملحــة  الحاجــة 

التهديــدات المتزايــدة دون اإلغفــال عن حماية 
البريد اإللكتروني.

كما ساهمت الورشة في إكساب الحضور فرصة 
االســتفادة مــن أحدث االبتــكارات التي توفرها 
الشــركة عبر منصة مايكروسوفت 365 والعمل 
ضمــن بيئــة ومنظمة عمــل إلكترونيــة متطورة، 
األمنيــة  المميــزات  أفضــل  توفيــر  يضمــن  بمــا 
والخصوصية المتمحورة حول البيانات وإدارة 

الهوية وحماية المعلومات.

جانب من ورشة العمل

الحكوميـــة الممارســـات  أفضـــل  تســـتعرض  عمـــل  ورشـــة 

تجارب ناجحة بالحوسبة السحابية



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

أوقــات الـدوام: مـن 8:30 صباحـًا إلـى 1:00 ظهـرًا 
ومن  4:00 عصرًا إلى 8:30 مساًء

Office: 17704144 - Fax: 17704188 - Mob: 36900555
الفـسيـلة بـالزا - النـويـدرات 

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

Trust Traders Products.. we insist
منتجـات ترسـت تريـدرز.. نصـرٌّ بإصرار

أفضل أنواع القرميد السيراميكي بمختلف األلوان عالية الجودة مع جميع االكسسوارات والضمان

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ادارة التسجيل  

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
الى شركة الشخص الواحد

القيد: 116421-1  -  تاريخ: 28/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )8464( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���ادة/ الشركاء في ش���ركة بلو زون للمقاوالت ذ.م.م والمسجلة 
بموجب القيد رقم 67027-1 طالبين تحويل الش���كل القانوني للش���ركة 
المذكورة إلى ش���ركة الش���خص الواجد برأس���مال وق���دره 50000 دينار 
بحرين���ي، لتصب���ح مملوكة ل� محمد عبدالصمد احمد النش���ابة بعد تنازل 
الش���ريك الثان���ي / عبدالصم���د احمد ماجد النش���ابة ع���ن كامل حصصه 

بالشركة.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���ادة الش���ركاء في شركة العادي لتشييد المنشآت العائمة 
ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم 116421-1 طالبين تحويل الشكل 
القانوني للشركة المذكورة إلى شركة الشخص الواحد برأسمال وقدره 

600 دينار، لتصبح مملوكة من
VENKAT RAGHAVAN SUBRAMANIAN 

القيد: 15188  -  تاريخ: 28/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 120303  -  تاريخ: 29/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019 -7086( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليها الس���يد بدر أحمد س���لمان كيكس���و المالك ل� كيكس���و للتج���ارة الحديثة 
ذ.م.م )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 15188 طالبا تحويل 
جميع فروع المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال 
وقدره 175٫000.000 لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1. شركة بدر أحمد كيكسو ش.ش.و لمالكها بدر أحمد سلمان كيكسو
2. بدر احمد سلمان كيكسو

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  
إليهامالكة شركة ال.ام او االستشارية ش.ش.و لمالكتها ليلى حموده علي 
عبدالمال���ك والمس���جلة بموجب القي���د رقم 120303 طالبة تحويل الش���كل 
القانون���ي للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال 

وقدره 500دينار بحريني بين كل من:
1. ليلى حموده علي عبدالمالك
2. مروى بنت مبروك الغزعازي

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة فردنيكو لصيانة المباني شركة تضامن ألصحابها علي فردان وفوزية فخر 

سجل تجاري رقم 1-98446

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة ش���ركة فردنيكو لصيانة المباني ش���ركة تضامن 
ألصحابها علي فردان وفوزية فخر المس���جلة بموجب قيد رقم 98446-1، بتصفية 

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

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

)+973( 39997757
afardan88@gmail.com

القيد: 101787-1  -  تاريخ: 28/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )180464( لسنة 2018
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة كيو كافيه ألصحابها علي أحمد 

فردان وعلي مطر فردان - شركة تضامن

القيد: 188-6  -  تاريخ: 29/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع السادس لشركة الوكاالت العالمية 

المحدودة ذ.م.م
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
ق���د تق���دم إليه���ا  الس���ادة أصحاب ش���ركة كي���و كافي���ه ألصحابها علي 
أحم���د ف���ردان وعل���ي مطر فردان - ش���ركة تضامن، المس���جلة بموجب 
القي���د رق���م101787-1، طالبين تغيير االس���م التجاري م���ن كيو كافيه 
ألصحابه���ا عل���ي أحمد فردان وعل���ي مطر فردان - ش���ركة تضامن الى 

كيو هاوس للتجارة العامة - شركة تضامن
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه 
ق���د تقدم إليها  الس���ادة أصحاب ش���ركة الوكاالت العالمي���ة المحدودة 
ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم188، طالبين تغيير االسم التجاري 
للفرع الس���ادس من المركز النيوزلندي لتسويق الى انتركول للخدمات 

الكهربائية والميكانيكية ذ.م.م
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 84521 - التاريخ: 21/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة تضامن الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���ادة اصح���اب ش���ركة ريفرش للمق���اوالت - تضامن المس���جلة بموج���ب القيد 
رقم 84521، طالبين تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى شركة ذات 

مسئولية محدودة برأسمال وقدره 500 دينار، بين كل من:
1. هيثم شبر شرف هاشم علي

khadem abdul jalil .2
وتعدي���ل االس���م التج���اري م���ن ش���ركة ريف���رش للمق���اوالت - تضامن إلى ش���ركة 

ريفرش للمقاوالت ذ.م.م
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خ���الل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2019 -10290( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: شوق عبدالعزيز جمعة محمد العياضي

االسم التجاري الحالي: شوق عبدالعزيز جمعة محمد العياضي )121252(
االسم التجاري الجديد: توفي روز سويت آند كوفي

قيد رقم: 121252-1

األربعاء 30 يناير 2019 - 24 جمادى األولى 1440 - العدد 3760 12
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للبيـــــــــع عقارات متنوعة فلل وأراضي خاص بقسم مناطق الوسطى

BD 650,000 - C000009  للبیع �امبوند م�ون من 4 فلل في عالي (وثیقة واحدة) كل فیال تتتكون من 3غرف , 3 حمامات , مطبخ وصالة , موقفین

BD 142,000 - V003888  للبیع فیال في جرداب , دور�ن , صالتین , 4غرف , 5حمامات , مطبخین , غرفة طعام ,  موقفین , كراجین , نصف فرش , حد�قة

BD 270,000 - V003841   للبیع فیال في سند , دور�ن , صالتین , 7غرف , 6حمامات , مطبخین , مطبخ خارجي , غرفة سائق , بر�ة سباحة , نظام حما�ة

BD 142,000 - V003837  للبیع فیال في سترة , دور�ن , 6غرف , 8حمامات , 3صاالت , مطبخین , نصف فرش , غرفة طعام

BD 150,000 - V002826    للبیع فیال في سند , صالتین , 4غرف , 5حمامات , مطبخین , موقفین , غرفة طعام , حد�قة

BD 120,000 - V003873     للبیع فیال في جد علي , دور�ن , صالتین , 7غرف , 4حمامات , مطبخ , موقفین

BD 125,000 - V003877   للبیع فیال في المالكیة 3أدوار , صالة , 4غرف , 3حمامات , مطبخین , موقفین , غرفة طعام , مطبخ خارجي

BD 170,000 - V003865    للبیع فیال في سترة , دور�ن , 7غرف , 6حمامات , صالتین , موقفین , مطبخین , نصف فرش , غرفة طعام , جم , حد�قة

BD 170,000 - V003863   للبیع فیال في جد علي , دور�ن , صالتین , 4غرف , 5حمامات , مطبخین , موقفین , غرفة طعام , مطبخ خارجي , حد�قة

BD 250,000 - V002797    للبیع فیال في الرفاع , دور�ن , صالتین , 5غرف , 5حمامات , مطبخین , موقفین , غرفة طعام , حد�قة

BD 190,000 - V002796   للبیع فیال في الرفاع , صالتین , 5غرف , 3حمامات , مطبخین , موقف , غرفة طعام , حد�قة , نصف فرش

BD 250,000 - V002777   للبیع فیال في سند , دور�ن , 3صاالت , 5غرف , 5حمامات , مطبخ , موقفین , نصف فرش , غرفة طعام , حد�قة , نظام حما�ة

BD 800 - V003886    لإل�جار فیال في عالي , دور�ن , صالتین , 5غرف , 6حمامات , مطبخین , موقفین , غرفة طعام , حد�قة

BD 190,000 - V003883     للبیع فیال في جد علي , 3أدوار , صالتین , 3غرف , 4حمامات , مطبخین , غرفة طعام , حد�قة

BD 100,000 - V003926      للبیع فیال في سند , دور�ن , صالة , غرفتین , 3 حمامات , مطبخ , موقف سیارة , فرش �امل

BD 130,000 - V003925     للبیع فیال في الرفاع , دور�ن , صالة , 4غرف , حمامین ,  مطبخ , موقفین , نصف فرش , حد�قة

BD 180,000 - V003909      للبیع فیال في مدينة حمد , دور�ن , صالة , 7غرف , 5 حمامات , مطبخین , موقفین , غرفة طعام

BD 155,000 - V003907       للبیع فیال في تو�لي , 3 أدوار , صالتین , 3غرف , 5 حمامات , غرفة طعام , نصف فرش

BD 100,000 - V003926   للبیع فیال في سند , دور�ن , غرفتین , 3 حمامات , صالة , مطبخ , موقف , فرش �امل

 BD 130,000 - V003932   للبیع فیال في عالي , دور�ن , 5 غرف , 4 حمامات , صالتین , مطبخ , موقف

BD 165,000 - V003947  للبیع فیال في مدينة حمد , دور�ن , 4 غرف , 5 حمامات , صالة , مطبخین , موقفین , حد�قة

BD 145,000 - V003942  للبیع فیال في المالكیة , 3 أدوار , صالتین , 5 غرف , 6 حمامات , مطبخین , موقفین , نصف فرش , غرفة طعام , حد�قة , نظام حما�ة

BD 180,000 - V003941  للبیع فیال في الرفاع , دور واحد , 5 غرف , 4 حمامات , صالة , مطبخین , فرش �امل , موقفین

BD 160,000 - V003945    للبیع فیال في مدينة حمد , دور�ن , 4 غرف , 5 حمامات , 3صاالت , مطبخین

BD 470,000 - V003944     للبیع فیال في مدينة حمد , دور�ن , 3 صاالت , 9 غرف , 12 حمام , مطبخین , نصف فرش , 7 مواقف , بر�ة سباحة

BD 220 - F001311     لإل�جار شقة في مدينة عیسى , صالة , غرفتین , حمامین , مطبخ , موقف سیارة

أحمد سلمان : 36744700 - صادق الشاخوري : 36026222 - جعفر أحمد : 36779771
RA :المساحة �المتر : 514 - سعر القدم: 21 - السعر الكلي: 116,186 - التصنیف - L003402 : ��للبیع أرض في دمستان - رقم التعر

RB :المساحة �المتر : 349 - سعر القدم: 33 - السعر الكلي: 124,004 - التصنیف - L003400 : ��للبیع أرض في تو�لي - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 475.6 - سعر القدم: 24 - السعر الكلي: 122,864 - التصنیف - L003506 : ��للبیع أرض في عالي - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 877 - سعر القدم: 25 - السعر الكلي: 236,000 - التصنیف - L003502 : ��للبیع أرض في سند - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 410.5 - سعر القدم: 19.236 - السعر الكلي: 85,000 - التصنیف - L003508 : ��للبیع أرض في المالكیة - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 577.2 - سعر القدم: 29 - السعر الكلي: 180,000 - التصنیف - L003507 : ��للبیع أرض في تو�لي - رقم التعر

للبیع أرض في سترة - رقم التعر�� : L003481 - المساحة �المتر : 1,948 - سعر القدم: 30 - السعر الكلي: 629,048 - التصنیف: صناعي

MOH :المساحة �المتر : 1,532 - سعر القدم: 15 - السعر الكلي: 247,437 - التصنیف - L002296 : ��للبیع أرض في مدينة حمد - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 328.1 - سعر القدم: 24 - السعر الكلي: 84,760 - التصنیف - L003474 : ��للبیع أرض في عس�ر - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 336.2 - سعر القدم: 20 - السعر الكلي: 72,377 - التصنیف - L003472 : ��للبیع أرض في �رز�ان - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 535.4 - سعر القدم: 31 - السعر الكلي: 178,654 - التصنیف - L003468 : ��للبیع أرض في الرفاع - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 600 - سعر القدم: 23.220 - السعر الكلي: 150,000 - التصنیف - L003467 : ��للبیع أرض في مدينة حمد - رقم التعر

B3 :المساحة �المتر : 538.2 - سعر القدم: 26 - السعر الكلي: 150,622 - التصنیف - L003458 : ��للبیع أرض في تو�لي - رقم التعر

B3 :المساحة �المتر : 561 - سعر القدم: 19 - السعر الكلي: 114,733 - التصنیف - L003453 : ��للبیع أرض في المالكیة - رقم التعر

RB :المساحة �المتر : 463 - سعر القدم: 21 - السعر الكلي: 104,658 - التصنیف - L003500 : ��للبیع أرض في المالكیة - رقم التعر

RB :المساحة �المتر : 1,279 - سعر القدم: 17 - السعر الكلي: 234,041 - التصنیف - L003498 : ��للبیع أرض في المالكیة - رقم التعر

RB :المساحة �المتر : 506 - سعر القدم: 36 - السعر الكلي: 196,077 - التصنیف - L003493 : ��للبیع أرض في تو�لي - رقم التعر

RB :المساحة �المتر : 810 - سعر القدم: 15 - السعر الكلي: 130,782 - التصنیف - L003492 : ��للبیع أرض في دمستان - رقم التعر

RB :المساحة �المتر : 365 - سعر القدم: 23 - السعر الكلي: 90,363 - التصنیف - L003480 : ��للبیع أرض في دمستان - رقم التعر

للبیع أرض في سترة - رقم التعر�� : L003479 - المساحة �المتر : 1,729 - سعر القدم: 30 - السعر الكلي: 558,328 - التصنیف: صناعي

للبیع أرض في عس�ر - رقم التعر�� : L003476 - المساحة �المتر : 512.4 - سعر القدم: 17 - السعر الكلي: 93,763 - التصنیف: صناعي

لإل�جار أرض في المعامیر - رقم التعر�� : L003543 - المساحة �المتر : 22,482 -  سعر القدم: 0.2 - السعر الكلي: 49,462 - التصنیف: صناعي

US :المساحة �المتر : 3,266  - سعر القدم: 13 - السعر الكلي: 457,017 - التصنیف - L003551 : ��أرض في عالي - رقم التعر

SP :المساحة �المتر : 1,741  -سعر القدم: 16 - السعر الكلي: 299,841 - التصنیف - L003547 : ��أرض في سترة - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 600.5  - سعر القدم: 17 - السعر الكلي: 109,884 - التصنیف - L003546 : ��أرض في جرداب - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 200  - سعر القدم: 22.761 - السعر الكلي: 49,000 - التصنیف - L003590 : ��أرض في دمستان - رقم التعر
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اإلمارات تشكو قطر في 
منظمة التجارة العالمية

أعلنت اإلمارات أمس الثالثاء أنها تقدمت 
بشكوى في منظمة التجارة العالمية ضد 

غريمتها قطر، إثر حظر الدوحة لبيع 
منتجاتها في األسواق، في تصعيد جديد 

لألزمة بين الدولتين.
وقال بيان رسمي نشرته وكالة األنباء 

اإلماراتية “تعتبر اإلجراءات التي اتخذتها 
قطر انتهاكا صارخا لقواعد منظمة 

التجارة العالمية”؛ ألن الدوحة شرعت 
في إجراءات تسوية نزاعات ضد الدول 

المقاطعة لها. والعالقات مقطوعة بين 
اإلمارات والسعودية والبحرين ومصر من 
جهة، وقطر من جهة ثانية، منذ الخامس 

من يونيو 2017 حيث تتهمها بـ “دعم 
اإلرهاب” والتقرب من إيران.

استمرار االحتجاجات رغم إعالن الخرطوم اإلفراج عن جميع المعتقلين

السعودية: ندعم أمن واستقرار السودان

فــي  الســعودي  الــوزراء  مجلــس  شــّدد 
الجلســة التي عقدها، أمــس الثالثاء، في 
برئاســة  الريــاض  بمدينــة  اليمامــة  قصــر 
خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
تضامــن  علــى  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن 
فــي  الســودان  الســعودية مــع جمهوريــة 

مواجهة التحديات االقتصادية الراهنة.
وأوضــح وزيــر اإلعالم تركي بــن عبدهللا 
الشبانة، في بيانه لوكالة األنباء السعودية 
الســعودية  موقــف  أن  الجلســة،  عقــب 

خــادم  بقيــادة  الثابتــة  مواقفهــا  يجســد 
الحرميــن الشــريفين مــع الدول الشــقيقة 
والحــرص على أمنها واســتقرارها، مقدًرا 
فــي هــذا الشــأن تأكيــد الملــك ســلمان بن 
عبــد العزيــز علــى أن أمــن الســودان أمــن 
للمملكــة واســتقراره اســتقرار لهــا، وبعثه 
ا لتعزيز العالقات االقتصادية  وفًدا وزاريًّ

وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
قــد  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  وكان 
ا إلى الســودان،  ا ســعوديًّ بعث وفًدا وزاريًّ

التحديــات  مواجهــة  فــي  معــه  تضامًنــا 
االقتصادية الراهنة.

وقــال: إن خــادم الحرمين الشــريفين أكد 
أن أمن السودان أمن للمملكة، واستقراره 

استقرار لها.
وشــّدد على أن المملكة لم ولن تتأخر عن 
دعــم الســودان وشــعبه تقديــًرا لمواقفــه 
تجــاه المملكــة والــدور الكبيــر الــذي لعبــه 
التعليــم  فــي دعــم مســيرة  الســودانيون 

بالمملكة العربية السعودية.

ولفــت إلــى أن المملكــة قدمــت أكثــر مــن 
23 مليــاًرا قروًضــا لمشــاريع تنمويــة فــي 
روابــط  تعــّزز  الســودانية  الجمهوريــة 
مصلحــة  فيــه  لمــا  والتعــاون  األخــوة 
الشــعبين الشــقيقين، 8 مليارات منها في 
األربــع ســنوات األخيــرة، مشــيًرا إلــى أن 
ذلــك جــاء مــن بــاب الواجــب، وأن هنــاك 
واســتثمارات  وقروًضــا  تنمويــة  برامــج 
درســت وأخــرى قيــد الدراســة فــي إطــار 

التعاون بين البلدين.

عواصم ـ وكاالت

ابوظبي - أ ف ب

من التظاهرات في السودان

بيروت ـ وكاالتبيروت - أ ف بالقاهرة - إم بي سي

قــال األمين العــام لجامعة الــدول العربية 
الســابق عمــرو موســى، إن تراجــع الــدور 
وتركيــا  إيــران  تغــول  إلــى  أدى  المصــري 
فــي المنطقــة، مؤكدا أن مصــر هي الدولة 
التركــي  التغــول  وقــف  علــى  القــادرة 

واإليراني.
وأشــار موسى، خالل حواره مع اإلعالمي 
عمــرو أديــب ببرنامــج “الحكايــة” المــذاع 
عبــر فضائيــة “إم بــي ســي مصــر”، مســاء 
العــرب كانــوا يشــعرون  إلــى أن  االثنيــن، 
مقارنــة  المصــري  الــدور  لغيــاب  بالحــزن 
بالتواجــد التركــي واإليرانــي، مضيفــا أن 
مصــر بثقلها، الذي يجب أن نحافظ عليه، 

ســتحاول حــل مشــكلة تراجــع الموقف 
العربي.

للقاهــرة  ينبغــي  أنــه  وأضــاف 
دائــم علــى طاولــة  مــكان  إيجــاد 
المناقشات، موضحا “إذا ما حدث 

شــيء لمصر لــن يكون األمر ســهال، 

ولــن يتحملــه أحــد ســواء كانــت الدولــة 
كبــرى أو صغــرى”، مؤكــدا أن الكل يرحب 

بعودة مصر لثقلها في المنطقة.
ولفــت موســى، إلــى أن المنطقــة محاطــة 
باألخطار، كالخطر اإليراني، واإلسرائيلي، 
مشــددا على ضرورة تكوين موقف عربي 
يحيــط  مــا  تجــاه  فيــه  خلــط  ال  واضــح 
بالمنطقــة. أكــد موســى أن العالــم العربــي 
قــدم كثيــًرا مــن المعطيات التي ســاعدت 
األوســط  “الشــرق  مشــروع  تنفيــذ  علــى 
الجديــد”، مثــل الــدور التركــي واإليرانــي 
المســلمين،  اإلخــوان  وملــف  والقطــري، 
مشــيًرا إلى أن السياســة الســعودية 
الحاليــة وظهور نظــرة جديدة 
عــن  مغايــرة  وتوجهــات 
ســابقاتها هــي تجربــة جيــدة، 
وسيكون لها تأثير في منطقة 

الخليج بُرمتها.

الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  قالــت 
المدعومــة مــن الواليــات المتحــدة، أمــس 
الثالثــاء، إن مقاتلــي تنظيــم “داعــش” فــي 
شــرقي ســوريا محاصــرون فــي آخر جيب 
صغيــر مــع زوجاتهــم وأبنائهم، ممــا أرغمها 
على اإلبطاء من تقدمه لحماية المدنيين.

ســوريا  قــوات  باســم  المتحــدث  وقــال 
إن مقاتلــي  بالــي  الديمقراطيــة مصطفــى 
تنظيــم “داعش” اآلن محاصــرون في بلدة 
و6   5 بيــن  مســاحته  جيــب  فــي  هجيــن، 
كيلومتــرات مربعــة علــى نهر الفــرات. وقد 
يمنع وجود زوجات وأبناء عناصر التنظيم 
شــن عمليــة اقتحام شــاملة، فيمــا قد تلجأ 

ليب إلى قوات سوريا الديمقراطية  أســا
أبطأ وأكثر دقة، بحســب 
لـــ  القيــادي  قــال  مــا 

”رويترز”.
وقالت وكالة إغاثة بشــكل 
منفصل، إن 10 آالف مدني 

فــروا مــن الجيــب منــذ األســبوع الماضــي، 
ويصلــون إلــى مخيمات قريبــة. وكان قائد 
عمليــات قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 
منطقــة هجيــن هفال روني، قــال إن قواته 
الالزمــة  االســتعدادات  اســتكمال  “تنتظــر 
منطقــة  آخــر  نحــو  للتقــدم  والضروريــة 
متوقعــا  داعــش”،  عناصــر  فيهــا  يتواجــد 
المنطقــة  علــى  التنظيــم  ســيطرة  انتهــاء 
وكالــة  ذكــرت  “قريبــا”، حســبما  المذكــورة 
“فرانس برس”. وأشار روني إلى أن قيادات 
كبيــرة مــن “داعــش” ال تــزال موجــودة في 
يحتجــز  التنظيــم  أن  مضيفــا  المنطقــة”، 
الديمقراطيــة،  ســوريا  قــوات  مــن  أســرى 
وأن قواته “تســعى الستعادتهم وإنقاذ 
حــرص  لكنــه  المدنييــن”، 
بــأن  التوضيــح  علــى 
بشــأن  تتواصــل  قواتــه 
هذه المســألة مــع وجهاء 

في المنطقة.

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد 
إنــه متفائــل  الحريــري، أمــس الثالثــاء، 
“بحذر” إزاء تشكيل الحكومة الجديدة.
حديــث  فــي  الحريــري  وأضــاف 
لصحافييــن، أن مســاعي إنهــاء تشــكيل 
الحكومة إيجابية، وأن المزيد ســيتضح 
الحديــث  رفــض  أنــه  إال  أيــام،  خــالل 
مختلــف  مــع  للتعامــل  خياراتــه  عــن 

السيناريوهات.
تشــكيل  علــى  األطــراف  وتتفــاوض 
حكومة منــذ االنتخابات التي جرت في 
مايــو، مــا أثار مخاوف مــن قرب حدوث 
أزمــة فــي لبنــان المثقــل بالديــون والذي 

يعاني اقتصاده من الركود.
فــي  الحريــري،  وأكــد 
دردشــة مــع الصحافيين 
أنــه  االجتمــاع  بعــد 
وقــال  بحــذر”،  “متفائــل 
“األمــور إيجابية إن شــاء 

هللا، وستتضح خالل يومين”.
هــو  األســبوع  “هــذا  أن  تأكيــد  وجــدد 
أســبوع الحســم، ســلًبا أو إيجاًبا”، رافضا 

التحدث عن خياراته في هذا المجال.
ويحــاول كل الحريري والرئيس اللبناني 
لألزمــة  مخــرج  إيجــاد  عــون،  ميشــال 

المستمرة منذ أشهر.
أنبــاء تداولتهــا وســائل إعــالم،  وبشــأن 
يوم اإلثنين، بشأن وضع النظام السوري 
“تيار المســتقبل”، الذي يرأســه الحريري، 
علــى الئحــة اإلرهــاب، قال األخيــر “هذه 
هــو  النظــام  هــذا  ألن  الشــرف،  الئحــة 
إرهابــي أصــال”. ويعانــي لبنــان مــن أزمة 
تأخــر تشــكيل الحكومة، 
 ،2018 مايــو   23 منــذ 
وسط تبادل لالتهامات 
السياســية  القــوى  بيــن 
عــن  المســؤول  بشــأن 

عرقلة تشكيلها.

الحريري: متفائل “بحذر” إزاء تشكيل الحكومة“داعش” وعائالته محاصرون في سورياعمرو موسى: تغول تركي وإيراني بالمنطقة
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رام اهلل - أ ف ب

رفح - أ ف ب

قــّدم رئيــس الــوزراء الفلســطيني رامي 
الحمد لله استقالة حكومته إلى الرئيس 
مــع  الثالثــاء،  أمــس  عبــاس،  محمــود 
االســتمرار فــي أداء مهامهــا إلــى حيــن 
تشــكيل حكومــة جديــدة. وقالــت وكالة 
األنباء الفلســطينية إن الحمد لله أكد أن 
“الحكومة تضع اســتقالتها تحت تصرف 
فــي  مســتمرة  وهــي  الرئيــس،  ســيادة 
أداء مهامهــا إلــى حيــن تشــكيل حكومة 
جديــدة”. وأعرب الحمــد لله عن تمنياته 

حكومــة  لتشــكيل  المشــاورات  نجــاح 
جديدة بأســرع وقت ممكن، مشــيًرا إلى 
أن “نجــاح أي حكومــة في إنجــاز المهام 
التــي ُتكلف بها، يســتدعي ثقة المواطن 
الفلسطيني بحكومته”. وتحمل حكومة 
التوافــق  “حكومــة  اســم  هللا  الحمــد 
العــام  تشــكيلها  جــرى  التــي  الوطنــي”، 
2014 بعد توافق حركتي فتح وحماس 

وفصائل أخرى على تأليفها.

فتحــت الســلطات المصريــة معبــر رفــح 
البــري الحــدودي مــع قطــاع غــزة أمــس 
الثالثاء في كال االّتجاهين لـ 3 أيام، بعد 

ا. 3 أسابيع من إغالقه جزئيًّ
وأعلــن مصــدر مســؤول فــي المعبــر “أن 
وبــدأ  فتحــت  للمعبــر  المصريــة  البوابــة 
دخــول الحافــالت المجهزة بالمســافرين 
من الطرف الفلسطيني”. واحتشد مئات 
المواطنيــن منــذ ســاعات الصبــاح الباكر 

أمــام بوابة معبر رفح في انتظار ســماع 
أســمائهم في كشــوفات السفر رغم البرد 
القــارس. وقالــت ســمر عبيــد )30 عاًمــا( 
ابنهــا  مــع  تغــادر  أن  قبــل  تبكــي  وهــي 
“جئــت زيارة ألهلــي ثم أغلق معبر رفح. 
اكتشــفنا أن ابني مصاب بســرطان الدم، 
وهــو مصــري ويجب أن يعــود إلى مصر 
للعالج؛ لعدم توافر العالج في غزة وكل 

تأخير فيه خطر على حياته”.

الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس

مصر تفتح معبر رفح باالتجاهين لـ 3 أيام

القاهرة ـ وكاالت أبوظبي - سكاي نيوز عربية

القبــض  المصريــة  األمــن  قــوات  ألقــت 
علــى 54 شــخصا، بينهــم أعضــاء بتنظيــم 
اإلخــوان اإلرهابــي، لتخطيطهــم لتنظيــم 
احتجاجات والقيــام بأعمال تخريبية في 
ذكــرى ثورة 25 يناير العام 2011، حســبما 

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الثالثاء.
كان  المجموعــة  أن  الــوزارة  وأضافــت 
يتزعمهــا قيادي إخواني مقيــم في تركيا، 
وذكــرت أنــه “تــم العثــور بحوزتهــم علــى 
مبالــغ ماليــة وأدوات تخريبيــة تســتخدم 

في أعمال الشغب”.
“توافــرت  بيــان  فــي  الداخليــة  وقالــت 
تفيــد  الوطنــي  األمــن  لقطــاع  معلومــات 
بقيــام قيــادات التنظيــم الهاربــة للخــارج 
باإلعــداد لتنفيــذ مخطــط عدائــي يســعى 
للنيل من االستقرار الداخلي، في محاولة 
إلحــداث حالة من الفوضــى بالبالد، خالل 
شــهرى ينايــر وفبرايــر تزامنــا مــع ذكــرى 

ثورة 25 يناير”.

ووفقــا للبيــان، ضبطت الشــرطة المصرية 
واإلثاريــة،  اإلخوانيــة  العناصــر  مــن   54“
وعثــر بحوزتهم علــى مبالغ مالية وأدوات 
الشــغب  أعمــال  فــي  تســتخدم  تخريبيــة 

وقطع الطرق وإشعال الحرائق”.
وأضافــت الــوزارة أن اإلخــوان خططــوا لـ 
”أعمــال تخريبيــة، وقطــع الطــرق العامــة، 
نشــر  المــرور، ومحاولــة  وتعطيــل حركــة 

بهــدف  المواطنيــن؛  وترويــع  الفوضــى، 
واإلضــرار  العــام،  واألمــن  الســلم  تكديــر 

بالمصالح القومية للبالد”.
بالتخطيــط  اإلخــوان  قيــام  كيفيــة  وعــن 
التنظيــم  قيــادات  أن  البيــان  ذكــر  لذلــك، 
شــكلت كيانا “عبر اإلنترنت تحت مســمى 
اجتماعــات  عــدة  وعقــدوا  ثــورة(،  )اللهــم 

خارج البالد وعبر اإلنترنت”.

منــع متمــردو ميليشــيات الحوثي وصول 
فريق من األمم المتحدة برئاســة الجنرال 
البحــر  مطاحــن  إلــى  كاميــرت  باتريــك 
األحمر في مدينة الحديدة، حسبما ذكرت 

مصادر عسكرية، أمس الثالثاء.
وأطلــق االنقالبيون الموالــون إليران النار 
للمقاومــة  التابــع  الهندســي  الفريــق  علــى 
بنــزع  قيامــه  أثنــاء  المشــتركة،  اليمنيــة 

األلغام لتسهيل دخول الفريق الدولي.
وتعرض الفريق الهندســي التابع للمقاومة 
المشــتركة لوابــل من النيران، بعدما شــرع 
التــي  األلغــام  شــبكات  ونــزع  مســح  فــي 
قــوس  مــن  زرعوهــا  قــد  الحوثيــون  كان 
النصــر إلــى قرب خط التماس، حســبما تم 
االتفاق عليه لتأمين طريق مندوبي األمم 
مــن  اإلغاثيــة  القافلــة  المتحــدة وتســيير 

مطاحن البحر األحمر.
كبيــر ضبــاط  أن  إلــى  المصــادر  وأشــارت 
االرتبــاط التابع لألمم المتحدة، فشــل في 

إقناع الحوثيين بفتح الطريق.
إلــى ذلــك، وصــل مبعــوث األمــم المتحدة 
مارتن غريفيث أمس إلى مدينة الحديدة، 
فــي أول زيــارة له إلى المدينــة التي تضم 
ميناء رئيســيا منذ اتفاقات السويد الشهر 
الماضي، بحسب ما أعلن مصدر في األمم 

المتحدة.
إلــى  وصــل  غريفيــث  إن  المصــدر  وقــال 
المدينة “في زيارة لعدة ســاعات من أجل 
الحديــدة  لمهمــة  االســتعدادات  متابعــة 
الجديــدة وفق قرار مجلــس األمن 2452، 

وتطبيق اتفاق الحديدة”.

الشرطة عثرت بحوزتهم على مبالغ مالية وأدوات تخريبية

مراقبون أمميون في الحديدة

اعتقال خليــة خططت ألعمال تخريبية بذكرى “ثورة 25 يناير” غريفيث يصــل الحديدة في أول زيارة منذ اتفاق الســويد
مصر تحبط مؤامرة إخوانية الحوثيون يستهدفون المراقبين األمميين

من جانب آخر، أعلنت السلطات السودانية، أمس الثالثاء، اإلفراج عن جميع  «
معتقلي االحتجاجات المستمرة بالبالد منذ أكثر من شهر. جاء ذلك في بيان 

وزعته وزارة اإلعالم السودانية على الصحافيين. وقال البيان إن مدير جهاز 
األمن السوداني صالح عبدالله قوش أصدر قرارًا بإطالق سراح جميع المعتقلين 

في األحداث األخيرة. ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن عدد المعتقلين أو موعد 
إطالق سراحهم. وفي 7 يناير الجاري، أعلن وزير الداخلية السوداني أحمد بالل 
أن عدد الموقوفين في االحتجاجات التي تشهدها البالد بلغ 816، الفًتا إلى أنه 

تم تسجيل 322 بالًغا. وتقدر المعارضة السودانية عدد المعتقلين بأكثر من 
ألف شخص منذ بدء االحتجاجات. ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البالد 

احتجاجات منددة بالغالء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، تخللتها أعمال 
عنف أسفرت عن سقوط 30 قتياًل وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة 

العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 
قتياًل. 

انطلقت، أمس الثالثاء، تظاهرات في “موكب الشهداء” في عدد من  «
مناطق السودان. وتجددت مرة أخرى الدعوات، في وقت سابق، من 

قبل تجمع المهنيين السودانيين للمشاركة في مظاهرات باسم 
موكب الشهداء انطالقا من 25 نقطة في الخرطوم عالوة على بقية 

مدن السودان. 

كما تجددت المواكب النهارية والتظاهرات الليلية في بعض مناطق  «
الخرطوم كالحلفايا وشمبات والمعمورة وواليات كالجزيرة وكسال 

وسنار، وإن كانت قد تراجعت حدة التظاهرات نسبيا.

وفيما تتعالى أصوات الشباب غضبا من سياسات الحكومة وتزداد  «
حدة مواقفهم المطالبة بالتغيير، طرح رئيس الوزراء معتز موسى 

مبادرة جديدة في محاولة للتهدئة إذ وجه باالنتشار في أوساط الشباب 
والعمل الجاد على معالجة قضاياهم.

تظاهرات بمناطق عدة  اإلفراج عن جميع المعتقلين 



جنيف - رويترز

المتحــدة  الواليــات  مــع  العالقــات  إن  الثالثــاء،  أمــس  الشــمالية،  قالــت كوريــا 
“ســتتطور بشــكل رائع وبوتيرة ســريعة”، إذا استجابت واشــنطن لجهودها لنزع 

األسلحة النووية بإجراءات جديرة بالثقة وخطوات عملية.

كوريــا  ســفير  ســونغ  تــاي  هــان  وقــال 
فــي  المتحــدة  األمــم  لــدى  الشــمالية 
جنيــف أمــام مؤتمــر عــن نزع األســلحة 
ترعــاه المنظمــة الدوليــة إن بيونــغ يانغ 
“آليــة  العمــل علــى تأســيس  ســتواصل 
ســام دائــم وراســخ فــي شــبه الجزيرة 

الكورية”.
عقــدت  التــي  القمــة  أن  هــان  وأضــاف 
فــي يونيو الماضــي بين الزعيم الكوري 
والرئيــس  أون  يونــغ  كيــم  الشــمالي 
إلــى  أدت  ترامــب  دونالــد  األميركــي 
تحــول هائــل فــي العاقات التــي كانت 

األرض”،  وجــه  علــى  عــداء  “األكثــر 
وســاهمت فــي ضمــان الســام واألمــن 

على شبه الجزيرة المقسمة.
وقالــت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية 
لرويتــرز في دافوس األســبوع الماضي 
إنــه يتعيــن على كوريا الشــمالية تقديم 
تعهدات ملموسة بهدف وقف برنامجها 
لألســلحة النووية، مثل تفكيك مجمعها 
لعمليــات  والســماح  الرئيســي  النــووي 
التفتيــش الدولية بالتحقق من العملية، 
وذلــك عندمــا يجتمــع كيــم مــع ترامــب 

الشهر المقبل.

تونس - أ ف ب

أصــدرت محكمــة تونســية، أمــس الثالثاء، حكمــا برفض دعــوى قضائية رفعها 
الرئيس الباجي قائد السبسي ضد مواطن اتهمه فيها بالتحريض على شخصه 

عبر مواقع التواصل االجتماعي، في سابقة لم يعرف لها مثيل.

بدفــع  السبســي  القضــاء  وألــزم 
مصاريــف وأتعــاب القضية التي 
رفعهــا ضــد عمــاد دغيــج، أحــد 
الثــورة  حمايــة  “رابطــة  أفــراد 
التونســية”، التي جرى إنشــاؤها 
غــداة ثورة 2011 التونســية، ثم 

تفككت بأمر قضائي.
واشــتكى الرئيس التونســي من 
“التهديدات التي تمس ســامته 
خــال  مــن  عائلتــه  وســامة 
التجييش والتحريض ضده في 
االجتماعــي”  التواصــل  مواقــع 

عمــاد  المواطــن  بهــا  قــام  التــي 
دغيج.

االبتدائيــة  المحكمــة  ودانــت 
بتونــس، فــي بادئ األمــر دغيج، 
مصــدرة ضــده حكما بالســجن 3 
أشــهر مــع تأجيــل التنفيــذ، لكنــه 
اســتأنف الحكــم لتحــال القضية 
علــى الدائــرة الجنائيــة لمحكمــة 
التــي  بتونــس،  االســتئناف 
أصدرت نهاية األسبوع الماضي 
عليــه  المشــتكى  ببــراءة  حكمــا 

وعدم سماع الدعوى.

إسالم أباد - أ ف ب

قتل شــرطيان وأصيب 20 شــخصا على األقل، إثر تفجير نفذه 4 مســلحين على 
قســم للشــرطة فــي جنوب غــرب باكســتان أمس الثالثــاء، خالل اختبــار للقبول 

بالشرطة. وفق ما أعلن مسؤولون.

بــأن  أوليــة  تقاريــر  وأفــادت 
المســلحين فجــروا قنبلــة يدويــة 
عنــد مدخــل مكتــب نائــب مفتش 
الشــرطة في مقاطعة لوراالي في 
بلوخســتان، وهــو إقليــم جنوبــي 
مــن  سلســلة  شــهد  مضطــرب 

هجمات المتشددين.
بعــد  النــار  المســلحون  وفتــح 
ذلــك علــى الشــرطة والمتقدميــن 

لاختبار.
بالشــرطة  كبيــر  ضابــط  وقــال 
يدعى عطاء هللا “الجيش وساح 

يقومــون  والشــرطة  الحــدود 
بعملية تمشيط في المنطقة”.

فــي  هجــوم  أحــدث  وهــذا 
بلوخســتان، أكبر أقاليم باكســتان 
وأفقرهــا ويقــع فــي وســط الممــر 
االقتصــادي الصيني الباكســتاني، 
وهو مشــروع اســتراتيجي للبنية 

األساسية والتنمية.
وقتــل مــا ال يقل عــن 4 من قوات 
األمــن هذا الشــهر في هجوم على 
قاعدة تدريب لساح الحدود في 

لوراالي.

كوريا الشمالية تريد 
إقامة عالقات مع أميركا

السبسي يخسر قضية 
رفعها ضد مواطن

هجوم على مركز 
للشرطة في باكستان

إسرائيل تعد مشروع “نكبة” جديدة لعرب النقب

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف والمواقع العربية 

والعالمية. مقال اليوم من صحيفة:

كشــفت وســائل إعــام إســرائيلية عــن خطــة جديــدة لمــا تســميه تــل أبيــب “إعــادة 
توطين البدو في النقب”، كان طرحها وزير الزراعة، أوري أريئيل، الذي يتولى أيضا 

رئاسة دائرة إعادة توطين البدو في النقب.
وُذكر في هذا السياق أن الخطة الجديدة تأتي بعد نحو 6 سنوات من صدور قانون 
“برافر” الذي اعتبره الفلســطينيون بالمنطقة على أنه “مشــروع تهجير قسري ونكبة 

جديدة”.
وأوضحــت صحيفــة “يســرائيل هيــوم” أن خطــة أريئيل تنــص على “إعــادة توطين 
نحو 36 ألف عربي من البدو الذين يســكنون في النقب في قرى وبلدات ال تعترف 
بها السلطات اإلسرائيلية، وإعادة توطينهم في بلدات أو مدن عربية معترف بها”.

وهــذه الخطــة التــي أعدهــا الوزيــر اإلســرائيلي أوري أريئيــل، تتضمــن مراحل عدة 
“وتهدف في النهاية إلى بســط اليد على 260 ألف دونم، أو كما ســّمتها الصحيفة بـ 
“إعــادة 260 ألــف دونــم” إلســرائيل. ويتوّقــع أن يتم بدء العمل بها ابتــداء من العام 

الحالي 2019؛ لتنتهي في العام 2021”.
كما تتضمن هذه الخطة إجراءات ُوصفت بـ ”الصارمة”، حيث سيشارك فيها عناصر 

من مؤسسات األمن ووزارة الداخلية في إسرائيل.

إسالم أباد تونسجنيف

الجيــش  المتحــدة  الواليــات  حّضــت 
الفنزويلــي، على القبول بانتقال “ســلمي” 
للســلطة مــن الرئيــس نيكــوالس مــادورو 
إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي 
تعتــرف به الواليــات المتحــدة وعدد من 
الدول اإلقليمية رئيًسا بالوكالة لهذا البلد 
المضطــرب، فــي حيــن اتهمــت فنزويــا، 
األميركيــة  اإلدارة  الثاثــاء،  امــس 

بالتحضير الجتياح عسكري للباد.
جــون  القومــي  األمــن  مستشــار  وقــال 
بولتــون للصحافييــن في البيــت األبيض 
“ندعــو أيًضــا الجيــش الفنزويلــي وقوات 
األمــن لقبــول انتقال ســلمي وديمقراطي 
ودســتوري للســلطة”، مؤكــًدا أن الرئيــس 
دونالد ترامب كان واضًحا في هذا األمر 
بــأن كل الخيــارات متاحــة علــى الطاولة، 
اســتخدام  إمــكان  عــن  ســؤال  علــى  رًدا 

القوة العسكرية في الملف المحتدم.

واشــنطن  فرضــت  متصــل،  ســياق  فــي 
عقوبــات اقتصاديــة علــى شــركة النفــط 

الوطنية الفنزويلية.
مــن جانبــه، أعلــن غوايــدو عــن ســيطرته 

على جميع أصول باده في الخارج.
أنهــا  ذكــرت  قــد  ترامــب  إدارة  وكانــت 
قبلــت ممثــًا مــن غوايــدو ليصبــح قائًمــا 
بأعمال الســفارة الفنزويلية في الواليات 

المتحدة.
مســبوق  غيــر  تحدًيــا  مــادورو  ويواجــه 
نفســه  غوايــدو  أعلــن  أن  بعــد  لســلطته 
رئيًســا مؤقًتــا للبــاد، مشــيًرا إلــى تزويــر 

االنتخابات.
مــن جانبهــا، اتهمــت موســكو واشــنطن، 
امــس الثاثــاء، بانتهــاك القانــون الدولي 

في مسألة فنزويا.
ونقلــت وكاالت أنبــاء روســية عــن وزيــر 
قولــه  الفــروف  ســيرغي  الخارجيــة 

الواليــات  فرضتهــا  التــي  العقوبــات  إن 
المتحــدة علــى شــركة النفــط الفنزويليــة 
روســيا  وإن  قانونيــة  غيــر  الحكوميــة 
ســتتخذ كل اإلجــراءات الضرورية لدعم 

إدارة الرئيس نيكوالس مادورو.
إن  أيضــا  قولــه  عنــه  الــوكاالت  ونقلــت 
العقوبات تصل إلى حد محاولة مصادرة 

الواليات المتحدة ألصول فنزويا.
تواجــه  أن  تتوقــع  إنهــا  روســيا  وقالــت 
ديــون  ســداد  فــي  مشــكات  فنزويــا 

مستحقة لها في الموعد المحدد.
وذكر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم 
الحكومــة  أبلغــت  روســيا  أن  الكرمليــن، 
الفنزويليــة بأن العقوبات األميركية “غير 

قانونية”.
وقال إن موسكو تنظر إلى هذه العقوبات 
باعتبارها “أداة غير عادلة للمنافســة” في 

يد الواليات المتحدة.

عواصم ـ وكاالت

أميركا: كل الخيارات متاحة في أزمة فنزويال
ــلــبــاد ــاح عـــســـكـــري ل ــيـ ــتـ ــر الجـ ــي ــض ــح ــت ــال ــن ب ــطـ ــنـ ــم واشـ ــه ــت ــاس ت ــ ــاراكـ ــ كـ

طهران ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ وكاالت

اتهم رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامين 
بشــن  إيــران  الثاثــاء  أمــس  نتنياهــو 
علــى  اإلنترنــت  عبــر  متكــررة  هجمــات 

إسرائيل يتم التصدي لها يومًيا.
وقــال خال مؤتمر عن اإلنترنت في تل 
أبيــب إن “إيران تهاجم إســرائيل بشــكل 
ونراهــا  الهجمــات  هــذه  نراقــب  يومــي. 

ونحبطها طوال الوقت”.
وتشير تقارير إلى أن رئيس جهاز األمن 
الداخلي اإلســرائيلي شين بيت حذر من 
تدخــل إلكترونــي خارجــي تشــرف عليه 
إحدى الدول للتشويش على االنتخابات 

العامة المقبلة في 9 أبريل.
أن  دولــة  ألي  “يمكــن  نتنياهــو  وقــال 
تتعــرض اليــوم لهجمــات عبــر اإلنترنــت 
وتحتــاج كل دولــة إلــى خليط مــن جهد 
وصناعــة  الوطنــي  اإللكترونــي  الدفــاع 

أمن إلكتروني قوية”.
وأضــاف “أعتقــد أن إســرائيل تملك ذلك 

)...( وبطريقة ال مثيل لها”.
ونفــذت إســرائيل فــي وقــت ســابق هذا 
الشــهر ضربــة جويــة على ما ذكــرت أنها 

رًدا علــى  فــي ســوريا؛  إيرانيــة  أهــداف 
اتهمــت  ســوريا  مــن  صاروخــي  هجــوم 

إيران بشنه.
ونفذت إســرائيل مئات الغــارات الجوية 
فــي ســوريا اســتهدفت مــا أعلنــت أنهــا 
وعمليــات  اإليرانــي  للجيــش  أهــداف 
لنقــل شــحنات مــن األســلحة المتطــورة 
إلــى ميليشــيا حــزب هللا المدعومــة مــن 

طهران.

نتنياهو: نصد هجمات إيرانية إلكترونية يومًيا

قــال وزيــر الدفــاع اإليراني أميــر حاتمي، أمس 
غيــر  الصاروخيــة  بــاده  قــدرات  إن  الثاثــاء، 
قابلــة للتفــاوض، رافضــا دعوة واشــنطن ودول 

أوروبية إلى كبح تكنولوجيا الصواريخ.
ونقلت وكالة “تســنيم” لألنباء عن حاتمي قوله 
“األعــداء يقولون إنه يتوجب القضاء على قوة 
إيــران الصاروخيــة، لكننــا قلنا مــرارا إن قدراتنا 

الصاروخية غير قابلة للتفاوض”.
وقال أمين مجلس األمن القومي اإليراني علي 
شــمخاني إن إيران ليــس لديها نية لزيادة مدى 
الصواريــخ وســتواصل العمــل علــى تكنولوجيا 
الضغــوط  مــن  الرغــم  علــى  الصناعيــة  األقمــار 
الغربيــة. ونقلــت هيئــة اإلذاعــة والتلفزيون عن 
شــمخاني، وهو مســاعد مقرب من آية هللا علي 
خامنئــي، قولــه “ليــس لــدى إيــران قيــود علمية 
أو تشــغيلية لزيادة مدى الصواريخ العســكرية، 
ولكــن اعتمــادا علــى عقيدتهــا الدفاعيــة فهــي 
تعمــل باســتمرار علــى تحســين دقــة الصواريخ 

وليس لديها أي نية لزيادة مداها”.

الجــاري، دعــت  ينايــر  مــن  وفــي وقــت ســابق 
فرنســا إيــران إلــى الوقف الفوري لكل األنشــطة 
المرتبطــة بـــالصواريخ الباليســتية التــي يمكــن 
أن تحمــل أســلحة نوويــة، وذلــك بعدمــا أعلنت 

طهران نيتها إطاق قمرين صناعيين.
وكان تلفزيــون “Welt” األلمانــي قــد كشــف، في 
مخابــرات  ألجهــزة  وثائــق  الماضــي،  ديســمبر 

غربية بشأن توسيع إيران لتجاربها الصاروخية 
علــى نحو الفت في 2018، وامتاكها صواريخ 
قــادرة علــى الوصــول إلــى بعــض أراضــي دول 

االتحاد األوروبي.
ووفقــا للوثائق، يبدو أن إيران وســعت تجاربها 
“بشــكل ملحــوظ”، فقد أطلقت فــي العام 2018 
وحــده، مــا ال يقــل عــن 7 صواريــخ متوســطة 

المدى من أجل اختبار فعاليتها.
االتفــاق الــذي أبرمتــه إيــران فــي العــام 2015 
مــع الــدول العظمــى وهــي الواليــات المتحــدة 
والصيــن وفرنســا وبريطانيــا وروســيا وألمانيــا، 
عــن  الصــادر   2231 القــرار  مــن  يتكــون جزئيــا 

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
ويقول القرار 2231 إن إيران “مطالبة” بالتوقف 
لمدة تصل إلى 8 سنوات عن األنشطة المتعلقة 
بالصواريــخ الباليســتية المصممــة لتكون قادرة 

على حمل أسلحة نووية.
وفــي المقابل، تقــول إيران إن القــرار ال يطالبها 
بالتوقــف عــن تطويــر الصواريــخ، وهــو نشــاط 

تقول إنه ال صلة له ببرنامجها النووي.
ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  وكان 
انســحب من االتفاق، قائا إنه ال يشــمل برنامج 
الصواريــخ الباليســتية اإليرانــي، ودور طهــران 
فــي صراعــات الشــرق األوســط أو ما ســيحدث 
عندمــا يبــدأ انتهــاء العمــل باالتفــاق فــي العــام 

.2025

إيران تقول إن االتفاق النووي ال يلزمها بوقف التجارب الصاروخية

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

الصناعيـــة األقمـــار  بتكنولوجيـــا  العمـــل  بـــاده  عـــزم  يؤكـــد  شـــمخاني 
إيران تستفز الغرب بـ “قدراتها الصاروخية”

السلطات األميركية تمنح غوايدو حق التصرف في األموال الفنزويلية
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نشيد ونثني على قرار 
االتحاد البحريني لكرة السلة 

الذي نقل لقاء القمة بين المحرق 
والمنامة إلى يوم الخميس بدال 

من اليوم األربعاء. وهذا التعديل 
سيصب لصالح الفريقين خصوصا 

واللعبة عموما بإتاحة الفرصة 
للحضور الجماهيري الغفير.

القناة الرياضية ألقت باللوم 
على اتحاد اليد لعدم التنسيق 
معها بشأن نقل قمة “األهلي 

وباربار”، واتحاد اللعبة هو 
اآلخر أخلى مسؤوليته، كاشفا 
تواصله مسبقا مع القناة. “كل 

يغني على لياله”.

جــرى العــرف أن يكــون البلــد المنظم 
األكثــر  هــو  الرياضيــة  لألحــداث 
بلقــب  الفــوز  فــي  ورغبــة  ترشــيًحا 

البطولة ألنه يستند على أفضلية األرض والجمهور!
وهنــاك دول حلمــت بإحــراز األلقاب خــارج حدودها الجغرافية لكنها لــم تتمّكن من 
ذلك إال عندما نّظمت البطولة في معقلها مثلما حدث مع فرنسا في مونديال 1998.
غير أنها مسألة لم ترق ألن تصبح قاعدة ثابتة يمكن االعتداد بها في الترشيحات، 
إنها فقط أفضلية استفادت منها دول ولم تستفد أخرى، فهي تقتصر على الناحية 

المعنوية وحسب.
البرازيل على سبيل المثال لم تفز بكأس العالم على أرضها من أصل خمسة ألقاب، 

بل على العكس كانت خسارتها موجعة في مونديالي 1950 و2014.
فــي كــرة القــدم وفــي غيرهــا مــن األلعاب ما يجــري داخــل الملعب هــو الفيصل في 
جميــع األحــوال، وال يوجــد شــيء آخــر يمكنــه أن يحســم نتائــج المباريــات غيــر ما 

يقدمه الالعبون من جهد وانضباط تكتيكي وتألق.
وخســارة اإلمــارات أمــام قطــر فــي الــدور قبــل النهائــي بأربعــة أهــداف دون رد في 
بطولة كأس آســيا لكرة القدم التي تقام على أرضها ال تخرج عن كونها واحدة من 

المحاوالت الجادة التي أراد من خاللها البلد المنظم الفوز باللقب. 
ويبقى السؤال: هل يعني ذلك أن تغرق اإلمارات في الكآبة والحزن لعدم اجتيازها 

عتبة الدور قبل النهائي؟
األكيــد أن المباريــات اإلقصائيــة ال تقبــل القســمة على اثنين. البد مــن وجود طرف 
فائز وهذا ما حدث. ربما تكون النتيجة قاسية لكن ظروف المباريات ال تعكس في 

الكثير من األحيان النتيجة النهائية.
لقــد خســرت اإلمارات لكنها ما زالت موجودة فــي البطولة فهي البلد المنظم وعلى 
اإلماراتيين أن يعوا تماًما أن فريقهم قّدم ما يمكنه تقديمه وعليهم تقبل الخسارة 

وهم مرفوعو الرأس بتنظيم أول بطولة آسيوية تضم 24 منتخًبا بشكل رائع.

التنظيم 
اإلماراتي.. يكفي!

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

بكبرياء وشموخ ومن على منصة كبار الشخصيات باستاد نادي الشارقة يرفع الشيخ علي بن خليفة قبضة االنتصار عالية؛ فرحا بفوز منتخبنا الوطني 
لكرة القدم على الهند 1/0، والتأهل لدور الـ 16 بنهائيات كأس آسيا.

رئيــس  عاشــها  عصيبــة  لحظــات 
اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  االتحــاد 
فــي  البحرينيــة  الجماهيــر  وجميــع 
تلــك المبــاراة أكثــر مــن لقــاء كوريــا 
الجنوبية، لكن الشيخ علي بن خليفة 
كان أكثــر مــن عــاش تلــك اللحظــات 
صعوبــة؛ ألنــه أكــد قبــل االســتحقاق 
اآلســيوي بــأن الهــدف من المشــاركة 
هــو التأهــل للــدور الثانــي، وكان لــه 
مــا أراد ليفــي بوعــده أمــام الشــارع 

الرياضي.
ال  كنتيجــة   16 الـــ  لــدور  الوصــول 
الجماهيــر،  وآمــال  تطلعــات  ترضــي 
كوريــا  أمــام  الرجولــي  األداء  لكــن 
الجنوبيــة التــي فــازت بشــق األنفس 
تســلح  التــي  القتاليــة  والــروح   2/1
بهــا الالعبــون أعــادت الثقة فــي هذا 
المنتخــب الواعــد ليخــرج المنتخــب 
الجمهــور  لــدى  إيجابــي  بانطبــاع 

وارتياح من أدائه الرائع.
المشــاركة البحرينية في كأس آســيا 
اســتطاع  متميــز  قائــد  وراءهــا  كان 
أن يحــول الصعوبــات إلــى تحديــات 
أهــداف  ووفــق  بواقعيــة  والعمــل 
واضحــة المعالــم رغــم كل مــا يحيط 
مــن مشــكالت ال  البحرينيــة  بالكــرة 
انخفــاض  آخرهــا  كان  لهــا،  حصــر 
الدعــم المالي لالتحاد، وهو ما يعوق 
بالصــورة  وبرامجــه  خططــه  تنفيــذ 

المطلوبة.
بحنكتــه  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ 
وهدوئه واتزانــه وتعامله الراقي مع 
يضــع  أن  اســتطاع  اإلعــالم  وســائل 
منتقديــه  قلــوب  فــي  مكانــا  لنفســه 
قبــل محبيــه، فهــل رجل يقــود الكرة 
البحرينيــة وســط بحــر متالطــم من 
المشكالت التي تعصف باللعبة وبيئة 
عمل ليس من الســهل أن تنجز فيها، 
لكنــه قبــل التحــدي ليكســب الرهــان 
بهــذا المنتخب الذي يضم كوكبة من 

الالعبيــن القادريــن علــى حمــل لــواء 
الكرة البحرينية في المستقبل.

وعلــى مدار نحو 20 عامــا من العمل 
علــي  بــدأ  الرياضــي  المجــال  فــي 
بالتــدرج ومــع  بــن خليفــة خطواتــه 
أن  اســتطاع  الكــرة  اتحــاد  دخولــه 
يكــون تجربــة إداريــة ثريــة جعلــت 
منه الرجل المناســب لرئاسة االتحاد 
يمتلكــه  بمــا  الحاليــة  المرحلــة  فــي 
مــن نضــج وعالقــات واســعة ورؤية 
وســمات قيادية اســتطاع من خاللها 
الضغوطــات  جميــع  يتجــاوز  أن 
اإلعالميــة والجماهيرية على امتداد 
الفترة الماضية والعمل بصمت بعيدا 
عــن الضجيج ليرتقــي بعمل االتحاد، 
وإن كنــا ندرك بــأن الكمال لله وحده، 
وال يوجد اتحاد إال ويعاني النواقص 

والعيوب.
وخــالل المشــاركة القاريــة لــم يكتف 

باالهتمــام  بــن خليفــة  الشــيخ علــي 
كافــة  وتوفيــر  المنتخــب  بالعبــي 
وســائل الدعم لهم، فالجماهير كانت 
حاضــرة فــي ذهنــه بقــوة، وهــو مــا 
أثمــر عــن تخصيــص ثــالث طائــرات 
لنقــل مشــجعي الوطن إلــى اإلمارات 
وكان  االتحــاد،  مــن  ذاتيــة  بجهــود 
بقلبــه وعقلــه  الميــدان  فــي  حاضــرا 

ومتابعا لكل صغيرة وكبيرة.
الكــرة  مازالــت  حــال،  أي  علــى 
إنجــاز،  عــن  تبحــث  البحرينيــة 

يواكــب  ال  نتائــج  مــن  يتحقــق  فمــا 
طموحات الجماهير التي تنشد بلوغ 
نهائيــات كأس العالــم والفــوز بــكأس 
الخليــج، ومــع ذلك ينبغــي النظر إلى 
واقــع الكــرة البحرينيــة والمنظومــة 
الرياضيــة برمتهــا قبــل إلقــاء اللــوم 
علــى اتحــاد الكــرة، فــي ظــل معانــاة 
االحترافــي  الفكــر  وغيــاب  األنديــة 
وعــدم تفــرغ الالعبيــن و...إلــخ مــن 
الصعوبــات المتعــددة، وهــي ليســت 

خافية على الجميع.

رئيس االتحاد يحتاج المزيد من الدعم ليقفز بالكرة البحرينية إلى  «
النجاحات المنشودة، ومع المساندة والرعاية التي يقدمها سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة بتبنيه مشروع الوصول لمونديال 2022 أو 
2026 ولقائه وثقته في الالعبين، فإن الجميع على ثقة بأن القادم 
أفضل لكرتنا شريطة أال نعيش على األمنيات والشعارات البراقة، 

وإنما العمل والتنفيذ على أرض الواقع، ومن هنا البد من الصبر ودعم 
رئيس االتحاد في خطواته؛ ألنه يعمل بتفان وإخالص مع باقي إخوانه 
أعضاء مجلس اإلدارة رغم ما يتعرضون له دوما من انتقادات إعالمية 

وجماهيرية مشروعة.

علي بن خليفة يرفع قبضة االنتصار

واجــه التحديات بعزيمة وقوة لتحقيق إنجــاز للكرة البحرينية

علي بن خليفة بحكمة واتزان رفع قبضة االنتصار

30 يناير 2019 األربعاء
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استضافة البطولة الدولية للتنس في عامها العاشر
ــة” ــ ــي ــ ــب ــ ــم ــ ــد بــــدعــــم واهــــتــــمــــام “األول ــيـ ــشـ حــــيــــاة بـــنـــت عـــبـــدالـــعـــزيـــز تـ

أشــادت رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لكــرة الطاولة الشــيخة حياة 
بنــت عبدالعزيــز آل خليفة بدعــم واهتمام اللجنة األولمبية البحرينية برئاســة 
ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة لبطولة البحرين الدولية للناشئين واألشبال في عامها العاشر 
خالل شــهر فبراير المقبل في ظل رعاية واهتمام ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة لكافة البطوالت الدولية والقارية التي تحتضنها المملكة.

بنــت  حيــاة  الشــيخة  وأوضحــت 
إطــار  فــي  أنــه  خليفــة  آل  عبدالعزيــز 
شــرف االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
باســتضافة البطــوالت الكبــرى، ســوف 
بطولــة  البحريــن  مملكــة  تحتضــن 
للناشــئين  العاشــرة  الدوليــة  البحريــن 
واألشــبال فــي الفتــرة مــن 7 حتــى 11 
فبراير المقبل في عامها العاشر، والذي 
االتحــاد  وبثقــة  خاللهــا  مــن  حظيــت 

الدولــي لكرة الطاولة، طوال الســنوات 
العشر الماضية.

بنــت  حيــاة  الشــيخة  أشــادت  كمــا 
عبدالعزيــز آل خليفــة بمســاندة األمين 
للشــباب  األعلــى  للمجلــس  العــام 
والرياضــة الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم 
مــن  المســتمرة  والمتابعــة  آل خليفــة، 
األمين العام المســاعد للمجلس األعلى 
للشــباب والرياضة األميــن العام للجنة 

عبدالرحمــن  البحرينيــة  األولمبيــة 
وزارة  جهــود  عاليــا  مثمنــة  عســكر، 
الجهــود  والرياضــة  الشــباب  شــؤون 
هــذا  إلنجــاح  المتواصــل  والتعــاون 

الحدث.

وأكدت الشــيخة حيــاة بنت عبدالعزيز 
آل خليفــة أن االتحــاد البحرينــي لكرة 
الطاولــة يعتز بهذه االســتضافة وبثقة 
علــى  الطاولــة  لكــرة  الدولــي  االتحــاد 
البطولــة  بــأن  موضحــة  ســواء،  حــد 
ســوف تشــهد مشــاركة 18 دولة و113 
العبــا والعبــة، والــدول، وهــي: مملكــة 

البحريــن، المملكــة العربية الســعودية، 
مصــر  جمهوريــة  التشــيك،  جمهوريــة 
العربيــة، جمهوريــة فرنســا، جمهوريــة 
جمهوريــة  الهنــد،  جمهوريــة  اليونــان، 
الهاشــمية،  األردنيــة  المملكــة  إيــران، 
االتحاديــة،  روســيا  عمــان،  ســلطنة 
جمهوريــة  البوســنة،  اســكتلندا، 

ســلوفاكيا، مملكة الســويد، الجمهورية 
العربيــة الســورية، الواليــات المتحــدة 

األميركية، جمهورية اليمن.
لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  إن  وقالــت 
المنظمــة  اللجنــة  شــكل  قــد  الطاولــة 
الســر  أميــن  بــأن  موضحــة  للبطولــة، 
هــو  ســيادي  إبراهيــم  باالتحــاد  العــام 
االعــالن  ســيتم  كمــا  للبطولــة،  مديــرا 
عن كافــة التفاصيل المتعلقة بالبطولة 
مــن  الجهــود  لكافــة  متمنيــة  الحقــا، 
لجــان ومتطوعيــن أن تتكلل جهودهم 
بالنجاح، معربة عن تقديرها وامتنانها 
لكافة الشركات الراعية، وهي الشركاء 
بتعاونهــم  نعتــز  الذيــن  الدائمــون 
ومواقفهــم الوطنيــة وااليجابيــة فــي 
إطــار الشــراكة المجتمعيــة التــي نعتــز 

ونفتخر بها.

الرفاع - اتحاد الطاولة

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

حسن علي

سيكون عشاق لعبة كرة اليد على موعد مرتقب اليوم )األربعاء(؛ لمتابعة مباراة الدير والنجمة في ختام الجولة السادسة 
مــن الــدور التمهيــدي لــدوري أنديــة الدرجة األولى لكرة اليد، وذلك في تمام الســاعة 5 مســاًء، ويعقبها لقاء يجمع الشــباب 

والتضامن عند الساعة 7 وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

لقاء يتوقع له الكثير من القوة والندية لما يمتلكه الفريقان من 
عناصر مميزة على صعيد اللعبة، وأيضا للهدف، اللذان يسعيان 
لــه وهــو الفــوز ومواصلــة التقــدم بمركزهم وعــدم االبتعاد عن 

المراكــز األولــى. يدخــل النجمــة هــذا اللقــاء وفــي 
خلــف  الثالــث  المركــز  فــي  نقطــة   15 جعبتــه 

المتصــدر باربار ووصيفه األهلي برصيد )16 
نقطــة(، وفــوزه اليــوم دون شــك ســيجعله 
يعتلي عرش الصدارة. أما الدير يمتلك 12 
نقطــة، وهــو يأمل تحقيق الفوز وإســقاط 

خصمه للمرة األولى هذا الموسم.
الشــباب  يســعى  الثانــي،  اللقــاء  وفــي 

والوصــول  الفــوز  يحقــق  ألن  المارونــي 

للنقطــة 14 التــي تقربه مــن المراكز األولى، وفي المقابل يأمل 
التضامن )7 نقاط( في تحقيق الفوز واالبتعاد عن المؤخرة.

مباريات األمس

ســقط فريق االتفاق في فــخ االتحاد بنتيجة 
)28/33( بعدما تقدم األخير بالشوط األول 
)12/16(، وبذلــك أصبــح رصيــد األول )9 
نقــاط( واالتحــاد )11 نقطة(. وفــي اللقاء 
الثاني، كســب أم الحصــم النقاط الثالث 
 ،)28/34( ســماهيج  علــى  تغلبــه  إثــر 
وبذلــك أصبح رصيد أم الحصم 12 نقطة 

وسماهيج 8 نقاط.

االتفاق يسقط أمام االتحاد وأم الحصم يكسب سماهيج
يد الدير تصطدم بالنجمة اليوم

عــزز األهلــي صدارته لــدوري الدرجة الثانية 
لكــرة القــدم، بعــد فــوزه الكبيــر والمســتحق 
علــى ســترة بـــ 6 أهــداف مقابــل واحــد، فــي 
المباراة التي جمعت الطرفين، مســاء أمس، 
علــى اســتاد مدينــة خليفــة الرياضية، ضمن 

إطار ختام منافسات الجولة 7 للمسابقة.
فــي  كلمتــه  يفــرض  أن  األهلــي  واســتطاع 
المباراة عبر النتيجة الكبيرة، إذ أكرم مرمى 
بحــارة ســترة بســتة أهــداف، حيــث ســجل 
لــه كل مــن حســين ســلمان )هدفــان(، باقــر 
العصفــور )هدفــان(، مجتبى عبدعلي وســيد 
محمد الســهالوي، فيما سجل أحمد الكراني 
الهدف الوحيد لســترة. وأدار المباراة الحكم 
محمد خالد، وعاونه عبدهللا صالح ومجدي 

النجار، والحكم الرابع أحمد خليل.
ترتيــب  فــإن  أمــس،  نتيجــة  علــى  وبنــاء 

الــدوري صــار كاآلتــي: األهلــي 16 نقطــة من 
6 مباريات، مدينة عيسى 14 من 7 مباريات 
 10 االتحــاد   ،  6 مــن  نقطــة   12 ،البســيتين 

مــن 7، ســترة 10 مــن 6، البحريــن 8 مــن 6، 
التضامــن 4 مــن 6، قاللــي 3 مــن 6، وأخيــرا 

االتفاق بنقطة وحيدة من 6 مباريات.

من لقاء األهلي وسترة

السابعة الجولة  ختام  في  الثانية  للدرجة  صدارته  عزز 
األهلي يكرم وفادة البحارة بسداسية

أحمد مهديعلي مجيد



تتجــه األنظــار نحــو العب منتخبنا الوطنــي والفريق األول لنادي الرفــاع لكرة القدم 
كميــل األســود، والــذي ينتهــي عقــده مع “ســماوي الرفــاع” بنهايــة الموســم الرياضي 

الجاري 2018 - 2019.

وبــدأت عــدة أندية محلية فــي التفكير جديا 
خصوصــا  األشــول،  الالعــب  مــع  بالتعاقــد 
بعــد تألقــه الالفــت خــالل المرحلــة األخيــرة 
وبالتحديد مع صفوف المنتخب الوطني في 

كأس آسيا.
األنديــة،  مقدمــة  فــي  الرفــاع  نــادي  ويأتــي 

حاليــا،  صفوفــه  فــي  العــب  أنــه  خصوصــا 
مــع  التعاقــد  تجديــد  فــي  بقــوة  ويرغــب 
العــب خط الوســط، نظــرا لإلمكانــات العالية 
الفنيــة  والمهــارات  الالعــب،  يمتلكهــا  التــي 
والتكنيكيــة داخــل أرضية الملعــب، باعتباره 

عنصرا معززا لصفوف السماوي.

أنديــة عاصميــة  فــإن  األخــرى،  الكفــة  وفــي 
وأخــرى خارج العاصمة بــدأت ترصد التعاقد 
مــع الالعــب، لتعزيــز صفوفهــا، وذلك حســبما 
أســهم  ارتفــاع  عــن  مطلعــة  مصــادر  أفــادت 
الالعب كثيرا بعد تألقه الواضح خالل اآلونة 
األخيــرة، وبــروزه بشــكل يضعه ضمــن قائمة 

األفضل على الصعيد المحلي.
األســود  كميــل  أن  المصــادر  ذات  وكشــفت 
رفــض خالل األيام الماضيــة عرضا تلقاه من 
أحد األندية في كوريا الجنوبية، إذ جاء ذلك 
بعــد خــوض منتخبنــا الوطنــي مبــاراة الــدور 

ثمن النهائي لكأس آســيا 2019 أمام منتخب 
كوريا الجنوبية.

ويعتبــر الالعــب كميــل األســود مــن العناصــر 
المحليــة البــارزة والمهمــة التــي يعتمــد عليها 
الرفــاع خــالل  نــادي  أو  الوطنــي،  المنتخــب 
المواســم الســابقة أو الموســم الجــاري تحــت 

قيادة المدرب الوطني علي عاشور.
وساهم كميل األسود كثيرا مع فريقه الرفاع 
الذي يتصدر حاليا منافســات دوري ناصر بن 
حمــد الممتــاز لكــرة القــدم بعــد نهايــة القســم 
األول برصيــد 20 نقطــة، وبالتأكيــد فإن عدة 

أنديــة ترغــب فــي تواجــد األســود بصفوفها، 
نظــرا لمــا سيشــكله مــن إضافــة فنيــة مميــزة 
األخضــر..  المســتطيل  داخــل  قــوي  وثقــل 
فاألكيد أن ســوق االنتقاالت المقبلة ستشــهد 
تنافسا قويا من أجل الظفر بخدمات الالعب 

األشول الذي سيملك حرية االنتقال.
المميزيــن  الشــباب  الالعبيــن  مــن  واألســود 
الذي قدموا مســتويات رائعــة خالل الفترات 
األخيــرة، وبــرز لمعانــه مــع صفوف “ســماوي” 
الرفاع، كما تألق بشكل واضح مع المنتخبات 

الوطنية.

أنظار األندية تتجه نحو كميل األسود

األهلي
النجمة

111
81

دوري زين 
السالوي

حقق فريق األهلي فوزا مئويا على حساب النجمة بنتيجة )111/81(، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس )الثالثاء(، 
على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة وقبل األخيرة من الدور السداسي لدوري زين.

وجاء رئيس االتحــاد البحريني لكرة 
الســلة، ســمو الشــيخ عيســى بن علي 
آل خليفة، في مقدمة الحضور خالل 

اللقاء.
واقترب األهلي بهذا الفوز من التأهل 
رافعــا  الذهــي،  المربــع  إلــى  المباشــر 
رصيــده إلــى 7 نقــاط ارتقــى بهــا إلى 
صــدارة الترتيــب مؤقتــا، فيمــا وصل 
رصيد النجمة إلى 5 نقاط في المركز 

الخامس.

الشوط األول

وبــدأ األهلــي بتشــكيلة ضمت هشــام 
ســرحان، جاســم أبــل، حســن العربي، 
واألميركــي  عبدالرضــا  عمــران 

مارسيل.
بتشــكيلة ضمــت:  النجمــة  بــدأ  فيمــا 
محمــد  محمــد،  حســين  جابــر،  علــي 

بوعالي، محمد البوســطة واألميركي 
روجير.

بدايــة  منــذ  بقــوة  األهلــي  وضــرب 
المبــاراة بفوزه في الربع األول بفارق 
إذ   ،28/18 وبنتيجــة  نقــاط   10 بلــغ 
اســتغل األهلي كثرة إضاعة منافســه 
باالعتمــاد  الكبيــر  وإصــراره  للفــرص 

على التصويب الثالثي الغير مركز.
ســيطرته  فــرض  األهلــي  وواصــل 
محــاوالت  رغــم  الثانــي  الربــع  فــي 
النجماوية الجادة في تقليص الفارق 
تقريــب  مــن  خاللهــا  تمكــن  والتــي 
النتيجــة إلــى 5 نقــاط بجايــة الفتــرة، 
غيــر أن األهلــي ســرعان مــا اســتعاد 
الفــارق منتصــف الربع وصوال لحســم 

الشوط األول لمصلحته بـ53/36.

الشوط الثاني

ولــم يتغّيــر واقــع الحــال في الشــوط 
الثاني الذي واصل فيه األهلي بســط 
الربعيــن  مجريــات  علــى  أفضليتــه 
الثالــث والرابع، إذ عزز النســر األصفر 
تقدمــه منتصف الربــع الثالث إلى 23 

نقطة بواقع 69/46.
الفــارق  تقريــب  النجمــة  وحــاول 
مواصــال االعتمــاد علــى النهــج نفســه 
بواســطة  الثالثــي  التصويــب  فــي 
محمــد،  وحســين  بوعــالي  محمــد 
ليتمكن من تقليص النتيجة مع نهاية 

هذا الربع 74/62.
ولم يعِط األهلي منافسه فرصة أكبر لالقتراب أكثر، إذ رفع النتيجة مبكرا  «

بداية الربع األخير إلى 81/66، وراح يعمق غلة النقاط وصوال لحسم فوز 
عريض.

ــة” ــل ــس ــل الـــمـــبـــاشـــر لــــ“مـــربـــع ال ــأهـ ــتـ ــاب الـ ــ ــت ــ ــات عـــلـــى أع ــ بـ

األهلي يتخطى النجمة بمئوية قاصمة

جانب من اللقاء

منافســات  األربعــاء  اليــوم  تفتتــح 
الجولــة الرابعــة مــن الــدوري الفضــي 
لكــرة  األولــى  الدرجــة  زيــن  لــدوري 
الســلة، وذلــك عبــر إقامــة لقاءيــن، إذ 
يلتقــي فــي المبــاراة األولى ســترة مع 
منتخب الشــباب ف الساعة السادسة 
مســاًء، وتليها مباشــرة مبــاراة مدينة 
عيســى وســماهيج في الســاعة 7:45 
مســاًء، وتقــام المباراتــان علــى صالــة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.
غــٍد  يــوم  الجولــة  وتختتــم منافســات 
بيــن  ســيجمع  واحــد  بلقــاء  الخميــس 
الســاعة  فــي  والحالــة  النويــدرات 
ترتيــب  ويشــير  مســاًء.  السادســة 
للفــرق  يقــام  الــذي  الفضــي  الــدوري 
التــي لــم تحظــى بفرصــة التأهــل إلــى 
الــدور السداســي إضافة إلــى الفريقين 

الخاسرين من تصفيات المربع الذهبي، 
إلــى تصــدر فريــق النويــدرات القائمــة 
برصيــد 4 نقــاط بالعالمــة الكاملــة مــن 
ويحــل  خســارة،  أيــة  دون  انتصاريــن 
الحالــة وســترة فــي المركزيــن الثانــي 
نقــاط(   3( نفســه  بالرصيــد  والثالــث 
لــكل منهمــا من فــوز وخســارة، يتبعهما 
سماهيج ومدينة عيسى في المركزين 
مــن  بنقطتيــن  والخامــس  الرابــع 
خســارتين، وأخيًرا البحرين في المركز 
الســادس بنقطة واحدة. وفــي المباراة 
ســترة  بحــارة  يســعى  اليــوم،  األولــى 
للخروج بالفائــدة الفنية المطلوبة أمام 
“أحمر الشباب” الذي يشارك بمنافسات 
الرجــال من أجــل إبقــاء المنتخب على 
أتــم الجهوزيــة لالســتحقاقات المقبلــة 

التي تنتظر األحمر. 
وفي اللقاء الثاني، يسعى سماهيج ومدينة عيسى إلى “فض للشراكة” على  «

صعيد النقطتين، بتحقيق االنتصار؛ لتحسين موقعهما على جدول الترتيب.

انطالق الجولة 4 لـ“فضي السلة” الرفـاع يمـّزق سلـة االتحـاد
ــارة ــس ــث خ ــال ــبــنــفــســج يــتــلــقــى ث ــوة وال ــح ــص الــســمــاوي يـــواصـــل ال

واصل فريق الرفاع صحوته بالدور السداســي لدوري زين، وحقق فوزه الثاني على التوالي، إثر تفوقه على حســاب 
االتحــاد بنتيجــة )80/50(، فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا يــوم أمــس )األربعــاء(، علــى صالــة اتحــاد الســلة، فــي افتتاح 

منافسات الجولة الرابعة من الدوري السداسي.

ورفع الرفاع رصيده إلى 6 نقاط متقدًما إلى المركز الثاني 
مؤقًتــا، فيمــا وصل رصيــد االتحاد إلى 5 نقــاط في المركز 

السادس.
ويديــن الرفــاع بفــوزه أمــس إلــى األداء الجماعــي بقيــادة 
محمد كويد، وتألق األميركي ويليامز شــون في التسجيل 

بتحقيقه 23 نقطة.
الفنــي  المســتوى  إلــى  األول  المبــاراة  شــوط  يرتــِق  ولــم 
المأمــول، وجــاءت نســبة تســجيل الفريقيــن خــالل هــذا 

الشوط منخفضة.
وأخــذ الرفــاع األفضلية مبكــًرا عبر تقدمه فــي الربع األول 
بفــارق 7 نقــاط وبنتيجة 20/13، مســتغالً إضاعة منافســه 

لفرص التسجيل.
وعــّزز الرفــاع فــارق تقدمــه بمنتصــف الربع الثانــي إلى 13 
نقطــة بواقع 30/17، معــوال على التصويب الثنائي الناجح 

بقيــادة األميركــي ويليامــز شــون، قبــل أن يتحســن أداء 
االتحاد الذي فاز في هذا الربع 17/15 مقلًصا الفارق إلى 5 
ا بـ35/30. نقاط مع نهاية لشوط األول الذي انتهى سماويًّ

وفي الشوط الثاني، استعاد الرفاع فارق التقدم بـ10 نقاط 
منتصف الربع الثالث 49/39؛ بفضل االنطالقات الهجومية 
الســريعة والتركيــز الذهنــي العالــي فــي التصويــب وإنهاء 

الهجمات بتألق يونس كويد.
فــي المقابــل، بــات هجوم االتحــاد تائها وســط التصويبات 
العشــوائية غيــر المركزة وأصبح خطــه الدفاعي مفكًكا، ما 
ســمح للرفاع مواصلة فــرض األفضلية وتعميق الفارق مع 

نهاية الفترة 58/39.
إذ واصــل  األخيــر،  الربــع  فــي  للرفــاع  األفضليــة  ودامــت 
السماوي بسط سيطرته موسعا تقدمه إلى 22 نقطة بواقع 

من لقاء الرفاع واالتحاد66/44، وصوالً لحسم فوز مستحق.

األربعاء 30 يناير 2019 
24 جمادى األولى 1440

اللجنة األولمبيةاتحاد ألعاب القوى

وســط طقس شــتوي وثلوج غطت مســار 
الســباق، تمكنت العداءة وينفرد يافي من 
الفوز بالمركز األول في سباق 6 آالف متر 
للســيدات في النسخة الســابعة والثمانين 
مــن ســينكوي مولينــي الدولي الــذي اقيم 
مؤخــرا فــي إيطاليــا بعدمــا أنهــت مســافة 
متفوقــة  دقيقــة(،   17:50( بزمــن  الســباق 
علــى العــداءة األثيوبيــة “فيســا أدانيــج” 
التي أنهت السباق في المركز الثاني بزمن 
)17:58 دقيقــة(، والعــداءة الكينية كلوريا 
كيت التي جاءت في المركز الثالث بعدما 
 18:00( بزمــن  الســباق  مســافة  قطعــت 

دقيقة(.
وفــي ظــل ظروف مناخية قاســية بســبب 
انخفــاض درجة الحرارة وتســاقط الثلوج 
تتفــوق  أن  يافــي  وينفــرد  اســتطاعت 
علــى جميــع منافســاتها فــي الســباق الذي 
شــهد مشــاركة كوكبــة مــن أبرز العــداءات 
حــول العالــم عندمــا تحكمــت في مســافة 

الســباق في األمتار األخيرة، واســتطاعت 
جــدارة  بــكل  األول  المركــز  تخطــف  أن 
واقتــدار، متخطية جميع منافســاتها رغم 
بالثلــج،  المغطــى  الســباق  مســار  وعــورة 
والــذي كان يتطلب أعلــى درجات التركيز 
والتحكم في ســرعة العــدو بدقة متناهية 
تفاديــا للتعثــر، لكــن وينفــرد يافي تخطت 
جميــع تلك الظروف لتظفــر بالمركز األول 

وتعتلي منصة التتويج.

وعبرت العداءة وينفرد يافي عن سعادتها 
البالغة بتحقيق المركز األول في الســباق، 
ظــل  فــي  الســباق  صعوبــة  إلــى  مشــيرة 
الظــروف المناخيــة والتــي زادتهــا إصرارا 
علــى التحدي والثبات حتــى خط النهاية، 
التــي  المنافســة  قــوة  إلــى  النظــر  الفتــة 
شــهدها الســباق حتى األمتــار األخيرة، إال 
وهــي  الســباق،  تصــدر  مــن  تمكنــت  أنهــا 

نتيجة إيجابية تعتز بها كثيرا.

األولمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  تــرأس 
البحرينيــة، رئيــس اللجنــة المنظمــة العليــا 
عبدالرحمــن  د.  الوطنــي  الرياضــي  لليــوم 
عســكر اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة الثالــث 
الوطنــي وذلــك بحضــور  الرياضــي  لليــوم 
معظــم رؤســاء اللجان العاملــة في الحدث 

الذي سيقام 12 فبراير المقبل.
ورحــب عســكر بالحضــور مشــيدا بالجهود 
التــي يبذلهــا الجميع من أجــل إنجاح اليوم 
الرياضــي بنســخته الثالثــة، ثم اســتمع إلى 
شرح موجز عن ابرز الجهود واألعمال التي 
قامــت بهــا اللجــان العاملــة، حيــث أوضــح 
مــادن الونــاس رئيــس لجنــة الفعاليات عن 
الترتيبــات التــي قــام بهــا مــع لجنــة عدائي 
البحريــن لتنظيــم ســباق الجــري للســيدات 
الجــري  وســباق  الدوليــة  البحريــن  بحلبــة 
بجانــب  الرياضيــة  القريــة  فــي  الرئيســي 
إلــى  تخصيــص ركــن لألطفــال، باإلضافــة 
التواصل مع االتحادات التي ستشــارك في 

الفعاليات بحزمة من البرامج والمســابقات 
علــى أن يتــم إعــداد جــدول متكامــل لــكل 

الفعاليات.
اإلعالميــة  اللجنــة  رئيــس  اســتعرض  كمــا 
محمد لوري الجهود التي قامت بها اللجنة 
الصحافيــة  األخبــار  إعــداد  صعيــد  علــى 
وتنشــيط حســابات التواصــل االجتماعــي 
العــد  وعمــل  األولمبيــة  باللجنــة  الخاصــة 
التنازلــي الخــاص بالفعاليــة واعــداد فيلــم 
ترويجي عن ســباق الجري بحلبة البحرين 

واإلذاعيــة،  التلفزيونيــة  التغطيــة  مــع 
وتوزيــع مطويــة خاصــة للتوعيــة بفوائــد 
رياضة المشي سيتم توزيعها يوم الحدث.
لجنــة  رئيــس  اســتعرض  جهتــه  ومــن 
آخــر  عاشــوري  محمــود  التســويق 
المســتجدات الخاصــة بعمــل لجنتــه والتي 
تمكنــت مــن اســتقطاب العديــد مــن الرعاة 
مــن شــركات ومؤسســات القطــاع الخاص، 
وتقدم بسلســلة مــن االحتياجــات الخاصة 

لتدعيم عمل اللجنة.

العداءة وينفرد يافي في خط النهاية

عسكر يترأس االجتماع

عسكر يشيد بالجهود التي يبذلها الجميع من أجل إنجاح الحدثالظــروف المناخيــة لم تمنعها مــن تحقيــق المركز األول

االجتماع الثالث لتنفيذية “البحرين الرياضي”يافي تكسب سباق موليني الدولي
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تحت رعاية رئيس االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة نســمو الشيخ 
فيصل بن راشــد آل خليفة، تنطلق صباح يوم بعد غد الجمعة بطولة االتحاد 
الملكي لقفز الحواجز على ميدان االتحاد الرياضي العسكري بالرفة بمشاركة 
نخبة من فرسان وفارسات المملكة من مختلف اإلسطبالت، حيث من المقرر 

أن تنطلق المسابقات رسميا عند الساعة 7.45 صباحا بمسابقتي الناشئين.

وقــد أكــد ســمو الشــيخ فيصــل بــن 
راشــد أن االتحاد الملكي للفروسية 
وســباقات القدرة قد شــهد بطوالت 
ومسابقات مميزة حتى اآلن، حيث 
قدم الفرسان والفارسات مستويات 
إليــه  وصلــت  مــا  مؤكديــن  جيــدة، 
رياضــة قفــز الحواجــز من مســتوى 
مــن  فائــق  واهتمــام  كبيــر  متطــور 
اإلســطبالت المختلفة، وأن مجلس 
اإلدارة يســعى دائمــا لتطويــر هــذه 
الفنيــة  الجوانــب  مــن  المســابقات 

والتنظيمية.
وأشــار ســموه أن االتحــاد قــد قــام 
بوضــع الترتيبــات النهائية النطالق 
بالصــورة  وإلخراجهــا  البطولــة 
بمكانــة  تليــق  والتــي  الالئقــة، 
مســابقات قفز الحواجــز البحرينية 
وما وصلت إليه من مستوى محلي 
ودولي وعالمي، حيث إن ما شهدته 
البطــوالت الخمــس الماضيــة خالل 
الموسم الجاري من مشاركة واسعة 
ومنقطعــة النظير ومنافســات قوية 
فــي الميــدان في جميع المســابقات 
النوايــا  علــى  مؤشــرات  هــي  إنمــا 
الجــادة للفرســان واإلســطبالت بأن 
فنيــا  مميــزا  الموســم  هــذا  يكــون 

وتنافسيا.
إدارة  مجلــس  أن  ســموه  وأشــار 
باســتمرار  يتابــع  الملكــي  االتحــاد 
المســابقات؛  قــرب مجريــات  وعــن 
من أجل تطويرها دائما وبالتنســيق 

واللجنــة  الحواجــز  قفــز  لجنــة  مــع 
تقــوم  التــي  للبطولــة  المنظمــة 
بجهــود كبيــرة فــي اإلشــراف علــى 
بمســتويات  لالرتقــاء  المســابقات 
الفرســان، مؤكــدا ســموه أن رياضة 
قفز الحواجز في المملكة تعتبر من 
الرياضات المحبوبــة لدى الكثيرين 
ولها قاعدة واســعة، وعدد كبير من 
يمارســونها،  والفارســات  الفرســان 
يحــرص  اإلدارة  مجلــس  فــإن  لــذا 
علــى تهيئة األجواء المثالية إلقامة 
الميــدان،  فــي  تنافســية  مســابقات 
والمؤشرات في البطوالت الماضية 

أوضحــت لنــا مــدى اهتمــام الجميع 
بهــذا الموســم الــذي مــازال يحمــل 

بين طياته العديد من المفاجآت.

المستويات الفنية جيدة

الحواجــز  قفــز  لجنــة  رئيــس  أكــد 

باالتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القــدرة الشــيخ خالــد بــن محمــد آل 
فــي  الفنيــة  المســتويات  أن  خليفــة 
الموســم الحالــي جاءت مميــزة بناء 
مســابقات  عليــه  ظهــرت  مــا  علــى 

البطوالت الخمس الماضية.

قفــز  لجنــة  فــي  “حرصنــا  وقــال 
مجلــس  مــع  وبالتنســيق  الحواجــز 
للفروســية  الملكــي  االتحــاد  ادارة 
وســباقات القــدرة بتســخير جميــع 
اإلمكانــات؛ من أجــل تحقيق جميع 
تنافســي  لموســم  النجــاح  عوامــل 
لمنافســات  وبالعــودة  ومميــز، 
شــهدنا  فقــد  الماضيــة،  البطــوالت 
وهــذا  عاليتيــن،  ونديــة  منافســات 
إن دل علــى شــيء، فقــد دل علــى 
وإســطبالتهم؛  الفرســان  اهتمــام 
مــن أجــل خــوض موســم بــكل قوة 
وجاهزيــة، وهذا أمر يســعدنا كثيرا 
جهودنــا  مــن  نضاعــف  ويجعلنــا 
فــي ســبيل توفيــر أفضــل األجــواء 
التنافســية للجميــع، لذلــك حرصنــا 
علــى أن نرفــع مســتويات الحواجز 
بالتنســيق مع اإلخوة القائمين على 

تنظيم المسابقات مع كل بطولة”.
هنــاك  أصبحــت  “اليــوم  وأضــاف 

الفرســان  مــن  كبيــرة  قاعــدة 
والفارســات علــى حٍد ســواء، حيث 
إن الجميــع يولــي اهتماما بالتجهيز 
بــأن  ثقــة  علــى  ونحــن  المبكــر، 
منافســات بطولــة االتحــاد الملكــي 
القادمــة ســتكون منافســاتها أعلــى 
تنافســيا  ســيكون  والقــادم  نســبيا 

أكثر”.

مستوى متميز للفرسان الصغار

وأشــاد خالــد بــن محمــد بمــا ظهــر 
الصغــار  خصوصــا  الفرســان  عليــه 
والناشــئين متأمال مســتقبل مشرق 
الدعــم  ظــل  فــي  خصوصــا  لهــم 
الرياضــة  بــه  الــذي تحظــى  الكبيــر 
البحرينيــة عمومــا ورياضــة الخيــل 
وقفــز الحواجز خصوصا من جانب 
والمســؤولين  الحكيمــة  القيــادة 
ممثــل  رأســهم  وعلــى  الرياضييــن، 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
ورئيــس االتحاد الملكي للفروســية 
الشــيخ  ســمو  القــدرة  وســباقات 

فيصل بن راشد آل خليفة.
الملكــي  االتحــاد  أن  وأوضــح 
للفروســية وســباقات القدرة يدعم 
التطويريــة  واألفــكار  المبــادرات 
الراميــة إلــى االرتقــاء برياضة قفز 
وأضــاف  المملكــة،  فــي  الحواجــز 
قائــال “نحــن علــى يقين بــأن جميع 
الحواجــز  قفــز  برياضــة  المهتميــن 
الواحــد  الفريــق  بــروح  ســيعملون 
مــن أجــل االرتقــاء بقفــز الحواجــز 
تطلعــات  إلــى  بهــا  والوصــول 

الجميع”.

الجمعة انطالق بطولة االتحاد الملكي للحواجز
ــان ــرسـ ــفـ ــات الـ ــويـ ــتـ ــر مـــسـ ــويـ ــطـ ــلـــى تـ ــن راشــــــــد: نـــحـــرص عـ ــ فــيــصــل ب

اللجنة اإلعالمية

القــدم،  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  كلــف 
مقيــم الحــكام اآلســيوي وعضــو لجنــة 
الحــكام باالتحــاد البحريني لكــرة القدم 
تقييــم  علــى  لإلشــراف  العــالن؛  خالــد 
طاقــم تحكيــم مبــاراة فريقــي الجيــش 
الســوري والمتأهــل عــن مبــاراة النصــر 
الفلســطيني،  القــدس  وهــالل  العمانــي 
لــكأس  المجموعــات  دور  إطــار  ضمــن 

االتحاد اآلسيوي.
وستقام المباراة يوم 25 فبراير المقبل.

تقييــم  علــى  العــالن  خالــد  وسيشــرف 
طاقــم تحكيم المباراة المكون من حكم 
الســاحة الهنــدي Banerjee، ويســاعده 
مواطنــاه sammar و sarkar، والحكــم 

الرابع الكويتي علي شعبان.

ويأتي التكليف الصادر من االتحاد  «
اآلسيوي لكرة القدم تواصال 

للثقة الكبيرة التي تتمتع بها 
الكوادر التحكيمية البحرينية عبر 

إسناد مختلف مهمات التقييم 
واكتشاف الحكام.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

عــاد فريــق التطويــر إلــى ســكة االنتصــارات بعــد الفــوز المهــم الــذي اتحاد الكرة
حققــه علــى فريــق ألبا بهدفيــن نظيفين. فــي المباراة التــي جمعتهما 
أمــس األول ضمــن األســبوع الثالــث مــن منافســات دوري الشــركات 
والمؤسســات لكــرة القــدم. وأقيمــت المبــاراة على ملعب نــادي بابكو 

بعوالي. 

 ٧ إلــى  رصيــده  التطويــر  ورفــع 
الكهرمــاء  فريــق  مشــاركا  نقــاط 
صدارة المســابقة. فيما رصيد ألبا 

تجمد عند ٣ نقاط. 
وتختتم اليوم مباريات األســبوع 
الثالــث بلقــاء يجمع بيــن جارمكو 
 4.45 الســاعة  تمــام  فــي  وبابكــو 
مســاًء. وتقام المباراة على ملعب 

نادي بابكو بعوالي.
متوســطة  المبــاراة  وجــاءت 
أفتتــح  التطويــر  المســتوى، 
النتيجــة عنــد الدقيقــة “14” مــن 

تسديدة عبدهللا حميدان.
 وحــاول ألبــا العــودة للقــاء رغــم 
فــي  الكثيــرة  الغيابــات  ظــروف 
صفوفــه ألســباب مختلفــة، وقــد 
تحصــل علــى ركلة جــزاء لمعادلة 
النتيجــة، لكــن الحــارس تصــدى، 
فــي  متقدمــا  التطويــر  ليخــرج 

الشوط االول بهدف دون رد.
ألبــا  واصــل  الثانــي  الشــوط 
تحقيــق  دون  لكــن  محاوالتــه، 
الخطــورة المطلوبــة علــى مرمــى 

الخصم. 
فريق التطوير حاول كذلك تعزيز النتيجة، لكن دون فاعلية كبيرة على  «

مرمى الخصم، واستغل الالعب المتألق علي نجف تقدم الحارس 
حينما وصلت له الكرة خارج المنطقة وسددها بطريقة جميلة 

ومباشرة في المرمى، مسجال الهدف الثاني عند الدقيقة “72” لينتهي 
اللقاء بفوز التطوير بهدفين دون رد.

التطوير يتخطى ألبا ويعود لالنتصارات تكليف آسيوي 
للعالن

قــدم مركــز زكــي آل عبيــد الطبــي للجلديــة دعما لبطولــة الميثاق 2019 لكــرة القدم للناشــئين، وذلك بحضور زكي وهيثم القواســمي 
المدير العام للمركز ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة عمران النجداوي الذي ثمن هذا الدعم، وقدم شكره وتقديره للمركز على 

هذا الدعم السخي والذي يصب في مصلحة شباب الوطن.

وأكــد النجــداوي أن االهتمام بشــريحة الشــباب 
فــي البحريــن البــد أن يكــون هدفــا للجميــع لمــا 
تشــكله هــذه الفئــة مــن أهمية كبيــرة خاصة إن 

هؤالء الشباب سيكونون عماد المستقبل.
وكانت قرعة البطولة قد أجريت وأســفرت عن 
مجموعتيــن متكافئتيــن، إذ ضمــت المجموعــة 
األولــى فــرق مركز شــباب أبوقوة، مركز شــباب 
الشــاخورة، مركــز شــباب صــدد ونــادي باربــار، 
بينما ضمت المجموعة الثانية فرق مركز شباب 
الزالق، مركز شباب القرية، مركز شباب كرزكان 
ونــادي ســار، وأجريت مراســم القرعة في نادي 
طيــران الخليــج، وســتقام البطولة فــي مالعب 
نــادي طيران الخليــج الرياضي بســلماباد بداية 
مــن يــوم الجمعــة الموافــق 15 فبرايــر المقبــل 
للمجموعة األولى فيما تلعب السبت 16 فبراير 

فرق المجموعة الثانية.
فئــة  احتضــان  البطولــة  هــذه  أهــداف  ومــن 
الناشــئين، وهــي أهــم فئــة )القاعــدة(، وتكويــن 

الشــريفه، فيمــا بينهــم وصقــل  المنافســة  روح 
مــن  بينهــم  فيمــا  االحتــكاك  وزيــادة  مواهبهــم 

خالل خوض المباريات الرسمية.

مركز الدكتور عبيد الطبي يقدم دعمه للبطولة

للمركـــز وتقديـــره  شـــكره  ويقـــدم  يشـــيد  النجـــداوي 

“آل عبيد الطبي” يدعم بطولة الميثاق

أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد أن االستثمارات الرابحة الطريق األمثل لألندية البحرينية؛ لالكتفاء بمواردها المالية، األمر 
الذي يتيح لها فرصة االعتماد على نفسها ومواردها في إدارة شؤونها وتطبيق خططها وبرامجها الرامية إلى تحقيق التطور في منظومة 
العمــل الرياضــي فــي المملكــة وفقــا لرؤية ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبما يتوافق مع مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشــباب 

والرياضة “استجابة” لتكون البحرين عاصمة للشباب والرياضة.

“الشــباب  وزيــر  زيــارة  خــالل  ذلــك  جــاء 
والرياضــة” إلــى نــادي الرفــاع، حيــث التقــى 
الرفــاع  نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس  خاللهــا 
الشــيخ عبــدهللا بــن خالــد آل خليفــة، ونائــب 
رئيس مجلس اإلدارة سمو الشيخ خليفة بن 
علي بن عيســى آل خليفة، وعدد من أعضاء 
مجلــس إدارة النــادي.  وبين أيمــن المؤيد أن 
“الشباب والرياضة” بدأت في اتخاذ خطوات 
جديــدة علــى أرض الواقع؛ من أجل اســتثمار 
األنديــة الوطنية لمواردها بالشــكل الصحيح 
االســتثمار  عمليــات  كافــة  فــي  وإشــراكها 
وتســريع عمليتهــا، إضافة إلى تحقيق أقصى 

درجــات التعــاون مــع مختلــف الجهــات فــي 
ســبيل اإلســراع بالعمليــة االســتثمارية التــي 
نراهــا ضــرورة ومحورية في الفتــرة المقبلة، 
“الشــباب والرياضــة” تدعــم  أن  إلــى  مشــيرا 
توجهــات األنديــة البحرينيــة نحو االســتثمار 
مــوارده،  الســتثمار  الرفــاع  نــادي  فيهــا  بمــا 
وســتعمل جنبــا إلى جنب مــع مجلس اإلدارة 
إلخراج االســتثمارات المقبلة بالشكل األمثل 
التــي تلبي طموحات مجلــس اإلدارة وجميع 

منتسبي النادي. 
وأبــدى المؤيــد إعجابــه الشــديد باإلنجــازات 
اإلدارة  مجلــس  عهــد  فــي  تحققــت  التــي 

نتــاج  اإلنجــازات  هــذه  أن  منوهــا  الحالــي، 
للتخطيط الســليم والتنفيــذ الدقيق لعمليات 
نمــو  مــن  مــا تجســد  وأن  والبنــاء،  التطويــر 
وتقــدم النادي يضعه علــى الطريق الصحيح؛ 
لتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات التــي تصب 

في المصلحة العليا للنادي.
إدارة  مــع مجلــس  ناقــش  قــد  المؤيــد  وكان 
نــادي الرفــاع التوجهــات المســتقبلية للنــادي 
وكيفيــة االســتفادة مــن موارده فــي المرحلة 
المقبلة والفرص االســتثمارية المتاحة؛ لدعم 
النادي من الناحية المالية وتشجيعها، إضافة 
إلــى مناقشــة تطويــر النــادي ومنظومتــه بمــا 

يتوافق مع إستراتيجية مجلس اإلدارة. 
ومن جانبه، أثنى الشيخ عبدهللا بن خالد آل 
خليفــة على زيــارة وزير “الشــباب والرياضة” 
إلــى نــادي الرفاع، والتي تأتي ضمن سياســة 
دعــم  أجــل  مــن  ينتهجهــا  التــي  التواصــل 
األنديــة، وتوفير البيئة المناســبة لها من أجل 

تطوير منظومتها الرياضية، إضافة إلى دعم 
مشــروعاتها المســتقبلية واالســتثمارية التي 
تســاهم فــي االرتقــاء بكيــان النــادي وتنفيــذ 
مجلــس  أن  إلــى  مشــيرا  القادمــة،  خططــه 
المرحلــة  مالمــح  رســم  علــى  يعمــل  اإلدارة 
المقبلــة للنــادي وفــق آليــات تحفــظ التطــور 

المستمر للنادي ولألجيال القادمة. 

يلتقي مع فريق فتيات كرة السلة 

والتقى وزير “الشباب والرياضة” مع العبات كرة 
الســلة بنــادي الرفــاع وبارك لهــن تحقيــق المركز 
ضمــن  والــكأس  الــدوري  منافســات  فــي  األول 
البرنامــج الرياضي التنافســي للفتيــات رياضية، 
مشيدا بدعم مجلس اإلدارة لفريق الفتيات، كما 
نوه بعطاء الالعبات والجهازين الفني واإلداري.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المؤيد: إنجازات الرفاع نتاج التكاتف والتخطيط السليم

جانب من الزيارة
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لقطات متنوعة من قفز الحواجز

فيصل بن راشد



أكــد ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن القطاع الخاص أصبح مدركًا حجم المســؤولية الملقاة 
على عاتقه في دعم الحركة الشــبابية والرياضية في مملكة البحرين بصورة مباشــرة االمر الذي اتضح في تضمين 
سياســات القطــاع الخــاص لمبادرات مهمــة وبارزة في دعم الرياضة البحرينية انطالقا مــن حرصه على تفعيل دوره 

في الشراكة المجتمعية لتطوير قطاعات المملكة المختلفة بما فيها الجانب الرياضي.

جــاء ذلــك بمناســبة اإلعالن عــن الدفعة األولى مــن الرعاة 
لــكأس عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة ودوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم 

الرياضي 2018/2019.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد “نحن تملك الثقة الكبيرة 
فــي القطــاع الخاص لذا حرصنا على توجيه الدعوة له من 
أجــل المســاهمة معنــا مــن أجل دعــم وإبراز مســابقتي كرة 
القــدم لكأس جاللة الملــك ودوري ناصر بن حمد وكنا على 
يقيــن تــام بأن دعوتنا ســتكون مجابة من قبلهم وهو االمر 
الذي اتضح بصورة مباشــرة بعد اللقاء من خالل الرســائل 
اإليجابيــة التــي وصلتنا بدخول القطــاع الخاص على خط 
دعم كرة القدم البحرينية وتقديم الدعم الالزم الذي يمنح 
استراتيجيتنا وخطط القائمين على كرة القدم دفعة قوية 
للمضي قدما نحو الوصول الى الهدف المنشــود وهو رؤية 

كرة القدم البحرينية تتنافس بصورة حقيقية في مختلف 
البطــوالت ويكــون لها تواجد متميزا وطيبا على المســتوى 

اإلقليمي والقاري والعالمي”.
وتابع سموه “ منذ البداية تعاملنا مع القطاع الخاص بعقلية 
واســتراتيجية مغايــرة وقدمنــا مبادرات مهمــة تضمن لهذا 
القطاع الدخول في شراكة حقيقية معنا لرسم مالمح كرة 
القدم البحرينية وتطورها ومنحناه الفرصة الكاملة التخاذ 
القــرارات معنــا باعتبــاره جــزء أساســيا مــن اســتراتيجيتنا 
تجــاه كــرة القــدم وهو االمــر الذي اتضح من خالل تســابق 
مختلــف الشــركات والقطــاع الخاص الى دعــم كأس جاللة 

الملك ودوري ناصر بن حمد لكرة القدم”.
وأشــار سموه “ إننا نشــيد بالشركات التي ساهمت ودخلت 
معنــا فــي شــراكة حقيقــة وقدمــت دعمهــا الكامــل لــكأس 
جاللــة الملــك ودوري ناصر بــن حمد لكرة القــدم وحرصت 

علــى أن تكــون مــع الشــباب البحرينــي فــي مهمتــه المقبلة 
فــي لعبة كرة القدم مــن أجل تحقيق طموحاته وآماله في 
رؤية كرة القدم البحرينية تسير بخطى ثابتة نحو التطور 
والنمــاء ونثنــي علــى دور الرعــاة: بنــك البحريــن الوطنــي، 
بابكو، بتلكو، بنك البحرين والكويت، مجموعة آل شريف، 
Technogym، مجلس التنمية االقتصادية، شركة ألمنيوم 
البحريــن )ألبــا(، إبراهيــم خليــل كانــو، لولــو هايبــر ماركــت، 
التجــاري،  الخليجــي  المصــرف   ،)GPIC( بتروكيماويــات 
أمريكان إكســبرس، شــركة زين، بنك ســيكو، بيت التمويل 
كريــدي  اإلثمــار،  بنــك  البحريــن،  رامــز  أســواق  الكويتــي، 
ماكــس، بنــك البحريــن للتنميــة، بيــت الســفر، ســوليدرتي 
ماكــس  ردي  التــاج،  مصانــع  البحريــن،  ســكراب  للتأميــن، 
المملكــة، والتــي كان حضورهــا متميزا في دعــم كرة القدم 

البحرينية”.
وبين سموه “ إن المرحلة المقبلة ستشهد انضمام  «

المزيد من الشركات الى قافلة رعاة كأس جاللة الملك 
ودوري ناصر بن حمد لكرة القدم في مشهد سيكون 
مثاليا لتعاون القطاع الخاص من أجل الوصول الى 

اهدافنا لرؤية لعبة كرة القدم تسير في الطريق الصحيح 
نحو التميز اإلداري والفني واالرتقاء بكافة منظومتها بما 

فيها الالعبين الذين نطمح الى تطوير مستوياتهم ليكون 
ناصر بن حمدقادرين على التنافس لتحقيق األهداف والطموحات”.

ناصر بن حمد: نعتز بدعم الدفعة األولى من الشركات
الــكــرة لــمــســابــقــات  ــاة  الـــرعـ مــن  ــد  ــزي ــم ال ــام  ــم ــض ان ستشهد  الــمــقــبــلــة  األيــــام 

المكتب اإلعالمي

تمكن فريق الرفاع من إنهاء القسم األول لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم 
للموسم الحالي 2019-2018 في مركز الصدارة برصيد 20 نقطة.

ومــع ختام الجولة التاســعة التي أســدل 
الســتار عليهــا يــوم أمــس األول، حافــظ 
علــى  متقدمــا  صدارتــه  علــى  الرفــاع 

المحرق الوصيف الذي يملك 17 نقطة.
وفــي بقيــة الترتيــب يأتــي النجمــة ثالثا 
برصيــد 16 نقطــة، ثــم المنامــة 15، الحد 
 ،11 البديــع   ،12 الشــرقي  الرفــاع   ،12
الشــباب  7، وأخيــرا  الحالــة   ،9 المالكيــة 

برصيد 6 نقاط.
وكانت مباريات الجولة التاسعة أسفرت 
فــوز   ،)1-1( والحــد  الرفــاع  تعــادل  عــن 
الحالــة علــى المنامــة )0-2(، فوز المحرق 
علــى الشــباب )1-5(، فــوز النجمــة علــى 
الرفــاع الشــرقي )0-1(، فــوز البديــع على 

المالكية )2-1(.

لم نستثمر الفرص

أوضــح محترف المالكيــة لقمان مراد أن 
فريقه لعب بشــكل جيد أمام البديع رغم 

الخسارة.
وقــال لقمــان مــراد إن المالكيــة ســنحت 
لــه العديد مــن الفرص لتســجيل التعادل 
والفوز أيضا، إال أنه لم يوفق في ترجمة 

الفرص إلى أهداف.
وذكر أن حال كرة القدم على هذا النحو، 
فالفريــق الــذي ال يســجل األهــداف يقبل 

الخسارة.
وأشــار لقمــان إلــى أن فريقــه على موعد 
مــع مبــاراة مهمــة مــع فريــق قــوي خالل 
المحــرق،  فريــق  وهــو  القادمــة  الجولــة 
للظهــور  سيســعى  المالكيــة  أن  مبينــا 

بصورة ممتازة.

شكًرا ألهالي البديع

أحمــد حمــد  البديــع  فريــق  قــدم العــب 
التــي  الجماهيــر  إلــى  شــكره  الثوينــي 
ســاندت فريقــه خــالل مبــاراة المالكيــة، 

والتي انتهت بفوز البديع )2-1(.
كمــا قــدم الثوينــي شــكره للجهــاز الفنــي 
البديــع،  أهالــي  إلــى  باإلضافــة  للفريــق، 

مهديا الفوز أيضا ألهله.
وقــال الثوينــي: “الحمــد للــه تمكنــا مــن 
تحقيق عودة إيجابية بعد فترة التوقف. 
تعليمــات  وطبقنــا  ممتــازا  فريقنــا  كان 

المدرب وظفرنا بالنقاط الثالث”.

فوز مهم

عبدالمنعــم  البديــع  فريــق  مــدرب  قــال 
الدخيــل إن المبــاراة أمــام المالكية كانت 

مهمة للطرفين.
وأشار الدخيل إلى أن فريقه مسك زمام 
الشــوط  الكــرة  علــى  واســتحوذ  األمــور 

التــي  دقيقــة   20 أول  خصوصــا  األول، 

أضعنا فيها عددا من الفرص.

اســتلم  المالكيــة  فريــق  أن  إلــى  ولفــت 

الثانــي، مؤكــدا أن  الشــوط  الزمــام فــي 

التقــدم  علــى  للمحافظــة  لعــب  فريقــه 

والحصــول علــى النقــاط الثــالث ونجــح 

فعليا في تحقيق ذلك.

المباريــات  هــذه  أهميــة  الدخيــل  وذكــر 

أمــام الفــرق المتأخــرة، مشــيرا إلــى أنهــا 
مهمة نحو حصد النقاط فيها، خاصة مع 
صعوبــة األمــور خــالل القســم الثاني من 
الــدوري، والتــي ســتواجه فيهــا صعوبــة 

بالغة.
وقــال عبدالمنعــم الدخيــل عــن شــقيقه 
الدخيــل  المالكيــة أحمــد صالــح  مــدرب 
للمدربيــن  وأســتاذ  أســتاذه  األخيــر  إن 
فريــق  أن  إلــى  مشــيرا  البحرينييــن، 
الدخيــل،  مــن  كثيــرا  تطــورا  المالكيــة 
مؤكــدا أن المالكية ســيظهر بــأداء مغاير 
خــالل القســم الثاني مع تعديــل صفوفه 
األول،  أمــس  نتيجــة  عــن  النظــر  بغــض 
مبينا أنه وجد في أداء المالكية التكتيك 

والمستوى والروح القتالية.

تعليمات المدرب

أكــد العب فريق النجمة علي مدن أن 

فترة التوقف التي تطال الدوري تؤثر 
على أغلب الفرق إن لم تكن جميعها.

وقــال علــي مدن بعد فــوز فريقه على 
الرفــاع الشــرقي بهــدف نظيف:”أثرت 
علينــا فتــرة التوقــف وظهــر ذلــك فــي 
النصــف  فــي  أننــا  إال  األول،  الشــوط 
طلبــه  مــا  طبقنــا  اللقــاء  مــن  الثانــي 
المــدرب فتحــي العبــدي منــا، والحمد 
للــه توفقنــا وســجلنا هــدف حققنــا بــه 
األكثــر  األمــر  وهــو  الثــالث،  النقــاط 

أهمية”.
قــال مــدرب فريــق النجمة، التونســي 
فتحــي العبيــدي إن أول مبــاراة بعــد 
ذهنيــا  صعبــة  تكــون  التوقــف  فتــرة 

لالعبين.
وأشار إلى الضغط الواقع على العبيه 
خــالل مباراة الرفاع الشــرقي، مشــيرا 
إلــى أن فريقــه حضــر جيــدا مــن أجل 
النقــاط  كســب  واســتطاع  المبــاراة 
الثــالث، معتبــرا إياها بمثابــة 6 نقاط، 
خصوصا أن الرفاع الشرقي كان على 

بعد نقطة من فريقه النجمة.
وذكــر العبيــدي أن فريقــه حاليا ضمن 
الترتيــب،  فــي ســلم  األوائــل  الثالثــة 
وهــو أمر جيد، مؤكــدا أن المزيد أمام 
الفريــق لتقديمه خــالل النصف الثاني 

من الموسم.
وأوضح فيما يخص علي مدن أنه  «

العب ممتاز وإذا لم يكن في أحسن 
حاالته فإنه استطاع حسم المباراة 

لصالحنا بتسجيل هدف الفوز.

اتحاد الكرة

الرفاع يتصدر دوري ناصر بن حمد الممتاز

من لقاء المحرق والشباب من لقاء المالكية والبديع

جدول ترتيب الفرق بعد الجولة التاسعةمن لقاء المنامة والحالة الثويني محتفال بهدفه في مرمى المالكية

لقمان مرادعبدالمنعم الدخيلفتحي العبيدي
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ارتقاء النجمة 
والبديع في سلم 

الترتيب بعد فوزهما 
في الجولة التاسعة



برشلونة مهدد
يدخل برشلونة الى مباراة األربعاء ضد ضيفه إشبيلية وهو مهدد بشكل كبير بالتنازل 
عــن لقــب مســابقة كأس إســبانيا الــذي احتكــره فــي المواســم األربعــة الماضيــة، وذلك 

لخسارته ذهابا في األندلس بنتيجة 2-0.

ودفع برشــلونة األربعاء الماضي ثمن 
قرار مدربه إرنستو فالفيردي باراحة 
ميســي  ليونيــل  األرجنتينــي  النجــم 
الــذي لم يســافر حتى مــع الفريق الى 
األندلــس، مــا لعب دورا في الخســارة 
فــي  إشــبيلية  أمــام  لفريقــه  األولــى 
آخــر 12 مواجهــة بينهمــا ضمن جميع 
المســابقات، وتحديــدا منــذ 3 أكتوبر 

2015 )1-2 في الدوري(.
وبعــد أن خــاض أيضــا نصف الســاعة 

نهايــة  عطلــة  مبــاراة  مــن  األخيــر 
ليغانيــس  ضــد  الماضــي  األســبوع 
حيــث اضطــر فالفيــردي الى اشــراكه 
عنــد  فــكان  فريقــه  تعــادل  بســبب 
حســن ظن مدربه بتمريره كرة هدف 
التقــدم وتســجيله هــدف تأكيد الفوز 
1-3، عاد ميســي األحد الى التشكيلة 
األساســية فــي دربــي كاتالونيــا ضــد 
2-( الثانــي  الهــدف  جيرونــا وســجل 

صفر(.

غيــاب النجــم األرجنتينــي البالــغ 31 
عامــا عــن لقــاء الذهاب ضد إشــبيلية 
معاييــر  علــى  اعتمــد  “بقــرار  جــاء 

المدرب، الشخص الذي يعرف العبيه 
أكثــر مــن أي شــخص آخــر” بحســب 
مــا أشــار فالفيــردي، مضيفــا “علي أن 

أتخذ قرارات من هذا النوع ألن أحدا 
ال يملــك المعطيــات المتعلقــة بالعبي 
هــو  بمــا  أقــوم  “أنــا  فريقــي”. وشــدد 

أفضل لالعبي، لفريقي والنادي”.
ويحتاج بطل ومتصدر الدوري الى 
الفــوز علــى ضيفه األندلســي بفارق 
عــن  ســيتنازل  وإال  أهــداف  ثالثــة 
اللقــب وسيفشــل في الوصــول الى 
نصف النهائي على أقل تقدير للمرة 

األولى منذ موسم 2009-2010.
مونتيليفــي”،  “ســتادي  وعلــى 
مباراتــه  مدريــد  ريــال  يخــوض 
الثانيــة تواليــا فــي كاتالونيــا حيــن 
يحــل الخميــس ضيفا علــى جيرونا 
نصــف  بطاقــة  لنيــل  مرشــح  وهــو 
النهائي، بعد أن حســم لقاء الذهاب 

على أرضه 4-2.

وكاالت
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وكاالت

قــال أنــدي مــوراي العــب التنــس األول 
يــوم  انســتجرام  علــى  ســابًقا  عالميــا 
الثالثــاء إنــه خضــع لجراحة فــي الفخذ 

في لندن.
وعانــى مــوراي )31 عاًمــا( الفائــز بثالثة 
الكبــرى  األربــع  البطــوالت  فــي  ألقــاب 
خضوعــه  منــذ  مســتواه  الســتعادة 
لجراحــة فــي ينايــر 2018 وخــرج مــن 

الدور األول في أستراليا المفتوحة.
وكان قد أعلن قبل تلك البطولة أنها قد 
تكون األخيرة في مسيرته االحترافية.
وكتــب مــوراي علــى انســتجرام عقــب 

ا“. الجراحة ”أملك اآلن فخًذا حديديًّ
وتابع ”أشــعر ببعض آثــار الجراحة لكني 
أتمنــى أن تضــع نهايــة لأللــم الــذي كان 

يالزمني في الفخذ“.

موراي يخضع لجراحة

األربعاء 30 يناير

الدوري اإلنجليزي
الجولة 24
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الهــدف الكبيــر
قال أولي جونار سولسكاير، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، إنه لن يسعد بإنهاء 
الموســم بيــن األربعــة األوائــل فــي الــدوري اإلنجليزي فقــط، حيث يرغــب أيضا في 

الفوز بلقبين في الكأس المحلية ودوري األبطال، في النصف الثاني من الموسم.

وفــاز يونايتــد صاحــب المركــز الســادس 
بــكل مبارياتــه الســت فــي الــدوري، منــذ 
تعيين سولسكاير خلفا لجوزيه مورينيو، 
ليقلص الفارق مع تشيلسي الرابع من 11 
إلــى 3 نقاط، بينما ال يــزال النادي ينافس 

في كأس االتحاد ودوري أبطال أوروبا.
وأبلغ سولسكاير الصحفيين قبل مواجهة 
لمانشســتر  دائمــا  “الهــدف  بيرنلــي،  أمــام 
يونايتــد الفوز بالــدوري، ال يمكننا تحقيق 
ذلك هذا العام لكن يجب أن نستعيد روح 
وكأس  األبطــال  دوري  أمامنــا  التحــدي، 
االتحــاد، ال يجــب المنافســة فقــط علــى 

إنهاء الموسم بين األربعة األوائل”.
فــي  يونايتــد،  حققــه  لقــب  آخــر  وكان 
يفــز  لــم  لكنــه   ،2017 األوروبــي  الــدوري 
بالدوري الممتاز منذ آخر مواســم المدرب 
السابق أليكس فيرجسون مع الفريق في 

.2012-2013
ورغــم أن سولســكاير أقــر بــأن المنافســة 
علــى لقب الدوري بات هدفــا بعيد المنال 
علــى  فريقــه  حــث  فإنــه  الموســم،  هــذا 
اللحــاق بتوتنهام هوتســبير الــذي يتفوق 

عليه بسبع نقاط قي المركز الثالث.
وأضاف المدرب النرويجي “نحتل المركز 
الســادس حاليــا، ونبتعــد قليــال عــن فــرق 
المقدمــة، نســعى للمنافســة علــى المركــز 
أنفســنا  بتأهيــل  يتعلــق  األمــر  الثالــث، 
االســتعداد  أجــل  مــن  المقبــل  للموســم 

لخطوات أخرى”.
وســيلعب يونايتــد مــع تشيلســي حامــل 
لقــب كأس االتحــاد، فــي الــدور الخامس، 
في 16 فبراير بعد أربعة أيام من مواجهة 
باريــس ســان جيرمــان بطــل فرنســا، فــي 

ذهاب دور 16 لدوري األبطال.

وكاالت
أكثر من مجرد لعبة

Û  أعلنــت الكثير من المصــادر الرياضية الموثوقة
أن األرجنتيني ايمليانو ســاال والذي ســقطت به الطائرة 
التــي كانــت تقلــه من نانت باتجاه فريق كارديف المنضم له حديًثا قد لقي حتفه.. علًما أن الســلطات البريطانية 

قد أوقفت عملية البحث عن ساال بعد ستة أيام من فقده.
Û  قبــل أن يتــم تأكيــد خبــر وفــاة ســاال.. قــام وكيل أعمــال الالعب بإطــالق حملة إلكترونيــة لجمــع التبرعات حتى

تســتمر عمليــة البحــث عــن ســاال.. وقــد شــارك فــي هــذه الحملــة أكثر من 2000 شــخص ووصــل مجمــوع المبلغ 
المكتسب حوالي 200 ألف يورو في ظرف ساعة واحدة فقط.. وكان من ضمن األشخاص المتبرعين مجموعة 
من نجوم اللعبة يتقدمهم النجم الفرنسي كليان مبابي باإلضافة إلى الفرنسّيين رابيوت وباييه والعبين آخرين.

Û  كذلك، قام ليونيل ميســي بدعم ســاال بتوجيه بعض الرســائل عبر حســابه في االنســتغرام وحذا حذوه الحارس
اإليطالي الكبير بوفون باإلضافة لنجم تشيلسي الفرنسي كانتي.

Û  الموقف المشــرف لجميع من شــاركوا في حملة إنقاذ ســاال ودعمه جاء ليبرهن مرة أخرى أن كرة القدم ليســت
مجرد لعبة عابرة والسالم!

تأثير البرغوث

Û  كشــف والــد نجــم اياكــس امســتردام الهولنــدي فرانكــي دي يونــغ والمنتقــل لنــادي برشــلونة دور النجــم
األرجنتينــي ليونيــل ميســي في حســم انتقــال نجله للنــادي الكتالوني.. حيث قــال إن مكالمة واحدة من 

البرغوث كانت كافية إلقناع فرانكي رغم أنه واجه صعوبات في فهم لغة ميسي االنجليزية الركيكة!
Û  بــكل تأكيــد أن اختيــار دي يونــغ لتمثيــل برشــلونة علــى حســاب باريس ســان جيرمان الــذي كان األقرب

لضمه هو القرار الصائب.. فهو لن يجد وضعية أفضل من اللعب بجوار ميسي لكي يسطع نجمه ويبزغ.
Û  ..دي يونغ يبدو أنه تعلم من درس البرازيلي نيمار الذي فّرط بفرصة اللعب مع ميسي ولهث خلف األموال

وها هو يعض أصابع الندم ويمّني النفس بالعودة للعب تحت مظلة البرغوث مهما كانت األثمان!

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي 

عبرة “ساال” 
وتأثير البرغوث!

ليونيل ميسي

كشف تقرير إسباني، عن القائمة السوداء، 
التــي ســيتخلص منهــا ريال مدريــد خالل 
فتــرة االنتقاالت الصيفيــة المقبلة، تمهيًدا 

للتعاقد مع العبين جدد.
وقالت تقارير إن ريال مدريد وضع كاًل من 
لوكاس فاســكيز ومارسيلو وكيلور نافاس 
وفاييخــو،  ســيبايوس  ودانــي  وإيســكو 
على القائمة الســوداء التي سترحل خالل 

الصيف المقبل.
ومــن بين األســماء المذكورة هناك 3 منهم 
كانــوا أســباًبا رئيســية فــي فــوز الفريق بـ3 
ألقــاب متتالية في دوري أبطال أوروبا مع 
المــدرب الســابق زيــن الديــن زيــدان، وهم 

نافاس وإيسكو ومارسيلو.
ليــس  الثالثــي  أن  إلــى  البرنامــج  وأشــار 
ضمــن مخططــات المــدرب الحالــي للفريق 
ســانتياجو ســوالري، حيــث أصبــح نافاس 
ــا لكورتــوا، بينمــا لــم يعــد كل من  احتياطيًّ

إيسكو ومارسيلو يشاركان مثل السابق.
وتشــير الكثيــر من التوقعــات إلى أن ريال 
مدريــد ســوف يقوم بثــورة فــي الصفقات 

خالل الصيف المقبل.

وكاالت

وكاالت

القائمة السوداء

ســيكون يوفنتــوس، بطــل المواســم األربعــة الماضية، أمــام مهمة صعبة فــي برغامو 
حيــن يحــل اليــوم األربعــاء ضيفــا علــى أتاالنتا في الــدور ربــع النهائي لمســابقة كأس 

إيطاليا. 

وعلى “ســتاديو أتسوري ديتاليا”، سيكون 
علــى يوفنتــوس تقديــم أفضــل مــا لديــه 
مــن أجــل مواصلة حملــة الدفاع عــن لقبه 
وتجــاوز عقبــة مضيفــه أتاالنتــا الــذي أكد 
األحــد مــرة أخــرى أنــه منافس ال يســتهان 
وتحويلــه  بعيــد  مــن  بعودتــه  وذلــك  بــه، 
تخلفــه أمــام ضيفــه رومــا بثالثيــة نظيفة 
الــى تعــادل 3-3 بفضل هــدف في الدقائق 
العشــرين األخير للكولومبــي دوفان زاباتا 

الذي رفع رصيده الى 15 هدفا.
يظهــر  أن  يوفنتــوس  علــى  ويتوجــب 
ضــد  األحــد  لمبــاراة  مختلــف  بمســتوى 
التســيو )1-2( إذا مــا أراد تجنــب الخــروج 
مــن ربــع النهائي للمــرة األولى منذ موســم 
المــدرب  فريــق  عانــى  إذ   ،2013-2014
ماســيميليانو أليغري األمريــن في الملعب 
لتلقــي  طريقــه  فريــق  وكان  األولمبــي 
البديــل  ينقــذه  لــم  لــو  األولــى  هزيمتــه 

البرتغالــي جواو كانســيلو بادراكه التعادل 
بعد دقائق معدودة على دخوله، ثم انتزاع 
ركلة جزاء في الثواني القاتلة سجل منها 

مواطنه كريستيانو رونالدو هدف الفوز.
وعكــس تصريــح أليغــري تمامــا المســتوى 
الذي ظهر به فريقه األحد، بالقول ســاخرا 
“قــد يكــون خطــأ رجــل التجهيــزات، لقــد 
أعطانــا 10 قمصانا بألوان مختلفة ألننا لم 

ننجح في تمرير الكرة لبعضنا البعض”.
وبعــد أن تعــادل مــع ساســوولو فــي أرضه 
أمــام  األحــد  إنتــر  خســر  أهــداف،  دون 
مضيفــه تورينــو صفــر1- مــا دفــع العــب 
الــى  ناينغــوالن  راديــا  البلجيكــي  وســطه 
المطالبة بأن “نشــمر عن سواعدنا والتطلع 
فريقــه  يتواجــه  عندمــا  المزيــد”  لتقديــم 
الخميــس مــع ضيفه التســيو فــي مواجهة 

صعبة للغاية.
أجــواء  عــاش  الــذي  ناينغــوالن  وتابــع 

الخصومــة مع التســيو حين كان العبا في 
قطــب العاصمــة اآلخــر رومــا، “نــدرك بأننــا 
نملــك فرصــة التكفيــر عــن ذنوبنــا بســرعة 
العمــل  خــالل  ومــن  إيطاليــا.  كأس  فــي 
بالســلوك الصحيــح، بإمكاننــا العــودة الــى 

المسار الصحيح”.
وشــدد البلجيكي “إنها مســابقة هامة جدا 
بالنســبة لنا، الســيما أنك تفوز بالكأس من 

خالل خوض بعض المباريات وحسب”.

دوفان زاباتا

أولي جونار سولسكاير

مهمــة صعبــة

وكاالت

مــدرب  بنيتــز  رفائيــل  يســتبعد  لــم 
نيوكاســل يونايتــد الرحيل عن النادي 
هــذا الموســم إذا لم يعزز المســؤولون 
االنتقــاالت  فتــرة  فــي  التشــكيلة 

الحالية.
نيوكاســل  مــع  بنيتــز  عقــد  وينتهــي 
فــي يونيــو لكن عــدم تدعيــم صفوف 
النادي بالعبين جدد لمساعدة الفريق 
الــذي يحتــل المركــز 17 فــي الــدوري 
الممتــاز علــى البقاء بيــن الكبار أصاب 
وربمــا  باإلحبــاط  اإلســباني  المــدرب 
يدفعه إلى عدم استكمال فترة العقد.

بشــأن  ســؤال  علــى  ردا  بنيتــز  وقــال 
”ال  العقــد  نهايــة  حتــى  االســتمرار 
أستطيع تأكيد أي شيء. لم أكن أفكر 

في الرحيل“.
وثــار خــالف بيــن بنيتز ومايك آشــلي 
اســتراتيجية  بشــأن  النــادي  مالــك 
التعاقدات قبل ثالثة أيام على إغالق 
ال  لكنــه  الحاليــة  االنتقــاالت  فتــرة 
يرغــب في ترك النادي والفريق يبتعد 

بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط.
وأضــاف بنيتــز ”أنــا مــدرب محتــرف 
األشــياء  بــكل  القيــام  فــي  وأرغــب 
علــى أفضــل مــا يكــون. فــي وقت من 
األوقــات قررت االســتمرار مع الفريق 
عملــي  النهــاء  الثانيــة  الدرجــة  فــي 
ببعــض  أتحلــى  المطلــوب.  بالشــكل 
األمــور  إنهــاء  وســأحاول  المبــادئ 

بأفضل صورة“.

مستقبل بنيتز

رفائيل بنيتز

وكاالت

قــال بيــب جوارديــوال مــدرب مانشســتر ســيتي يــوم الثالثــاء إن القائد فينســن 
كومبانــي لــم يخــض مباريات كافية في المواســم األخيرة ليضمــن عقدا جديدا 

رغم الدور الذي لعبه في نجاح النادي بالدوري االنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغــاب كومبانــي، الــذي ينتهــي عقــده 
فــي نهاية هذا الموســم، عــن مباريات 
كثيرة بسبب االصابات خالل المواسم 
القليلــة الماضيــة وقــال جوارديوال إن 
النادي سيناقش مسألة تمديد التعاقد 

مع الالعب ووكيل أعماله.
الصحفيين”إنــه  جوارديــوال  وأبلــغ 
العــب رائع لكنه خاض مباريات قليلة 

في السنوات الخمس الماضية.
فــي  شــك  أدنــى  يخالجنــا  ”ال  وتابــع 
قدراتــه. افتقدنــاه كثيرا أثنــاء غيابه. 
هو العب مؤثر. إنه قائد الفريق وأحد 

أفضل العبي قلب الدفاع في العالم.
علــى  الحقائــق  هــذه  وضــع  ”يجــب 
الالعــب  مــع  ومناقشــتها  الطاولــة 

ووكيله واتخاذ أفضل قرار للجميع“.

ويلعب كومباني في مانشســتر سيتي 
منــذ 2008 وفــاز بســبعة ألقــاب كبيرة 
مــن بينها ثالثة ألقاب في الدوري لكن 
جوارديــوال قــال إن أي قــرار بتمديــد 
عقد مدافع بلجيكا ال يجب أن تتحكم 

فيه العواطف وحدها.
يعــرف  ”النــادي  جوارديــوال  وأضــاف 
بيــن  والروابــط  العواطــف  أهميــة 
الالعــب وســيتي. يجــب وضعهــا فــي 
االعتبــار عنــد اتخــاذ قــرارات خاصــة 
وأن الالعــب موجــود هنــا منــذ فتــرة 
طويلــة وســاعدنا فــي بلوغ مــا وصلنا 

إليه اآلن“.
وتابــع ”فــي الوقــت ذاتــه لــكل شــيء 

نهاية كما يقولون“.

شكوك كومباني
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إعداد: هبة محسن

“جيبــك”  شــركة  رئيــس  ســلم 
بحضــور  جواهــري  عبدالرحمــن 
أعضــاء اإلدارة التنفيذية، ورئيس 
نقابــة العمــال، الشــهادة والجائــزة 
التقديريــة إلــى نهلــة عيســى مــن 
دائرة الشــؤون الماليــة التي فازت 
لشــهر  المثاليــة  الموظفــة  بلقــب 

أكتوبر 2018.
فــي  بالشــركة  نهلــة  والتحقــت 
منصــب  وتشــغل   2015 عــام 
شــهادة  وتحمــل  النقــد،  مســؤول 
البكالوريــوس فــي اإلدارة الماليــة 
والمصرفيــة، وهي مــن الموظفات 
فــي  أســهمن  الالتــي  المتميــزات 
أداء  خــالل  مــن  الشــركة  نجــاح 
أكمــل  علــى  بهــا  المنــاط  المهمــات 
وجــه طوال ســنوات عملهــا، وهي 
عضــوه فعالــة فــي لجــان الشــركة، 

فــي  مشــاركاتها  إلــى  باإلضافــة 
التطوعيــة  واألنشــطة  البرامــج 
المختلفة، وقد حضرت العديد من 

الــدورات التدريبيــة داخل وخارج 
المملكة.

جديــر بالذكــر هــدف هــذا التكريم 

بالشــركة  العامليــن  تشــجيع  هــو 
وذلــك لتحســين وتطويــر الشــركة 

وأداء الموظف على حد سواء.

الــشــركــة أداء  لـــتـــطـــويـــر  الـــعـــامـــلـــيـــن  ــع  ــي ــج ــش ت

نهلة موظفة “جيبك” المثالية

أقامــت الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي ايرلنــدا – جامعــة البحريــن الطبيــة يــوم التهيئة المهنيــة لطلبــة وخريجين كليــة التمريض 
والقبالة كخطوه تهدف إلى تعريف الطلبة على الفرص المتاحة لتطوير وتحديد تطلعاتهم المستقبلية تجاه مهنة التمريض. 

المهنــي  اإلرشــاد  مكتــب  مــع  وبالتعــاون 
وشؤون الخريجين، نظمت كلية التمريض 
والقبالــة في الجامعة يوم التهيئة المهنية 
الســنوي، واســتقطب الحــدث أكثر من 80 

طالب من كلية التمريض. 
وتم ترحيب الحضور من قبل رئيس كلية 
التمريــض والقبالــة شــيمس كومــان، الذي 
قــدم محاضــرة حــول التطويــر فــي مهنــة 

التمريض. 
التنفيــذي  الرئيــس  الحــدث  فــي  وشــارك 
هيئــة  فــي  التمريــض  معلومــات  لقســم 
الصحــة بدبــي ورئيــس مجلــس اإلمــارات 
جيــن  البروفيســورة  والقبالــة،  للتمريــض 

قريفثس التي قدمت العرض الرئيسي.
التمريــض  مســجل  الكليــة  واســتضافت 
لتســجيل  الوطنيــة  الهيئــة  فــي  والقبالــة 
نوريــة  الصحيــة،  والخدمــات  المهــن 

محمــد، إللقــاء محاضــرة حــول امتحــان 
مــورا  ألقــت  كمــا  التمريــض.  تراخيــص 
ومديــر  مشــارك  بروفيســور  بيدجــون، 
فــي  التمريــض  فــي  الماجســتير  برنامــج 
جامعــة البحرين الطبية، نظرة على فرص 

الدراسات العليا في التمريض. 

وألقــت محاضــرة التمريض فــي الجامعة، 
الفــرص  حــول  محاضــرة  مكــردي،  مــي 
المتاحة لطلبة التمريض حول العالم بينما 
قدمت محاضرة التمريض مريم العرادي، 
محاضــرة عــن برنامــج فولبرايــت لتطوير 

الخريجين.

كشــفت شــركة تويوتا مؤخرًا عن ســيارتها المرتقبة تويوتا “ســوبرا” الجديدة كليًا، وذلك خالل فعاليات معرض أميركا الشــمالية 
الدولــي للســيارات فــي ديترويــت )NAIAS(. لطالما اقترن اســم تويوتا “ســوبرا” بالقوة واألداء ودقة التحكم، وهي الســمات التي 
كانــت مرادفــة لألجيــال المتعاقبــة مــن “ســوبرا” على مدى ربع قرن مــن الزمان. وكســيارة رياضية أصيلة ومميــزة، نجحت تويوتا 
“ســوبرا” فــي اكتســاب ســمعة مرموقــة باعتبارها ســيارة ذات أداء اســتثنائي ســواء على الطــرق المعبدة، أو كمنافــس قوي على 

حلبات السباق، ولتكتسب قاعدة عريضة من المعجبين في جميع أنحاء العالم.

وُتعد ســيارة تويوتا “ســوبرا” الجديدة 
كليًا أول ســيارة من سلســلة المركبات 
الرياضيــة “جــازو للســباقات” GR يتــم 
تطويرهــا علــى الصعيــد العالمي تحت 
إشراف قسم “جازو للسباقات”، والذي 
لــه  منافســة  أول  منــذ  شــرع  قــد  كان 
للتحمــل  “نوربورغرينــغ  ســباق  فــي 
 2007 عــام  ألمانيــا  فــي  ســاعة”   24
مــن  وكــوادره  مركباتــه  تطويــر  فــي 
خــالل المشــاركة فــي رياضة ســباقات 
الســيارات، وذلــك بهدف تطوير أفضل 
وقــد  هــذا  اإلطــالق.  علــى  الســيارات 
ر الفريــق المعرفــة والخبــرة التــي  ســخَّ
بالوجــه  الســنين  مــر  علــى  اكتســبها 

األمثــل إلعــادة أســطورة “ســوبرا” إلى 
الحيــاة مــن خالل ســيارة تويوتا “جي 

آر ســوبرا”، والتي ستعيد تعريف متعة 
القيادة للناس في جميع أنحاء العالم.

تويوتا تطلق سيارة سوبرا الجديدة كليا في معرض ديترويت للسيارات

ــرص الــعــمــلــيــة الــمــتــاحــة ــف ــال ــف الــطــلــبــة ب ــري ــع ت اســـم الســـيارة يقتـــرن بالقـــوة واألداء ودقـــة التحكـــم
“البحرين الطبية” تنظم يوم التهيئة تويوتا تطلق “سوبرا” في معرض ديترويت
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تمكن حاملها من المعارف المتقدمة بعمليات الرقابة والمتابعة الشرعية
أكاديميان في “العلوم التطبيقية” يناالن شهادة عالمية

اجتــاز عمــار الســامرائي وناديــة الشــريدة مــن جامعــة العلــوم التطبيقيــة 
متطلبــات الحصــول علــى شــهادة المدقــق والمستشــار الشــرعي العالميــة 
)CSAA( مــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، 
وهــي جهــة معتمــدة مــن قبــل العديــد مــن المؤسســات الماليــة اإلســالمية 
والمصــارف المركزيــة فــي العالم، وتقوم بإعداد برامــج تدريبية متخصصة 

في الصناعة المالية اإلسالمية. 

وتمنــح هــذه الشــهادة حاملهــا كافــة 
فــي  للعمــل  واالمتيــازات  الحقــوق 
واالستشــارات  التدقيــق  مجــال 
بموضوع الصيرفة اإلســالمية، حيث 
الشــرعية  بالمعرفــة  حاملهــا  يتمتــع 
فــي  الضروريــة  المهنيــة  والمهــارات 
مجال الرقابة والمتابعة الشرعية في 

القطاع المصرفي والمالي الدولي.
كمــا توفر الشــهادة لحاملهــا المعارف 

عمليــات  مجــاالت  فــي  المتقدمــة 
الرقابة والمتابعة الشــرعية المختلفة 
الماليــة،  المؤسســات  فــي  ومكانتهــا 
والعالقــة بين هيئة الرقابة الشــرعية 
وعمليات الرقابة والمتابعة الشــرعية 
الداخليــة، إضافــة إلــى آليــة متابعــة 
الهيئــات  وفتــاوى  قــرارات  تنفيــذ 
مــن  المباشــر  والتحقــق  الشــرعية، 
شــرعية العمليات المصرفية والمالية 

موجبــات  وتوفيــر  المؤسســة،  فــي 
الثقــة والطمأنينــة للعمــال فــي التزام 

المؤسسة بأحكام الشريعة.
وهنــأ رئيــس الجامعــة غســان عــواد 
أعضاء هيئة التدريس بهذا اإلنجاز، 

أعضــاء  حصــول  أن  إلــى  مشــيرا 
هيئــة التدريــس علــى هذه الشــهادة 
ســوف يســهم فــي تطوير وتحســين 
نوعيــة التعليم الذي تقدمه الجامعة 

لطلبتها.

قدمت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. 
)البا(، الرائدة في تطوير وتنمية األفراد، 
خبرتها التقنية ومبادراتها في التحسين 
مــن طلبــة جامعــة  لمجموعــة  المســتمر 
خــالل  وذلــك  األميركيــة،  سســكويهانا 
زيارتهــم مملكة البحرين فــي الفترة من 

24 وحتى 26 يناير 2019. 
وقــد تألــف وفــد الجامعــة مــن 20 طالبــا 
وطالبــة، إلــى جانــب ثالثــة مــن أعضــاء 
الهيئــة التعليمية بالجامعة، وهم كل من 
البروفســور جيــري هيبيغــر، البروفســور 
مايــكل أوزالنســكي، والبروفســور ماثيو 

روسو.
وأثنــاء زيــارة الوفــد لمصهــر ألبــا، تمكــن 
الطلبــة مــن حضــور الجلســة الختاميــة 

التنفيــذي،  للرئيــس  العماليــة  للقــاءات 
إلــى جانــب محاضرتيــن تــم إعدادهمــا 
حــول  كانــت  األولــى  للطلبــة،  خصيصــا 
قدمهــا  التــي   )Words of Wisdom(
الرئيس التنفيذي لشركة البا تيم موري، 
التنفيــذي  الرئيــس  قدمهــا  واألخــرى 
خالــد  بالشــركة،  التســويق  لشــؤون 
عبداللطيــف بعنــوان “صناعــة األلمنيــوم 

في البحرين”.
وفــي تعليقــه علــى هــذه الزيــارة، صــرح 
موري قائال: “نحن مؤمنون تماما بأهمية 
مشــاركة العلــم والمعرفة وتشــجيع حب 
االطالع، وخصوصا بين الطلبة الشــباب 

الذين يعتبرون قادة المستقبل.

“ألبا” تستضيف طلبة “سسكويهانا” األميركية

نظــم بنك البحريــن للتنمية برنامجه 
“بنــاء  مجــال  فــي  األول  التدريبــي 
 27 بمشــاركة  فَعــال”  عمــل  فريــق 
موظًفــا مــن منتســبي البنــك من فئة 
الطموحيــن  والموظفيــن  الشــباب 
أيًضا. وذلك بفندق سوفتيل - الزالق 
بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بنك البحرين للتنمية سنجيف بول.

التدريبــي  البرنامــج  تصميــم  وتــم 
مــن قبــل “جولــدن ترســت” وقّدمتــه 
المدربة االحترافية المعتمدة سميرة 
علي بابا، حيث يشــكل هذا البرنامج 
المــوارد  اســتراتيجية  مــن  جــزًءا 
الثــالث  لفتــرة  البنــك  فــي  البشــرية 
ســنوات القادمــة لتطويــر أداء فريق 
العمــل بالبنــك فــي مختلف األقســام 

وتنمية المهارات القيادية أيًضا. 

وفي تعليقه على ذلك قال الرئيس 
التنفيــذي لمجموعــة بنــك البحرين 
البرنامــج  هــذا  أثبــت   “ للتنميــة 
جــًدا  ســعيد  وأنــا  الكبيــر  نجاحــه 
لمــا لمســته مــن تجــاوٍب كبيــر مــن 
البرنامــج،  فــي  المشــاركين  قبــل 
والتفاعــل اإليجابي الذي شــاهدته 
ضمــن فريــٍق واحــد خــالل فقــرات 
كنــت  الــذي  التدريبــي  البرنامــج 

جــزًءا منــه، حيــث الحظــت كيــف 
لــدى  االتصــال  مهــارات  تطــورت 
الفريق وكيف ســادت روح التعاون 
وقبــول اآلخــر بين جميــع األعضاء 
أيًضــا. وذلــك يشــكل مصــدر فخــر 
لبنــك البحريــن للتنميــة بموظفيــه 
ومــا حققــوه مــن إنجــازات ونحــن 
متحّمســون للعمــل وفًقا لهــذا النمو 
واألداء العالي خالل العام 2019”.

فــي إطــار مبادراتهــا بالمســؤولية االجتماعيــة وإيماًنا منها بأهمية المســاهمة في دعم مؤسســات المجتمــع المدني والفئات 
الخاصة، تبرعت شــركة البحرين للتســهيالت التجارية بباص نقل ركاب من ماركة فوتون إلى الجمعية البحرينية لمتالزمة 

داون.

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وســلم 
البحرين للتسهيالت التجارية عادل 
حبيــل البــاص إلــى رئيــس الجمعيــة 

محمد المناعي.
والثنــاء  بالشــكر  المناعــي  وتقــدم 
للتســهيالت  البحريــن  لشــركة 
التجاريــة علــى هــذا التبرع الســخي 
فــي  الجمعيــة  سيســاعد  والــذي 
األنشــطة والفعاليــات وتيســير نقــل 
الطلبــة، كمــا وأشــاد مفتــاح بالدعــم 
الكبير واالهتمام الذي توليه الشركة 
لمؤسســات المجتمــع المدنــي مما له 
مــن األثــر الكبيــر بالمســاهمة الفّعالة 

في دعم مفهوم الشراكة المجتمعية 
بيــن  التكافــل  لمبــدأ  وذلــك تطبيًقــا 

المؤسســات الرســمية واألهليــة فــي 
المجتمع.

ــق ــري ــف ــدى ال ــ ــال لـ ــ ــص ــ ــارات االت ــ ــه ــ تـــطـــويـــر م االجتماعية بــالــمــســؤولــيــة  مــبــادرتــهــا  إطـــار  ــي  ف
“البحرين للتنمية” يدرب 27 موظفا “متالزمة داون” تتسلم حافلة من “التسهيالت”
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التسوية المطروحة تبدو واقعية ومنطقية.

حاول أن تتخطى القلق بمزيد من اإليجابية.

أمامك فرصة ثمينة لتحسين وضعك.

يطرأ تغيير أو تضطر إلى تصحيح في حياتك.

ال تكن استفزازًيا في قراراتك وانتبه.

تتفق مع المحيط على القيام بمشاريع ترفيهية.

يوم واعد يبّشر بالنجاح على صعيد مختلف.

تكسب الزمالء إلى جانبك في نقطة مهمة.

يترافق الوضع المهني مع بعض الضغوط 
العائلية.

تضطر إلى بذل جهود مضاعفة إليجاد التفاهم.

ال تحاول أن تبقي العالقة سطحية أو عابرة.

ليس من عادتك أن تخاطر بوضعك الصحي.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

30 يناير

1835
الرئيس األميركي أندرو 

جاكسون يتعرض 
لمحاولة اغتيال 
أثناء وجوده 

في قاعة 
مجلس النواب، 

وهي أول محاولة اغتيال 
لرئيس أميركي.

أعلنت إلهام شاهين 
عن بدء تصوير فيلمها 

الجديد “أهل العيب”، 
بداية من شهر مارس 

المقبل. وقالت: “تأجيل 
الفيلم لعدة اعتبارات 

منها تجهيز الديكورات 
والمعدات ، نظًرا ألن 

الفيلم صعب جدا”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

”Bohemian Rhapsody“ عن  تمثيلي  أداء  أفضل  جائزة  يحقق  مالك  رامي 

”SAG“ توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة

تم أخيرا توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشــة “SAG” في دورته الـ25 في قاعة “شــراين أودتوريام” للمعارض في لوس أنجلوس مؤخرا جائزة نقابة ممثلي الشاشــة 
وهي جائزة رئيسية سنوية في هوليود ُتمنح من ِقبل نقابة ممثلي الشاشة، بدأت الجائزة في 25 فبراير 1995، وتتكون من 120 ألف عضو، وكان أبرز الفائزين هذا 
العام النجم المتألق رامي مالك، حيث حصل النجم المصري على جائزة أفضل أداء تمثيلي عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody وأعرب مالك عن سعادته 
بحصولــه علــى جائــزة نقديــة، ففــور صعوده المســرح اعتلت الصيحات والتصفيق مــن الحاضرين من نجوم ونجمات هوليوود، حيث كان قــد توج أكثر من مرة عن 

دوره بالفيلم أبرزها فوزه بجائزة جولدن جلوب قبل أسابيع قليلة، فيما هو من ضمن المرشحين الخمس للفوز بجائزة التمثيل بأوسكار 2019 أيضا.

أمــا جائــزة أفضــل ممثلــة دور أول 
فقــد حصلــت عليهــا جليــن كلوز عن 
فيلمهــا “the wife”، وتفوقــت علــى 
نجمــات كثــر بهــذه الجائــزة بينهــن 

ليدي جاجا.
إيميلــي  النجمــة  الحــط  وحالــف 
بالنــت وحصدت جائزة التمثيل عن 
دور مســاعد فــي حفل جوائــز نقابة 
ممثلي الشاشة، عن دورها في فيلم 
“mary Poppins Returns”، حيــث 
كانت قد ترشــحت ألكثــر من جائزة 
فيمــا قبــل ولكنهــا خرجــت منهــا بال 
أي تتويــج. أمــا ماهرشــاال فقــد نــال 
جائــزة أفضل ممثل دو مســاعد عن 
 green“ المميــز  الكوميــدي  فيلمــه 

.”book
وذهبــت جائــزة أفضــل فريــق عمــل 
 ،”Black Panther“ األكشــن  لفيلــم 
فيمــا حصد مسلســل “Glow” أفضل 
فريــق تمثيــل كذلــك، وفــي جوائــز 
األميركــي  فــاز  أيضــا  التليفزيــون 
توني شــلهوب بجائــزة أفضل ممثل 
The Mar� “كوميــدي عن دوره فــي 

وقدمــت   .”velous Mrs. Maisel
ميغــان  الشــهيرة  النجمــة  الحفــل 
الكاملــة  القائمــة  وهــذه  موللــي، 

للفائزين بجوائز الحفل:
أفضــل ممثل ســينمائي رامــي مالك 
Bohemian Rhapso� فيلــم  “عــن 

dy”، أفضــل ممثلــة ســينمائية جلين 
كلــوز عــن فيلــم “The Wife”، أفضل 
ممثــل مســاعد ســينمائي ماهرشــاال 
 ،”Green Book“ فيلــم  عــن  علــي 
ســينمائية  مســاعدة  ممثلــة  أفضــل 
 A Quiet“ إيميلــي بالنــت عــن فيلــم
فــي  ممثليــن  أداء  أفضــل   ،”Place
أفضــل   ،”Black Panther“ فيلــم 

مجازفــة  أدوار  ممثلــي  مجموعــة 
في فيلــم “Black Panther”، أفضل 
مسلسل درامي “This Is Us”، أفضل 
The Marvel� كوميــدي  “مسلســل 

ous Mrs. Maisel”، أفضــل ممثلــة 
فــي مسلســل درامي ســاندرا أو عن 
أفضــل   ،”Killing Eve“ مسلســل 
ممثل في مسلســل درامي جيســون 

باتمان عن مسلسل “Ozark”، أفضل 
ممثلة في مسلســل كوميدي راشيل 
The Mar� “بروســنهان عن مسلسل 
أفضــل   ،”velous Mrs. Maisel
ممثــل فــي مسلســل كوميــدي توني 
The Marvel� “شلهوب عن مسلسل 

ous Mrs. Maisel”، أفضــل ممثلــة 
لمسلســل قصيــر أو فيلم تليفزيوني 
Es� “باتريشــيا أركيت عن مسلســل 

 ،”cape at Dannemora
أفضــل ممثل في مسلســل قصير أو 
فيلــم تليفزيونــي داريــن كريس عن 
Assassination of Gi� “مسلســل 
anni Versace”، وأفضــل مجموعــة 
ممثلي أدوار المجازفة في مسلســل 

.”Glow“ تليفزيوني
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 1649
إعدام تشارلز األول ملك إنجلترا وأسكتلندا وايرلندا من قبل الثوريين.

1661
  إعدام حامي اللوردات بإنجلترا أوليفر كرومويل رسميًا بعد وفاته بسنتين.

 1648
توقيع إتفاقية مونستر إلنهاء حرب الثمانين سنة بين هولندا وإسبانيا.

1790
اخبتار أول قارب نجاة على تاين في إنجلترا.

1841
حريق يدمر ثلثي مدينة ماياغويز التابعة إلقليم بورتوريكو.
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اســتكملت الفنانة ريــم البارودي، هجومها على زوجها الســابق 
المطرب أحمد ســعد، مؤكدة أنه خانها أكثــر من مرة وكانت 
تســامحه معتقدة أنها »مجرد نزوة«، وقالت إنها اكتشفت 
أن الكل يتعرض للخيانة، مشيرة إلى أن سعد كان يرغب في 
الحصول على طفل منها، وحمدت الله على أنها لم تستجب 

لرغبته.
وأضافــت البــارودي، أن أزمتهــا الحقيقيــة مــع ســعد كانت في 

العصبية المشتركة بينهما، وعدم قدرتها على »امتصاص غضبه”.

تحدثــت الفنانة عبير صبري عن ســبب عودتها إلى الســينما 
مــن خالل فيلم »زنزانة 7«، وقالت: وافقت على المشــاركة 
في هذا الفيلم ألســباب عدة، لعــل أبرزها هو فريق العمل 
المشــارك به، فقــد عملت ســابقا مــع أحمد زاهــر ومنة 
فضالــي، وأتعــاون للمــرة األولــى مــع نضال الشــافعي، 

والمجموعــة مميــزة للغاية، وكلهم مجتهدون، ويســعون 
إلى أن يخرج العمل بأفضل صورة، هذا باإلضافة إلى أن العمل 

ينتمي إلى نوعية األكشن.

بــدأ الفنان أحمد عبدالعزيز ومجموعــة من الممثلين تصوير 
مشاهدهم في المسلسل الجديد “كلبش” ومن المقرر أن 
يســتمر التصوير على مدار اليوم بالكامل ويشــارك أحمد 
عبدالعزيز في الجزء الثالث من “كلبش” بشخصية جديدة 
لــم تتواجد فــي الجزأين الماضييــن، حيــث يعتمد صناع 

المسلسل على االســتعانة بفنانين جدد في كل من األجزاء 
مع فتح خطوط درامية جديدة الســتمرار التشــويق واإلثارة في 

األحداث. مسلسل “كلبش 3” تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

الكلبشال.. عداوةمجرد نزوة

طارق البحار

لقــاء  فــي  أخيــًرا  العســكري  زينــب  البحرينيــة  الفنانــة  ظهــرت 
تلفزيوني بعد غياب طويل عن جمهورها طيلة 10 سنوات.

وكشــفت أســباب بعدهــا عن الفــن مؤكــدة أن حياتها األســرية هي 
الســبب الرئيــس لحبهــا باالهتمــام بعائلتهــا وتفاصيل أســرتها على 
غــرار اهتمامهــا بتفاصيــل أعمالهــا الفنيــة ســابًقا. وقالــت إنهــا لــم 
تبتعــد عــن الفــن وإنما فقط عن التمثيل، مشــيرة إلى أنها تتواصل 
مــع جمهورهــا عبر “السوشــيال ميديــا”، ودائًما ما يرحــب الجمهور 
بنصائحهــا األســرية والعائليــة التــي توجهها بطريقة غير مباشــرة. 
ا أســعى ألن يكون وجودي بشــكل إنســاني لكل َمن  وأضافت “حاليًّ

يحتاجني”.

ظهور زينب العسكري



تمديد “شتاء طنطورة” حتى 23 فبراير

تستعد النجمة كاتي بيري إلطالق أغنية منفردة جديدة تحمل عنوانا  «
مختلفا “365”. وتتعاون كاتي في هذه األغنية مع النجم zed. وسجل 

 Universal Music Publishing“ النجمان األغنية بالتعاون مع
Group”، وهي واحدة من أهم الشركات المعنية بالموسيقى العالمية. 

ونشر موقع “idolator”، أنه من المقرر إطالق األغنية في 7 فبراير 
المقبل.

قــررت الهيئــة الملكيــة لمحافظــه العال، تمديد فعاليات “شــتاء طنطورة” ألســبوعين إضافيين حتى 18 جمادى اآلخرة الموافق 23 فبرايــر المقبل، ويأتي هذا القرار نتيجة للنجاح 
منقطع النظير الذي حققته أنشــطة وبرامج ورحالت وفعاليات شــتاء طنطورة في موســمه األول منذ انطالقها في 13 ربيع األول الماضي الموافق 20 ديســمبر، ونظًرا لكثافة 

اإلقبال الجماهيري لحضورها من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 

ومنــذ انطالقــه، جــذب “شــتاء طنطــورة” 
العالــم،  حــول  عريــض  جمهــور  اهتمــام 
ووفــر فرصــة فريــدة للمهتميــن بالتاريــخ 
والمناظــر الطبيعية لزيارة العال التي تعد 
واحــدة مــن أعظــم عجائــب الدنيــا، ومــن 
أفضــل المواقــع التراثيــة المحفوظــة في 
العالــم، وموطًنــا للعديــد مــن الحضــارات 

القديمة. 
وتعليقــا علــى هذا القــرار، قــال المهندس 
عمــرو المدنــي، الرئيــس التنفيــذي للهيئة 
الملكيــة لمحافظة العال: “لقد حقق شــتاء 
طنطــورة نجاًحــا ملحوًظــا، فمــن خــالل 
مجموعة متنوعــة من الفعاليات التراثية 
والثقافية والفنية والطبيعية المستوحاة 
آالف  إلــى  يعــود  الــذي  العــال  تــراث  مــن 
الســنين، سلطت الهيئة الملكية لمحافظة 
العــال الضــوء علــى أهميــة المنطقــة التي 
شــبه  شــمال  فــي  اآلثــار  موطــن  تعتبــر 

مــن  العديــد  وملتقــى  العربيــة  الجزيــرة 
الحضــارات علــى مــر العصــور.” وأضاف: 
“بعد أن شــهد شتاء طنطورة هذا اإلقبال 

الكبير، كان ال بد من تلبية الطلب المتزايد 
علــى زيــارة العــال واالســتمتاع بالطبيعــة 
الخالبــة والتراث العريق والمشــاركة بها، 

ولذا قــررت الهيئة الملكية تمديد موســم 
شتاء طنطورة ألسبوعين إضافيين حتى 
18 جمــادى اآلخــرة القــادم الموافــق 23 
فبرايــر”. وخالل األســبوعين اإلضافيين، 
سيستطيع زوار “شتاء طنطورة” التعرف 
الطبيعيــة  والمناظــر  العــال  تاريــخ  علــى 
الفعاليــات  ومعاينــة  فيهــا،  واألثريــة 
الثقافيــة والشــعبية ألهلها. كما ستشــارك 
مجموعــة مــن الفنانين العــرب في إحياء 
نهايــة  عطلــة  خــالل  الفنيــة  الحفــالت 
األســبوع، حيث سيشــارك كل مــن الفنان 
المدفعــي  إلهــام  والفنــان  الســاهر  كاظــم 
في أمســية فنيــة في 10 جمــادى اآلخرة 
الموافق 15 فبراير، كما سيشارك الفنانين 
ماجــد المهنــدس وراشــد الماجد بأمســية 
خاصــة لتكريــم الفنان القديــر عبدالكريم 
عبدالقادر في 17 جمادى اآلخرة الموافق 

22 فبراير.

األربعاء
30 يناير 2019 
24 جمادى األولى 1440

23

tariq_albahhar



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

5:02

 11:51 

2:57 

05:19

6:49 

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

السيارات الجديدة قابلة للسرقة بسهولة
يعتقــد كثيــرون أنه كلما كانت الســيارة أكثر 
حداثــة، كلمــا تمتعــت بمزايا أمــان أكبر. لكّن 
بحثا جديدا دحض هذه النظرة، محذرا من 
ثغرة إلكترونية يستغلها اللصوص؛ ليسرقوا 

السيارات بمنتهى السهولة.
بشــؤون  معنيــة  مراقبــة  جمعيــة  وذكــرت 
 ،”Which“ المســتهلكين فــي بريطانيا اســمها
5 ســيارات جديــدة معرضــة  4 مــن كل  أن 

لخطر ما يعرف بـ “السرقة دون مفتاح”.
المعرضــة  الســيارات  أن  إلــى  وأشــارت 
للســرقة، هــي األكثــر رواجــا فــي بريطانيــا، 
وتشــمل طــرازات “غولــف”، ”نيســان”، ”فورد 
فوكس”، ”فورد فيستا”، و ”نيسان كاشكاي”. 
وفــي المقابل، اعتبرت الجمعية أن الســيارة 
ال  أنهــا  ذلــك  آمنــة؛  كورســا”  “فوكســهول 
تحتــوي نظام التشــغيل عن بعــد المعروف بـ 
”keyless entry and start”، الموجــود فــي 

الطرازات السابقة.
وتحــدث الســرقات فــي الســيارات الجديدة 
عبــر  شــراؤها  يمكــن  رخيصــة  أجهــزة  عبــر 
اإلنترنت، تستغل ضعف الحماية الموجودة 

في أنظمة تلك السيارات.
وبحســب صحيفــة “ديلي ميــل” البريطانية، 
جهازيــن،  علــى  يعتمــدون  اللصــوص  فــإن 
يرصــد أولهما اإلشــارات الصادرة عن مفتاح 
الســيارة،  صاحــب  لــدى  ُبعــد  عــن  التحكــم 

وجهاز آخر يرسل إشارات مماثلة.
ويعمــل الجهازان مع بعضهما، إذ يقف اللص 
األول قرب الســيارة ومعه جهــاز، فيما يقف 
اللص الثاني ومعه الجهاز اآلخر بالقرب من 

الضحية.
وفــي النهايــة تدفــع هــذه الخدعــة الســيارة 

إلــى فتــح أبوابهــا، على اعتبار أن اإلشــارات 
الجديــدة التــي تــرد إليها صادرة مــن المالك 
الحقيقي. ومما يساعد اللصوص في سرعة 
ســرقة هــذه الســيارات الجديــدة، وجــود زر 
تشغيل وإطفاء المحرك قرب مقود السيارة، 
فيشــغلونها دون الحاجة إلى المفتاح. وقال 
مكتــب اإلحصــاءات الوطنــي فــي بريطانيــا 
 2018 وســبتمبر   2017 ســبتمبر  بيــن  إنــه 
ارتفعت نســبة ســرقات الســيارات في البالد 
10 %، أي نحــو 11 ألــف ســيارة، جــزء كبير 

منها تم بـ “السرقة من دون مفتاح”.

علــى  القبــض  الفلبينيــة  الســلطات  ألقــت 
الفرنســي آالن روبــرت الشــهير بـــ “الرجــل 
أطــول  أحــد  تســلق  بعدمــا  العنكبــوت” 
أمــان  معــدات  دون  البــالد  فــي  المبانــي 
ودون تصريح أيضا. وقام الفرنســي البالغ 
مــن العمــر 56 عاما بتســلق بــرج “جي تي” 
الدولــي فــي العاصمــة مانيــال مــن دون أي 
حبــال أو إجــراءات أمــان. ويبلــغ ارتفــاع 
ناطحة السحاب 217 مترا وتتألف من 47 
طابقا. وشــوهد روبرت وهو يتسلق البرج 
طابقا تلو اآلخر في ســاعة الذروة. وقالت 
الشــرطة إن تهمــا جنائيــة قــد توجــه إلــى 
روبــرت؛ النتهاكه القانــون وعدم الحصول 
على تصريح للقيام بهذه الحركة الخطرة.

ويعد روبرت أشهر متسلقي  «
ناطحات السحاب، ومن أشهرها 

برج خليفة في دبي وبرج إيفل، 
وهو صاحب الرقم القياسي في 
موسوعة غينيس ألكبر عدد من 

المباني الشاهقة التي تسلقها 
شخص واحد.

“الرجل العنكبوت” 
يتسلق ناطحة 

سحاب دون معدات
يعتقــد علمــاء أنهم نجحوا فــي تعديل طيور 
وضــع  علــى  قــادرة  لتصبــح  وراثيــا؛  دجــاج 
بيــض يحتوي على أدوية مضادة للســرطان. 
ووفق ما ذكــرت صحيفة “مترو” البريطانية، 
بجامعــة  روزليــن  معهــد  مــن  باحثيــن  فــإن 
“إدنبرة” في اســكتلندا قامــوا بتعديل وراثي 
للدجــاج؛ حتــى يكــون بإمكانــه وضــع بيــض، 
معالجــة  علــى  قــادرة  أدويــة  علــى  يحتــوي 
الســرطان وأمراض أخــرى. ويزعم الباحثون 
أن التقنيــة الجديــدة وغيــر المســبوقة يمكن 

أن تكــون فعالــة مــن حيــث إنتــاج األدويــة 
بأقــل كلفة في المســتقبل القريــب. وأضافوا 
“وجــدت األبحــاث التي أنجزناهــا أن األدوية 
الموجــودة فــي البيــض المعــدل وراثيا تعمل 
بنفــس فعاليــة األدويــة الموجــودة حاليا في 
األســواق”. وفي حال تأكدت نتائج األبحاث، 
فــإن هذه العملية ســتكون قــادرة على إنتاج 
علــى  البيــض؛  مــن  كبيــرة  تجاريــة  كميــات 
اعتبار أن الدجاجة الواحدة تضع 300 بيضة 

سنويا دون أن يؤثر ذلك على صحتها.

يقــدم مقهــى في مدينــة بودابســت المجرية 
خدماتــه عبر الروبوتــات التي تقدم األطعمة 
والمشــروبات لروادهــا، إضافــة إلــى قدرتهــا 

على تبادل األحاديث والرقص مع الزوار.
الموكلــة  المهــام  بجميــع  الروبوتــات  وتقــوم 
األســر  لمســاعدة  الفكــرة  وتهــدف  للنــادل، 
علــى التعــرف علــى الثــورة التكنولوجية في 
التفاصيــل  وفــي  الصناعــي.  الــذكاء  مجــال 
المجريــة أن   ”Daily news“ نقلــت صحيفــة 
المطعم يعمل تحت تســمية “مقهى استمتع”، 

حيــث تقوم الروبوتات بتقديم كل الخدمات 
إلــى  ووصــوال  الطعــام  مــن  بــدءا  لروادهــا 
الرقــص وتبادل الكالم والنكات. وبالرغم من 
المخاوف التي تؤشــر إلى أن يؤدي االعتماد 
إلــى  الصناعــي  والــذكاء  التكنولوجيــا  علــى 
خســارة البشــر وظائف، إال أن هذا لم يحدث 
فــي هــذا المقهــى. وعلــق مالــك المقهــى على 
للحاجــة  العمالــة تضاعــف  “إن حجــم  عملــه 
المعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  لمتخصصيــن 

لصيانة الروبوتات لتعمل بشكل جيد”.

بيض دجاج معدل وراثيا يكافح السرطان

روبوتات للخدمات والترفيه بمقهى في بودابست

بائع فاكهة خالل تساقط ثلوج كثيفة في مدينة 
سريناغار، بالجانب الواقع تحت السيطرة الهندية 

من كشمير )أ ف ب(

حّثــت الصحافــة البريطانيــة وســائل التواصل االجتماعــي على تخفيف 
حدة نبرة االنتقادات الموجهة لدوقة ساكس ميغان ماركل زوجة األمير 

هاري، ولدوقة كمبريدج كيت ميدلتون زوجة األمير ويليام.
وســعى مســؤولون بالقصــر إلى مســاعدة من موقــع “إنســتغرام” لمراقبة 

وإزالة أي تعليقات مسيئة عن الدوقتين.
ويقضي مساعدون للعائلة المالكة ساعات أسبوعيا في تعديل التعليقات 
على الصفحة الرســمية للقصر على موقع “انســتغرام” وإزالة أي محتوى 

عنصري أو جنسي.
وأفــادت صحيفــة “ذي تايمــز” أمــس الثالثــاء فــي مقــال بعنــوان “انتهاك 
شــرير” بــأن العديــد مــن التعليقــات حــول ميغــان وكيــت “مســيئة للغايــة 

للنشر، وكانت هناك تهديدات بالعنف”.
مــن جهتهــا، شــّنت مجلــة “هاللــو” حملــة “لطــف” حثــت فيها مســتخدمي 
وســائل التواصــل االجتماعــي علــى التفكيــر مرتيــن قبــل نشــر تعليقــات 
مســيئة. وقالــت مراســلة المجلة بالقصر الملكي اميلــي ناش، إن من غير 

المقبول وضع الدوقتين في مواجهة مع مستخدمي مواقع التواصل.

انتقادات كيت وميغان 
تشغل “القصر” والصحافة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

“يستاهلون أكثر”

محكمــة  تأييــد  خبــر  تصــدر 
االســتئناف معاقبــة 5 مــن المدانين 
بــوري  فــي  النفــط  أنبــوب  بتفجيــر 
بين 5 ســنوات والمؤبد، المنشورات 
اليوميــن  خــالل  تفاعــال  األعلــى 
 @albanna796 وقــال  الماضييــن. 
“يســتأهلون أكثر من يتبعث بأمالك 
بالتخريــب”،  والمواطنيــن  الدولــة 
أن  هللا   @_.manal66 ودعــت 
يحفــظ الديرة وحكامهــا وأهلها من 

كل مكروه.

تمكنــت الســلطات الروســية مــن اعتقــال 
شخص بتهمة سرقة لوحة الفنان الروسي 
آركيــب كوينــدزي من معــرض تريتياكوف 

في العاصمة موسكو.
وتمــت عمليــة الســرقة يــوم األحــد، بعدما 
فتــح المتحــف أبوابــه أمــام الــزوار، حيــث 
مــن  وأنزلهــا  اللوحــة  مــن  اللــص  اقتــرب 
الحائــط، ثــم خــرج بهــا إلى جهــة مجهولة، 
علــى مرأى من عشــرات األشــخاص الذين 

اعتقدوا أنه موظف في المتحف.
وفــي الفيديــو الخــاص بــوزارة الداخليــة 
تعتقــل  وهــي  قــوات  ظهــرت  الروســية، 
اللــص، وتســتعيد اللوحة مــن مبنى خارج 

العاصمة الروسية.

وبحسب ما نقلت وكالة “رابتلي”  «
عن المتحدثة باسم وزارة 

الداخلية الروسية إيرينا فولك، 
فإن المشتبه به رجل يبلغ من 

العمر 31 عاما، واحتجز في قرية 
زاريتشيه التابعة لموسكو.

عاشت مدبرة منزل أياًما من الجحيم بعد 
أن علقــت فــي أحــد مصاعــد المبنــى الــذي 
يملكــه مخدومها الثري أليام غدة، قبل أن 

تتمكن الصدفة من إنقاذ حياتها.
عاًمــا(   53( فورتاليــزا  مارييتــس  وكانــت 
قــد ســجنت في مصعــد صغير يبلــغ طوله 
حوالــي 3 أقــدام وعرضــه 4 أقــدام، أثنــاء 
قيامهــا بأعمال التنظيف المعتادة في أحد 
والسياســي  األميركــي  المليارديــر  منــازل 

المحافظ وارن ستيفنز.
وبحســب الصحيفــة، فــإن مدبــرة المنــزل 
بقيت عالقــة بين الطابقين الثاني والثالث 

لمدة ال تقل عن 60 ساعة على األقل.

ولعبت الصدفة دورًا كبيًرا في  «
إنقاذ فورتاليزا عندما سمع أحد 

موظفي التوصيل الذي حضر إلى 
المبنى صوت جلبة مما دفعه 
إلى االتصال بالطوارئ، علًما أن 

ابنة المدبرة قد كانت اتصلت 
بالشرطة؛ لإلبالغ عن اختفاء 

والدتها.

سرقة لوحــة فنيـة 
في وضح النهار من 

متحف روسي

مـأســـاة خـادمـــة 
علقت في المصعد 

3 أيام
وصفت أسرة مايكل جاكسون ردود الفعل 
ارتكابــه  عــن  جديــد  وثائقــي  فيلــم  علــى 
انتهــاكات جنســية مزعومــة بحــق أطفــال 
بأنهــا “إعــدام علنــي دون محاكمــة” وقالت 

إنه “بريء مئة بالمئة” من تلك االتهامات.
ونشــرت عائلــة جاكســون بياًنــا تؤكــد فيــه 
أن صانعــي هــذا الفيلم لم يكونــوا مهتمين 

بالحقيقة.

نيفرالنــد“  “ليفينــغ  فيلــم  ويســتعرض 
المكــون مــن جزءيــن، مزاعــم االعتــداءات 
الجنســية على األطفال من خالل مقابالت 
الراقــص والموســيقي، واد روبســون،  مــع 
والممثــل، جيمــس سافشــوك، وعائلتيهمــا، 
إذ يرويان صور االســتغالل الجنســي التي 
تعرضــا لهــا مــن قبل جاكســون عندمــا كانا 

يبلغان من العمر 7 و10 سنوات.

فيلم وثائقي “يعدم” ملك البوب بعد وفاته

فجرت النجمة الهوليودية ناعومي واتس مفاجأة وصفت بـ ”المذهلة” 
بشأن مسلسل “لعبة العروش” الشهير. ونشرت مجلة “فارايتي” األميركية 

تصريحات للممثلة الهوليودية، المرشحة ألكثر من مرة لجائزة أوسكار، 
أعلنت فيها أنها ستشارك في أحد أجزاء مسلسل “لعبة العروش” الشهير. 

وكشفت ناعومي واتس عن أن السلسلة الجديدة ستتضمن أحداًثا 
قبل آالف السنوات من الخط الزمني الحالي، الذي يعيشه أبطال “لعبة 

العروش”، أو ما يطلق عليها “عصر األبطال”. انتقدت عائلة جاكسون، الفيلم الجديد، ووصفته بـ “محاولة بائسة ووقحة” أخرى للتربح من شهرة 
ملك البوب العالمي بعد رحيله.

السنة الحادية عشرة - العدد 3760
األربعاء

30 يناير 2019 
24 جمادى األولى 1440

السيارات الجديدة نعمة أحيانا ونقمة أحيانا أخرى
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