
من جانبه، أعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره للواليات المتحدة األميركية  «
على مبادرتها الطيبة بانعقاد هذا المؤتمر الذي يعكس الدور اإلستراتيجي 

المحوري الذي تقوم به وحرصها المستمر على التعاون مع حلفائها في 
المنطقة.

افتتــح وزير التجارة والصناعة والســياحة 
زايــد الزيانــي، أمس، مصنع الطــوب العازل 
الــذي يعتبــر نقلة نوعية في هــذه الصناعة، 
بالبحريــن،  والمبانــي  التشــييد  ولقطــاع 
وهــو األول مــن نوعــه حيث ُيلــَزم أصحاب 
المبانــي الجديــدة باســتخدامه فــي الجدار 
الخارجــي للمبانــي؛ بهــدف تقنين اســتهالك 
مــن   %  89 أن  الوزيــر  وأوضــح  الطاقــة. 
القســائم الصناعيــة مؤجــرة مزاولــة للعمــل 
الــوزارة  أن  إلــى  الفتــا  التشــييد،  قيــد  أو 
تبحث عن كيفية االســتفادة أكثر من الـ 11 

% المتبقيــة، وكيفيــة تحفيــز الموجوديــن 
لزيادة طاقتهم االستيعابية واإلنتاجية.

أكــد  االحتفــال  فــي  ألقاهــا  كلمــة  وفــي   
الوزيــر اعتــزاز المملكــة باحتضــان المزيــد 

مــن المنشــآت الصناعيــة والتجاريــة علــى 
أرضهــا، واجتــذاب العديــد مــن الرســاميل 
الضخمــة ســواء المحليــة أو اإلقليميــة أو 

العالمية.

مشاعـــر المواطنيـــن تعــزز عزمنـــا للنهـــوض بالمسؤوليــــة
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سمو رئيس 
الوزراء

أكــد  رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة أن شــعب البحريــن بمواقفه األبية 
يجســد أرقــى قيــم التفاني واإلخالص في محبة الوطن والتالحم؛ من أجل تطــوره وازدهاره، وأن هذه المواقف 

تشكل أساسا محوريا في أركان البنيان الحضاري الراسخ الذي قامت عليه أسس النهضة في البحرين.

الشــكر  عميــق  عــن  ســموه  وأعــرب 
والتقديــر ألبنــاء شــعب البحريــن علــى 
مــا أبــدوه مــن مشــاعر تجاه ســموه وما 
عبــروا عنه مــن محبة خالصة من خالل 

االحتفــاالت والفعاليــات الشــعبية التــي 
أقيمت في مختلف مناطق البحرين.

وقــال ســموه: “إن هذه المشــاعر النبيلة 
وقيــم  المحبــة  روابــط  عمــق  تجســد 

الوفــاء التي يتســم بها شــعب البحرين، 
وتعــزز مــن عزمنا علــى بــذل المزيد من 
الجهــود للنهوض بالمســؤولية الوطنية؛ 
مــن أجــل رفعــة الوطــن وازدهــاره فــي 

البــالد  لعاهــل  الحكيمــة  القيــادة  ظــل 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 

آل خليفة”.
وأكد سموه أن مملكة البحرين أنعم هللا 
عــز وجــل عليهــا بنعمــة وثــروة عظيمــة 
عــن  ســموه  معربــا  شــعبها،  أبنــاء  هــي 
اعتــزازه بالفيض المتدفق من المشــاعر 

التي أبداها الجميع، والتي كانت زاخرة 
بالمحبة وتركت أثرا غاليا في النفس.

وقــال ســموه: “إن غايــة كل عمل وجهد 
نقوم بــه هو صالح الوطن والمواطنين، 
وأن تحقيق ما يتطلع إليه أبناء البحرين 
صــدارة  فــي  المســتويات  كل  علــى 

أولوياتي ومسؤولياتي”.

أميركا: جهود بحرينية لمواجهة إرهاب إيران
المنامة - وزارة الخارجية

الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر  شــارك 
آل  محمــد  بــن  أحمــد  بــن  خالــد 
الدولــي  المؤتمــر  فــي  خليفــة 
لدعــم األمن والســالم في الشــرق 
األوســط الــذي انعقــد أمــس فــي 
مدينــة وارســو بجمهوريــة بولندا 
رئيــس  نائــب  بحضــور  وذلــك 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 

مايك بنس.
وقد أشاد بنس بالجهود الملموسة 
التي تقوم بها مملكة البحرين في 
مواجهــة إرهــاب إيــران والســيما 
الخطيــرة  تهديداتهــا  يخــص  مــا 

للمالحة الدولية.

وزير الخارجية لدى  مشاركته في المؤتمر الدولي لدعم األمن والسالم في الشرق األوسط

افتتاح مصنع الطوب العازل لتقنين استهالك الطاقة

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى
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ــي ــات ــوي أول صــــدارة  فــي  الــشــعــب  تــطــلــعــات  تحقيق  الــــــوزراء:  ــس  ــي رئ ســمــو 

جانب من حفل افتتاح مصنع الطوب

العبو ذوي العزيمةنوح العين تغادرالحل السياسي في سوريادعم مسرعات األعمالحل لفرشات جدحفص
صرح رئيس لجنة الخدمات والمرافق  «

العامة بمجلس أمانة العاصمة 
محمد آل عباس بأن اللجنة عقدت 

اجتماعها الثامن اإلثنين الماضي 
بحضور أعضاء اللجنة، وناقشت 
اللجنة إيجاد حل لفرشات سوق 

جدحفص بأسرع وقت.

طرح صندوق العمل “تمكين”  «
في جلسة مجلس المناقصات 

والمزايدات أمس مناقصة برنامج 
دعم مسرعات األعمال بنحو 

657 ألف دينار. وفتح مجلس 
المناقصات، أمس، 22 مناقصة 

تابعة لـ 15 جهة حكومية.

قال الرئيس التركي رجب  «
طيب أردوغان، بعد قمة بشأن 

سوريا مع نظيريه اإليراني 
والروسي أمس الخميس، إن 

آمال التوصل إلى حل سياسي 
للصراع السوري أقوى اآلن من 

أي وقت مضى.

غادر مسرح أوال، يوم  «
األربعاء 13 فبراير 2019، 

متجًها إلى الشارقة 
للمشاركة في مهرجان 

الشارقة المسرحي الدولي 
في نسخته الثالثة الذي 

تنظمه دائرة الثقافة.

يشارك في بطولة  «
فزاع الدولية الحادية 
عشرة أللعاب القوى 

11 العًبا والعبة من 
ذوي العزيمة في 

لعبة ألعاب القوى رمي 
وقوف وجلوس وجري و لعبة الجري على الكراسي المتحركة.
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المنامة - بنا
اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
بــن عيســى آل خليفــة، بحضــور رئيــس  حمــد 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان آل خليفــة، وولي العهد نائــب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، فــي قصر الصخير أمــس، كبار أفراد 
علــى  للســالم  الكريمــة؛ وذلــك  المالكــة  العائلــة 
جاللته بمناســبة الذكرى السنوية الثامنة عشرة 
كمــا  الوطنــي،  العمــل  ميثــاق  علــى  للتصويــت 
تفضــل جاللته بحضور ســمو ولي العهد برعاية 

حفــل “ميثــاق مــن ذهــب”، الذي أقيــم أمس في 
صرح ميثاق العمل الوطني؛ بمناســبة مرور 18 
عاًما على التصويت على ميثاق العمل الوطني.

العمــل  اللقــاء أن ميثــاق  وأكــد جاللتــه خــالل 
الوطنــي بمبادئــه الشــاملة شــكل انطالقة مهمة 
ومحطــة مضيئــة فــي تاريــخ مملكــة البحريــن 

الحديــث، وجــاء كخير حاضــن للحريات وخير 
راع لحقوق اإلنســان، معــزًزا النموذج البحريني 
باحتضانــه  اإلنســاني  التعايــش  فــي  الرائــد 
والثقافيــة. وأشــار جاللتــه  الفكريــة  للتعدديــة 
إلــى أن ثوابــت ميثــاق العمــل الوطنــي بروحهــا 
دافًعــا  ســتظل  الواعــدة،  ورؤيتهــا  المتجــددة 

خيــر  أجــل  مــن  والتطويــر  البنــاء  مــن  للمزيــد 
أجيالهــا  ومســتقبل  العزيــز  وشــعبها  البحريــن 

القادمة.
إلــى ذلك قــال جاللته خالل االحتفــال بـ”ميثاق 
الذهــب” إنــه لمــن دواعــي الســرور واالعتزاز أن 
يخصــص حفلنــا هذا، ألعــرب لكم شــخصًيا عن 

شــكري الخالــص وتقديري العميــق، إلنجازاتكم 
الرفيعــة والمجســدة لجوهر “الــروح البحرينية” 
الوثابة للمجد وللســمو بوطنهــا، وأعرب جاللته 
عــن الفخر بقدرة أبناء وبنــات البحرين بتحدي 
الصعــاب وتحويلها إلى إنجازات تضيء ســماء 

الوطن.

جاللة العاهل يشمل برعايته الكريمة حفل ميثاق الذهبجاللة الملك يستقبل بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة 

جاللــة العاهــل: فــي “عــام الذهــب” أبنــاء البحريــن تحــدوا الصعــاب وحولوهــا إنجــازات

“الميثاق” انطالقة لمرحلة جديدة احتضنت الحريات ورعت الحقوق
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة بحضــور رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، في قصر 
الصخيــر أمــس، كبــار أفراد العائلــة المالكة الكريمة؛ وذلك للســالم على جاللته بمناســبة الذكرى 

السنوية الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.

لصاحــب  الســامي  المقــام  إلــى  الجميــع  ورفــع 
الجاللــة، أصــدق التهانــي والتبريــكات وأطيــب 
التمنيــات بهــذه المناســبة العزيــزة، معبرين عن 
بالــغ الفخــر واالعتــزاز بمــا حققتــه المملكــة في 
ظل القيادة الحكيمة لجاللة الملك من إنجازات 
شــاملة ورائــدة فــي جميع المجاالت السياســية 
واالجتماعيــة  والثقافيــة  واالقتصاديــة 
بمكانــة  تحظــى  جعلتهــا  والتــي  والتعليميــة، 
متقدمــة بيــن دول العالــم، مشــيدين بالجهــود 
أجــل االرتقــاء بعالقــات  مــن  الطيبــة لجاللتــه 
المملكة مع مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، 
المحافــل  فــي  المشــرفة  مواقفهــا  وترســيخ 
الدوليــة وتعزيــز دورهــا الريــادي فــي محيطهــا 
العربي والدولي، ضارعين إلى المولى ســبحانه 
وتعالى أن يحفظ العاهل ويسدد خطاه ويديم 
على جاللته موفور الصحة والســعادة لمواصلة 
قيــادة مســيرة النهضــة والتنميــة والتطور التي 

تشهدها البحرين في عهده الزاهر.
وبادلهــم  بالجميــع  الجاللــة  صاحــب  ورحــب 
عــن  معرًبــا  العزيــزة،  المناســبة  بهــذه  التهنئــة 
شكره وتقديره على مشاعرهم الوطنية النبيلة 

ودعواتهم الطيبة في هذه الذكرى المجيدة.
التاريخــي  اليــوم  هــذا  فــي  واســتذكر جاللتــه 
البحريــن  لشــعب  الصادقــة  الوطنيــة  الوقفــة 
علــى  وتوافقــه  إرادتــه  عــن  والمعبــرة  الوفــي، 
كانــت  الوطنــي، والتــي  العمــل  ثوابــت ميثــاق 
انطالقــة لمرحلــة جديــدة مــن مســيرة النهضــة 
الشــاملة وفــق رؤيــة تعتمد النهــج الديمقراطي 

خياًرا للتطوير والتحديث والتقدم الحضاري.
وأكــد جاللتــه أن ميثاق العمــل الوطني بمبادئه 
الشــاملة شــكل انطالقة مهمــة ومحطة مضيئة 
فــي تاريــخ مملكــة البحريــن الحديــث، وجــاء 
لحقــوق  راع  وخيــر  للحريــات  حاضــن  كخيــر 
الرائــد  البحرينــي  النمــوذج  معــزًزا  اإلنســان، 
للتعدديــة  باحتضانــه  اإلنســاني  التعايــش  فــي 
أن  إلــى  جاللتــه  وأشــار  والثقافيــة.  الفكريــة 
ثوابت ميثاق العمل الوطني بروحها المتجددة 
ورؤيتها الواعدة، ستظل دافًعا لمزيد من البناء 

وشــعبها  البحريــن  خيــر  أجــل  مــن  والتطويــر؛ 
العزيز ومستقبل أجيالها القادمة.

وأعــرب جاللــة الملــك عــن اعتزازه بعطــاء أهل 
البحريــن فــي مختلف مجــاالت العمــل الوطني 
ومــا يقومــون بــه من دور مهم فــي تعزيز ريادة 
المملكــة على المســتويات كافة، مؤكــًدا جاللته 
محــور  دائًمــا  ســيظل  البحرينــي  المواطــن  أن 

التنمية الوطنية وغايتها األولى.
وبعــد تــالوة آي من الذكر الحكيــم، ألقى عريف 

الحفل الكلمة التالية:
ســيدي صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 

آل خليفة حفظكم هللا ورعاكم...
نلتقي اليوم في كنف جاللتكم في هذا التقليد 
الســامي الــذي دأب جاللتكــم كل عــام علــى أن 
يجعلــه لقــاء للعائلــة المالكــة الكريمــة بمناســبة 
14 فبرايــر وهو يوم الميثــاق الوطني واقتراب 
المملكــة الغاليــة وشــعبك الوفــي مــن االحتفال 

بمرور 20 عاًما على حكم جاللتكم الزاهر.
إن هذه المناســبة العزيزة الغالية على قلب كل 
بحرينــي وبحرينيــة قــد ألهمــت مركــز البحرين 
والطاقــة  والدوليــة  اإلســتراتيجية  للدراســات 
“دراســات” باالســتئذان مــن جاللتكــم إلصــدار 
بعنــوان  التاريخــي  الحــدث  هــذا  حــول  كتــاب 
“عقــدان مزهران”. وخص وزير الديوان الملكي 
العامــر الشــيخ خالد بن أحمــد آل خليفة بأبيات 
شــعرية بعنــوان “عهــدك يــا حمــد” لهــذا الكتــاب 
فــواز  بإلقائهــا  وتشــرف  غالفــه.  وتصــدرت 
الشروقي. ثم تشرف رئيس مجلس أمناء مركز 
والدوليــة  اإلســتراتيجية  للدراســات  البحريــن 
والطاقــة “دراســات” الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد 
آل خليفــة بإلقــاء كلمة بهذه المناســبة الوطنية 
الخالــدة، مســتأذنا بإهداء الكتــاب ولوحة فنية 

خاصة لجاللة الملك، هذا نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

ســيدي صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، ملــك مملكــة البحريــن حفظكــم هللا 

وأعز ُمْلككم..
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر..
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهد نائــب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء..
أصحاب السمو والمعالي

الحضور الكريم
السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته..

سيدي الوائلي
الذي قهر العدى، وأْبصر المدى..
فخُر الخليفة، ومجٍدد روجها..

سيدي صاحب الجاللة
إن والءنا لكم، قول وعمل، وتنفيذ لألمر.

أقف اليوم بيَن َيَدْي جاللتكم ُمستأذًنا بالتهنئة، 
“عقــدان  كتــاب  الكريمتيــن،  ليديكــم  رافًعــا 
زهران”. اســتجابة ِمن مركز البحرين للدراسات 
“ِدراســات”  والطاقــة  والُدَوليــة  اإلســتراتيجية 

ألمر جاللتكم السامي، بتدوين وتوثيق المنجز 
الــذي جعــل ِمْن مملكــة الحب فــي البحرين في 
عهدكــم الميمون الزاهر مملكــة للعمل واإلنجاز، 

ومملكة التمّيز واالعتزاز.
لقــد أمُرُتــم يا ســيدي أن تكون ذاكــرة البحرين، 
ذاكــرًة ُمَدّونــة لتحصيــن الحقيقة، وتلغــَي َوُهَم 
ومنــارًة  ُقــدوًة  ولِتكــون  والتأويــل  التحريــف 
لألجيــال القادمــة تبنــى علــى الُمْنَجــز وتباهــي 
دوًمــا برؤيتكــم يــا صاحب الجاللــة حين أمرتم 

فأنجزنا وأشرتم فحققنا.
نتشــرف  مزهــران  عقــدان  هــذان  ســيدي... 
بتوثيقهمــا محاولــة متواضعــة لــن تفــي عظيــم 
تحقيــق  مــن  إليــه  تصبــون  ومــا  إنجازاتكــم 

مستقبل مشرق للبحرين.
ســيدي... بضوئكم األول أبصرنا دروبنا وحققنا 
مــا رضيتــه لنا، فكانــت القوات المســلحة الدرع 

والحمايــة بعــد أن كان العلــم في أول مدارســنا 
هدايــة جاءت تنميُتنــا االقتصادية رؤية وغاية 
عهد علينا أن يكون أمًركم دليلنا ونْصَب أعيننا 
لتظل بحرينكم، بوابة األمة وقلعتها الحصينة.

فالبحريــن خالدة، أواًل ودائًما، في قلوب جندك 
فيهــا  مجــال  ال  الجاللــة،  يــا صاحــب  وأبنائــك 
لطامــع أو متربــص لَيْنَفذ عبَرها إلــى قلب األمة 
فهــذه المملكــة التــي أسســتموها علــى التقــوى، 

والتسامح والمنعة، ستظل شامخة راسخة.
ُتقبــل وال ُتدِبــر... َتِكر وال تفر... ُتصد وترّد على 

كل من رماها بـشّر
العروبــة هويتهــا، واإلســالم الســمح المتســامح 

ِدينها.
نســأل هللا تعالــى أن يظللكــم بظّلــه وأن َيَهُبكــم 
ِمــن َلُدْنــُه الحكمة، واإليمان، والقدرة إنه ســميع 

ُمجيب.

بعــد ذلــك تشــرف الشــيخ عبــدهللا بــن أحمد آل 
خليفــة، رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز البحريــن 
والطاقــة  والدوليــة  اإلســتراتيجية  للدراســات 
مزهــران”  “عقــدان  كتــاب  بتقديــم  “دراســات” 
الــذي أعــده المركــز. وأعــرب جاللــة الملــك عــن 
شــكره وتقديــره على هذا الكتــاب القيم، منوًها 
بالجهــود الطيبــة التــي يبذلها المركز في ســبيل 
تحقيــق  بهــدف  والبحــوث  الدراســات  إعــداد 
كل األهــداف المنشــودة. كمــا أقيمــت العرضــة 

البحرينية بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
فــي  بجولــة  الجاللــة  صاحــب  قــام  ذلــك  بعــد 
حيــث  المناســبة،  بهــذه  أقيــم  الــذي  المعــرض 
شــاهد جاللته والحضور شــجرة العائلة المالكة 
الكريمــة. وأعــرب جاللتــه عــن شــكره وتقديــره 
للقائميــن علــى هــذا المعــرض متمنيــا لهــم دوام 

التوفيق والسداد.

المنامة - بنا

الميثاق محـطـة مضيئـة فـــــي تاريـخ البحريـن الحـديـث
ــي ــان ــس ــش اإلن ــاي ــع ــت ــك يــؤكــد أن الــمــمــلــكــة نـــمـــوذج رائــــد فـــي ال ــل ــم ــنجــالــة ال ــوط ــر ال ــي ــاء مـــن أجـــل خ ــن ــب ــد مـــن ال ــزي ــم ــة ســتــظــل دافـــعـــا ل ــوي ــن ــس ــرى ال ــذكـ الـ

المواطن البحريني سيبقى دائما محور 
التنمية الوطنية وغايتها األولى

النهج الديمقراطي سيكون خيارا 
للتطوير والتحديث والتقدم الحضاري
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جاللة الملك مستقبال بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة



أبناء وبنات البحريـن قـادرون علـى تحويـل الصعــــــــــاب إلــــى إنجـــازات تضـــيء سمـــاء المملكــة
يســعدنا أن نشــهد نهضة رياضية وشبابية ونشــكر ناصر بن حمد على مســاعيه المخلصةجاللة الملك يحضر حفل “ميثاق من ذهب” بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني
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تفضل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فشمل برعايته الكريمة، 
بحضور ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، حفل “ميثاق من ذهب”، الذي أقيم أمس في صرح 

ميثاق العمل الوطني؛ بمناسبة مرور 18 عاًما على التصويت على ميثاق العمل الوطني.

فــي  كان  الملــك،  جاللــة  وصــول  ولــدى 
لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  االســتقبال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة 
بــن حمــد آل خليفــة، والنائــب األول لرئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ 
بــن حمــد آل خليفــة، حيــث اســتقبل  خالــد 
جاللتــه بالترحيــب والهتــاف مــن قبــل طلبة 

المدارس.
واطلــع جاللــة الملــك فــي بدايــة الحفل على 
معــرض الفنــان البحرينــي عبــاس الموســوي 
الذي أقامه بمناســبة االحتفــال بـ “ميثاق من 
ذهب”، إذ قدم الفنان إلى جاللة الملك شرًحا 
عــن هــذه األعمــال التــي تتنــاول اإلنجــازات 
الرياضيــة التــي حققهــا ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمــد آل خليفــة، وســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة وإنجــازات أبطــال المملكــة 
إعجابــه  عــن  جاللتــه  وأعــرب  الرياضييــن. 
الفنــان  دور  مؤكــًدا  الفنيــة،  األعمــال  بهــذه 
البحرينــي فــي توثيــق مثــل هــذه اإلنجازات 
الرياضية وترجمتها إلى أعمال فنية، متمنًيا 
جاللته للفنان عباس الموســوي كل التوفيق 

والسداد.
وبــدأ الحفل بعزف الســالم الملكي، ثم تالوة 

عطرة من آيات الذكر الحكيم.
قصيــًرا  فيلًمــا  الجميــع  شــاهد  ذلــك  بعــد 
تنــاول أهم المحطــات الحضاريــة والوطنية 
المضيئــة واإلنجــازات الرائــدة التــي حققتها 
المملكــة وشــعبها الكريــم علــى الصعــد كافــة 

منذ إقرار ميثاق العمل الوطني.
ثــم تفضــل جاللة الملــك بإلقاء كلمة ســامية 

بهذه المناسبة العزيزة، فيما يلي نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصالة والسالم على رسول هللا 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

أصحاب السمو والمعالي والسعادة..
الحضور الكريم..

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
هــا نحــن نفــي بوعدنــا لكــم ونلتقــي بكم في 
هذه المناســبة الخاصة والمتزامنة مع ذكرى 
التوافق على ميثاق العمل الوطني بإجماعه 
اإلرادة  عــن  معبــًرا  جــاء  الــذي  التاريخــي، 

فــي  الوفــي  لشــعبنا  الحــر  والقــرار  الصلبــة 
تشكيل مستقبل الوطن واستمرار نهضته.

أن  واالعتــزاز  الســرور  دواعــي  لمــن  وإنــه 
يخصــص حفلنــا هــذا، ألعــرب لكــم شــخصًيا 
العميــق،  وتقديــري  الخالــص  شــكري  عــن 
لجوهــر  والمجســدة  الرفيعــة  إلنجازاتكــم 
“الــروح البحرينيــة” الوثابــة للمجــد وللســمو 
بوطنهــا، فــكان لكم، في عام الذهب، الســبق 
وكمــا  األداء..  فــي  واإلبــداع  العطــاء  فــي 

وعدتم أنجزتم.
ويســعدني كأب محــب لكــم جميًعا، أن أبارك 
جــاء  الــذي  نجاحكــم  ودوام  ســعيكم  لكــم 
أبنــاء  قــدرة  علــى  ومؤكــًدا  بتميــزه،  متألًقــا 
وبنــات البحريــن بتحدي الصعــاب وتحويلها 
كمــا  الوطــن.  إنجــازات تضــيء ســماء  إلــى 
نجــد فــي لقائنا هــذا، خير فرصــة لتحية كل 
مــن عمــل معكم ومــن أجلكــم “بنهــج الفريق 
الواحــد” لتحويــل حلــم التفوق إلــى حقيقة. 
هــذه  لبلــوغ  موقعــه،  فــي  كل  لهــم،  فشــكًرا 

النتائج المفرحة في كافة ميادين الوطن.
وهنــا أتوجه مجدًدا بالشــكر واالمتنان البننا 
العزيز صاحب الســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
الشــأن  لتنميــة  األول  الراعــي  خليفــة،  آل 
الرياضــي فــي مملكــة البحريــن، علــى أدائــه 
المشــّرف وعلى ُحســن متابعته لمسؤولياته، 
البحرينيــة  الرياضــة  تقــدم  يضمــن  بمــا 
أن  ويســعدنا  الشــبابي.  بالقطــاع  واالرتقــاء 
نشهد نتيجة لذلك “نهضة رياضية وشبابية”، 
ونسأل هللا أن يوفقه في مساعيه المخلصة 
لمســاندة شــباب الوطــن فــي انطالقتــه نحو 

مستقبله الواعد.
فــي كل  الكريــم، تمكــن مجتمعنــا  الحضــور 
األوقــات أن يحافــظ علــى نســيجه الواحــد 
بقيمــه النبيلــة وبســمات اإلنســان البحرينــي 
المتحضــر، المعــروف بدماثــة خلقــه وســعة 
خدمــة  فــي  وإخالصــه  وبالتزامــه  أفقــه، 
وهــذه  وهويتــه،  بإرثــه  والفخــور  وطنــه، 
هــي “الشــخصية البحرينيــة األصيلــة” التــي 
نريــد لهــا أن تواصــل في تألقهــا وتفوقها من 
أجــل “بحريــن المســتقبل”، فلنعمــل جاهدين 
بالحفاظ عليها ونحصن بها سياجنا الوطني.

وفي الختام، نكرر لكم شكرنا وتقديرنا على 
كريم سعيكم، مباركين لكم فوزكم الذي جاء 
بهمــة األبطــال، وندعــو هللا بــدوام نجاحــات 

الوطــن علــى يــد أبنائــه الذيــن نحــرص علــى 
أن تتــاح أمامهــم كافــة الفرص والتســهيالت 
للوصول إلى قمة العطاء، “بإصراٍر وعزٍم من 

ذهب”.
وبهــذه المناســبة الكريمــة فإننــا نرفــع أكــف 
يحفــظ  بــأن  وعــال،  جــل  للمولــى  الضراعــة 
شــبابنا وفتياتنــا، ويوفقهــم لمــا فيــه الخيــر 
والصــالح لوطنهــم، وأن يجعلهــم صالحيــن 
ُمصلحيــن، وأن يحقــق علــى أيديهــم التقدم 
والتطــور واالزدهــار، والمزيد مــن اإلنجازات 

إنه سميع الدعاء.
بالدكــم،  رفعــة  بجهودكــم  ودامــت  دمتــم 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بعدهــا ألقــى ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 

خليفة كلمة قال فيها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة ملــك البــالد المفــدى 

حفظكم هللا ورعاكم..
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائد 
األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

الموقر حفظكم هللا ورعاكم..
المعالــي  وأصحــاب  الســمو  أصحــاب 

والسعادة..
السيدات والسادة..

الحضور الكرام..
وأبطال مملكة البحرين..

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
يشــرفني بدايــة وأصالــة عــن نفســي ونيابــة 

عــن المنجزيــن من أبنــاء مملكــة البحرين أن 
نرفــع إلى مقام جاللتكم أســمى آيات الشــكر 
والتقديــر على تشــريف جاللتكم لهذا الحفل 
الــذي يصادف الذكرى الثامنة عشــرة لميثاق 

العمل الوطني.
فــي مثــل هــذا اليــوم التاريخي، شــهد العالم 
بــزوغ نجم ميثــاق العمل الوطنــي في رهان 
أب على الوعي الوطني ألبنائه وبناته وعقد 
وفــاء وبيعــة حاكــم ومحكــوم، فــي ســابقة 
دســتورية ســمع الكون صداها وفهم الجميع 
مــدى تماســك البحرينييــن بمليكهــم وقائــد 
مسيرتهم الذي قاد المملكة للرخاء والتقدم.

ومنذ ذلك الحين وإلى وقتنا الحالي دائما ما 
كنا نستلهم من أقوال جاللتكم بأن البحرين 
غنيــة بأهلهــا وأن البحريني معدنه من ذهب 

وانتمــاءه  وتحضــره  وعيــه  علــى  والرهــان 
واعتــزازه بمجتمعــه المدنــي الناضــج وحبــه 

للمثابرة واإلنجاز.
الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة  ســيدي 
انطالقــة  2001 شــهدتم  عــام  فــي  المفــدى، 
يــا  فراهنتــم  الوطنــي  العمــل  ميثــاق  فكــرة 
صاحــب الجاللــة علــى شــعبكم الوفــي مــن 
أجــل االنطالقــة نحو بنــاء البحرين الحديثة 
كما فوض شــعب البحريــن جاللتكم تفويًضا 
مطلًقا لقيادة المســيرة نحو آفاق من التقدم 
والرخاء وإرساء األمن والعدالة االجتماعية 

بين جميع أبناء الوطن.
وبعــد التصويت على ميثــاق العمل الوطني 
بأغلبيــة شــعب البحريــن بــدأت المملكــة في 
رحلــة البنــاء والتحديث والســير على تنفيذ 
مختلــف  فــي  والتقــدم  للنهــوض  الرؤيــة 
مبــادئ  مــن  البحريــن  ولتنطلــق  المجــاالت، 
البيئــة التنافســية العادلــة المنفتحــة والتــي 
تحتوي المتميزين وتغرس فيهم اإلحساس 
بالمسؤولية الوطنية وتبعث فيهم اإليجابية 
والمغامــرة والمثابرة واإلصرار على التحدي 
وروح التحضر المســتمر وصواًل إلى تحقيق 
مملكــة  وبنــات  بأبنــاء  والفخــر  اإلنجــازات 
البحريــن أمــام مــرأى ومســمع جميــع العالم، 
هــو  اإلنجــاز  بــأن  اإليمــان  ّرســخ  وكذلــك 
األساس الوحيد ألهل مملكة البحرين الذين 

ال يرضون بدياًل عنه.
سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى 
فــي عــام 2018 جــاءت اســتجابة المحبيــن 
مــن أبناء وبنات البحرين فــي قمتها ليكون 
عاًمــا خالًصا ومحفوًفــا باإلنجازات الكبيرة، 
حيــث وقفنــا في مطلــع العــام المنصرم بين 
عــام  بإطــالق  اإلذن  ألخــذ  جاللتكــم  ّيــدي 
2018 باســم “الذهــب فقــط”، ولــوال هللا ثــم 
دعــم جاللتكــم لمــا توصلنا لإلنجــازات التي 
تحققــت، والتــي تعــد األكبــر بتاريــخ مملكة 
البحرين، حيــث حقق 236 مواطنا بحرينيا 
251 إنجازا على جميع األصعدة باختالفها، 
ونبقــى مقصريــن أمــام مــا يتــم تقديمه من 
دعــم جاللتكم الالمنتهــي ألبنائكم وبناتكم، 
وهــذا مــا يجعلنا نخوض الصعــاب من أجل 
ازدهــار المملكة والظهور بالشــكل المشــرف 

في جميع المسابقات والمحافل الدولية.
وال شــك بأن ميثــاق العمل الوطني أساســه 
ترســيخ وإدمــاج مكونات المجتمــع المدني 
البحرينــي، والذي عكس بــكل فخر واعتزاز 
أجمــل صــور اللحمــة الوطنيــة بيــن القيــادة 
والشعب ليضع األساس القوي نحو االنتقال 
بمملكــة البحريــن إلى صفحات مشــرقة في 
تاريخها التليد، ونحمد هللا حمًدا كثيًرا بأن 
المواطــن البحريني يمتلك صفات وســمات 
متميــزة، والتــي اكتســبها تباًعــا مــن اآلبــاء 
واألجــداد وهــي الســمة الغالبــة عليــه فنجد 
مــع  والتواضــع،  للوطــن،  واالنتمــاء  الــوالء 
التحلــي بالثقة بالنفس، واإلصرار والتحدي 
لتحقيــق  والشــغف  والعزيمــة  والمثابــرة 
اإلنجــاز. حتــى جعلتــه يســير بخطــى ثابتة 
نحو اإلنجاز ليثبت بكل جدارة واســتحقاق 
بأنــه بقــدر المســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه 

كفرد منتج ومنجز.
الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة  ســيدي 
المفــدى فــي هــذه المناســبة الميمونــة وفي 
أســماء  فيــه  حفــرت  الــذي  المــكان  هــذا 
الوطنــي  العمــل  ميثــاق  علــى  الموقعيــن 
يقــف ّحــول جاللتكــم أبنــاء وبنــات مملكــة 
البحرين المنجزين الذين رفعوا اسم مملكة 
البحريــن عالًيا وحققوا المركز األول بّشــتى 
المجــاالت، وقد كانوا خيــر ممثلين لوطنهم 

المنامة - بنا

أمام العالم.
ونعاهد جاللتكم بأن نستمر ببذل المزيد من 
الجهد والعطاء لرفعة راية الوطن، والســعي 
نحــو تحقيق المركز األول بشــتى المجاالت، 
على المستوى اإلقليمي والدولي، مستلهمين 
ذلــك من مشــروع جاللتكــم الناجح، وتقديم 
اإلنجــازات عرفاًنــا وإجالاًل من أبنــاء الوطن 
الجاللــة  يــا صاحــب  يملــك  فمــن  لقائدهــم. 

ميثــاق عمــل ويجــد أمامــه مشــروًعا ناجًحــا 
وعظيًمــا أوجــد البيئــة التنافســية الشــفافة، 
وإذا كان الفــرد لديــه الشــغف وحــب اإلنجاز 

فيجب أن ال يقبل إال برفع الراية عالًيا.
ختامــا: نبــارك لجاللتكم هذا الشــعب المنجز 
ســبيل  فــي  والنفيــس  الغالــي  قــدم  الــذي 
رفعــة رايــة مملكــة البحرين وتجديــد البيعة 
لجاللتكــم لتكــون المملكة فــي الطليعة دائما 

وتقديــًرا ودافًعا لكل منجــز وحافًزا لألجيال 
القادمــة، نلتمس من جاللتكــم إصدار أمركم 
الســامي بإطــالق “ميثاق مــن ذهب”؛ ليصبح 
هــذا اليــوم تكريًما لكل من ســاهم برفع راية 
مملكــة البحريــن بتحقيــق المركــز األول فــي 
جميع األصعدة اإلقليمية والدولية بكل عام.
وكذلــك نلتمس من جاللتكم تدشــين ســجل 
المنجزين الذين ســوف يخلد أسماء أبنائكم 

المنجزيــن بمــا حققــوا مــن إنجــازات باســم 
مملكة البحرين.

داعيــن هللا بــأن يمن علــى جاللتكم بالصحة 
والعافيــة وبالعمــر المديــد، أدامكــم هللا عــًزا 
وذخًرا لشــعبكم المخلص، وحفظكم هللا من 
كل ســوء ومكــروه، وســدد هللا خطاكــم لمــا 

يحبه ويرضاه.
والسالم وعليكم ورحمة هللا وبركاته.

أصحــاب  أســماء  عــرض  تــم  ذلــك،  بعــد 
اإلنجــازات علــى شاشــات العــرض، لتســليط 
الضــوء علــى إنجازاتهــم؛ تقديــرا لعطاءاتهم 
وخدماتهــم الجليلــة التــي قدموهــا للوطــن 

العزيز في مختلف القطاعات.
ثــم تم تقديم أوبريت غنائي بعنوان “ميثاق 
مــن ذهــب” وهــو مــن كلمــات الشــاعر عــارف 
وتلحيــن  ســلمان  يونــس  والشــاعر  الهاشــل 

الفنــان أحمــد الهرمــي وأداء الفنانيــن راشــد 
الماجد وراشــد حنظل بمصاحبة طلبة وزارة 

التربية والتعليم.
ناصــر  الشــيخ  ســمو  تشــرف  ذلــك،  وعقــب 
بــن حمــد آل خليفــة بتقديــم هديــة تذكارية 
إلــى صاحــب الجاللة الملــك بهذه المناســبة، 
والتقطــت الصور التذكارية لجاللة الملك مع 

أبطال البحرين.

إنجازاتكم الرفيعة 
جسدت جوهر الروح 

البحرينية الوثابة للمجد 
وللسمو بوطنها

كان لكم في “عام 
الذهب” السبق في 
العطاء واإلبداع في 

األداء وكما وعدتم أنجزتم

لنعمل جاهدين بالحفاظ 
على الشخصية البحرينية 

األصيلة ونحصن بها 
سياجنا الوطني

نعاهد جاللتكم بأن 
نستمر ببذل المزيد 

من الجهد والعطاء 
لرفعة راية الوطن

ناصر بن حمد: 236 
بحرينيا حققوا 251 

إنجازا على جميع 
األصعدة بالعام 2018

تدشين سجل يخلد 
أسماء األبطال 

الذين حققوا إنجازات 
باسم البحرين



أكــد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
أن  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
شعب البحرين بمواقفه األبية يجسد أرقى 
قيــم التفاني واإلخــاص في محبة الوطن 
وازدهــاره،  تطــوره  أجــل  مــن  والتاحــم؛ 
وأن هــذه المواقف تشــكل أساســا محوريا 
فــي أركان البنيان الحضاري الراســخ الذي 

قامت عليه أسس النهضة في البحرين.
وأعرب ســموه عــن عميق الشــكر والتقدير 
إلــى أبنــاء شــعب البحريــن علــى مــا أبدوه 
مــن مشــاعر تجــاه ســموه ومــا عبــروا عنــه 
مــن محبــة خالصــة مــن خــال االحتفاالت 
فــي  أقيمــت  التــي  الشــعبية  والفعاليــات 

مختلف مناطق البحرين.
النبيلــة  المشــاعر  هــذه  “إن  وقــال ســموه: 
تجســد عمــق روابــط المحبة وقيــم الوفاء 
التــي يتســم بهــا شــعب البحريــن، وتعــزز 
مــن عزمنــا علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود 
للنهــوض بالمســؤولية الوطنيــة؛ مــن أجــل 
رفعــة الوطــن وازدهــاره فــي ظــل القيــادة 
الحكيمــة لعاهــل البــاد  صاحــب الجالــة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة”.
وأكد سموه أن مملكة البحرين أنعم هللا عز 
وجل عليها بنعمة وثروة عظيمة هي أبناء 
شــعبها، معربا ســموه عن اعتــزازه بالفيض 
المتدفق من المشــاعر التي أبداها الجميع، 
والتــي كانــت زاخــرة بالمحبة وتركــت أثرا 

غاليا في النفس.
وقــال ســموه: “إن غايــة كل عمــل وجهــد 
نقــوم بــه هــو صالــح الوطــن والمواطنيــن، 
وأن تحقيــق مــا يتطلع إليه أبنــاء البحرين 
على كل المســتويات في صدارة أولوياتي 
ومســؤولياتي، فرضــا المواطــن هو الهدف 
األســمى الذي نعمل من أجله، وكلنا تفاؤل 
وثقــة فــي أن شــعب البحرين بمــا لديه من 

عزيمــة وإصــرار قــادر على تحقيــق المزيد 
من اإلنجاز”.

وأشــاد ســموه بما يوليه أبناء البحرين من 
حــرص والحفــاظ على ما يربــط بينهم من 
قيــم التواصــل والتقــارب التــي توارثوهــا 
جيــا بعــد جيل، وقــال ســموه: “إن عاداتنا 
وتقاليدنا البحرينية األصيلة تشكل ملمحا 
الشــعب  هــذا  معــدن  عــن  يعبــر  حضارًيــا 
وأن  بهــا،  نتمســك  أن  وعلينــا  وعراقتــه، 
نواصل غرسها في نفوس قادم األجيال”.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وجــدد 
كل  إلــى  ســموه  وتقديــر  شــكر  الــوزراء 
مــن ســاهم فــي تنظيــم هــذه االحتفــاالت 
والفعاليات والمشاركين فيها من مواطنين 
ومقيميــن، معبــًرا ســموه عــن امتنانــه لمــا 
شــهدته هذه االحتفاالت من كلمات حملت 

أرقى المشاعر الصادقة.

المنامة - بنا

الشعب يجسد أرقى قيم التفاني في محبة الوطن
ــر الـــمـــواطـــنـــيـــن ــره لـــمـــشـــاعـ ــ ــك ــ ــرب عــــن ش ــ ــع ــ ــس الـــــــــــوزراء ي ــ ــي ــ ــو رئ ــمـ سـ

	تحقيق	ما	
	يتطلع	إليه	أبناء	

البحرين	في		
صدارة	أولوياتي

كلنا	تفاؤل	بأن	
على	 الشعب	قادر	
تحقيق			مزيد	من	

اإلنجاز		

عاداتنا	األصيلة	
تشكل	ملمًحا	

حضارًيا	يعبر	عن	
معدن	الشعب
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سمو رئيس الوزراء قائد النهضة وصوت الحكمة
ــر الــــفــــرح والــــســــرور ــاعـ ــشـ ــت فـــيـــنـــا مـ ــثـ ــة بـ ــامـ ــنـ ــمـ حـــجـــيـــر:احـــتـــفـــالـــيـــة الـ

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة برقيــة شــكر وتقديــر مــن خلــف 

حجير، هذا نصها:

الملكــي  الســمو  ســيدي حضــرة صاحــب 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

حفظه هللا ورعاه

رئيس الوزراء الموقر 
وبركاتــه  هللا  ورحمــة  عليكــم  الســام 

وبعد،،،
فإنــه باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عن 
جمــوع المشــاركين باالحتفالية الشــعبية 
احتفــاالً  أقيمــت  التــي  المنامــة  ألهالــي 
ويشــرفني  يســعدني  ســموكم،  بســامة 
أن أرفع إلى مقام ســموكم الكريم أســمى 

آيــات الشــكر والعرفــان بإتاحــة الفرصــة 
لنــا بتنظيــم تلــك الفعالية بهذه المناســبة 
الطيبــة والبشــارة الســعيدة التــي اثلجت 
صدورنا جميعًا وبثت في نفوسنا مشاعر 
الفرح والســرور واالطمئنان على ســامة 
مجــد الوطن، قائــد النهضــة الحديثة في 
بلدنا الغالي وصوت الحكمة والعقل قائد 

مسيرة البناء والعطاء.

واننــا فــي هــذه المناســبة الطيبــة لنشــكر 
المولى عز وجل ونبارك ألنفســنا ولشعب 
البحريــن الوفــي واألمــة العربيــة بأكملهــا 
علــى مــا أنعــم بــه المولــى عــز وجــل على 
رئيس وزرائنا، ومهندس نهضتنا من نعمة 
الصحــة والعافيــة، القائــد العظيــم الــذي 
وهبــه المولــى عــز وجــل لشــعب البحرين 
فكــرس نفســه وصحتــه لوطنــه وتحمــل 

واســتقراره  وأمنــه  نهضتــه  ســبيل  فــي 
الكثير من الصعاب والتحديات.

شــعبكم  علــى  بغريــب  فليــس  ثــم  ومــن 
الوفــي ان يبادلكم الحب بالحب والوفاء 
بالوفــاء وان يعبــر عــن ســعادته الغامــرة 

بسامة سموكم حفظكم هللا.
ألنفســنا  بــل  لســموكم،  التهانــي  نكــرر 
بســامتكم داعيــن المولــى عــز وجــل أن 

يديــم عليكــم موفــور الصحــة والســعادة  
وأن يحفظكــم ويرعاكــم ويبقيكــم دومــًا 
وشــعبكم  لبلدكــم  وعــزًا  وســندًا  ذخــرًا 

الوفي.
ودمتم في رعاية هللا سالمين ،،،،

الداعي لسموكم بطول العمر 
خلف حجير

المنامة - بنا



المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشــؤون  األشــغال  وزيــر  اســتقبل 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام 
خلــف بمكتبــه ممثلــي الدائــرة السادســة 
هشــام  النائــب  المحــرق  محافظــة  فــي 
العشــيري وعضــو مجلس بلــدي المحرق 

فاضل العود. 
مــن  عــدد  بحــث  المقابلــة  خــال  وتــم 
باحتياجــات  المتعلقــة  المواضيــع 
الدائــرة السادســة فــي محافظة المحرق 
الرئيســة  الشــوارع  بتطويــر  والمتعلقــة 
داخــل الدائــرة وكذلــك تطوير المشــاريع 
بهــا  تعنــى  التــي  والبلديــة  الخدميــة 

الوزارة.
وقــدم النائــب والعضــو البلدي عــددا من 

الطلبــات المتعلقــة بالصيادين الهواة في 
المنطقة. 

وشــدد الوزير خلف علــى حرص الوزارة 
علــى تنفيــذ توجيهــات مجلــس الــوزراء 
الموقــر برئاســة صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الــوزراء الموقــر بالعمــل من أجــل توفير 
أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

من جانبه، أشــاد العشــيري بجهود وزارة 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمرانــي فــي تنفيذ المشــاريع الخدمية 
فــي عمــوم مملكــة البحريــن، والتطويــر 
الحاصل على صعيد المشــاريع الخدمية 

التي تقدمها.

خلف يبحث احتياجات سادسة المحرق

سمو الشيخ صباح األحمد سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة برقيــة شــكر جوابية مــن أمير 
دولــة الكويــت صاحــب الســمو صباح 
ا  ردًّ وذلــك  الصبــاح،  الجابــر  األحمــد 
على برقية ســموه المهنئة ألمير دولة 
الثالثــة  الذكــرى  بمناســبة  الكويــت 
عشــرة لتوليه مقاليد الحكم في دولة 

الكويت الشقيقة، هذا نصها:

صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بن سلمان آل خليفة حفظه هللا

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

ســموكم  برقيــة  بالتقديــر  تلقينــا 
بمناســبة  لنــا  تهانيكــم  المتضمنــة 

الذكــرى الثالثــة عشــر لتولينــا مقاليــد 
الحكم.

معربين لكم عن خالص الشكر على ما 
عبرتم عنه من طيب المشاعر وصادق 
الدعــاء بهــذه المناســبة، ومثمنين في 
الوقــت ذاته ما ضمنتموها من إشــادة 
وثنــاء بمــا حققتــه دولــة الكويــت من 
تنمويــة  ونهضــة  إنجــازات حضاريــة 
شــاملة، ســائلين البــاري جــل وعا أن 
يديــم علــى ســموكم موفــور الصحــة 
لمملكــة  يحقــق  وأن  العافيــة،  وتمــام 
الكريــم  وشــعبها  الشــقيقة  البحريــن 
المزيــد من التقــدم واالزدهار في ظل 
القيــادة الحكيمة ألخينــا جالة الملك 
حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة - 

ملك مملكة البحرين الشقيقة.

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
آل خليفــة برقيــة شــكر جوابيــة مــن 
إمبراطــور اليابــان جالــة االمبراطور 
ا على برقية التهنئة  أكيهيتو، وذلك ردًّ
التــي بعــث بهــا ســموه إليــه بمناســبة 
عيد مياده. وأعرب جالة إمبراطور 
اليابــان عــن خالــص شــكره وتقديــره 

لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
ــا  علــى مشــاعر ســموه الطيبــة، متمنيًّ
والســعادة  الصحــة  موفــور  لســموه 
ولمملكــة البحريــن المزيد مــن التقدم 
واالزدهــار. كمــا تلقــى صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء برقيــة شــكر 
وزراء  رئيــس  مــن  مماثلــة  جوابيــة 

اليابان شينزو آبي.

سمو رئيس الوزراء يتلقى 
شكر أمير الكويت

... وسموه يتلقى شكر إمبراطور اليابان
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مواصلة تطوير القطاع المالي والمصرفي

قـــوة الدفــاع في أعلى مراتــب الرقــي

ــة ــا الماليـ ــات التكنولوجيـ ــي خدمـ ــع فـ ــد التوسـ ــد يؤكـ ــي العهـ ــمو ولـ سـ

ــة والــــوحــــدات ــحـ ــلـ ــن األسـ ــ ــد عـــــــدًدا م ــق ــف ــت ــام ي ــ ــع ــ ــد ال ــائـ ــقـ الـ

أكــد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
مواصلــة  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
تطويــر القطــاع المالــي والمصرفــي فــي مملكــة 
الســتمرار  مؤسســاته  عمــل  وتعزيــز  البحريــن 
تحقيــق النجاحــات المتوالية لهــذا القطاع الذي 
أســهم بــدوره الفاعل في تأكيــد مكانة البحرين 
واالســتثمار  لألعمــال  وآمنــة  حاضنــة  كبيئــة 
وفق تشــريعات راســخة ومتطورة لهذا القطاع 

االقتصادي الحيوي.
جــاء ذلــك، لدى لقاء ســموه بقصــر الرفاع امس 
رئيــس مجلــس إدارة بنــك الخليــج الدولي عبد 
اإلدارة،  مجلــس  وأعضــاء  القــادر  العبــد  هللا 
الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  وزيــر  بحضــور 
الشــيخ ســلمان بــن خليفة آل خليفــة، ومحافظ 
مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، حيث 
نّوه سموه بأعمال بنك الخليج الدولي وتطوير 

خدماته انطاًقا من مملكة البحرين.
وأشــار ســموه إلى ما حققه بنك الخليج الدولي 
خال مســيرته من ابتــكار العديد من الخدمات 

وتنويع أدواته، منّوًها سموه في هذا الصدد إلى 
مواكبــة مؤسســات القطــاع المالــي والمصرفــي 
العاملــة فــي البحريــن مــع التحديــث المســتمر 
الــذي يشــهده هــذا القطــاع ومنهــا التوســع فــي 
خدمــات التكنولوجيــا الماليــة، الفًتا ســموه إلى 
أن الخدمــات الماليــة تقع ضمــن القطاعات ذات 
األولويــة انطاًقــا مــن ســعي المملكــة المســتمر 
نحــو تنفيــذ رؤيتهــا االقتصاديــة 2030، والبناء 

علــى مــا تــم تحقيقــه من نجاحــات كبيــرة على 
المستوى اإلقليمي والدولي في تقديم خدمات 

هذا القطاع.
المالــي  بالقطــاع  اعتــزازه  ســموه  أبــدى  كمــا 
أمــام  فــرص  مــن  أتاحــه  فيمــا  والمصرفــي 
أبنــاء مملكــة البحريــن للعمــل فــي هــذا القطــاع 
ــا  والوصــول إلــى مناصــب قياديــة فيــه، متمنيًّ
ســموه ألعمــال بنــك الخليج الدولــي كل توفيق 

ونجاح.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
بنــك الخليــج الدولــي عــن شــكرهم وتقديرهــم 
لصاحــب الســمو الملكي ولي العهــد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء، 
وما يبديه سموه من اهتمام في تطوير القطاع 
المالــي والمصرفــي، ومــا توليه مملكــة البحرين 

من اهتمام ودعم لهذا القطاع.

تفقــد القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير 
الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة عدًدا 
مــن أســلحة ووحدات قوة دفــاع البحرين، حيث 
اســتمع إلــى إيجاز عــن مراحل التطويــر والتقدم 
التــي تشــهدها تلك األســلحة والوحــدات، واطلع 
علــى مــدى التأهــب القتالــي واالســتعداد اإلداري 
والفنــي، وإجــراءات العمــل ضمن برامــج اإلعداد 
القتاليــة  الجاهزيــة  علــى  للوقــوف  والتدريــب 
واإلدارية الازمة. وأشــار القائــد العام لقوة دفاع 

البحريــن  دفــاع  قــوة  مســيرة  أن  إلــى  البحريــن 
الكبيــر  واالهتمــام  الدائمــة  الرعايــة  ظــل  فــي 
والتوجيهات السديدة من لدن عاهل الباد القائد 
األعلــى صاحــب الجالــة الملــك حمــد بن عيســى 
آل خليفــة، قــد تحققــت مــن خالهــا العديــد مــن 
اإلنجازات العسكرية الكبيرة. واكد أن قوة دفاع 
البحريــن قد غــدت بفضل مــن هللا تعالى وعطاء 
وبــذل رجالهــا، فــي أعلــى مراتب الرقــي ومدارج 

التطور في كافة المجاالت القتالية واإلدارية.

سمو ولي العهد لدى استقباله رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي

المنامة - بنا

الرفاع - قوة دفاع البحرين

أميركا: جهود بحرينية لمواجهة إرهاب إيران
وزيـــر الخارجيـــة يؤكـــد تطلـــع المملكـــة لتطويـــر العالقـــات مـــع بولنـــدا

شــارك وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بن أحمــد بن محمد آل خليفة فــي المؤتمر الدولي 
لدعم األمن والسالم في الشرق األوسط الذي انعقد أمس في مدينة وارسو بجمهورية 

بولندا وذلك بحضور نائب رئيس الواليات المتحدة األميركية مايك بنس.

وقــد أشــاد بنــس بالجهود الملموســة التي تقوم 
بهــا مملكــة البحريــن في مواجهة إرهــاب إيران 
والســيما ما يخص تهديداتها الخطيرة للماحة 

الدولية.
مــن جانبــه، أعــرب وزيــر الخارجيــة عــن شــكره 
علــى  األميركيــة  المتحــدة  للواليــات  وتقديــره 
الــذي  المؤتمــر  هــذا  بانعقــاد  الطيبــة  مبادرتهــا 
الــذي  المحــوري  اإلســتراتيجي  الــدور  يعكــس 
تقــوم بــه وحرصهــا المســتمر علــى التعــاون مع 
الســام  تعزيــز  ألجــل  المنطقــة  فــي  حلفائهــا 
والتوصــل  األوســط،  الشــرق  فــي  واالســتقرار 
أزمــات  مــن  دولهــا  يواجــه  لمــا  دائمــة  لحلــول 

ومشكات.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 

أن مشــاركة مملكــة البحريــن فــي هــذا المؤتمــر 
تأتــي انطاًقــا مــن حرصهــا الثابــت علــى تعزيز 
العمــل الدولي المشــترك علــى مختلف األصعدة 
ودعم كافة المساعي والجهود الرامية لترسيخ 
وزيــر  مشــدًدا  المنطقــة،  فــي  والســام  األمــن 
الخارجيــة علــى ضــرورة مواصلة هــذه الجهود 
للتوصــل لحلــول ســلمية لقضايــا المنطقــة بمــا 
دولهــا ومنــع كل  علــى ســيادة  الحفــاظ  يكفــل 
أشكال التدخل الخارجي في شؤونها والقضاء 
علــى كل أشــكال العنــف والتطــرف واإلرهــاب 

فيها.
خالــد  الشــيخ  التقــى  المؤتمــر،  هامــش  وعلــى 
بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزيــر خارجية 
تشــابوتوفيتش،  جاســيك  بولنــدا  جمهوريــة 

تقديــره  عــن  الخارجيــة  وزيــر  أعــرب  حيــث 
لجمهورية بولندا على اســتضافة هذا االجتماع 
المهــم الذي يعكــس الحرص واالهتمام بإرســاء 

األمن والسام في الشرق األوسط.
وأكــد وزيــر الخارجيــة تطلــع مملكــة البحريــن 
لتوطيــد عاقات الصداقة مــع جمهورية بولندا 
والمضي بها لمســتويات أرحب بما يعود بالخير 
والمنفعــة علــى البلديــن والشــعبين، مشــيًرا إلى 

أهميــة تبادل الزيارات واســتمرار التواصل بين 
مســؤولي البلديــن لتحقيق هذه األهــداف التي 

تخدم مصالح البلدين.
من جانبه، أكد تشابوتوفيتش تقديره لمشاركة 
لدعــم  الدولــي  المؤتمــر  فــي  الخارجيــة  وزيــر 
الســام واألمــن فــي الشــرق األوســط، مشــيدا 
بــدور مملكة البحرين وجهودهــا الدءوبة ألجل 

تعزيز األمن والسلم في المنطقة.

المنامة - وزارة الخارجية

الصخير - الحرس الوطني

الوطنــي  الحــرس  أركان  مديــر  اســتقبل 
اللــواء الركــن الشــيخ عبدالعزيــز بــن ســعود 
آل خليفــة، رئيــس جمعيــة البحريــن للرفــق 
بالحيــوان محمود فــرج، وذلك صباح أمس 
الصخيــر،  بمعســكر  مكتبــه  فــي  الخميــس 
بحضــور رئيــس شــعبة األمــن واالســتطاع 

ورئيس شعبة العمليات والتدريب.
وفي بداية اللقاء، أشاد مدير أركان الحرس 
الوطنــي بالجهــود التي تبذلهــا الجمعية من 
خــال أنشــطتها المتنوعة للرفــق بالحيوان، 
مؤكــدا بأنها تعزز دور الحــرس الوطني في 
حمايــة الحيــاة الفطرية من خــال واجباته 

الوطنية، إضافة إلى حرص رئاســة الحرس 
الوطنــي على التواصل مع كافة مؤسســات 
المجتمــع المدنــي؛ مــن أجــل دعــم برامجهــا 

وخططها بما يخدم الوطن والمواطن.
بــدوره قــّدم رئيــس جمعية البحريــن للرفق 
بالحيــوان محمــود فــرج رســالة شــكر إلــى 
رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول ركــن 
ســمو الشــيخ محمــد بــن عيســى آل خليفة، 
ومديــر أركان الحرس الوطني اللواء الركن 
خليفــة؛  آل  ســعود  بــن  عبدالعزيــز  الشــيخ 
نظيــر جهــود الحــرس الواســعة فــي حمايــة 

الحياة الفطرية بمملكة البحرين.

البحرين داعمة للحريات النقابية والعماليةتعزيز دور “الحرس” لحماية الحياة الفطرية
ــارب الناجحـــة ــادل التجـ حميـــدان يبحـــث مـــع الســـفير األميركـــي تبـ

استقبل وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق 
العمــل جميــل حميــدان، ســفير الواليــات المتحــدة األميركية لدى مملكــة البحرين 

جستن هيكس سيبريل، وذلك في مكتبه بالوزارة. 

وتم خال اللقاء التباحث حول آفاق جديدة 
للتعــاون خصوصا فــي إطار متابعــة اتفاقية 
التجــارة الحرة بيــن البلديــن الصديقين، كما 
تــم اســتعراض مشــاريع ومبــادرات البحرين 
التنمويــة فــي إطــار اهتمــام الدولــة بتطويــر 
ســوق العمل ومنظومة الحماية االجتماعية، 
وتوفيــر العيش الكريــم للمواطنين، وتطوير 
ســعيا  الصلــة؛  ذات  الوطنيــة  التشــريعات 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بيــن  العاقــات  بعمــق  حميــدان  نــوه  وقــد 
البحريــن وأمريــكا، ومــا تشــهده مــن تطــور 
مســتمر، الفتــا إلــى مــا تزخــر بــه أمريــكا مــن 

أنظمــة  تطويــر  مجــال  فــي  ثريــة  تجربــة 
فــي  مؤكــدا  االجتماعيــة،  والحمايــة  العمــل 
البحريــن  مملكــة  حكومــة  أن  الســياق  هــذا 
داعمــة للحريــات النقابيــة والعماليــة، فضــا 
عــن ســعيها الــدءوب؛ لتعزيــز مبــادئ الحوار 
مملكــة  أن  الفتــا  المجتمعيــة،  والشــراكة 
البحريــن تعمــل بشــكل مســتمر علــى تطويــر 
بالمجــاالت  المتعلقــة  الوطنيــة  التشــريعات 
مــع  يتماشــى  بشــكل  والتنمويــة  العماليــة 
وفــي  الدوليــة  العمــل  ومعاييــر  مواثيــق 
مقدمتهــا مــا يتعلــق بحفــظ حقــوق العمــال 
الائــق  العمــل  وتوفيــر  النقابيــة  والحريــات 

للمواطنين وتأمين بيئة العمل السليمة ورفع 
اإلنتاجية.

بدوره، أعرب السفير سيبريل عن سعادته بما 
تزخر به مملكة البحرين من نظم وتشريعات 
متطــورة تكفل حقــوق العمال وحمايتهم بما 

يتماشــى ومعايير العمــل الدولية، مثنيا على 
الحوار االجتماعي القائم بين أطراف اإلنتاج 
فــي مملكــة البحريــن، ومشــيدا بالتعديــات 
التــي تمــت مؤخــرا على بعض أحــكام قانون 

العمل في القطاع األهلي.

حميدان ملتقيا السفير األميركي

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية



المنامة - بنا

تحــت رعايــة ســمو الشــيخ محمد بن 
تنظــم  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
مهرجــان  الشــعبي  الشــعر  جمعيــة 
الشــعر الشــعبي الثاني )هال بالميثاق(؛ 
بمناسبة االحتفاالت الوطنية بالذكرى 
الثامنة عشــرة لميثــاق العمل الوطني 
البحريــن  فورســيزون  بفنــدق  وذلــك 
مــن  والنصــف  الســابعة  الســاعة  فــي 

مساء اليوم الجمعة.
وبهــذه بالمناســبة، صــرح نائب رئيس 
عيســى  بــن  خالــد  الشــيخ  الجمعيــة 
آل خليفــة بــأن تفضــل ســمو الشــيخ 
محمــد بن ســلمان بن حمــد آل خليفة 
دعًمــا  يمثــل  المهرجــان  هــذا  برعايــة 
كبيًرا لمســيرة جمعية الشــعر الشعبي 
بهــذه  البــالد  احتفــاالت  ومشــاركتها 
هــذا  أن  كمــا  الوطنيــة،  المناســبة 
المهرجــان وفعالياتــه وإقامتهــا تحت 
رعاية ســمو الشــيخ محمد بن ســلمان 
يأتــي انطالًقــا ممــا يوليــه ســموه مــن 

اهتمام بالموروث الشعبي والشعر.
الشــعر  جمعيــة  رئيــس  نائــب  وبيــن 

الشــعبي أن مهرجــان الشــعر الشــعبي 
مــن  نخبــة  بمشــاركة  يقــام  الثانــي 
دول  فــي  الشــعبي  الشــعر  نجــوم 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
حضروا لمشاركة إخوانهم من شعراء 
البحريــن فــي هــذه المناســبة العزيزة 
علينــا، مؤكــدا فــي الوقــت نفســه بــأن 
الدعــوة مفتوحــة للجميــع مــن محبي 
الكريــم  والجمهــور  الشــعبي  الشــعر 

لحضور فعاليات هذا المهرجان.

محمد بن سلمان يرعى مهرجان الشعر الشعبي

سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد
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“الميثاق” جعل البحرين محط أنظار العالم
السفير السعودية: ذكرى التصويت مناسبة تجسد الوالء والمحبة والتالحم 

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة 
الشــيخ،  آل  عبدالملــك  بــن  عبــدهللا  البحريــن 
أســمى آيــات التهانــي والتبريكات لعاهــل البالد 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
خليفــة، ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، بمناســبة يوم الميثاق الوطني، 
مؤكــدا أنــه مــن أعظــم اإلنجــازات التــي حققهــا 
جاللــة الملــك لمملكــة البحرين وشــعبها الكريم، 

مشــددا علــى أن الميثــاق يعــد فخــرا للبحريــن 
الســفير  وأشــار  ولإلنســانية.  وللبحرينييــن، 
الســعودي فــي تصريــح لـــ “البالد” إلــى أن ذكرى 
التصويــت علــى ميثــاق العمــل الوطنــي، تعتبــر 
مناسبة وطنية وصورة تجلت فيها أجمل صور 
الشــعب  بيــن  التالحــم  الــوالء والمحبــة وقــوة 

البحريني وجاللة الملك وحكومته الرشيدة.
للعمــل  نبراًســا  يعتبــر  الميثــاق  أن  وأوضــح 
علــى  التطويــري  اإلصالحــي  التنويــري 
يعــد  الميثــاق  أن  موضحــا  كافــة،  المســتويات 
نقطــة تحول في تاريــخ البحرين، ونقلة نوعية 
لمشــروع إصالحي وطني طمــوح وديمقراطية 

ترتكــز علــى احترام حريــات الشــعب وحقوقه، 
أســاس  علــى  وتطبيقــه  القانــون  وســيادة 
المساواة، إذ وفر األسس لبناء الدولة الحديثة، 
وكفــل االســتقرار والتنميــة والتطــور، مما جعل 

مملكة البحرين محاط أنظار العالم.
ورفــع الســفير في ختــام تصريحه أســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات إلــى جاللــة الملــك، وإلــى 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، وإلــى 
واألســرة  العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو  صاحــب 
الحاكمة والشــعب البحريني الشــقيق؛ بمناســبة 
الذكــرى الثامنــة عشــرة للتصويــت علــى ميثاق 

السفير السعوديالعمل الوطني.

بدور المالكي من المنطقة الدبلوماسية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

احتفــااًل  والتعليــم  التربيــة  وزارة  نظمــت 
التربيــة  وزيــر  بمشــاركة  كبيــًرا  وطنًيــا 
ومســؤولي  النعيمــي،  ماجــد  والتعليــم 
التعليــم  مؤسســات  ورؤســاء  الــوزارة، 
العالــي، واآلالف مــن الموظفيــن والطلبــة 
وذلــك  الدراســية،  المراحــل  مختلــف  مــن 

احتفــاًء بالذكرى الثامنة عشــرة للتصويت 
واعتــزاًزا  الوطنــي،  العمــل  ميثــاق  علــى 
حققتهــا  التــي  الحضاريــة  بالمكتســبات 
البــالد  عاهــل  قيــادة  ظــل  فــي  المملكــة 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة.

الوطنــي،  العمــل  ميثــاق  ذكــرى  مــع  تزامنــا 
تحــت  الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  نظمــت 
الخيريــة  للمؤسســة  العــام  األميــن  رعايــة 
خاصــة  فعاليــة  الســيد  مصطفــى  الملكيــة  

لالحتفال بيوم الميثاق الوطني.
وبيــن الســيد أن المؤسســة الخيريــة الملكية 

اإلصالحــي،  المشــروع  هــذا  ثمــار  إحــدى 
مــن  العديــد  تقديــم  فــي  ســاهم  والــذي 
الخدمــات للمواطنيــن البحرينييــن، وتوفيــر 
انطالقــا  لهــم،  والمســتقرة  الكريمــة  الحيــاة 
مــن التوجيهــات الملكيــة بتقديــم الخدمــات 

الشاملة والمتميزة لهم.

آالف الطالب والمعلمين يحتفلون بالميثاق

الخيرية الملكية إحدى ثمار المشروع اإلصالحي

القضيبية - مجلس الشورى

أقامت األمانتان العامتان لمجلسي الشورى 
لموظفــي  احتفــااًل  أمــس  صبــاح  والنــواب 
المجلســين؛ للتعبيــر عــن حب الوطــن تزامًنا 
مــع االحتفــاالت الوطنيــة بالذكــرى الثامنــة 
عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، 
وبما ينســجم مع توجيهات رئيسي مجلسي 
رئيــس  شــارك  حيــث  والنــواب،  الشــورى 
مجلس الشــورى علي الصالح في االحتفال، 
منوًهــا بمــا حمله هــذا االحتفال من مشــاعر 
التــي عبــر عنهــا موظفــو  الفخــر واالعتــزاز 
األمانتيــن العامتين للمجلســين في مختلف 
والتــي  االحتفــال،  تضمنهــا  التــي  الفقــرات 
جــاءت منســجمه مــع أهميــة هذه المناســبة 

الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.

جمعة الكعبي

عبدالعزيز العجمان

موظفو المجلسين يجددون الوالء

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - أمانة العاصمة

رفــع ســفير مملكــة البحريــن لــدى ســلطنة 
عمــان جمعة الكعبي أســمى آيــات التهاني 
والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، 
ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة؛ 

بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.
وبهذه المناســبة صرح الكعبي بالقول “تمر 
ذكرى الميثاق ونستذكر من خاللها إجماع 
الشــعب خلف القيادة الرشــيدة في تالحم 
كبيــر من خالل التصويت بنســبة 98.4 % 
على مشــروع الميثاق، والذي نقل المملكة 
مــن مصــاف الدولــة الحديثــة إلــى مصاف 

الدول الممالك المتطورة”.
وأضــاف الكعبــي فــي بيــان لــه أمــس “أن 
مــا حققتــه المملكــة مــن إنجــازات وتنميــة 
إنمــا هــو ثمرة فخــر واعتزاز لــكل بحريني 

ومقيم على هذه األرض المعطاء”.
خطــوات  خطــت   المملكــة  “أن  وأوضــح 
واثقة في العديد من المجاالت، ونســتذكر 
منهــا على ســبيل المثــال ال الحصر التنمية 
واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة  البشــرية 
اإلنســان  وحقــوق  المــرأة  دور  وتعزيــز 
المشــاركة  وتعزيــز  اإلعــالم  وحريــة 

السياسية في صنع واتخاذ القرار”.

أكــد عضــو مجلــس الشــورى عبدالعزيــز 
العجمــان أن ميثــاق العمل الوطني عمل 
على ترسيخ أركان المشروع اإلصالحي 
لصاحب الجاللة عاهل البالد الذي يشهد 
تطورا مســتمرا عاما بعد عام، مؤكدا أن 
“أعضاء مجلس الشــورى لمســوا التطور 

الكبير في حياتنا الديمقراطية”.
العمــل  ميثــاق  أن  إلــى  العجمــان  ونــوه 
الوطنــي يعد مرحلــة تاريخيــة مفصلية 
شــهدت  حيــث  البحريــن،  مملكــة  فــي 
المملكــة تطــورات في جميــع المجاالت، 
ومنهــا حريــة التعبيــر، معربــا عــن الثقــة 

في استمرار مسيرة التطور في البالد.
منــذ  البحريــن  أن  العجمــان  وأضــاف 
التصويــت علــى ميثــاق العمــل الوطنــي 
فــي 14 فبرايــر 2001 شــهدت تطــورات 
زمنيــة  فتــرة  فــي  نوعيــة  وإنجــازات 
فــي  أخــرى  بلــدان  تشــهدها  لــم  قليلــة، 
مملكــة  شــعب  يقدرهــا  نفســها،  الفتــرة 
البحرين، مشددا على أن الميثاق ساهم 
فــي التغيــرات الجذريــة اإليجابية التي 

تشهدها المملكة حاليا.

الكعبي: ما تحقق ثمرة 
فخر واعتزاز لكل بحريني

مرحلة تاريخية 
مفصلية للبحرين

ال تمــر ذكــرى الميثاق الوطنــي من دون أن 
تحتفــل بــه هيئة البحريــن للثقافــة واآلثار 
اســتضافت  إذ  الخاصــة،  طريقتهــا  علــى 
فعاليــات  أمــس  مختلفــة  ثقافيــة  مواقــع 
ألقــت الضوء على ثوابــت الميثاق ودورها 

في تحقيق المنجز الحضاري واإلنساني. 
فمــا بيــن مســرح البحريــن الوطنــي، بــاب 
البحرين ومركز زّوار شجرة الحياة جنوب 
مــع  موعــد  علــى  الجمهــور  كان  المملكــة، 

نشاط ثقافي مغاير ومتنّوع. 
وقالت الشــيخة مي بنــت محمد آل خليفة 
“هذه المناســبة الوطنية نســتثمرها في كل 
عــام لنجــدد شــكرنا وامتنانــا لعاهــل البــالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة، راعــي الثقافــة األول؛ لحرصــه 
الدائــم علــى تقــّدم حراكنــا الثقافــي الــذي 
كمركــز  البحريــن  مملكــة  بمكانــة  يرتقــي 

حضاري إقليمي وعالمي”. 
الزاهــر لجاللتــه  العهــد   وأضافــت “خــالل 
بنيتهــا  فــي  ازدهــاًرا  البحريــن  شــهدت 
التحتيــة الثقافية ومنجــزات أكدت أهمية 
نعتبرهــا  التــي  الوطنــي  الميثــاق  ثوابــت 
ركيزة أساســية في توجيــه العمل الثقافي 
وروح  الوطنيــة  القيــم  تعــزز  أداة  ليكــون 

اإلخالص لهذا الوطن”. و
أكــدت أن فعاليــات “ثوابــت الميثــاق” التي 

واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة  نّظمتهــا 
بمناســبة هــذا اليوم الوطنــي مّثلت حرص 
فئــات  مختلــف  اســتقطاب  علــى  الهيئــة 

المجتمــع مــن مواطنيــن ومقيميــن وزّوار، 
عبر تقديم النشــاط الثقافــي المتنّوع الذي 

يصنعه مبدعون بحرينّيون.

احتفلــت أمانــة العاصمــة بمناســبة الذكرى 
الثامنة عشرة لميثاق العمل الوطني.

وقدمــت مدير عام أمانة العاصمة شــوقية 
حميــدان خالــص التهانــي والتبريــكات إلى 
البحريــن  ولشــعب  الملــك  جاللــة  قيــادة 
الوفــي بمناســبة حلــول الذكــرى التاريخية 
ميثــاق  علــى  الشــعبي  لإلجمــاع  الوطنيــة 
كل  مــن  فبرايــر   14 فــي  الوطنــي  العمــل 
عــام. وأشــادت حميــدان ما حققتــه مملكة 
البحرين في ظل الميثاق الوطني وتقدمها 
بخطــى ثابتة وبرؤية واضحة في مســيرة 

النهضــة الشــاملة والســير إلى ركــب الدول 
وذلــك  المتحضــرة،  والشــعوب  المتقدمــة 
لمــا حمله بين طيات المشــروع اإلصالحي 

لصاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة الــذي كان الميثــاق الوطني أبرز 

معالمه.

ازدهار البنية التحتية الثقافية في العهد الملكي

أمانة العاصمة: الميثاق فرصة لمضاعفة الجهود



مكتب إبراهيم عبداهلل الشيخ

أشــاد رجل األعمال، ومالك شركة 
إبراهيــم  للســيارات”  “مونتريــال 
اإلصالحــي  بالمشــروع  الشــيخ، 
الجاللــة  صاحــب  البــالد  لعاهــل 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
خليفــة، مشــددًا علــى أن “ميثــاق 
دعائــم  أرســى  الوطنــي  العمــل 
قويــة ومتينــة لتطويــر االقتصــاد 

البحريني”.
وأضــاف الشــيخ أن “ميثاق العمل 
الوطنــي ســاهم بشــكل كبيــر فــي 
عمليــة االنفتــاح االقتصــادي ومن 
فــي  التجــارة  حركــة  تطويــر  ثــم 
انعكــس  الــذي  األمــر  البحريــن 
إيجابــًا عبر جذب رؤوس األموال 
يكــون  أن  متوقعــًا  األجنبيــة”، 
النهضــة  فــي  كبيــر  دور  للميثــاق 
ستشــهدها  التــي  االقتصاديــة 
البحرين خالل السنوات المقبلة”.

وأعرب الشــيخ عن “تفاؤله بشــأن 
مســتقبل االقتصــاد فــي البحريــن 
فــي ظــل المشــروع اإلصالحــي”، 
االســتثمار  “تشــجيع  أن  موضحــًا 
المحلــي واألجنبــي يســهم بشــكل 
مباشــر في نمو االقتصاد الوطني 
الذي يعتبر أحد الركائز األساســية 
وميثــاق  اإلصالحــي  للمشــروع 

العمل الوطني”.

شــركة  ومالــك  األعمــال  رجــل 
“مونتريال” للســيارات، شــدد على 
صاحــب  حضــرة  “مبــادرات  أن 
تقــود  البــالد  عاهــل  الجاللــة 
الســيما  الصــدارة  نحــو  البحريــن 
فيمــا يتعلق بالحريــة االقتصادية 
أن  مؤكــدًا  الشــاملة”،  والتنميــة 
“رفاهيــة المواطــن البحرينــي هي 
لصاحــب  األول  االهتمــام  محــور 

الجاللة عاهل البالد”.
“البحريــن  أن  الشــيخ  وذكــر 
علــى  الشــعبي  اإلجمــاع  ومنــذ 
والتــي  الوطنــي،  العمــل  ميثــاق 
مراتــب  حققــت   ،98.4% بلغــت 
التصنيفــات  فــي  متقدمــة 
خليجيــا  المختلفــة  االقتصاديــة 
مــا  الســيما  ودوليــا،  وإقليميــا 
االقتصاديــة  بالحريــة  يتعلــق 
والجاذبية االســتثمارية، وسهولة 
ممارســة األعمــال، وتطبيق لوائح 
الخدمــات  وأداء  العمــل،  ســوق 
اللوجســتية، واســتقطاب رؤوس 
ومؤشــرات  األجنبيــة،  األمــوال 
وتنميــة  البشــرية،  التنميــة 
الصناعات الصغيرة والمتوســطة، 
المتعلقــة  التنافســية  ومؤشــرات 
ومرونــة  والســفر،  بالســياحة 

واستقرار الوضع المالي”.

الشيخ: نتوقع نهضة تجارية 
بفضل المشروع اإلصالحي
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تــو�صـيــة
قــرر جمـل�س اإدارة جمموعة فنادق اخلليج 
�س.م.ب. يف اإجتماعــــه الأخري رفع تو�صية 
للجمعيــــة العامة العاديــــة يف اإجتماعها 
القادم للموافقة علــــى توزيع اأرباح للعام 
علــــى   2018 دي�صمــــر   31 املنتهــــي يف 
امل�صاهمني امل�صجلة اأ�صما�ؤهم يف ال�صجالت 
يــــوم انعقــــاد اجلمعية العامــــة �ذلك بعد 
احل�صــــول على موافقة اجلهــــات املخت�صة 

على النحو التايل:
اأرباح نقدية: 25% من راأ�س املال املدفوع، 
اأي 25 فل�صــــا لل�صهــــم الواحــــد �البالغــــة 

اإجمالًيا  5،648،465  ديناربحريني. 

�اهلل املوفق..

فار�ق يو�صف املوؤيد
رئي�س جمل�س الإدارة

إبراهيم الشيخ

عالمة مضيئة في تاريخ المملكة
ــل الــوطــنــي ــم ــع ــاق ال ــث ــي ــان بـــن إبــراهــيــم يــهــنــئ بـــذكـــرى م ــم ــل س

رفع األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أسمى 
آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، 
ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولــي العهد النائب 
األول لرئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة بمناســبة حلول 

الذكرى الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.

وأكــد الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة 
الوطنــي  العمــل  ميثــاق  علــى  التصويــت  أن 
شــكل بداية حقبة مفصليــة في تاريخ مملكة 
البحريــن فــي ظل العهد الزاهــر لجاللة الملك، 
النطــاق  واســع  الشــعبي  التأييــد  أن  مؤكــدا 
للميثــاق ومــا أعقبه من خطــوات أقرها عاهل 
البــالد، وضــع البحريــن فــي مرتبــة متقدمــة 
علــى صعيــد الديمقراطيــات الحديثة، إضافة 
التنميــة  أســس  ترســيخ  علــى  التركيــز  إلــى 

السياســية  المجــاالت  فــي مختلــف  الشــاملة 
والشــبابية  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

والرياضية.
الرؤيــة  الميثــاق يجســد مضاميــن  أن  وبيــن 
التالحــم  ويترجــم  الملــك  لجاللــة  الثاقبــة 
الوطنــي الــذي عكــس مــدى وعــي المواطــن 
الفكريــة  وثقافتــه  ونضجــه  البحرينــي 
والديمقراطيــة، ممــا يجعل من إقــرار الميثاق 
عالمــة مضيئــة فــي تاريــخ المملكــة، مشــيرا 

أن مــا شــهدته البحريــن بعــد التصويــت علــى 
تحــول  نقطــة  يعــد  الوطنــي  العمــل  ميثــاق 
وتطــور علــى المســتويات كافــة مــع انطــالق 

الملــك،  الرائــد لجاللــة  المشــروع اإلصالحــي 
والذي شــكل الفصل األكثر أهمية في مسيرة 
تاريخهــا الحديــث وفــي تقدمهــا وازدهارهــا 

على جميع األصعدة.
وأضاف الشــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
إن هــذا اليــوم التاريخــي الفاصــل فــي تاريخ 
للفخــر  ومصــدرا  شــعلة  ســيبقى  البحريــن 
واالعتزاز بهذا المشروع الحضاري وما حققه 
علــى صعيــد  كبيــرة  مــن مكتســبات وطنيــة 
تكريــس دولــة المؤسســات والقانــون وتعزيز 
مبــادئ الديمقراطيــة الحقيقيــة، مشــيرا الــى 
ذكرى الميثاق تعد محطة أساســية الســتلهام 
واســتذكار إرادة العمــل الوطنــي الجامع التي 
جســدتها تلــك المرحلة المشــرقة مــن التاريخ 

الوطني المجيد.

الشيخ سلمان بن إبراهيم

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

الحريات ساهمت في ازدهار العمل الصحافي
ــوطــنــي ــاق ال ــث ــي ــم ــرى ال ــ ــاســبــة ذكـ ــمــن ــن” تــحــتــفــل ب ــي ــي ــف ــح ــص “ال

احتفلــت جمعيــة الصحفييــن البحرينية مســاء 
أمــس بذكــرى ميثــاق العمــل الوطنــي فــي مقــر 
هــذا  أن  الجمعيــة  وأكــدت  بالجفيــر.  الجمعيــة 
االحتفال يأتي لتجديد البيعة والوالء، ولنبعث 
مــن خاللــه رســالة شــكر وامتنــان لعاهــل البــالد 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
خليفــة، ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي العهد 
مجلــس  لرئيــس  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة.  وقالــت “إن ميثــاق العمــل 
الوطنــي يوثــق قصة نجاح قائد حكيم، تجســد 
مــن خاللــه التفــاف الشــعب مــع اإلرادة الملكية 
الســنوات  ولعــل  فارقــة،  لحظــة  فــي  الســامية 
التــي مضــت منــذ أن صــوت البحرينيــون علــى 

فيــه  جــاء  مــا  أن  تؤكــد  اآلن  الميثــاق وحتــى 
الشــعب،  وتطلعــات  طموحــات  مــع   ينســجم 
وتعــد منطلقــا أساســيا فــي مســيرة اإلنجــازات 
والنهضة الشاملة”. وأشارت جمعية الصحفيين 
البحرينيــة إلــى أنــه خالل العهــد الزاهــر لجاللة 

الملــك، شــهدت البحريــن ازدهارًا على مســتوى 
الصحافــة والحريــات التــي كفلها ميثــاق العمل 
الوطنــي، والتــي نعتبرهــا ركيــزة أساســية فــي 
توجيــه العمل اإلعالمي ليكــون أداة تعزز القيم 

الوطنية وروح اإلخالص لهذا الوطن. 

وبينــت أن المشــروع اإلصالحــي يســير قدمــا، 
مقاليــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  تولــي  منــذ 
الحكــم، محققا إنجازات لــم تتوقف على جميع 
األصعدة والمســتويات، وأن جمعية الصحفيين 

البحرينية تعتبر إحدى ثمار هذا المشروع.

جانب من احتفال جمعية الصحفيين بذكرى الميثاق

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

جاللة الملك حقق إنجازات مشهودا لها في المجاالت كافة 
ــع الــبــحــريــنــيــيــن ــى قـــلـــوب جــمــي ــل ــزة ع ــزيـ ــاق عـ ــث ــي ــم ــرى ال ــ شـــوريـــون ونــــــواب: ذكـ

أكد شوريون ونواب أن جاللة الملك حقق منذ توليه مقاليد الحكم حتى اليوم إنجازات مشهود لها وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول، 
ويشهد لها في العديد من المحافل الدولية. وبمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لميثاق العمل الوطني، رفعوا أسمى آيات التهاني  والتبريكات إلى 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي  األمير خليفة  بن ســلمان آل خليفة،  

وإلى ولي العهد  نائب القائد األعلى النائب  األول لرئيس مجلس الوزراء  صاحب السمو  الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 

متابعة حثيثة

وأشار عضو مجلس الشورى واألمين العام للجنة العليا إلعداد الميثاق 
عبدالرحمن  جمشــير أن ذكرى ميثاق العمل الوطني عزيزة على قلوب 

جميع البحرينيين. 
وأضــاف جمشــير “الميثــاق شــكل نقلة نوعيــة في المســيرة اإلصالحية 
لمملكــة البحريــن، ووضعهــا فــي مصــاف الــدول التــي شــهدت تحــوال 
إيجابيــا علــى كافــة األصعــدة وإصالحــات جاللــة الملــك التــي وعــد بها 

تحققت على أرض الواقع”.
كما شــملت تلك اإلصالحات تشــكيل المجلس الوطني بشــقيه الشــورى 
والنواب وما تبعهما من إصالحات في الســلطة التشــريعية والتنفيذية 
وذلــك بفضــل تنســيق العمــل بيــن المجلســين اللذيــن يضمــان نخبة من 
خــالل  المجلســان  وحقــق  والمشــورة  الــرأي  وأهــل  البحريــن  مثقفــي 
الفصــول التشــريعية الخمســة ثبــات واســتقرار التجربــة البرلمانيــة في 
البحريــن وتوافق المجلســان في العمل، وذلك بفضــل المتابعة الحثيثة 

والتوجيه من جاللة الملك. 
وفيمــا يتعلــق بالنقلــة النوعيــة لمملكــة البحريــن بفضــل ميثــاق العمــل 
الوطنــي، فقــد أشــار عضــو مجلس الشــورى بــأن المملكة انتقلــت لدولة 
ديمقراطية أساسها القانون وتحظى بمشاركة الشعب في صنع القرار.

ومــن خــالل رؤيــة جاللــة الملــك الثاقبــة فــي تمكيــن المــرأة البحرينية؛ 
للمشــاركة فــي جميــع المحافــل بــدًءا بتشــكيل المجلــس األعلــى للمرأة 
برئاســة قرينة عاهل البالد صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت 
إبراهيــم آل خليفــة، ودخول المرأة البحرينية معترك الحياة السياســية 
واالقتصاديــة وتوليهــا مناصــب منهــا مــا حصــل مؤخــرا بتولــي  فوزية 
زينــل رئاســة مجلــس النــواب ومناصــب عــدة كوزيــرة ووكيــل وزارة، 
ومــن القوانيــن التي تم تطبيقها، وضمنت حقوق المرأة وهو للطائفتين 

الكريمتين )قانون األسرة(.
كمــا أكــد جمشــير بــأن مملكــة البحريــن بفضــل جاللــة الملــك وصلــت 
لمســتوى متقدم، فهي شريك رئيس في المحافل الدولية، والبرلمانات، 
وتوليهــا مناصــب فــي مفوضيــة حقوق اإلنســان في جنيــف، والجمعية 
العموميــة لألمــم المتحــدة، وهــي حاضــرة فــي محافــل عــدة ووقعــت 

اتفاقات وقوانين بما يتماشى مع سياستها. 
وشــهد اإلعــالم والصحافــة حريــة فــي إبــداء الــرأي، ووصــال لمســتوى 

متقدم في المشاركة في المؤتمرات والمنتديات اإلعالمية العالمية. 

مسيرة مباركة

كما أكدت عضو مجلس الشــورى جميلة ســلمان أن ذكرى ميثاق العمل 
الوطنــي هــي ذكــرى تجديــد العهد والــوالء والشــكر والعرفــان لصاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأضافــت “بفضــل قيــادة جاللــة الملــك ورؤيتــه لمســتقبل البحريــن من 

خــالل مشــروعه اإلصالحــي الوطني الشــامل الذي أســس أركان الدولة 
الديمقراطية ونقل البحرين إلى مرحلة تاريخية، وبفضل جهود جاللته 
أصبحــت البحريــن مملكــة دســتورية تضاهي أعــرق الديمقراطيات في 
العالــم، فتوالــت اإلنجــازات المتميزة علــى المســتويات واألصعدة كافة 
التي نظر لها العالم بكل تقدير وإعجاب وننظر لها كبحرينيين بكل فخر 

وعرفان لقائد مسيرتنا المباركة”.
وفيما يتعلق بما وصلت إليه مملكة البحرين بعد ميثاق العمل الوطني، 
أشــارت عضــو مجلــس الشــورى إلــى أن مــا وصلــت إليــه البحريــن بعــد 
الميثــاق جــاء محققــا آلمــال وطمــوح المواطنيــن، فلقد أصبــح للمملكة 
نظاًمــا سياســًيا نابًعا من واقــع المجتمع البحريني، معتمــًدا على صيانة 

وكفالة الحريات والمساواة.
وأضافت ســلمان بأنه تحققت إنجازات مشــرفة يحق للجميع الفخر بها 
سواء على المستوى المحلي أو الدولي وعلى كافة األصعدة السياسية 
واالجتماعيــة واالقتصادية والتنمية البشــرية والثقافية، ودعم وتعزيز 
حريــة الــرأي والتعبيــر وغيرهــا مــن المجــاالت، فقــد تعــززت المشــاركة 
ســلطة  خــالل  مــن  التشــريعات  وتطويــر  القــرار  اتخــاذ  فــي  الشــعبية 

تشريعية تمتلك جميع الصالحيات الرقابية والتشريعية.
وأما على المستوى االقتصادي، أكدت عضو مجلس الشورى بأنه جاءت 
رؤية البحرين 2030 ترجمة حقيقية لميثاق العمل الوطني، فتعزز دور 
القطاع الخاص والنهوض بالمواطن البحريني واالنفتاح على االقتصاد 
العالمــي ونتيجــة للجهود المبذولة في هذا المســتوى أصبحت البحرين 

تحتل مراكز متقدمة في التقارير االقتصادية الدولية.
وأمــا علــى مســتوى الخدمــات اإلســكانية والتعليمية والعمــل والصحة، 
فقد حققت البحرين نتائج عالية بحيث اســتطاعت أن تحقق وبنجاح 
أهداف األلفية التي أقرتها األمم المتحدة، وأحرزت مراكز متقدمة في 

تعزيز التنمية البشرية.
وتابعــت ســلمان بأنــه تحققــت إنجــازات حقوقيــة شــاملة للمملكــة فــي 
مجــال حقــوق اإلنســان منهــا انضمــام المملكــة إلــى االتفاقــات الدوليــة 
المعنيــة بحقــوق اإلنســان وإنشــاء المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان 
وفــق مبــادئ باريــس، والتعــاون مــع المؤسســات والمنظمــات الدوليــة 
المتحــدة  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  ومنهــا  الحقوقيــة، 
والمفوضية السامية لحقوق االنسان، كما تحققت إنجازات ومكتسبات 
كبيــرة للمــرأة البحرينيــة بحيث أصبحت شــريكا أساســيا في المســيرة 

التنموية الشاملة. 

نقلة نوعية

وتحدث عضو مجلس النواب أحمد الســلوم عن ميثاق العمل الوطني 
الــذي شــكل نقلــة نوعيــة كبيــرة للحيــاة فــي مملكــة البحرين، وشــملت 

ثماره تطوير الحياة السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية.
وأكد الســلوم بأن تجربة المملكة في مجلســي الشــورى والنواب خالل 

ناجحــة، وعمــاًل مكــن  الخمســة شــكلت تجربــة  التشــريعية  الفصــول 
 الحكومة من التواصل بشكل أفضل وأنجع مع المواطن.

 وقــال الســلوم “إن ميثــاق العمــل الوطني كان نقلة نوعيــة كبيرة لوجه 
الحيــاة السياســية واالجتماعيــة  واالقتصادية فــي البحرين. وكان من 
ثمــاره هــذا التنــوع الكبير في العمل السياســي واألهلــي على األصعدة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة كافــة، وكذلك خــروج العديد من 
الجمعيــات  النوعيــة المهنيــة إلى النــور، وهي الجمعيات التي ســاهمت 
بفاعليــة فــي إثــراء العمــل  الوطنــي وخدمــة المواطنيــن عمومــا فــي 

المملكة. 
وأشــار عضــو مجلــس النــواب الســلوم إلــى أن اإلقبــال علــى التصويت 
كان تاريخيــا بــكل  مــا تحملــه الكلمة من معنــى، حيث بلغت المشــاركة 
الشــعبية 90,3 % من المؤهلين للتصويت،  ونســبة الموافقة 98.4 %. 
ممــا يثبــت حقيقــة التالحــم الوطني وإعــالء مصلحة الوطــن فوق كل 

اعتبار.
التــي  الكبيــرة  اإلصالحيــة  والخطــوات  باإلجــراءات  الســلوم  وأشــاد 
تشــهدها البحرين منذ  تدشــين ميثاق العمل الوطنــي وإعالن البحرين 
بالحريــات  يتعلــق  فيمــا  خصوصــا  الجاللــة،  صاحــب  بقيــادة  مملكــة 
جاذبــة  إلــى  بيئــة  المملكــة  وتحويــل  االقتصــادي  المنــاخ  وتحســين 

لالستثمارات. 
وأشــاد بثمار هذا الميثاق التي تمثلت في مجلســي الشــورى والنواب، 
وهي إحدى  التجارب الرائدة للبحرين خليجًيا، التي ســاهمت بفاعلية 
فــي إيصــال صــوت المواطــن  إلى صاحــب القــرار، والمســاهمة بفاعلية 
فــي تعريــف الحكومة الموقرة باحتياجــات  المواطنين وأولوياتهم من 
خالل ممثليهم في مجلس النواب، وكذلك من خالل مجلس  الشــورى 
الــذي دائًمــا يعكس رؤية حضرة صاحــب الجاللة في اختيار الكفاءات 
واحتياجــات  المواطنيــن  اختيــار  بيــن  وتحقيــق  المعادلــة  الوطنيــة، 

التشريع والعمل العام. 
 وأكــد النائــب الســلوم أهمية التطوير المســتمر للقطــاع االقتصادي في 
البحرين خصوصا قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر 

المحرك األساس للنمو  في المملكة. 
وقــال الســلوم “إن أغلــب الجمعيــات المهنيــة التي أسســت فــي أعقاب 
اإلعــالن عــن الميثــاق  كانــت إحــدى ثمــار الميثــاق الــذي دعــم الشــباب 

 البحريني، ومكن من تحقيق برامج وطنية مميزة في هذا الشأن”.

المنامة - بنا

جميلة سلمان أحمد السلوم عبدالرحمن جمشير
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“التنمية االقتصادية”: دراسة إلنشاء مركز بيانات في البحرين

لبرنامج دعم مسرعات األعمال

طرح صندوق العمل “تمكين” في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة برنامج دعم مسرعات 
األعمــال بنحــو 657 ألــف دينار. وأظهرت أحدث بيانات نشــرت على موقع المجلس أمس أن “تمكين” يســعى 
من خالل المناقصة إلى الحصول على “مسرع أعمال” للمساعدة في جهوده الرامية إلى بناء وإدارة برنامج 
لمدة ســنتين متتاليتين يشــمل مكونات إرشــادية وتعليمية موجهة إلى المؤسسات البحرينية والمؤسسات 
التي تقيم في البحرين ومساعدتها على التطور والنمو في مختلف القطاعات، تقدم إليها 6 عطاءات، علق 

أحدها وأقل عطاء بنحو 657 ألف دينار، في حين أكبرها بقرابة 2.3 مليون دينار.

كمــا طــرح مجلــس التنميــة االقتصاديــة، مناقصــة دراســة 
إلنشــاء مركــز بيانــات فــي البحرين، تقــدم إليهــا 5 عطاءات 

علق أحدها وأقل عطاء بنحو 35.5 ألف دينار.
ووفًقا للوصف في موقع المجلس، فإن “التنمية االقتصادية” 
بحاجة لدراسة مقسمة إلى 3 مراحل، في نهاية كل مرحلة، 
وســيكون هنــاك قــرار تتخــذه اللجنــة التوجيهيــة للدراســة 
حــول مــا إذا كان ســيتم االنتقــال إلى المرحلــة التالية أم ال. 
كما ستشــتمل الدراســة على تقدیر األرقام االقتصادیة علی 
مستوى عاٍل، إلی الحد الذي تتوافر فیھ البیانات من البنیة 

التحتیة لمرکز البیانات المتنوعة علی اقتصاد البحرین. 

 “بابكو”: شراء 14 ناقلة وقود

وطرحــت شــركة نفــط البحرين “بابكــو” مناقصة لشــراء 14 
شاحنة نقل وقود، تقدم إليها عطاء وحيد بنحو 783.4 ألف 

دوالر )ما يعادل 273.8 ألف دينار(، وتم تعليقه.
ووفًقا ألحدث بيانات نشــرت على موقع المجلس أمس، تم 
فتــح 22 مناقصــة تابعــة لـــ 15 جهــة حكوميــة، بإجمالــي 95 
عطــاء، فــي حين تم تعليق 12 عطاء تابع لـ 10 جهات. وبلغ 

مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 2.8 مليون دينار.
وفتــح المجلــس 4 مناقصات لشــركة مطــار البحرين، أبرزها 
لتوريــد نظــام ربط مراقبــة الحركة األرضية مــع نظام إدارة 
المعلومــات للمطــار تقــدم إليهــا عطــاء وحيــد بـــ 109.5 ألف 
دينــار وتــم تعليقــه، ومناقصــة لتقديــم خدمــات استشــارية 
لعمليات مواقف الســيارات بالمطــار، تقدم إليها 7 عطاءات، 

أقلها بنحو 32.9 ألف دينار.

كمــا فتــح المجلــس مناقصتيــن لــوزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات، أولهمــا لمشــروع بنــاء الخــط الرئيــس الممتــد من 
منطقــة الجفيــر إلى منطقة الغريفــة، تقدم إليها 4 عطاءات، 
والثانية لتقديم الخدمات االستشارية لإلشراف على تنفيذ 
مشــروع تطويــر بوليتكنــك البحريــن بإضافــة طابــق علــى 

المبنى رقم 19 )المكتبة(، تقدم إليها 3 عطاءات.
وكذلــك فتــح مناقصتيــن لشــركة تطويــر للبتــرول، أولهمــا 
لتوقيــع عقــد لمــدة 3 ســنوات لشــراء قفــل الرقبــة لصناديق 
فــي حقــل  النشــطة  البتــرول  آبــار  مــن   500 لنحــو  الحشــو 
البحريــن، تقــدم إليهــا عطــاء وحيد بـ 347.5 ألــف دينار وتم 
تعليقــه. والثانيــة لتوفيــر خدمــات اللحــام لآلبــار النفطيــة، 
تقــدم إليهــا 3 عطــاءات أقلها بـ 365.1 ألــف دوالر )ما يعادل 
137.3 ألــف دينــار(. وأيًضــا فتح المجلــس مناقصتين لهيئة 
البحرين للســياحة، أولهما إلنشــاء طابق ميزانين جديد في 
ســوق بــاب البحرين التجاري مع عمل نظــام تكييف الهواء، 
تقــدم إليهــا 6 عطــاءات أقلهــا بنحــو 30 ألف دينــار، والثانية 
إلدارة ومتابعــة المكاتــب التمثيليــة للهيئة لمــدة عام واحد، 

تقدم إليها عطاءان أقلهما بـ 33.6 ألف دينار.
ونظــر المجلــس فــي مناقصتيــن لــوزارة الصحــة، أبرزهمــا 
لتوفيــر 15 ســائقا خدمــات صحيــة للــوزارة؛ بهــدف إشــراك 
القطــاع الخــاص فــي تقديم الخدمــات الصحيــة والعالجية 

للمرضى، تقدم إليها 7 عطاءات، أقلها بـ 53.1 ألف دينار.

 “طيران الخليج” تبيع 6 طائرات “أيرباص” 

إضافــة إلــى ذلــك، فتــح المجلــس مناقصــة إلدارة المخــازن 

24 قطعــة غيــار  المركزيــة بهيئــة الكهربــاء والمــاء لشــراء 
بكميــات مختلفة لمحطة الرفاع إلنتاج الكهرباء، تقدم إليها 
عطــاء وحيــد بنحــو 72.6 ألف دينار وتــم تعليقه. ومناقصة 
لشــركة طيــران الخليــج لبيــع 6 طائــرات أيربــاص مملوكــة 
ومستخدمة من طراز )A330-200(، تقدم إليها 4 عطاءات، 
ومناقصــة لــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة لتوقيــع عقــد 
لصيانــة المشــاريع الرياضيــة التابعــة للــوزارة، تقــدم إليهــا 

عطاءان أقلهما بـ 42.3 ألف دينار.
عــالوة علــى ذلــك، فتــح المجلس مناقصــة لــوزارة الداخلية 
لتوفيــر مــواد القرطاســية للــوزارة لمدة ســنتين، تقــدم إليها 
6 عطــاءات علــق أحدها وأقل عطــاء بنحو 86.5 ألف دينار، 
ومناقصــة لــوزارة الماليــة واالقتصاد الوطني الســتئجار 10 
ســيارات تقــدم إليهــا 6 عطــاءات أقلهــا بـــ 31.2 ألــف دينــار، 
ومناقصة لهيئة الكهرباء والماء الستئجار المركبات الثقيلة 
والمعــدات لمــدة 3 ســنوات للهيئــة، تقــدم إليهــا 7 عطــاءات 
أقلهــا بنحو 250.3 ألف دينــار، ومناقصة لوزارة المواصالت 
واالتصــاالت لتوفيــر 8 حــراس أمــن للــوزارة لمــدة عاميــن، 

تقدم إليها 6 عطاءات أقلها بنحو 47 ألف دينار.

“التكافل” تتحّول 
للربحية بالربع الرابع

تحّولــت شــركة التكافل الدوليــة، المدرجة 
ببورصــة البحريــن، إلــى الربحية فــي الربع 
المماثلــة  الفتــرة  مقابــل   ،2018 الرابــع 
2017. وبلغــت أربــاح الشــركة العائدة على 
المســاهمين فــي الربــع الرابــع نحــو 167.9، 
مقابــل خســائر بقيمــة 122.86 ألــف دينــار 

بنفس الفترة 2017.
وفي عام 2018، بلغت األرباح نحو 650.7 
ألــف دينار، مقابل نحو 23.1 ألف دينار في 
2017. وخالل التسعة أشهر األولى 2018، 
بلغت أرباح الشركة نحو 482.8 ألف دينار، 
بالفتــرة  دينــار  ألــف   106.40 نحــو  مقابــل 
إدارة  مجلــس  وأوصــى   .2017 المماثلــة 
الشــركة، بعــدم توزيــع أربــاح نقديــة علــى 

مساهمي الشركة في 2018.

المنامة - مباشر

لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس بعد بيانات التضخم األميركي التي عززت 
توقعــات أن يتوقــف مجلــس االحتياطــي االتحــادي )البنــك المركــزي األميركــي( 
عــن رفــع أســعار الفائدة هــذا العام، بينما يتابع المســتثمرون تطــورات محادثات 

التجارة بين واشنطن وبكين.

وفي الساعة 08:06 بتوقيت جرينتش، 
مرتفعــا  للذهــب  الفــوري  الســعر  كان 
لألوقيــة  دوالر   1308.66 إلــى   %  0.2
الذهــب  عقــود  ونزلــت  )األونصــة(. 
األميركية اآلجلة 0.2 % إلى 1311.80 
المســتهلكين  أســعار  واســتقرت  دوالر. 
الثالــث  للشــهر  تغيــر  األميركييــن دون 
علــى التوالي فــي يناير، مما أفضى إلى 
أقــل زيــادة ســنوية فــي التضخــم فــي 
أكثــر من عام ونصــف العام، وهو ما قد 
بتثبيــت  االحتياطــي  لمجلــس  يســمح 

أسعار الفائدة لبعض الوقت.

وقال إليا ســبيفاك محلل سوق الصرف 
فــي ديلــي اف.اكــس ”بتوســيع مجــال 
الرؤية، فمن المستبعد أن يرفع مجلس 
ظــل  فــي  الفائــدة  أســعار  االحتياطــي 

استمرار تضخم منخفض”.
وأضــاف أن هنــاك طبقــة ســميكة مــن 
الدعم الفني للذهب عند نحو 1294 إلى 
1307 دوالرات. وزاد البالديــوم 0.6 % 
فــي المعامــالت الفورية إلــى 1403.98 
دوالر لألوقيــة. وهبــط البالتين 0.2 % 
إلــى 782 دوالرا لألوقيــة، بينما صعدت 

الفضة 0.7 % لتسجل 15.68 دوالر.

الذهب يصعد توقعا لتوقف رفع الفائدة

المنامة - بورصة البحرين المنامة - وزارة المالية

مســتوى  عنــد  الخميــس  أمــس  العــام  البحريـــن  مـــؤشر  أقفــل 
1,371.98 بانخفــاض وقــدره 2.09 نقطــة مـقارنـــة بإقفالـــه يــوم 
األربعاء، في حين أقفل مؤشر البحريـــن اإلسالمـــي عند مستوى 

810.17 بانخفاض وقـدره 4.23 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.
وتداول الـمستثـــمرون 3.93 مليون سهم، بقيـــمة إجـمـالية قدرها 
1.14 مليون ديـنـــار، تـــم تنفيذها من خالل 97 صفقة، حيث ركز 
الـمستثـمرون تعامالتـهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي 
بلغــت قيـــمة أســهمه الـمتداولـــة 838.8 ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 
73.3 % مــن القيـــمة اإلجماليــة للتــداول وبكـــمية قدرهــا 2.98 

مليون سهم، تـم تنفيذها من خالل 51 صفقة.
وجــاء البنــك األهلــي المتحــد فــي الـمركـــز األول، إذ بـــلغت قيـــمة 
أسهمه الـمتداولـة 599.62 ألف ديـنـار أي ما نسبته 52.39 % من 
إجـمـالـــي قيـــمة األســهم الـمتداولـــة وبكـــمية قدرهــا 1.98 مليون 

سهم، تـم تنفيذها من خـالل 31 صفقة.
أمـــا الـمركـــز الـثـــاني فكـــان لـــبنك البحرين الوطني بقيـــمة قدرها 
163.20 ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 14.26 % من إجـمـالـــي قيـــمة 
األسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 240 ألف سهم، تـم تنفيذها مـن 

خـالل 6 صفقات.
ثـم جاءت إي بي إم تيرمينالز البحرين بقيـمة قدرهـا 97.39 ألف 

ديـنـار أي ما نسبته 8.51 % من إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة 
وبكـــمية قدرهــا 113.24 ألــف ســهم، تـــم تنفيذهــا مــن خــالل 5 

صفقات.
وتـــم يـــوم أمــس تــداول أســهم 13 شــركة، ارتفعت أســعار أســهم 
شــركتين، في حين انـــخفضت أســعار أسهم شركتين، وحافـــظت 

بقـيـة الشركـات على أسعار أقـفاالتـها السابـقة.

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطني، الشــيخ ســلمان بــن خليفة آل خليفة، علــى ما تمثله بورصــة البحرين من أهميــة كبيرة في 
مجــال تعزيــز الــدور الريــادي للبحرين في مجال المال واألعمال وبما يســهم في تحقيق رؤى عاهــل البالد، حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتوجهات االقتصادية للمملكة، مشيًرا إلى سعي البورصة الدائم للتطوير والتحديث الذي كان 

له عظيم األثر في جذب االستثمارات. 

جاء ذلك، لدى استقبال وزير المالية، أمس 
وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايد 
الزيانــي وأعضــاء مجلــس إدارة بورصــة 
بوجيــري،  عبدالكريــم  برئاســة  البحريــن 
برئاســة  للبورصــة  التنفيذيــة  واإلدارة 
خليفــة.  آل  إبراهيــم  بــن  خليفــة  الشــيخ 
البورصــة  بجهــود  الماليــة  وزيــر  وأشــاد 
فــي تعزيــز نشــاط حركــة التــداول والــذي 
المنــاخ  علــى  إيجابيــة  بصــورة  انعكــس 
وزيــادة  المــال  رأس  لقطــاع  االســتثماري 
تنافســية البورصــة على جــذب المزيد من 
االستثمارات إلى كافة قطاعات االقتصاد 
الوطني. و تم اســتعراض جهود البورصة 
التــي  االســتراتيجية  تنفيــذ خطتهــا  فــي 

تهــدف إلى تطوير مختلف جوانب العمل، 
وتقديــم خدماتهــا وفــق المعاييــر الدولية 
المعتمدة في األسواق المتقدمة باإلضافة 

لتوفيــر  التنافســية  قدرتهــا  تعزيــز  إلــى 
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  مــن  أكبــر  عــدد 

للمستثمرين ومصدري األوراق المالية.

وزير المالية مجتمًعا بوزير الصناعة والتجارة وإدارة البورصة

تنفيــذ 97 صفقة وتركيــز المعامالت علــى قطاع البنوك وزيــر الماليــة يشــيد بجهودهــا لتعزيــز حركــة التداول
1.1 مليون ديـنـار قيمة تداول 3.9 مليون سهم تطوير “البورصة” أسهم في جذب االستثمارات
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يناقــش اجتمــاع الجمعیــة العامة العادیة وغیر العادیة لشــركة ألمنیوم البحرین “ألبا” يــوم 7 مارس المقبل عدم توزیع أرباح 
نقدیة على المساھمین، وتحویل مبلغ 59,992 ألف دینار إلى األرباح المستبقاة. كما يناقش االجتماع البيانات المالية للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.

وكذلك يناقــش االجتماع الموافقة على 
مقتــرح توزيــع مكافــأة ألعضــاء مجلس 
اإلدارة بمبلــغ إجمالــي 210 آالف دينــار 
للســنة الماليــة المنتهية في 31 ديســمبر 
2018، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة 
والتجــارة والســياحة؛ تقديــرا لجهودهم 
نظيــر نجــاح التشــغيل اآلمــن لمشــروع 
خــط الصهــر الســادس للتوســعة، وذلــك 
بعــد موافقــة وزارة الصناعــة والتجــارة 

والسياحة.
ومــن المقــرر أن يوافــق االجتمــاع علــى 
تعدیــل وإعــادة صیاغــة عقــد التأســیس 

وفًقــا  للشــركة  األساســي  والنظــام 
بعــض  علــى  أجریــت  التــي  للتعدیــالت 
أحــكام قانــون الشــركات التجاریــة رقــم 
رقــم  قانــون  بموجــب   ،2001 لســنة   21
)50( لســنة 2014 وقانون رقم )1( لســنة 

.2018

ويناقش االجتماع الموافقة على إضافة 
أنشــطة وخدمــات جدیــدة فیمــا یتعلــق 
الموانــئ  وإدارة وتشــغیل  المیــاه  بنقــل 
واألرصفــة الخاصــة، إضافة إلى أنشــطة 
الطبیــة  بالعیــادات  المتعلقــة  الخدمــات 
بعــد موافقــة  المتخصصــة، وذلــك  غیــر 

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة. 
ومــن المقــرر أن يتــم تفویــض مجلــس 
اإلدارة ومنحــه الحــق فــي تفويــض مــن 
يــراه مناســًبا؛ التخــاذ جمیــع اإلجراءات 
الالزمــة لتعدیل عقد التأســیس والنظام 

األساسي وتوثیقھما.

210 آالف دينــار مكافــأة لمجلــس اإلدارة عــن “الخط الســادس”
عمومية “ألبا” تناقش عدم توزيع أرباح

أبوظبي - رويترز

قالــت االتحــاد للطيــران أمــس الخميــس إنهــا اتفقت مع أيربــاص وبوينج على إعادة هيكلــة جزء كبير من طلبياتهــا، فيما يبدو أنه 
تقليص ضخم لطلبيات طائرات المسافات الطويلة.

وقالــت شــركة الطيران المملوكــة لحكومة أبوظبي فــي بيان إنها 
التزمــت بتســلم خمــس طائــرات إيربــاص ايــه 1000-350 و26 
طائــرة ايــه321 نيــو، إضافــة إلــى 6 طائــرات بوينــج 9-777 على 
مــدى األعــوام المقبلــة. وقالت الشــركة إن ”ميزان بقيــة الطلبيات 
ســيتحدد الحقــا عــن طريــق إعــادة الجدولــة أو إعــادة الهيكلة أو 
كانــت  المصنعيــن،  ومواقــع  للشــركة  لوثائــق  ووفقــا  التقليــص”. 
االتحــاد قــد طلبــت 26 طائــرة ايه321 نيو و40 طائــرة ايه  -350
900 و22 طائــرة ايــه350 1000-، إلــى جانــب 8 طائــرات 777-8 

و17 طائرة 777-9.
وقالت شــركة الطيران إنها ســتواصل تســلم طائرات بوينج 787 
دريمالينــر، لكنهــا لم تذكر العدد. وتســلمت االتحاد حتى اآلن 28 
من أصل 71 طائرة دريمالينر طلبتها، بحســب موقع بوينج على 
اإلنترنــت. وقالــت االتحــاد إنها توصلت إلى اتفاقــات مع إيرباص 

وبوينج على عدم الكشف عن تفاصيل تغييرات الطلبيات.
يأتــي ذلك بعد مراجعة إســتراتيجية طويلــة بدأت في 2016 إثر 
ضــخ مليــارات الــدوالرات فــي إســتراتيجية لــم يحالفهــا النجــاح 

لشراء حصص أقلية في شركات طيران أخرى.

بعد مراجعة إســتراتيجية طويلة بــدأت في 2016

“االتحاد” تقلص طلبيات “أيرباص” و “بوينج”

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

657,000.30
INTELLECT RESOURCES 

.MANAGEMENT W.L.L 6 برنامج دعم مسرعات األعمال تمكين

35,532.00 Deloitte & Touche 5 دراسة إلنشاء مركز بيانات في البحرين
مجلس التنمية 

االقتصادية

0.00 - 4
بيع 6 طائرات ايرباص مملوكة ومستخدمة من طراز 

)A330-200(
طيران الخليج

728,164.00 دوالر Heil Trailer International LLC شراء 14 شاحنة نقل الوقود بابكو

المحرر االقتصادي
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قال وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني إن افتتاح مصنع الطوب العازل سيضيف نقلة نوعية إلى هذه الصناعة، 
وإلــى قطــاع التشــييد والمبانــي فــي البحرين، والذي يشــهد أكبر نمو كقطاع فــي الناتج المحلي، مبينا أن المشــروع فريد، وهو 

األول من نوعه في المملكة.

جــاء ذلــك في تصريــح للصحافيين على 
هامــش حفــل االفتتــاح الرســمي لمصنــع 
فــي  للحــرارة  المقــاوم  للطــوب  المملكــة 

مدينة سلمان الصناعية.
وأوضح أن 89 % من القسائم الصناعية 
مؤجــرة مزاولــة للعمــل أو قيــد التشــييد، 
الفتــا إلــى أن الــوزارة تبحــث عــن كيفية 
االســتفادة أكثــر مــن الـــ 11 % المتبقيــة، 
لزيــادة  الموجوديــن  تحفيــز  وكيفيــة 

طاقتهم االستيعابية واإلنتاجية.
أكــد  االحتفــال  فــي  ألقاهــا  كلمــة  وفــي 
الوزيــر اعتــزاز المملكة باحتضــان المزيد 
مــن المنشــآت الصناعيــة والتجارية على 
أرضهــا، واجتــذاب العديد من الرســاميل 
اإلقليميــة  أو  المحليــة  ســواء  الضخمــة 
أو العالميــة التــي عبــرت عــن ثقتهــا بقوة 
االقتصــاد البحريني من خــال اختيارها 
االســتثمارية  ألعمالهــا  موقعــا  لتكــون 
ســواء فــي القطاع الصناعــي أو التجاري 
محطتهــم  البحريــن  لتكــون  والســياحي 

لانطاق إلى العالم.
وأكــد اهتمــام ودعــم الحكومــة الموقــرة 
والتجــارة  الصناعيــة  المشــاريع  لكافــة 
الــذي  المشــروع  هــذا  وأن  والســياحية، 
يأتي تزامنا مع احتفاالت المملكة بميثاق 
العمــل الوطنــي، جــاء ترجمــة لمبــادرات 

دعــم  فــي  البحرينــي  الخــاص  القطــاع 
المســيرة التنمويــة واالقتصاديــة، والتي 
تسهم في تعزيز السمعة الطيبة للبحرين 
فــي  ومتميــز  مهــم  اســتثماري  كموقــع 
االقتصاديــة  النهضــة  المنطقــة وتعكــس 
التــي تشــهدها البــاد والنمــو المطرد في 
فيهــا،  الموظفــة  االســتثمارات  حجــم 
للصناعــات  التنافســية  القــدرة  وليؤكــد 

الوطنية في المجال الصناعي.

افتتاح مكاتب تمثيلية 
للسياحة

مــن جانــب آخــر، قــال الزيانــي إن هنــاك 
نظــرة الفتتــاح مواقــع جديــدة الفتتــاح 
عــدة مكاتب تمثيلية للســياحة، مبيًنا أنه 
عندمــا تم تعيين المكاتــب الحالية كانت 
علــى صفة ســنوية بحيث إعطــاء الخيار 
لتعيين شركة واالستمرار معها أو تعيين 
شــركة أخــرى، وطرح المناقصــة األخيرة 
هي روتينية وجزء من إعادة تقييم أداء 
بعــض المكاتب أو انتهاء العقود األصلية 

التي كانت سنوية.
لمجموعــة  العــام  المديــر  قــال  بــدوره، 
المملكــة عبــدهللا الشــهابي فــي تصريــح 
للصحافييــن، إن منتــج الطابــوق العــازل 
واآلن  الجــوار  دول  مــن  يســتورد  كان 

ســيبدأ تصنيعــه فــي البحريــن، مبيًنــا أن 
المــواد الخــام قليلة في البحريــن؛ لذا تم 
لتلبيــة طلبــات  الخــارج  مــن  اســتيرادها 

السوق.
وأضــاف أن المصنــع هــو األول مــن نوعه 
فــي البحريــن، والــذي ينتــج هــذا النــوع 
مــن الطابــوق العــازل الحــراري لمواكبــة 
ترشــيد  فــي  الكهربــاء  وزارة  توجهــات 
بــأن  يفيــد  القانــون  إن  حيــث  الصــرف، 
مبنــى  لــكل  الخارجــي  الجــدار  يكــون 
مــن هــذا النــوع مــن الطابــوق، فاتجهــت 
المملكــة لصناعــة هذا المنتج في الســوق 

البحرينية.
وكشــف أن حجم االســتثمار فــي المصنع 
دينــار  ماييــن   10 إلــى   8 بيــن  يتــراوح 
شــاملة البنيــة التحتية والمصنــع والمبلغ 

التشغيلي.

350 ألف متر مكعب الطاقة 
االستيعابية

وأوضح الشــهابي أن الطاقة االستيعابية 
مكعــب  متــر  كيوبــك  ألــف   350 لمصنــع 
والذي يتحول إلى 42 طابوقة في اليوم، 
مشــيًرا إلــى أنــه تــم عمــل دراســة لمدة 3 
العــام  2010 وحتــى  العــام  ســنوات مــن 
2012 للكميــات المســتوردة مــن الخــارج 

المملكــة  أن  إلــى  الدراســة  وتوصلــت 
تســتهلك 280 ألــف كيوبــك متــر مكعــب 
فــي الســنة؛ لذا تــم انشــاء المصنع إلنتاج 
350 ألــف وزيادة 20 % على االســتهاك 

المحلي للمستقبل.
وأشــار إلى أن دول الجــوار لديها طابوق 
لــن  لــذا فــإن التصديــر  النــوع؛  مــن هــذا 
إنهــم  المحلــي، حيــث  منتجهــم  ينافــس 
ســبقوا المملكــة في إنتاج هــذا النوع من 
الطابوق، والذي كانت البحرين تستورده 
منهم؛ لذا فإن الدخول ألسواقهم صعب. 
وأكــد أن هناك 60 موظفا في المصنع 40 
% بحرينيــون، وألول مــرة يتــم االعتماد 
للخــارج  ابتعاثهــم  تــم  بحرينييــن  علــى 
للتــدرب علــى تشــغيل هــذه النوعيــة من 

المصانع.

إدارة  مجلــس  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
مجموعة شــركات المملكة سعود كانو أن 
البــدء بتدشــين اإلنجــاز الصناعــي الكبير 
الطابــوق  مصنــع  افتتــاح  فــي  المتمثــل 
العــازل للحــرارة، يعد األول من نوعه في 
البحريــن ومــن المتوقــع أن يغطــي هــذا 
البحرينيــة  الســوق  احتياجــات  المصنــع 
إلــى  للجــوء  الحاجــة  دون  بالكامــل 
االســتيراد مــن الخــارج، وهــو مســتودع 
يأمــل مــن خالــه توفيــر منتجــات بنــاء 
عازلــة للحــرارة ذات جــودة عاليــة ووفقا 
المجــال،  هــذا  فــي  العالميــة  للمعاييــر 
الحديثــة  التقنيــات  فــي  تمثلــت  والتــي 
والتــي  المصنــع،  هــذا  فــي  المســتخدمة 
اإلنجــاز وخفــض  فــي ســرعة  ستســاهم 
التكاليــف والدقــة فــي العمــل، معربــا عن 

التنافســية  المشــاريع  بتنامــي  اعتــزازه 
فــي البحرين لكــون المملكــة داعمة دائما 
مجاالتهــا،  بشــتى  البحرينيــة  للشــركات 
والتــي من خالها تنشــئ قطاعــا صناعيا 
محليــا  ســليمة  تحتيــة  وبنيــة  قويــا 

وإقليميا.

تقنين استهالك الطاقة

المقــاوم  للطــوب  المملكــة  مصنــع  ويعــد 
للحــرارة، والــذي يقام على مســاحة تقدر 
بـــ 30 ألــف متــر مربــع باســتثمار يزيد عن 
10 ماييــن دينار، األول من نوعه، حيث 
تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع الجديــد 
نحــو 350 ألــف متــر مكعــب ســنويا مــن 
الطابــوق العــازل للحــرارة ومــواد البنــاء 
ومن المتوقع أن تغطي الطاقة االنتاجية 
هــذه  مــن  المحليــة  الســوق  احتياجــات 
النوعيــة من الطابوق بعــد البدء بتطبيق 
أصحــاب  يلــزم  الــذي  الجديــد  القانــون 
المباني الجديدة باستخدامه في الجدار 
الخارجي للمباني؛ بهدف تقنين استهاك 

الطاقة.

“الطوب العازل” ينتج 350 ألف متر مكعب يوميا 
ــة  ــي ــن ــوط ال الـــصـــنـــاعـــات  فـــي  ديـــنـــار  مــايــيــن  اســتــثــمــار 10  الـــزيـــانـــي: 

وزير التجارة والصناعة والسياحة متفقدا المصنع الزياني يلقي كلمته في االحتفالقص الشريط إيذانا بتدشين المصنع

تقدمــت 13 شــركة متنوعــة األنشــطة بطلبــات إلى مركــز البحرين للمســتثمرين التابع لــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة 
لتغيير شكلها القانوني وتحويل نشاطها بإجمالي رؤوس أموال بلغت نحو 11 مليون دينار.

فــإن  رســمية،  بيانــات  ألحــدث  ووفًقــا 
التــي تقدمــت لمركــز  أبــرز المؤسســات 
شــكلها  لتغييــر  بطلبــات  المســتثمرين 
القانوني وتحويل نشاطها، هي: “العالي 
للحديد” المصنفة شــركة ذات مسؤولية 
محــدودة لتحويلهــا إلى فرع من شــركة 
مســاهمة بحرينية مقفلة، بحيث يصبح 
رأس مالهــا 10 ماييــن دينــار، وتصبــح 
مملوكــة لــكل مــن )عمــار العالــي، ميثــم 
العالــي، منصــور العالــي، محمــد العالــي، 

وتوفيق العالي(.
وتأسست “العالي للحديد” في 13 يناير 
2013، باستثمار 100 ألف دينار، وتعمل 
في صنع المنتجات المعدنية اإلنشــائية، 

حيث تمتلك مصنًعا لهذا الغرض.

شــركة  تقــدم  البيانــات  أظهــرت  كمــا 
المصنفــة  الصالــح”  حمــد  “عبدالعزيــز 
شــركة الشــخص الواحــد لتصبح شــركة 
مــال  بــرأس  محــدودة  مســؤولية  ذات 

850 ألف دينار.
وتأسســت الشــركة فــي 7 فبراير 1987، 
المبانــي،  تشــييد  مجــال  فــي  وتعمــل 
والســامة  األمــن  أنظمــة  بيــع   / تجــارة 
)اإلقفــال والخزائــن .....(، تجــارة / بيــع 
مــواد البناء والمواد اإلنشــائية المعدنية 
ومعــدات الســباكة والتدفئــة ولوازمهــا، 

والبيع نظير رسم أو على أساس عقد.
وأبرز المؤسســات التــي تقدمت بطلبات 
وهــي:  أموالهــا،  رؤوس  عــن  وأعلنــت 
“مطعــم ومنــدي الســويفية” بــرأس مــال 

100 ألــف دينــار، “مطعــم جولدن جيكن” 
بــرأس مــال 30 ألــف دينــار، “دوحة عراد 
 5 مــال  بــرأس  والفواكــه”  للخضــراوات 
آالف دينــار، و”كنــز للمفروشــات” بــرأس 

مال 5 آالف دينار.

وصنفت المؤسسات التي طلبت  «
تغيير نشاطها، كالتالي: 6 مؤسسات 

مصنفة “فردية” لتصبح شركة ذات 
مسؤولية محدودة بما نسبته 46.2 

% من إجمالي الشركات التي تقدمت 
بطلبات، و3 مؤسسات مصنفة 

شركة الشخص الواحد لتصبح شركة 
ذات مسؤولية محدودة بما نسبته 

23.1 %، كما تقدمت 4 مؤسسات 
متنوعة التصنيف بتحويل نشاطها 

بما نسبته 30.8 %.

ــار  ديــن ــيــون  مــل  11 إلـــى  ــت  ــل وص ــوال  ــ أمـ رؤوس  بــإجــمــالــي 

13 مؤسسة تغير شكلها القانوني

شــارك رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة البحرين ســمير ناس والرئيــس التنفيــذي للغرفة 
شــاكر الشــتر فــي االجتمــاع الـــ )7( للمكتب التنفيــذي لمجلس اتحاد غــرف دول مجلس 

التعاون الخليجي في دولة اإلمارات، والذي ُعقد أمس األربعاء في أبوظبي.

 واســتعرض االجتمــاع صاحيات المكتب 
قــرارات  متابعــة  تّمــت  كمــا  التنفيــذي، 
االجتمــاع الـــ )50( لمجلــس االتحــاد والذي 
نوفمبــر  شــهر  خــال  الريــاض  فــي  ُعقــد 
2018، إلــى جانــب مناقشــة برنامــج عمــل 
األمانة العامة لاتحاد، ومشــروع الموازنة 
والحســابات   ،2019 للعــام  التقديريــة 

الختاميــة الماليــة للعــام 2017، ومشــروع 
التقرير الســنوي، فضاً عن مناقشة جدول 
االتحــاد  لمجلــس   )51( االجتمــاع  أعمــال 
مــن  أبريــل   25 بتاريــخ  انعقــاده  والمزمــع 

العام الجاري.
أهميــة  “نــاس”  أكــد  االجتمــاع  وخــال   
اللقــاء  خــال  طرحــه  تــم  الــذي  المقتــرح 

التشــاوري الســنوي الــذي عقــد بيــن وزراء 
التجارة والصناعة ورؤســاء غرف التجارة 
فــي  التعــاون  مجلــس  بــدول  والصناعــة 

توحيــد  بشــأن  نوفمبــر  خــال  الكويــت 
المقاييــس والمعاييــر لــكل مــن الســيارات 
واألدويــة واألجهــزة الكهربائيــة. كمــا نــّوه 

علــى أهميــة دفع عجلــة التطويــر والنجاح 
لمسيرة االتحاد خاصة في ظل التطورات 
تواجــه  التــي  الحاليــة  والمســتجدات 

اقتصاديــات دول مجلــس التعــاون والــذي 
يتطلــب العمــل على تعزيز مســيرة القطاع 

الخاص الخليجي. 

يذكر أن انعقاد هذا االجتماع جاء بعد  «
توقف دام لمدة 10 سنوات بهدف 

إعادة تفعيل المكتب التنفيذي، 
وتعزيز التعاون مع الغرف التجارية 

الخليجية بما يدعم مسيرة النمو 
االقتصادي بدول مجلس التعاون.

تعزيز مسيرة القطاع الخاص الخليجي
السنابس - الغرفة

زينب العكري من الحد

المنامة - بنك اإلبداعأمل الحامد

أعلن بنك اإلبداع للتمويل متناهي الصغر عن انضمام الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية سانجيف بول إلى عضوية مجلس 
إدارتــه لمــا تبقــى مــن دورة المجلــس الحالية. يأتي انضمام بول لعضوية المجلس خلفا لدالل إســماعيل التي مثلت بنك البحرين 

للتنمية على مجلس إدارة بنك اإلبداع ألكثر من 5 سنوات.

ورحبت رئيسة مجلس إدارة بنك اإلبداع 
بــول  بانضمــام  المؤيــد،  منــى  -البحريــن، 
لعضويــة مجلــس اإلدارة، حامــا معــه مــا 
يزيد عن 30 ســنة من الخبرة في القطاع 
المصرفي حول العالم، مؤكدة أن ذلك من 
شــأنه يســهم ذلك في تعزيــز التعاون بين 
البنكين الذين يعمان على توفير قروض 
ميسرة ألصحاب المشاريع الناشئة ودعم 

االقتصاد الوطني للمملكة.
وأشــارت المؤيــد إلــى أن وجــود بــول في 
مجلــس إدارة اإلبــداع ســيتيح لــه فرصة 
الممارســات  علــى  كثــب  عــن  التعــرف 
األصغــر  التمويــل  مجــال  فــي  الفضلــى 
المســتدامة  التنميــة  بأهــداف  وربطهــا 
برنامــج  يتبناهــا  والتــي  عشــر،  الســبعة 

مــن  “األجفنــد”  للتنميــة  العربــي  الخليــج 
دول  تســع  فــي  المنتشــرة  بنوكــه  خــال 
عربية وإفريقية، وبما يساعده على تبني 

مفاهيــم التنمية فــي العمل المصرفي في 
لبنــك  تنفيــذي  كرئيــس  الحالــي  موقعــه 

البحرين للتنمية.

للتنمية البحرين  بنك  مثلت  التي  إسماعيل  لدالل  خلًفا 

بول عضوا بمجلس إدارة “اإلبداع”

 % 40 
من موظفي 

المصنع بحرينيون 

ناس لدى مشاركته في االجتماع

ناس يشارك في 
اجتماع “تنفيذي 

اتحاد الغرف”

منى المؤيدسنجيف بول
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عرض وطلب

13/02/2019
)CR2019-21407( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

13/02/2019
)CR2019-21076( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه ورثة: عبدهللا عماد حسن االنصاري بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد/ مجيد حبيب داود سلمان الخباز 

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

تق���دم إلين���ا المعلن أدناه: محمد عبدالرحمن محمد تق���ي تحويل المحل التجاري 
التالي: الى السيدة/ دينا زياد محمد مصطفى اسماعيل 

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

رقم القيد
18668-2

االسم التجاري
كباب سراي شيراز

رقم القيد
5869-1

االسم التجاري
صالون بوردا للحالقة

القيد:114140  -  تاريخ: 13/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

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

القيد: 70730  -  تاريخ: 23/01/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019-8983( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 10721  -  تاريخ: 12/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها مالك ش���ركة س���كاي بيردس هوليدي���س ش.ش.و لمالكها 
كيروباج���اران فاديفيل المس���جلة بموجب القيد رق���م 114140 طالبا 
تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية 

محدودة  برأسمال وقدره 500 دينار، بين كل من:
KIRUBAGARAN VADIVEL .1

2. أنيثابريا فاديفيل كيروباجاران

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم  إليها الس���يدة / فاطم���ة حبيب ليث الليث المالكة ل� الش���معدان 
للمق���اوالت ش.ش.و )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القي���د 
رق���م 70730 تطلب التنازل عن المؤسس���ة المذك���ورة بجميع فروعها 
وتحويلها إلى ش���ركة الش���خص الواحد،  برأس���مال وقدره 500 دينار 

بحريني، لتصبح مملوكة من:
السيد عباس احمد عبدالحسين محمد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  إليها السيد 
اصغر علي اكبر حس���ين المالك ل� صاندى انترنش���ونال )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة 
بموج���ب القي���د رق���م 10721 طالب���ا تحويل المؤسس���ة الفردية بجمي���ع فروعها إلى 
ش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة  برأس���مال وق���دره 50000 دين���ار، لتصبح الش���ركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. تكساس انترناشيونال ذ.م.م

2. أصغر علي اكبر حسين
وتعديل االسم التجاري ليصبح مجموعة صاندى انترنشونال ذ.م.م

فعل���ى كل من لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إلى االدارة المذكورة خالل خمس���ة 
عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة فيرست تاغ للخدمات االستشارية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 85999

بناء على قرار الش���ركاء في شركة شركة فيرست تاغ للخدمات االستشارية ذ.م.م 
المس���جلة على قيد رقم 85999، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السادة/  صالح 

عبدالرسول عيسى الحايكي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: صالح عبدالرسول عيسى الحايكي

رقم الموبايل: 39636636 )973+(
sah@gulfdigital.net :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2019 -19750( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 -19992( اعالن رقم

معاملة مشتركة

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: فاطمة يوسف جابر راشد سيار

االسم التجاري الحالي: الركن المركزي لتركيبات الكهرباء
االسم التجاري الجديد: الركن المركزي لتخليص المعامالت وخدمات الضيافة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: امنه حبيب علي جاسم

االسم التجاري الحالي: صالون العصر
االسم التجاري الجديد: حي الرضا للمواد الغذائية

قيد رقم: 2-96741

قيد رقم: 38216-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم )--- ( لسنة 2019
بشأن غلق فرع لشركة أجنبية وإشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة كورال ريواندينغ انديا برايفت ليمتد - فرع لشركة أجنبية
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
الس���يد / جاس���م محمد يوس���ف اس���د  باعتباره المصفي القانوني كورال ريواندينغ 
انديا برايفت ليمتد - فرع لش���ركة أجنبية، المس���جلة كفرع لش���ركة أجنبية بموجب 
القي���د رق���م 99824، طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفي���ة اختيارية 
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 90272
تاريخ: 13/2/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم )20804( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدمت  إليها الس���يدة حس���ينيه حيدر احمد الحليبي المالكة ل� أيديل 
لتحصي���ل الدي���ون )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 
90272 طالب���ا تحوي���ل المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية 
مح���دودة  برأس���مال وق���دره 10000، لتصب���ح الش���ركة مملوك���ة م���ن 

السادة التالية أسمائهم:
1. حسينيه حيدر احمد الحليبي

2. هيثم مكي حسن احمد الطويل
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مقتل 3 بينهم شرطيان 
بانفجارين في األردن

لقي شخص حتفه أمس الخميس إثر 
انفجار لغم قديم في منطقة نقب الدبور 

في محافظة البلقاء غربي األردن، كما 
قتل رجال أمن وأصيب آخرون بانفجار 

لغم ثان.
وأفادت مديرية األمن العام في بيان 

بأن رجال توفي داخل إحدى المزارع في 
محافظة البلقاء، فيما تحرك المعنيون 
وفتح تحقيق بالحادث لتحديد سبب 

الوفاة، مضيفة أن المؤشرات تدل 
على “حدوث انفجار قد يكون إثر 

جسم متفجر قديم من مخلفات األمن 
الداخلي”. وفي وقت الحق قتل رجال 
أمن وأصيب آخرون بجروح بليغة إثر 

انفجار لغم ثان في نفس المنطقة.

بنــس: النظــام اإليراني يســلح الميليشــيات ويقمع شــعبه

طهران “أكبر تهديد” في الشرق األوسط

أعلــن نائــب الرئيــس األميركــي مايــك 
بنــس، أمــس الخميــس، أن المشــاركين 
أن  علــى  اتفقــوا  وارســو  مؤتمــر  فــي 
إيــران تشــكل “أكبــر تهديد” في الشــرق 

األوسط.
وقــال بنــس إن النظــام اإليرانــي “أكبــر 
ويمثــل  العالــم”،  فــي  لإلرهــاب  ممــول 
أكبــر تهديــد للســلم واألمــن في الشــرق 

األوسط.
ودعا نائب الرئيــس األميركي “الحلفاء 
األوروبيين إلى االنســحاب من االتفاق 
النــووي مع إيــران”، قائال إن النظام في 
طهــران يواصــل ســعيه للحصــول على 

أسلحة دمار “ولن نسمح له بذلك”.
وأضــاف بنــس أن ميليشــيات الحوثــي 
فــي اليمن تنشــر “الفوضى في المنطقة 
باستخدام الصواريخ اإليرانية”، مؤكدا 
أن النظام اإليراني يســلح الميليشــيات 

في المنطقة ويقمع حرية شعبه.

وارسو ـ وكاالت

عمان ـ وكاالت

نائب الرئيس األميركي مايك بنس في مؤتمر وارسو

دبي - العربية.نتلندن - أ ف بالخرطوم ـ رويترز

الســودانية  األمــن  قــوات  إن  شــهود  قــال 
لتفريــق  للدمــوع  المســيل  الغــاز  أطلقــت 
القصــر  مــن  بالقــرب  المحتجيــن  مئــات 
الرئاســي بالســودان أمــس الخميــس، قبــل 
أن يعتقــل أفراد من الشــرطة يرتدون ثيابا 
بالســتيكية  بأنابيــب  ومســلحين  مدنيــة 
نحــو 30 شــخصا. والحقــت الشــرطة بعــد 
ذلــك النشــطاء في الشــوارع الجانبية بينما 
وســط  فــي  أصغــر  احتجاجــات  خرجــت 
هتافــات  المتظاهــرون  وردد  الخرطــوم. 
”ســلمية، سلمية ضد الحرامية )اللصوص(“، 
و“يســقط، بس“ منادين بمطلبهم األساســي 

وهو تنحي الرئيس عمر البشير. 
وقــال شــهود إن المعتقلين، وأغلبهم شــبان 
وشــابات، نقلــوا بعيــدا علــى متن شــاحنات 

صغيرة.
متحــدث  إلــى  الوصــول  يتســن  ولــم 

علــى  للحصــول  الشــرطة  باســم 
تعليق.

ويخــرج أعضــاء نقابــات وطالب ونشــطاء 
بالمعارضــة وغيرهــم في احتجاجات شــبه 
يوميــة منــذ يــوم 19 ديســمبر غاضبين من 
المتاعب االقتصادية، في أكبر تحد لسلطة 

البشير المستمرة منذ ثالثة عقود.
)المؤتمــر  وحزبــه  البشــير  عــن  يبــدر  ولــم 
الوطنــي( الحاكــم أي مؤشــر علــى اإلذعــان 
لمطالــب المحتجين، وألقــى الرئيس باللوم 
لــم  أجنبيــة  قــوى  علــى  فــي االضطرابــات 
يذكرها باالســم. وبدأ هو وكبار المسؤولين 
فــي  اســترضاء  أكثــر  لغــة  يســتخدمون 
األســابيع القليلــة الماضيــة، وتعهــد بإطالق 

سراح المتظاهرين المعتقلين.
لكــن نشــطاء يقولــون إن المئــات مــا زالــوا 
محتجزيــن. وقالــت لجنــة أطبــاء مرتبطــة 
بالمعارضة األسبوع الماضي إن 57 شخصا 
قتلــوا خــالل االحتجاجــات. وتقــول 
الحكومــة إن عــدد القتلــى 31 بينهم 

اثنان من أفراد األمن.

الــوزراء البريطانيــة تيريــزا  تهــدد رئيســة 
صفــوف  فــي  جديــدة  تمــرد  حركــة  مــاي 
أمــس  للبرلمــان  تصويــت  أثنــاء  غالبيتهــا، 
الخميس بشــأن المســار الــذي يجب اتباعه 

في محادثات بريكست مع بروكسل.
ويصــّوت البرلمــان البريطانــي على اقتراح 
دعــم  علــى  للحصــول  الحكومــة  قّدمتــه 
النواب في محاولة إلعادة التفاوض بشأن 
اتفــاق االنفصــال الذي تــم التوصل إليه مع 
البرلمــان فــي  االتحــاد األوروبــي ورفضــه 

منتصف يناير.
هدفيــن  هنــاك  أن  الحكومــة  وتؤكــد 
الحصــول  هــو  األول  االقتــراح:  لهــذا 
األمــان”  لـ”شــبكة  بديلــة”  “ترتيبــات  علــى 
ُيفتــرض  التــي  باالنكليزيــة(  )“باكســتوب” 

أن ُتبقــي الحــدود مفتوحــة فــي 
جزيــرة إيرلنــدا بعــد حصــول 
بريكســت والثانــي هــو إبعاد 
بريطانيــا  خــروج  ســيناريو 

مــن االتحــاد األوروبــي “مــن دون اتفــاق” 
األمر الذي يخشاه عالم األعمال وقسم من 

النواب.
ويعكــس هــذان الهدفان التعديليــن اللذين 
تبناهما النواب في أواخر يناير في مجلس 

العموم.
لكــن مؤيــدي بريكســت األكثر حماســة في 
الحــزب المحافــظ الحاكــم هــددوا بإلحــاق 
هزيمــة جديــدة بتيريــزا مــاي فــي البرلمان 
لــم تعــد صياغــة هــذا االقتــراح. فهــم  إذا 
فرصــة  الحكومــة  يعطــوا  أن  يرفضــون 
التخلــي عــن ســيناريو الخــروج “مــن دون 

اتفاق”.
وكتــب النائــب ســتيف بايكــر وهــو عضــو 
فــي كتلــة “يوروبيــان ريســيرتش غــروب” 
النــواب  عشــرات  مــن  المؤلفــة  البرلمانيــة 
المحافظيــن والمشــككين فــي جــدوى 
أنــه يســتبعد  تغريــدة   فــي  االتحــاد، 

فرضية )الخروج( من دون اتفاق”.

قــرر رئيــس المجلــس الرئاســي بحكومــة 
امــس  الســراج،  فايــز  الوطنــي،  الوفــاق 
الخميــس، تعييــن فريق ركــن محمد علي 
محمــد المهــدي الشــريف رئيســا لــأركان 
العامــة للجيش الليبي، خلفا لعبد الرحمن 

الطويل.
وربط مراقبون هذا التعديل بالتصريحات 
التــي عبر فيها الطويــل عن دعمه للعملية 
العســكرية التــي أطلقهــا الجنــرال خليفــة 
لمالحقــة  الليبــي  الجيــش  قائــد  حفتــر، 
الجماعات اإلرهابية والعصابات األجنبية 

المسلحة في منطقة الجنوب.
وقــال رئيس األركان العامة المقال اللواء 
تصريحــات  فــي  الطويــل،  عبدالرحمــن 
صحافيــة، تعليقــا علــى هــذه العمليــة، إن 
“القــوات التــي توجهــت إلــى الجنوب هي 
قــوات نظاميــة تابعة لـ”الجيــش الليبي”، 
مضيفــا أن “الجيــش الليبي موحد، وأن 

الخالف بين األطراف السياسية 

فقط”، معربا عن أمله بأن يجري التنسيق 
بالمناطــق  الجيــش  وحــدات  بيــن جميــع 

الشرقية والغربية والجنوبية.
الفريــق  الجديــد  األركان  رئيــس  ويعــّد 
لمنطقــة ودان  المنتمــي  الشــريف  محمــد 
التابعــة لمدينــة الجفــرة وســط ليبيــا، من 
تحظــى  التــي  العســكرية  الشــخصيات 
بتقديــر كبيــر فــي وســط ليبيــا وجنوبهــا، 
وهــي  القبائــل،  أو  الضبــاط  بيــن  ســواء 
خطــوة مــن الســراج رجــح مراقبــون أنهــا 
تستهدف استمالة القبائل الداعمة لحفتر، 
خاصــة أنــه يأتــي بعد أســبوع مــن تعيينه 
“ضابــط القذافي” الفريــق علي كّنة حاكما 
يحظــى  الــذي  الجنــوب،  علــى  عســكريا 
بمكانــة كبيــرة لدى أنصــار النظام الســابق 
فــي منطقــة الجنــوب، وذلــك مــن 
أجل قلب موازين القوى لصالحه 
تقــّدم  ووقــف  الجنــوب،  فــي 

الجيش الليبي.

السراج يطيح برئيس أركان الجيشحركة تمرد جديدة تهدد تيريزا ماياعتقال محتجين في وسط الخرطوم
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القاهرة - وكاالت

سريناجار )الهند( - رويترز

قال رئيس مجلس النواب المصري علي 
عبــد العــال، أمس الخميــس، إن البرلمان 
إجــراء  علــى  المبــدأ،  مــن حيــث  وافــق 
تعديالت دســتورية. ويشكل الموافقون 
أكثــر مــن ثلثي أعضــاء مجلــس النواب، 
للموافقــة.  المطلوبــة  األغلبيــة  وهــي 
إلــى  المقترحــة  التعديــالت  وســتحال 
فــي  والدســتورية  التشــريعية  اللجنــة 
مجلــس النــواب، إلعــداد تقريــر بشــأنها، 

فــي غضــون مــدة ال تزيــد عــن 60 يوما، 
يجــري بعدهــا المجلــس تصويتــا نهائيا. 
وفــي حالــة الموافقــة النهائيــة للبرلمان، 
ســتطرح التعديالت بعد ذلك لالستفتاء 
الشعبي. وتقضي التعديالت الدستورية 
بتمديــد فترة حكم الرئيــس وبتعديالت 
وآليــات  القضائيــة  الســلطة  بنيــة  فــي 
تعييــن أعضائهــا وبإنشــاء غرفــة ثانيــة 

للبرلمان )مجلس شيوخ(.

الــذي  الهجــوم  ضحايــا  عــدد  ارتفــع 
اســتهدف قافلــة عســكرية علــى طريــق 
ســريع فــي الجــزء الهنــدي مــن كشــمير 
أمــس الخميــس ، إلى 42 قتيال، بحســب 

صحيفة “الهند اليوم”.
أن  المحليــة،  اإلعــالم  وســائل  وذكــرت 
 350 تقــل  ســيارة  فجــروا  مســلحين 
كيلوغــرام مــن المتفجــرات، بالقــرب من 
إلــى  أدى  الــذي  األمــر  قافلــة عســكرية، 

مقتل وجرح عشرات الجنود.
وأفادت المصادر أن القافلة كانت تحمل 
أمنــي مــن  ألــف عنصــر   2.5 يقــارب  مــا 
مدينــة جامــو، وأن التفجير وقع بالقرب 

من حافلة تقل 42 جنديا.
مــن جهتــه، أدان رئيــس الــوزراء الهندي 
نارينــدرا مــودي الهجــوم. وتبنى “جيش 
محمــد”، وهــو فصيل مســلح ينشــط في 

تلك المنطقة، المسؤولية عن التفجير.

برلمان مصر يوافق مبدئيا على تعديالت دستورية

ارتفاع ضحايا الهجوم في الهند إلى 42 قتيال

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن هناك إجماعا  «
دوليا على رفض سياسات إيران العدوانية والتوسعية، مشيرا إلى أن الضغوط 

السياسية واالقتصادية التي تتعرض لها نظام طهران أثرت عليه بشكل كبير.

وقال الجبير خالل حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، على هامش مؤتمر وارسو 
لألمن والسالم في الشرق األوسط: “فيما يتعلق بالخطر اإليراني، من الواضح 
أن هناك إجماعا دوليا على أن إيران هي مصدر المشاكل في الشرق األوسط، 

سواء عن طريق دعمها لإلرهاب أو عن طريق تسليمها الصواريخ البالستية 
لمنظمات إرهابية مثل حزب الله وتنظيم الحوثي، أو عن طريق تدخلها في 

شؤون دول المنطقة بشكل سلبي ومحاوالتها في التوسع في المنطقة”.

وأكد الجبير أن مؤتمر وارسو “أكد هذا الشيء، بحضور أكثر من 60 دولة، 
كلها أبدت التزامها بمنع إيران من زعزعة األمن واالستقرار في المنطقة”، 

ووفقا للمسؤول السعودي، فإن “هذه خطوة مهمة جدا في تصدي العالم 
لسياسات إيران العدوانية”. وأضاف: “اآلن إيران تخضع لعقوبات شديدة أثرت 

على صادراتها من النفط، وأثرت على دخلها وقدرتها على التجارة في العالم. 
الضغوط االقتصادية والسياسية على إيران ستزداد”.

وأعرب الجبير لـ”سكاي نيوز عربية”، عن أمله في أن “تعدل إيران سياساتها 
وتحترم القوانين الدولية وتحترم مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، ومبدأ 

حسن الجوار، وتكف عن دعمها لإلرهاب وتسليم صواريخ بالستية للمنظمات 
اإلرهابية”. وختم الوزير اللقاء بتأكيده على أنه “يأمل بأن تعيش إيران كدولة 
طبيعية في المنطقة، لكن السياسات العدوانية التي اتخذتها هي التي أدت 

لعزلتها في المجتمع الدولي”.

 دعا وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، الخميس، إلى  «
“عهد جديد من التعاون” في مواجهة التحديات بالشرق 

األوسط، وقال إنه ليس بوسع أي دولة أن تبقى على الحياد.

وقال إن الواليات المتحدة “تسعى الواليات المتحدة لعهد 
جديد من التعاون بين كل بلداننا بشأن كيفية مواجهة هذه 

القضايا”.

وأكد على الحاجة إلى خطوات عملية لحل المشكالت التي 
تواجه منطقة الشرق األوسط، واعتبر أن ليس بإمكان أي 

دولة أن تقف على الحياد في معالجة التحديات في تلك 
المنطقة. من جهته، قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

نتنياهو إن إيران تشكل “أكبر تهديد على السالم واألمن 
في الشرق األوسط.” ووصف نتنياهو الجلسة االفتتاحية 
للمؤتمر “بنقطة التحول التاريخية”. وأضاف “أعتقد أننا 

شهدنا باألمس نقطة تحول تاريخية حيث التقى رئيس وزراء 
إسرائيلي عددا من وزراء خارجية دول عربية كبرى وكان بيننا 

وحدة كاملة ووضوحا تاما في فهم أن التهديد الرئيسي 
للسالم واألمن في الشرق األوسط هو إيران والنظام 

اإليراني”. وقال: “هناك تضامن ووحدة ال أذكر أنهما حدثا 
طوال حياتي. أعتقد أن هذا تغير هائل وينبئ بوضع جيد 

للشرق األوسط، ألننا نستطيع أن نتحد ضد تهديد مشترك، 
ونتعاون للعمل وتشكيل مستقبل مشترك. أعتقد أن هذه 

فرصة محورية”.

بومبيو يدعو لعهد جديد الجبير: ايران مصدر المشاكل 

سوتشي ـ رويترز عواصم ـ وكاالت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بعد قمة بشأن سوريا مع نظيريه اإليراني 
والروسي أمس الخميس إن آمال التوصل 
إلــى حل سياســي للصــراع الســوري أقوى 

اآلن من أي وقت مضى.
وأضــاف أردوغان، الــذي كان يتحدث إلى 
جانــب الرئيس الروســي فالديميــر بوتين 
منتجــع  فــي  روحانــي  حســن  واإليرانــي 
سوتشــي بروســيا، أنــه كان هنــاك حديــث 
بشأن االنسحاب األميركي من سوريا في 
أبريــل أو مايــو، لكنــه أضــاف أن توقيــت 

االنسحاب ال يزال غير واضح.
وجــود  إن  روحانــي  قــال  جانبــه،  مــن 
الواليــات المتحــدة فــي الشــرق األوســط 
واشــنطن  ودعــا  المنطقــة  بــدول  أضــر 

لسحب قواتها بالكامل من سوريا.
ســوريا  فــي  أميــركا  ”وجــود  أن  وأضــاف 
ودول أخــرى بالمنطقــة غيــر مفيــد... على 
سياســتها  فــي  النظــر  تعيــد  أن  أميــركا 

بالشرق األوسط“.
من جانبه، قال الرئيس الروسي فالديمير 
التــي  العدوانيــة  التحــركات  إن  بوتيــن 
يقوم بها المتشــددون فــي محافظة إدلب 
الســورية الخاضعة لســيطرة المعارضة لن 

تمر دون عقاب.

وفــي كلمــة بمنتجع سوتشــي المطل على 
المنطقــة  البحــر األســود، قــال بوتيــن إن 
المنزوعــة الســالح فــي المحافظــة والتــي 
تم التوصل إليها في إطار اتفاق مع تركيا 
وإيــران العــام الماضــي هــي مجــرد إجراء 

مؤقت.

الرباعيــة  اللجنــة  خارجيــة  وزراء  عقــد 
الدولية بشــأن اليمن اجتماعا على هامش 
قمة وارسو، ناقشت خالله الدور اإليراني 
التخريبــي لتقويض االســتقرار فــي اليمن 

والمنطقة.
اإليرانــي  الدعــم  االجتمــاع  وتنــاول 
لمليشــيات الحوثي باألمــوال والصواريخ 
ومــا  المتطــورة،  واألســلحة  البالســتية 
تضمنه تقرير فريق خبراء األمم المتحدة 
مــن انتهــاك إيــران لقــراري مجلــس األمــن 

رقم 2216 و2213.
وأكــدت اللجنــة الرباعيــة الدوليــة بشــأن 
اليمن، ضرورة تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم 
وعــدم القبــول بــأي تأخيــر لتنفيــذ اتفــاق 
“مســتمرة  أنهــا  علــى  وأكــدت  الحديــدة، 
فــي مراقبــة اتفاق ســتوكهولم واالجتماع 

مجددا في حال أي تأخير إضافي”.
مــن جانبــه، أصــدر تحالــف دعم الشــرعية 
فــي اليمن، أمــس الخميس، بيانــا أكد فيه 

االلتزام الكامل باتفاق السويد.
وأبدت قوات التحالف العربي استعدادها 
إلعادة االنتشــار في مدينة الحديدة وفقًا 

التفاقية ستوكهولم.
البيــان األمــم المتحــدة والمبعــوث  ودعــا 
للضغــط  لليمــن مارتــن غريفيــث  األممــي 
لتنفيــذ  االنقالبيــة  المليشــيات  علــى 
اتفاقيات ســتوكهولم وتحملهم مسؤولية 

فشلها.

كما حمل تحالف دعم الشــرعية في اليمن 
المليشــيات الحوثية االنقالبية مســؤولية 
القيام باألعمال العدائية، والتي من شأنها 
تهديــد اتفاق الســويد واألمن واالســتقرار 
وحريــة المالحة البحريــة وعمليات تدفق 
المســاعدات اإلنســانية، وطلــب مــن األمم 
المتحدة ممارســة المزيد مــن الضغوطات 
إلجبــار المليشــيات االنقالبيــة علــى تنفيذ 

بنود اتفاقية ستوكهولم.

القمة الثالثية في سوتشي

الرباعية الدولية تضغط لتنفيذ اتفاق السويد

بوتين: تحركات المتشــددين في إدلب لن تمر دون عقاب التحالف يؤكد استعداده إلعادة االنتشار وفقا التفاقية السويد
أردوغان: الحل السياسي في سوريا أقوى اآلن الرباعية الدولية: عيوننا على ميناء الحديدة
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الفجوة بين األثرياء والفقراء
يبــدو أن مــا تعانيــه بعض دولنا مــن صعوبات اقتصادية وماليــة موجود بصورة أو 
بأخــرى فــي دول كثيــرة لدرجــة تجعــل من التفاوت بيــن الفقــراء واألثرياء ظاهرة 

عالمية وليست قاصرة على دول بعينها.
فقد أوضح التقرير الســنوي الذي تصدره منظمة “أوكســفام” بشــأن توزيع الثروات 
فــي العالــم ارتفــاع إجمالــي ثــروة 2000 مليارديــر بنســبة 12 % في الفتــرة ما بين 
مــارس 2017 ومــارس 2018، فــي حين انخفض إجمالي ثــروات نحو 3.8 مليارات 
شخص ــ من الطبقة الدنيا ــ بنحو 11 % في الفترة ما بين منتصف عام 2017 إلى 
عام 2018م، كما تشير إلى أن 26 من أغنى األفراد في العالم يمتلكون تقريبا ثروة 

نصف سكان العالم من الطبقات الدنيا.
نعــم، مثــل هــذه التقديــرات ليســت بالدقــة المتناهيــة، حيــث ال يتصــور أن يكشــف 
األثريــاء عــن حجم ثرواتهــم الحقيقية، إضافة إلى أن بعضهــم وربما األكثر ثراء ال 
يميلــون إلــى المشــاركة أو التجــاوب مع مثل هذه المنظمات التي تقوم بالدراســات 
واالســتقراءات اإلحصائيــة حــول حركــة أموالهــم، لكنها على كل حــال تؤكد وجود 
خلل في بنية وطبيعة االقتصاد في الكثير من دول العالم وإدارته بطريقة ال تسمح 

للفقراء أن يتجاوزوا حدود فقرهم إال في حاالت استثنائية وبعد مجهودات كبيرة 
ال يتوفر للكثيرين العزم واإلرادة لبذلها واالستمرار فيها، وهو ما يشير إلى أن هناك 
أســبابا ترتبط بالشــخص “الفقير” نفســه وتؤدي إلى اســتمرار فقره أو تزايده، ولكن 

تبقى األسباب الكبرى واألهم بيد الدولة وصانعي القرارات االقتصادية.
األهــم بنظــري فــي تقرير منظمة “أوكســفام” هــو أنه وضع حال مهًمــا إلحداث بعض 
التــوازن فــي هــذه المعادلــة شــديدة االختــالل بيــن الفقــراء واألثريــاء، بدعوتــه 
إلــى زيــادة الضرائــب علــى الثــروة واســتخدام اإليــرادات لتوفيــر خدمــات صحيــة 

والخدمات العامة األخرى.

إن األخذ بهذا الحل ببعديه االقتصادي واالجتماعي يضمن عالج الكثير من  «
العيوب ويوفر مساحات ومجاالت أكثر أمام الفقراء للخروج من دائرة الفقر 

إلى الطبقات المتوسطة وكذلك الغنية، فهو يأخذ من األغنياء أموااًل ال تمثل 
شيًئا بالنسبة لحجم ثرواتهم ويمنح الفقراء خدمات اجتماعية مهمة لتوفير 

العيش الكريم لهم.
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“بحرينيون جدد” 

مصطلح مدمر للوطنية 
وجارح للوالء

مــن  المزيــد  سنشــاهد  القادمــة  األيــام  فــي 
ومســتواهم  النــواب  بعــض  لــدى  االنتكاســات 
والتصرفــات  والنظريــات  والهزيــل  الضعيــف 
العامــة  المصلحــة  عــن  البعيــدة  الغريبــة 
والالمبــاالة، كمــا حصــل فــي الجلســة األخيــرة 
حيــن خرجــت علينــا بمصطلــح ملفــوف بأرديــة 
التمييــز والعنصرية ووصفت من تشــرف بحمل 
الجنســية البحرينيــة بـ “البحرينيــون الجدد”، ما 
أثــار حفيظة المجلس، وطلبت رئيســة المجلس 
المضبطــة  مــن  العبــارة  حــذف  زينــل  فوزيــة 
“وقامــت الدنيــا” علــى هــذا المصطلــح المدمــر 
للوطنيــة والجــارح للــوالء وال يمكــن القبــول به 

أبدا.
أنهــار هــذا  فــي  المعيــب فعــال أن نغتســل  مــن 
المصطلح العنصري في بيت الشعب، وأن يقوم 

أحدهم بالبحث عن الطريق المؤدي إلى تأجيج 
الطائفيــة والتمييــز والكراهيــة والتعصــب، وأن 
ينطلق من مواقف تحمل دالالت ضرب الوحدة 
هــذه  فمثــل  والعدالــة،  والمســاواة  الوطنيــة 
المصطلحــات الغريبــة علــى المجتمــع البحريني 
تحمــل فــي داخلهــا معــاول الهــدم وتغــرس في 
نفوس الناشــئة منــذ نعومة أظافرهم في البيت 
والمدرســة والنــادي وغيرهــا الحقــد والكراهيــة 
مرفوضــة  مصطلحــات  المتطرفــة،  واألفــكار 
وتبلغ ذروتها المأساوية حينما نسمعها من بيت 

الشعب “البرلمان”.
بعــض النــواب ال يملكون الموهبــة والوعي لكي 
يصبحــوا ممثليــن عــن الشــعب، وهاهــم اليــوم 
النــواب  لبعــض  الفشــل  مــن  متكــررة  “صــورة” 
أن  بمجــرد  التــوازن  فقــدوا  الذيــن  الســابقين 

فــازوا فــي االنتخابات ودخلــوا البرلمــان، وأكاد 
أجزم أن ظاهرة الســلبية واألخطاء واالنحراف 
عــن جــادة الصواب ســتالزم هــؤالء النواب غير 
الواعين وسيعيشون في عزلة عن الشارع، وإن 
تحركــوا لــن تكــون تحركاتهــم جديــة، ولزيــادة 
التأكــد انتظروا مســارات أفكارهم ومداخالتهم 
فــي الجلســات القادمة وخطواتهــم الموغلة في 

الغابات الموحشة.

من يصل إلى البرلمان مطالب بااللتزام  «
وتقديم كل ما لديه للدفاع عن مكاسب 

الشعب في إطار صالحياته وليس التردي 
في مهاوي األفكار الدخيلة التي تدعو إلى 

التفرقة والتمييز والتطرف، عليه أن يؤدي 
رسالته كنائب في التوجيه وليس كمحرك 

للنمط العنصري.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

مؤامرة الربيع العربي... 
الحلم القطري

عندمــا بــدأت خيــوط مؤامــرة القــرن وهــي مؤامــرة الربيــع العربــي بالظهــور، وبــدأت 
مالمحهــا تظهــر فــي األفق السياســي العربــي، آمن بعــض المســؤولين القطريين، وإن 
كانــت قطــر لم تشــارك منذ البداية بهذه المؤامرة، كما فعلــت إدارة بوش االبن وإدارة 
أوباما والكسرويون بإيران والطورانيون بتركيا، نقول آمنوا ووجدوها فرصة عظيمة 
لتصفيــة حســابات قطــر مع بعض األنظمة العربية وإســقاطها، والتــي كانت لها عالقة 
سيئة ومتوترة مع الدوحة، والتي ترى بأنه البد من إزاحتها من الخريطة، ألنها تشكل 
خطرا على الرؤية والسياســة القطرية الجديدة، التي دشــنها الشــيح حمد بن خليفة 

منذ 1995.
ومــن أجــل أن تحقــق الدوحــة سياســتها الجديــدة باســتهداف هذه األنظمــة، وضعت 
نصــب عينيهــا إســقاط هــذه األنظمة الحاكمــة وفق ركيزتيــن، الركيزة األولى إســقاط 
األنظمــة التــي تــرى الدوحــة أنهــا وقفــت ضد وجود سياســة الشــيخ حمد بــن خليفة، 
إليمــان هــذه الــدول بــأن قطــر لــن تســير وفــق مفهــوم االلتــزام بالسياســة الخليجيــة 
الموحــدة تجــاه أهــم القضايا التــي تهم هذه الــدول، ووفق مفهوم االلتزام بالسياســة 
العربيــة الموحــدة التــي يشــكلها أهــم الالعبيــن السياســيين العــرب وليــس بالضرورة 
كل الــدول العربيــة، إذ إنــه ال توجــد أصال سياســة عربية موحدة تلتــزم بها كل الدول 
العربيــة تجــاه القضايــا المصيرية، فأما فيمــا يتعلق بقضية االلتزام بمفهوم السياســة 

الخليجية الموحدة، فتمثله الســعودية واإلمارات والبحرين، وأما االلتزام بالسياســة 
العربية الموحدة، فقد كانت مصر وســوريا من أهم الالعبين السياســيين العرب، فيما 

يتعلق بالوحدة واألمن العربي.
وعلى هذا األساس فإن إسقاط أنظمة كل من البحرين واإلمارات والسعودية ومصر 
وســوريا كان هدفا للسياســة القطرية الجديدة، كون هذه الدول تشكل عمود الوحدة 
الخليجية والعربية، وهذا في نظر الدوحة يشــكل خطرا كبيرا على أهداف السياســة 
القطرية الجديدة، التي تريد أن تكون هذه الدول وسياساتها الخارجية واقتصاداتها 
تابعة للدوحة، من خالل وكالء قطر اإلخوان المســلمين، إذا ما ســيطروا على الحكم 

بعد إسقاط أنظمة هذه الدول الخمس.
أما الركيزة الثانية للدوحة، فهي إسقاط األنظمة التي وإن كانت ال تشكل خطرا  «

على سياسة الدوحة، ولم تقف في وجه نظام الشيخ حمد بن خليفة، إال أنه 
من المفيد أيضا إسقاطها وإحالل وكالئها اإلخوان المسلمين، مثل تونس وليبيا 

والجزائر وموريتانيا والمغرب، أو اإلضرار بالسعودية كدعم الحوثيين وحزب 
اإلصالح أو أية جهة تثير مشاكل مع السعودية من خالل إسقاط نظام علي 
عبدهللا صالح، إال أن الحلم القطري لم يكتب له النجاح خالل الربيع العربي. 

وللحديث بقية.

د. طارق آل شيخان

قبــل أيــام أعلــن الرئيــس األميركي دونالد ترامب أنه ســيتم القضــاء على داعش 
خــالل أيــام، وأن الواليــات المتحــدة على وشــك أن تتســلم كل الدواعــش، وكأن 

داعش عصابة متخصصة في سرقة السيارات أو خطف الفتيات!
مــن الســذاجة أن نصــدق أن الواليــات المتحــدة ستســتطيع القضــاء نهائيــا علــى 
داعــش أو غيــر داعــش مــن التنظيمــات اإلرهابيــة التــي تزداد انتشــارا وشراســة 
فــي منطقتنــا المنكوبــة، فهــذه التنظيمــات تتمــدد وتزداد قــوة في ظــل الرخاوة 

والهشاشة التي أصابت الكثير من دول المنطقة. 
الشــيء الوحيــد المقنــع الــذي يمكــن أن نتوقعــه هو تغيير اســم داعش إلى اســم 
جديد، أما التنظيم نفسه فسيبقى ما بقي العالم محكوما بنفس السياسات التي 
تحكمــه اآلن! داعــش وأخواتهــا تنظيمــات تديرهــا دول مــن أجهــزة اســتخبارات 
وتقــدم لهــا التمويــل والمعلومات التي تســهل لها القيام بســفك الدمــاء وتخريب 
وتفكيــك الــدول. والواليــات المتحــدة أعلنــت مرارا أنها ســتقضي علــى اإلرهاب 
وحــدث العكــس، فقــد جــاءت إلــى العراق فــي إطار حربهــا على اإلرهــاب فازداد 
اإلرهــاب وانتقــل مــن العراق إلى ســوريا وعاش معــززا مكرما وقامــت الطائرات 
األميركية بحمايته في مواقف كثيرة ونقله من مكان إلى مكان حسب الضرورة 

وحسب التكتيك وتغير األوضاع في ميادين القتال. 
ال فــرق بيــن القاعدة وبين داعش وغيرهما ألن المعين الذي يتغذى منه اإلرهاب 
معين واحد واألسباب واحدة وراء ميالد وانتشار جماعات اإلرهاب، وأهم هذه 

األسباب السياسة األميركية في الشرق األوسط. 
االســم هــو الــذي يتغيــر مــع كل حــرب تشــنها الواليــات المتحــدة فــي المنطقــة، 
ولــن يكــون اســم داعش آخر األســماء في هــذا المجال، إذا ما اســتمرت الواليات 
المتحدة في سياساتها وإذا ما استمرت الضغوط األميركية في فرض حل مذل 

للقضية الفلسطينية.

وخالصة القول ان صفقة القرن التي تحاول إدارة ترامب فرضها  «
مستغلة حالة الوهن التي أصابت األمة حتما ستؤدي إلى تفشي إرهاب 
جديد تحت اسم جديد.  أغلب الظن أن الرئيس ترامب يخاطب الناخب 
األميركي ويؤكد على كالمه بهذه الضربات الجوية التي يعلم الله وحده 

على من تسقط.

القضاء على داعش أم تطوير داعش

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

إن قرار تخصيص وقت للقراءة في مدارس المملكة من القرارات الرائدة 
التــي اتخذتهــا وزارة التربية والتعليم، وهي خطوة من خطوات التطوير 
التــي بدأتهــا الــوزارة بعــد اتخاذ قــرار إلغاء الواجبــات المنزليــة، وهي بال 
شــك تســتحق اإلشــادة لما لها من مردودات إيجابية ملموسة على ميدان 
التعليم، حيث تساهم بشكل فعال في رفع مستويات اإلنجاز لدى الطلبة، 
ما يشكل نقلة نوعية في مستوى التعليم في مملكة البحرين التي كانت 
ومازالت سباقة في مجال التعليم وتطويره. إن ممارسة الطالب القراءة 
تســاعدهم على توســيع آفاق أفكارهم في كل مادة واستيعاب التفاصيل 
الدقيقــة لجوانــب المواضيــع، وفوائــد القــراءة ال تقتصر علــى التمكن من 
تهجئــة الحــروف وقــراءة الكلمــات فحســب، بــل تســاعد علــى اكتســاب 
مهــارات مختلفــة ومتنوعــة مثــل القــدرة علــى اســتيعاب النــص وفهمــه 
واستخالص المعلومات، وكذلك إثراء مفرداتهم اللغوية ورفع مستواهم 
العلمــي، إضافــة إلــى تهذيــب أســلوبهم، وإكســابهم القدرة علــى التواصل 
الجيــد والتعبيــر تحدثــا وكتابة، ولكي ال تصبح حصــص القراءة مع مرور 
الزمــن تقليديــة يشــوبها الملــل، مــن الواجــب أن تطلــق برامــج وحمــالت 
وأنشــطة تشــجع الطلبة على القراءة، وأن يكون لكل طالب في المدرســة 
ملف خاص، يحوي أنشــطته القرائية المتنوعة، وأن تخصص درجات لها 
توضــع فــي الشــهادة حالهــا حال المــواد العمليــة، وأن يحــدد للطالب عدد 
معيــن مــن الكتــب أو القصــص فــي الفصــل لكــي يحــرز الدرجــة الكاملــة، 

وباحتساب هذه الدرجات ستعطى القراءة قيمة عملية. 

هذه البرامج واإلجراءات ستشجع الطلبة على القراءة واالطالع وستعمل  «
على تعزيز مخزونهم المعرفي وتنمية روح اإلبداع لديهم وستبني 

جيال واعيا ومثقفا يواكب التطورات الثقافية والعلمية. القراءة من 
أهم األسباب التي تعمل على تقدم الشعوب وتطورها، لذلك فإن 

حصص القراءة خطوة في االتجاه الصحيح ونتمنى أن تطبق بشكل 
مخطط يعود بالنفع على أبنائنا الطلبة.

حصص القراءة ستبني جيال واعيا ومثقفا

أحمد عمران
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أعرب رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة عن شــكره وتقديره إلى عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة؛ بمناســبة رعاية جاللته وتشــريفه حفــل “ميثاق من ذهب”، الــذي يأتي ضمن احتفــاالت المملكة 

بالذكرى الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني إضافة إلى تكريم أصحاب اإلنجازات في مختلف المجاالت.

كمــا أثنى ســموه على حضــور رئيس الوزراء 
بــن  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائد 
األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة، بهذا الحفل الكبير.
وقــال ســموه “تعتبــر ذكــرى التصويــت علــى 
وطنيــة  مناســبة  الوطنــي  العمــل  ميثــاق 
تاريخية وصــورة حقيقية من صور التكامل 
الوطني الذي أرســى دعائمه صاحب الجاللة 
الملك بمشــروعه اإلصالحي المتميز والفريد 
مــن نوعــه علــى المســتوى العالمــي، والــذي 
تمكــن مــن خاللــه جاللتــه مــن نقــل البحرين 
إلــى مصــاف  وإيصالهــا  بــارزة  نوعيــة  نقلــة 
إلــى  العريقــة، إضافــة  الديمقراطيــة  الــدول 
التالحــم  قمــة  يشــّكل  التصويــت  هــذا  أن 
بيــن القيــادة والشــعب فــي بنــاء المســؤولية 

الحقيقية وتحقيق االرتقاء بالمملكة”.

وأضــاف ســموه “إننــا نعيــش في أيــام ذكرى 
التصويت ونحن نشــعر بكل الفخر واالعتزاز 
بمــا تحقق للوطن جراء التصويت على هذه 
الوثيقة الوطنية المهمة التي شــحذت الهمم 
البحريــن،  باســم  عاليــة  إنجــازات  لتحقيــق 
ويجــب علينــا أن نســتلهم مــن هــذه الذكــرى 
فــي  والعطــاء  البــذل  معانــي  كل  الســنوية 
ســبيل المملكة، وأال نقف عند حد اإلنجازات 
التــي تحققــت، بــل علينا العمــل جميًعا بروح 
الوطنيــة والبيــت الواحــد؛ مــن أجــل حيــاة 
وتنميــة  الوطــن  أبنــاء  لــكل  وآمنــة  كريمــة 

شاملة في مختلف المجاالت”.
وأشــار ســموه “التكريــم الالئــق الــذي حظــي 
بــه أصحــاب اإلنجــازات فــي المملكــة ومــن 
بينهــم الرياضيــون فــي االحتفاليــة الجميلــة 
يعكس بجالء ما يقدمه جاللة الملك المفدى 
مــن دعــم ومــؤازرة للرياضييــن كافــة، وهــو 
مــا نتــج عنه تحقيــق العديــد مــن النجاحات 

الزاهــر  العهــد  فــي  المتميــزة  واإلنجــازات 
لجاللة الملك، الذي حقق فيه أبطال البحرين 
إنجــازات كبيــرة، كان لمنتخب الشــباب لكرة 
الســلة نصيــب من هذا التكريــم بعد أن حقق 
فــي  الخليجيــة  البطولــة  فــي  األول  المركــز 
مسقط متفوًقا على كل المنتخبات الشقيقة، 
إضافــة لتحقيــق المركــز الثانــي فــي البطولة 
العربيــة بجمهوريــة مصر والظهور المشــرف 
في بطولة آســيا للشــباب بتايلنــد والحصول 

على مركز متقدم فيها ألول مرة”.
وأشــاد سمو الشيخ عيســى بن علي باهتمام 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفة ومتابعته المستمرة للرياضيين، األمر 
الــذي ســاهم فــي تحقيقهــم إنجــازات كبيرة 
ومتميــزة فــي المجاالت الرياضيــة خصوًصا 

في العام 2018 وهو عام الذهب.
الســامي  الملكــي  التكريــم  أن  ســموه  وأكــد 
رئيــس  ســمو  قبــل  مــن  الكبيــر  واالهتمــام 
الشــيخ  العهــد وســمو  الــوزراء وســمو ولــي 
ناصــر بــن حمــد سيشــكل حافــزا لمضاعفــة 
الجهــد والعطــاء للرياضييــن كافــة؛ من أجل 
مواصلة تحقيق اإلنجازات المشرفة لوطنهم 
الغالي مملكة البحرين، والذي نســعى جميًعا 

لرفع رايته.

سمو الشيخ عيسى بن علي

ســموه أكــد أن كــرة الســلة جــزء مــن اإلنجــازات البحرينيــة

سمو الشيخ عيسى بن علي:  التكريم الملكي حافز للعطاء
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شــهدت منافســات األســبوع الرابــع مــن موســم ناصــر بن حمــد للصقور والصيــد 40 فائًزا في مســابقات الحرار والشــواهين فئتــي القرانيس 
والفروخ، وذلك على كأس سمو الشيخ حمد نجل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال الخيرية وشؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة األولمبيــة البحرينية، وذلــك بتنظيم من لجنة رياضات الموروث الشــعبي 

التابعة للجنة األولمبية البحرينية.

 وفي شــوط فروخ الحرار فاز المالك برغش 
المنصــوري بالمركزيــن األول والثانــي بزمــن 
ثانيــة(،  و)24.869  ثانيــة(،   24.416( يبلــغ 
فيمــا جاء علي المــري ثالًثــا )25.013 ثانية(، 
خالــد العجمان رابًعــا )25.202 ثانية(، برغش 
المنصــوري خامًســا )25.284 ثانيــة(، فيصــل 
ثانيــة(،   25.801( سادًســا  العجمــي  مفــرح 
محمد النعيمي ســابًعا )26.138 ثانية(، سالم 
فيصــل  ثانيــة(،   26.199( ثامًنــا  الســعيدي 

مفرح العجمي تاسًعا )28.775 ثانية(.
 وفــي شــوط قرانيــس الحــرار، تمكــن فريــق 
BHR مــن الفوز بالمركــز األول والثاني أيًضا 

و)23.842  ثانيــة(،   23.836( قــدره  بزمــن 
ثانيــة(، ثــم مبــارك البوعينيــن ثالًثــا )23.897 
ثانيــة(، فيصل مفرح العجمي رابًعا )24.291 
 24.815( خامًســا  النعيمــي  محمــد  ثانيــة(، 
ثانيــة(، مبــارك البوعينيــن سادًســا )25.013 
ثانيــة(، فريــق BHR ســابًعا )25.205 ثانيــة(، 
ثانيــة(، محمــد   25.344( ثامًنــا  المــري  علــي 
ســالم  ثانيــة(،   25.361( تاســًعا  النعيمــي 

السعيدي عاشًرا )25.466 ثانية(.
 وفــي فئــة الشــواهين، حقــق المالــك محمــد 
ذيــاب النعيمــي المركــز األول علــى مســتوى 
شــوط الفــروخ بزمــن قــدره )23.085 ثانيــة(، 

بينما جاء بدر الهاجري ثانًيا )23.333 ثانية(، 
ثــم  )23.414 ثانيــة(،  ثالًثــا  وخالــد العجمــان 
محمــد النعيمي رابًعــا )24.134 ثانية(، محمد 
)24.893 ثانيــة(، محمــد  البوعينيــن خامًســا 
النعيمي سادًسا )24.915 ثانية(، بدر الهاجري 
مجدًدا في المركز السابع )25.724 ثانية(، ثم 
فيصــل مفرح العجمــي ثامًنا )26.252 ثانية(، 
ثانيــة(،   26.297( تاســًعا  المنصــوري  برغــش 

وأخيًرا علي المري عاشًرا )26.790 ثانية(.
 أما على مســتوى شوط قرانيس الشواهين، 
األول  المركــز  المــري  علــي  المالــك  فحقــق 
بزمــن يبلــغ )21.732 ثانيــة(، ثــم حــل مبــارك 

ثانيــة(،   22.953( الثانــي  المركــز  البوعينيــن 
فيمــا حــل ســلطان الســويدي المركــز الثالــث 
)22.956 ثانيــة(، ثــم مبــارك البوعينيــن رابًعا 
)23.070 ثانية(، فريق BHR خامًسا )23.715 
 23.997( سادًســا  البوعينيــن  فهــد  ثانيــة(، 
 24.332( ســابًعا  الســعيدي  ســالم  ثانيــة(، 

ثانيــة(، خالد العجمــان ثامًنا )24.438 ثانية(، 
حمد العجمي تاسًعا )24.736 ثانية(، وأخيًرا 

برغش المنصوري عاشًرا )25.011 ثانية(.
ســمو  بطولــة  منافســات  اليــوم  وتســتكمل   
الشــيخ حمــد بــن ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
للصقور بإقامة أشواط الجيرات، حيث تقام 

الفــروخ  شــوطي جيــرات الشــواهين فئتــي 
الخلــط  الجيــرات  ثــم شــوطي  والقرانيــس، 

فئتي الفروخ والقرانيس أيًضا.
التــي  الصغيــر  الصقــار  مســابقة  تقــام  كمــا   
الشــعبي  المــوروث  لجنــة رياضــات  تنظمهــا 
فــي مســابقات الصقــور وذلــك لنشــر ثقافــة 
وهــي  الســن  صغــار  لــدى  الصقــور  رياضــة 
الرياضــة التراثية التي يعــرف فيها المجتمع 

البحريني.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

40 فائًزا للحرار والشواهين في بطولة حمد بن ناصر

جانب من المنافسات

وكاالت

اتحاد السلة

أصــدر النــادي األهلــي المصــري بيانــا، الخميــس، يــرد به علــى تحديد 
اتحــاد الكــرة موعــد لقائه المرتقــب مع “بيراميدز” فــي بطولة الكأس 
المحليــة، الــذي فجــر أزمة أثارت اهتمام الشــارع الرياضي على مدار 

األيام الماضية.

 28 يــوم  أعلــن  االتحــاد  وكان 
للقــاء  موعــدا  الجــاري  فبرايــر 
الــذي يجمــع الفريقين بــدور الـ16 
مــن الــكأس، وهــو ما يبــدو وكأنه 
الــذي  بيراميــدز،  لرغبــة  انصيــاع 
اقتــرح إقامة لقائه مع األهلي في 
الــكأس بدال مــن مواجهــة الفريق 
ذاتــه بالدوري الممتاز، التي كانت 

مقررة في 28 فبراير الجاري.
النــادي  “إن  األهلــي  بيــان  وقــال 
أي  يتلــق  لــم  أنــه  علــى  يؤكــد 
مكاتبات رســمية من اتحاد الكرة 
بخصــوص تعديــالت فــي جدول 
جديــدة  مواعيــد  أو  الــدوري، 

لمباريات الكأس”.
ننتظــر  أننــا  علــى  “فضــال  وتابــع 
أســباب  علــى  االتحــاد  مــن  ردا 
تأجيلــه لمباراة األهلي وبيراميدز 
المالعــب  الــدوري، ومعرفــة  فــي 

مباريــات  الســتضافة  المرشــحة 
المقبلــة  الفتــرة  فــي  األهلــي 
االســتادات  بعــض  إغــالق  بعــد 
لتطويرهــا اســتعدادا لكأس األمم 
األفريقية التي ســتقام في يونيو 

المقبل”.
وختم البيان “النادي األهلي، وهو 
للمنظومــة  احترامــه  علــى  يؤكــد 
الرياضيــة، عندما يتلقى مكاتبات 
رسمية من اتحاد الكرة بخصوص 
ما ســبق اإلشــارة إليه، سوف يتم 
دراســة الموقف كامــال بما يحفظ 
حقــوق األهلــي المشــروعة التــي 
تتفــق مــع اللوائــح والقوانين في 

كل المسابقات”.

ويعتقد متابعو كرة القدم في  «
مصر أن األهلي سيتخذ قراره 

باالنسحاب من بطولة كأس 
مصر.

األهلي المصري و “مباراة األزمة”

كشــف عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة، رئيــس لجنــة 
المسابقات حسين حماد عن الموعد المبدئي النطالق منافسات الدور التمهيدي 

لكأس سمو العهد والذي من المرجح أن يكون بتاريخ 27 فبراير الجاري.

المربــع  منافســات  أن  حمــاد  ذكــر  كمــا 
الذهبي لدوري الدرجة األولى ستنطلق 
بعــد الــدور التمهيــدي لكأس ســمو ولي 
 13 بتاريــخ  ــا  مبدئيًّ لهــا  وحــدد  العهــد 
مــارس المقبــل، الفًتا النظر إلى أن تلك 
المواعيد مبدئية وغير معتمدة بشــكل 

نهائي من قبل مجلس إدارة االتحاد.
وينــص نظــام المربع الذهبــي على لقاء 
صاحــب  مــع  األول  المركــز  صاحــب 
المركــز الرابــع بالدور التمهيــدي والفائز 
منهمــا فــي مواجهتيــن مــن أصل ثالث 
مباريــات يتأهــل إلــى النهائــي، ويعتبــر 
الحاصــل علــى المركــز األول فائــًزا في 
المبــاراة األولــى، فيمــا يلعــب صاحــب 
المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث 

والفائــز من مواجهتيــن من أصل ثالث 
يتأهــل إلى النهائي، ويلعب الخاســران 
مباراة واحدة لتحديد المركزين الثالث 
والرابع في ترتيب الدوري، فيما يلعب 
الفائــزان بينهمــا ويفــوز بالبطولــة مــن 

يفوز في مواجهتين من أصل ثالث.
أما نظام مسابقة كأس ولي العهد فيتم 
األولــى  الدرجــة  فــرق  تقســيم  خــالل 
إلــى مجموعتيــن حســب نتائــج الــدور 
 )A( المجموعــة  وتتكــون  التمهيــدي 
مــن األول والرابــع والســادس والثامــن 
الثانــي  مــن   )B( المجموعــة  وتتكــون 
وتلعــب  والســابع  والخامــس  والثالــث 
كل مجموعــة بنظــام الــدوري مــن دور 
واحــد أي بمــا مجموعــه ســت مباريات 

للمجموعتيــن ويتأهــل األول والثانــي 
نصــف  الــدور  إلــى  مجموعــة  كل  مــن 
النهائــي، وتلعب الفرق بطريقة المقص 
ثــالث مباريــات الفائــز من اثنتيــن يبلغ 
مبــاراة  الفائــزان  ويتأهــل  النهائــي، 
واحدة فقط في النهائي لتحديد هوية 

البطل.

حسين حماد

لجنة مسابقات الطائرة تحّدد موعًدا مبدئيًّا للمربع الذهبي
27 فبراير انطالق تمهيدي كأس ولي العهد

تنطلــق اليــوم الجمعــة منافســات الجولــة 11 لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــدم 
للموسم الرياضي 2018/2019، وذلك بإقامة لقاءين على استاد مدينة خليفة الرياضية.

يلعــب البديع مــع المالكية عنــد 5.05 عصًرا، 
والنجمة مع المنامة عند 7.30 مساء.

يلعــب  إذ  الســبت،  غــًدا  الجولــة  وتتواصــل 
الشــباب مــع الحالــة علــى االســتاد الوطنــي، 
فيمــا أجــل اتحــاد الكــرة مبــاراة الرفــاع مــع 
المحــرق، ومبــاراة الرفاع الشــرقي مع الحد، 
خاصــة أن الرفــاع والحــد ســيخوضان يــوم 
21 فبرايــر الجــاري المبــاراة النهائيــة لــكأس 

جاللة الملك.
ويشــير ترتيــب الــدوري حاليــا إلــى صــدارة 
مشــتركة بيــن الرفــاع والمنامــة برصيــد 21 
نقطــة مــع تقدم للمنامة في عــدد المباريات، 
ثــم المحــرق 20 نقطــة، النجمــة 19، الرفــاع 
الشــرقي 15، الحــد 13، البديــع 12، المالكيــة 
9 نقــاط، الحالــة 8، وأخيــًرا الشــباب برصيــد 
6 نقــاط، وجميــع الفــرق لعبــت 10 مباريــات 

عدا المنامة والنجمة والمالكية والشباب 11 
مباراة.

وبالعــودة إلــى مباريــات اليــوم، فــإن البديــع 
والمالكية يدخالن بهدف كســب نقاط مهمة 

للتقدم إلى األمام في سلم الترتيب.
لصالــح  انتهــت  الذهــاب  مواجهــة  وكانــت 
البديــع، لكــن لقــاء اليــوم ســيكون بظــروف 

مختلفة.
الشــقيقان:  المدربــان  الفريقيــن  ويقــود 
عبدالمنعم الدخيل مع البديع، وأحمد صالح 

الدخيل مع المالكية.
وفــي المبــاراة الثانيــة، تبــرز المواجهــة فــي 
كونها تجمع فريقين يتنافســان على المراكز 
المتقدمــة. ويقــود المنامــة المــدرب الوطني 
محمد الشــمالن، والنجمة المدرب التونســي 

فتحي العبيدي.

وكان الفريقــان حققــا الفــوز فــي آخــر لقــاء 
الشــباب  علــى  النجمــة  تفــوق  حيــث  لهمــا، 
والمنامة على المالكية بذات النتيجة )2/1(.

جميع المعطيات توحي بأن المباراة  «
لن تخلو من اإلثارة والندية، في ظل 
تنافس كبير بين الطرفين، للظفر 
بنقاط ثالث في غاية األهمية، فمن 

يكسب الفوز؟

الممتــاز حمــد  بــن  ناصــر  لــدوري   11 الجولــة  انطــاق 
البديع والمنامة يالقيان المالكية والنجمة

سبورت

حسن علي

بنتيجــة  والشــباب  الديــر  فريقــا  خــرج 
التعادل )27/27( في المباراة المثيرة التي 
جمعتهمــا أمــس فــي ختام الجولــة الثامنة 
من الــدور التمهيدي لــدوري أندية الدرجة 

األولى لكرة اليد.
وانتهــى الشــوط األول بتعــادل الفريقيــن 
رصيــد  أصبــح  وبذلــك   ،)15/15( أيضــا 
الديــر 18 نقطــة، والشــباب أصبــح رصيده 
17 نقطــة.  وبذلــك أصبــح ترتيــب الفــرق 
كاآلتي: النجمة 24 نقطة، باربار 22 نقطة، 
األهلــي 22 نقطــة، الديــر 18 نقطــة، توبلي 
18 نقطــة، الشــباب 17 نقطــة، أم الحصــم 
16 نقطــة، االتحاد 14 نقطة، ســماهيج 11 
نقطــة، االتفاق 10 نقاط، التضامن 9 نقاط 

والبحرين أخيرًا 9 نقاط.

 الدير يتعادل 
مع الشباب

أحمد مهدي

األسبوع الرابع 
من موسم ناصر 
بن حمد للصقور 

والصيد

تتويج فائزَي “سباق الكارتنج”
ــة” لــلــيــوم الــريــاضــي ــ ــاض ــ ــري ــ ــاب وال ــبـ ــشـ ضــمــن بـــرنـــامـــج “الـ

حرصــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة علــى تنظيــم بطولــة رياضية تنافســية في ســباق 
الكارتنــج، وذلــك ضمــن برامجها التفاعلية مع يوم البحرين الرياضــي والتي أقيمت فعالياتها 

في حلبة الكارتنج بحلبة البحرين الدولية.

 وشــارك موظفو وموظفــات الوزارة بإيجابية 
فــي ســباق الكارتنــج، حيــث شــهدت البطولــة 
تنافس قويا بين جميع الموظفين والموظفات 
مــن أجل التأكيد على يــوم البحرين الرياضي 
وأهدافــه ومضامينــه باإلضافــة إلــى التنافس 
من أجل تحقيق المراكز األولى في البطولة. 

 وفي نهاية المنافســات، قام الوكيل المســاعد 
للهيئــات والمراكــز الشــبابية الدكتــور الشــيخ 

صقــر بن ســلمان آل خليفة والوكيل المســاعد 
للتخطيط والترويــج وفاء العمادي وبحضور 
الوكيل المســاعد لتنمية الشباب إيمان فيصل 
المنافســات،  فــي  الفائزيــن  بتتويــج  جناحــي 
حيــث حقــق الموظــف أحمــد صبــاح بالمركــز 
األول فــي المنافســات العامــة للســباق وفــي 
فئــة الموظفيــن حقق المركــز األول ينال نائل 
والمركز الثاني أحمد عبدهللا حســين والمركز 

الثالــث الدكتــور الشــيخ صقــر بــن ســلمان آل 
خليفة. 

 وفــي منافســات الموظفــات تمكنــت عائشــة 

ونــور  األول  المركــز  تحقيــق  مــن  الشــروقي 
الهاشــل المركــز الثانــي وجنــان شــاكر المركــز 

الثالث.

جانب من التتويج 

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة



تقــام اليــوم منافســات الجولــة الثالثة لــدوري المصرف الخليجــي التجاري 
لكرة الصاالت، وذلك على صالة نادي الشباب.

يلعب المالكية مع التضامن عند 4 عصًرا، الحد مع الشباب عند 5.45 مساء، 
المحرق مع قاللي عند 7.30 مساء، سترة مع البديع عند 9.15 مساء.

وكانــت منافســات الجولــة الثانيــة أســفرت عــن فــوز التضامن علــى البديع 
بنتيجة )2-4(، المحرق على المالكية )1-3(، الشباب على سترة )1-9(، الحد 

على قاللي )0-3(، في مباريات أقيمت جميعها على صالة نادي الشباب.
ا الترتيب بفارق األهداف عن الحد والشــباب الذين  ويتصــدر المحــرق حاليًّ
حققــوا الفــوز فــي الجولــة األولى والثانيــة أيضا، فيما يتصــدر العب قاللي 
حسن مجيد قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، يشاركه العب المحرق علي 

عبدالرسول بذات الرصيد أيًضا.

ضمــن فعاليات بطولــة BBK الرابعة 
لناشــئي  المفتوحــة  والعشــرين 
التنس، والتي ينظمها نادي البحرين 
للتنــس مــن 7 إلى 18 فبراير الجاري 
والكويــت،  البحريــن  بنــك  برعايــة 
يقيــم النادي اليــوم الجمعة مهرجاًنا 
لبراعم التنس 8 و10 سنوات، حيث 
الســاعة  المهرجــان  فعاليــات  تبــدأ 
طــوال  وتســتمر  صباًحــا  التاســعة 
اليــوم بمشــاركة أكثر من 100 العب 
أوالد  التنــس  براعــم  مــن  والعبــة 

وبنات، ويتضمن المهرجان مباريات 
فــي المينــي تنس لـ 8 ســنوات تلعب 
بكــرات التنــس اإلســفنجية الحمراء 
الصغيــرة  المالعــب  علــى  وتقــام 

الدولــي  االتحــاد  مــن  المعتمــدة 
مســابقة  فــي  ومباريــات  للتنــس، 
البراعــم 10 ســنوات بكــرات التنــس 

الخضراء المعتمدة.  

اليوم الجولة الثالثة لدوري الصاالت

أعلــن االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة عــن نقل مباريــات الدور التمهيدي والــدور ربع النهائي لبطولة كأس خليفة بن ســلمان إلــى صالة مدينة 
خليفــة الرياضيــة بــدالً مــن صالة زين لكرة الســلة، وذلك وفق الجــدول الجديد الذي تم إصداره يوم أمــس األول األربعاء وتم تعميمه على 

جميع األندية.

ويأتــي هــذا القــرار مــن االتحــاد 
خليفــة  كأس  مباريــات  كــون 
بــن ســلمان تحمــل أهميــة كبــرى 
ومــن المنتظــر أن تشــهد حضــوًرا 
مدينــة  وصالــة  كبيــًرا،  ــا  جماهيريًّ
خليفة تتســع لعــدد جماهيري أكبر 
التنافــس  مســتوى  يزيــد  ولذلــك 
واإلثــارة فــي المباريــات باإلضافــة 
ألن فرصة النجاح التنظيمي تكون 
أكبــر بــكل تأكيــد، وأيًضــا مــع جعــل 
مريحــة  وضعيــة  فــي  المشــجعين 
للغايــة وهــم يشــاهدون ويتابعــون 
االكتظــاظ  مــن  بــدالً  المباريــات 

الكبير والتزاحم.
وكمــا هــو الحــال فــي صالــة زين 
فــإن  الــدوري،  مباريــات  خــالل 

أماكــن  بتخصيــص  ســيقوم  االتحــاد 
العائــالت  مــن  الجماهيــر  لجلــوس 
وســيكون أكبر من المقاعــد الُمخصصة 
فــإن  وبالتالــي  زيــن،  صالــة  فــي  لهــم 
مدعــوة  الجماهيــر  مــن  الفئــة  هــذه 
كذلــك للتواجد بشــكل مكثــف في هذه 

المباريات.
وسينطلق الدور التمهيدي للبطولة يوم 
االثنين 18 فبراير الحالي بلقاء االتحاد 
مع ســترة الساعة السادسة مساًء، يليه 
مدينــة  مــع  البحريــن  لقــاء   7:45 عنــد 
فبرايــر   20 األربعــاء  ويــوم  عيســى، 
ســيلعب الســاعة 6 الحالة مع ســماهيج 
والرفــاع،  النجمــة   7:45 الســاعة  ثــم 
ثــم يــوم الجمعــة 22 فبرايــر ســيلتقي 
الســاعة 6 المنامــة مع النويــدرات تليها 

قمة هذه المرحلة بين المحرق واألهلي 
الســاعة 7:45، أما ربع النهائي فســيقام 

يوم األحد 24 فبراير.
وأصــدر االتحــاد البحريني لكرة الســلة 
كذلــك جــدول مباريــات المربــع الذهبي 
لــدوري زيــن بعــد اكتمــال أضالعــه، إذ 
واألهلــي  المنامــة  لــه  تأهــل  قــد  كان 
قبــل أن يصعــد المحــرق والرفــاع عبــر 
علــى  ســيقام  أيًضــا  وهــو  “الُملحــق”، 

صالــة مدينــة خليفــة 
 ،”BEST OF3“ وبنظــام

وســينطلق يــوم 27 فبراير 
بلقاء األهلي والمحرق الســاعة 

ســيتواجه  بيــوم  وبعدهــا   ،7:30
الجولــة  ثــم ســتقام  والرفــاع،  المنامــة 
الثانيــة فــي نفــس اليــوم وهــو االثنيــن 
4 مــارس القادم إذ ســيلعب أوالً الرفاع 
مــع المنامــة الســاعة السادســة وتليهــا 

مباراة المحرق واألهلي الســاعة 7:45، 
وفــي حالة الحاجة للجولــة الثالثة في 
أي مبــاراة فإنها ســتقام يــوم الجمعة 8 

مارس.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

الـــســـاوي ــن  ــ زي لــــــدوري  الـــذهـــبـــي  الـــمـــربـــع  ــاق  ــطـ انـ فـــبـــرايـــر   27

مباريات كأس خليفة على صالة مدينة خليفة

11 العًبا من ذوي العزيمة في بطولة فزاع
محمـــد بـــن دعيـــج يتفقـــد المشـــاركين وحقهـــم بالمنافســـة الشـــريفة

مــن حــرص رئيــس اللجنة البارالمبية البحرينية الشــيخ محمد بــن دعيج آل خليفة 
وإصــراره علــى التميــز في جميــع البطوالت التــي يخوضها منتخبــات ذوي اإلعاقة 
والســعي إلــى تحقيــق األهــداف التــي وضعها فــي االســتراتيجيات وتحقيق الرؤى 
لتخطي الصعاب مهما كبر حجمها في سبيل الوصول إلى تلك األهداف، قام بجولة 
تفقدية للمشــاركين بطولة فزاع الدولية الحادية عشــر أللعاب القوى والتي سوف 

تقام في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من 27-20 فبراير الجاري.

العًبــا   11 فيهــا  يشــارك  ســوف  والتــي   
لعبــة  فــي  اإلعاقــة  ذوي  مــن  والعبــة 
وجلــوس  وقــوف  رمــي  القــوى  ألعــاب 
وجــري وألول مــرة سنشــارك فــي هــذه 
البطولــة فــي لعبة الجري على الكراســي 

المتحركة.
حيــث سيشــارك فــي هــذه البطولــة كال 
مــن: الالعبة فاطمة صفــر والالعبة روبا 
العمــري والالعبــة أمــل أحمــد فــي ألعاب 
القوى رمي جلوس والالعبة مريم صابر 
وزهــرة الكليــب فــي ألعــاب القــوى رمــي 

وقــوف. ومــن الالعبيــن الشــباب كالمن: 
أحمــد مشــيمع واحمد الشــيخ احمد في 
ألعاب القوى رمي وقوف والالعب راشد 
ال بورشــيد والالعــب عبــدهللا الشــاوي 
فــي العاب القوى رمي جلوس، والالعب 
نصــار علــي سيشــارك للمــرة األولــى فــي 
لعبــة الجــري علــى الكراســي المتحركــة 
والالعب الياس الياسي في لعبة الجري.
الرئيــس  وجهــه  الجولــة  نهايــة  وفــي 
الالعبيــن وحثهــم علــى االســتمرار فــي 
التدريبات التي من شأنها رفع مستواهم 

التدريبي وزيــادة فرص التأهل والتقدم 
فــي المســتوى العالمــي لتحقيــق اإلنجاز 
ورفــع راية مملكة البحرين في المحافل 

الدوليــة وقــدم توصياتــه لهــم بالتحلــي 
باألخــالق الحميدة والمنافســة الشــريفة 

التي تعكس صورة الفرد البحريني.

محمد بن دعيج يتوسط أفراد منتخبنا

اللجنة اإلعالمية

الجمعة 15 فبراير 2019 
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الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لميثاق العمل 
االتحــاد  ينظــم  البحريــن،  بمملكــة  الوطنــي 
البحرينــي للكــرة الطائــرة مهرجــان شــووت 
األول للصغــار، والــذي ســيقام اليــوم الجمعة 
البحرينــي  االتحــاد  علــى صالــة  فبرايــر   15
 9:00 الســاعة  مــن  ابتــداء  الطائــرة  للكــرة 

صباًحا.
البحرينــي  لالتحــاد  العــام  األميــن  وأكــد 
عــن  الحلواجــي  فــراس  الطائــرة  للكــرة 
اعتــزازه بالرعايــة المتميــزة لشــركة شــووت 
للتجهيــزات الرياضية لهــذا المهرجان، مثمًنا 
دعم الشــركة للفعاليــات الرياضية كافة على 
أرض المملكــة انطالًقــا مــن حســها الوطنــي 
ودورهــا الرائــد فــي دعــم مختلــف البرامــج 
الرياضيــة والشــبابية، مشــيًدا بعمــق العالقة 
الوثيقــة التــي تربــط اتحــاد الكــرة الطائــرة 
الرياضيــة،  للتجهيــزات  مــع شــركة شــووت 
والتي تمتد إلى ســنوات طويلة من التعاون 

الحلواجــي  وأضــاف  المتبادلــة.  والشــراكة 
“نتقدم بخالص الشــكر والتقدير إلى الرئيس 
التنفيــذي لشــركة شــووت خالــد أميــن علــى 
دعمــه لهــذا المهرجــان، معربين عن ســعادتنا 
الكبيــرة بالتعــاون مع شــركة شــوت للرياضة 
)shoot( أحد أبرز الشركات الرياضية البارزة 
فــي البحرين؛ لتجهيــز المنتخبــات الوطنية، 
والتــي توفــر مجموعــة مــن المــاركات ذات 

الشهرة والمكانة العالمية المعروفة..”.

مهرجان “شووت” األول لصغار الطائرة

قــال رئيــس اللجنــة البارالمبيــة الشــيخ محمــد بــن دعيــج آل خليفة إن تشــكيل مجلس 
إدارة اللجنــة البارالمبيــة تعتبر خطوة متقدمة بالنســبة لمملكــة البحرين لمواصلة دعم 
ورعايــة رياضــة فئــة ذوي اإلعاقــة “ذوي العزيمــة” بمختلف فئاتها، وهــي تعبر عن مدى 
دعــم واهتمــام ممثــل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب، رئيــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة لهذه الفئة.

وأضاف محمد بن دعيج لـ “البالد ســبورت” 
خطــوة  تعتبــر  البارالمبيــة  اللجنــة  أن 
ســباقة بالنســبة لمملكــة البحريــن وتعكــس 
المكانــة البــارزة التــي تحظــى بهــا رياضــة 
ذوي اإلعاقــة فــي مملكتنــا وأن العمــل جار 
لتفعيل دور اللجنة مســتقبال مع االتحادات 
لرياضــات  أنشــطة  تمتلــك  التــي  األعضــاء 
ذوي اإلعاقــة لالرتقــاء بهــذه الشــريحة من 
المجتمــع وتعزيــز مكتســبات رياضــة ذوي 

العزيمة.

وكشــف محمد بن دعيج أنــه لن يبقى على 
اإلعاقــة  لــذوي  البحرينــي  االتحــاد  رأس 
ومــن المؤمل أن يصدر قرار بتعيين رئيس 
مجلــس إدارة جديــد لالتحاد خــالل الفترة 
فقــط عــن  القادمــة ألنــه ســيكون مســئوالً 
التــي ســتكون مهمتهــا  البارالمبيــة  اللجنــة 
اإلعاقــة  ذوي  رياضــات  علــى  اإلشــراف 
بمختلــف أنواعها، متطلًعا لمســتقبل افضل 
لهذه الفئة بما يكفل رفع علم البحرين عالًيا 

بمختلف المحافل الدولية.

وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أصــدر قــراًرا بتشــكيل مجلــس إدارة ألول 
لجنــة بارالمبية بحرينية، وجــاء في المادة 

األولــى من القــرار أنه يشــكل مجلس إدارة 
للجنة البارالمبية البحرينية برئاســة الشيخ 
محمد بن دعيج آل خليفة، وعضوية كل من 

الشــيخ خالــد بــن حمد بن أحمــد آل خليفة، 
صالــح فــرج ســلطان فرحان، غانم يوســف 
غانــم حســين الســند، الشــيخة حصــة بنــت 
أحمــد بــن علــي آل خليفــة، إبراهيــم محمد 
يوسف سيادي، راشد أحمد راشد السيسي 
البوعينين، نعمان راشد على الحسن، أحمد 
خالــد علــي العريفــي، د.عبدالرحمن الســيد 
محســن  مــي  عبدالجليــل،  محمــد  أحمــد 
جاســم محمد الحاجي، خالد عبدهللا أحمد 
الصقــر، وجميلــة محمــود  عبــدهللا خليفــة 

علي حمود.

محمد بن دعيج: “البارالمبية” خطوة متقدمة لدعم ذوي العزيمة

محمد بن دعيج متحدثا لـ “البالد سبورت”

 من منافسات الجولة الثانية

من المنتظر أن تشهد مباريات 
ا كبيًرا البطولة حضوًرا جماهيرًيّ

اليوم مهرجانة “BBK” لبراعم التنس
اللجنة اإلعالمية

بعض المشاركين في المهرجان

حسن علي
رئيس جديد 

التحاد ذوي 
اإلعاقة

فراس الحلواجي



sports@albiladpress.com

الجمعة
15 فبراير 2019 

10 جمادى اآلخرة 1440

تبدأ اليوم “الجمعة” الجولة الثامنة من الدوري الوطني للجامعات لكرة القدم وسط اشتداد صراع النقاط خصوًصا 
بين فرق المقدمة مع دخول الدوري المراحل الحاسمة، حيث ستنطلق الجولة بمباراتين اليوم يلتقي فيهما جامعة 
البحريــن الطبيــة مــع معهــد البحريــن للتدريب عند الخامســة مســاًء تعقبهــا مباراة الجامعــة الخليجية مــع الجامعة 

العربية المفتوحة وذلك على ملعب جامعة البحرين الطبية بالمحرق. 

العربيــة  الجامعــة  مبــاراة  وتكتســب 
الخليجيــة  والجامعــة  المفتوحــة 
األهميــة األكبر فــي لقاءي اليوم نظًرا 
لموقــع الفريقين في جــدول الترتيب 
وتطلعاتهمــا للحــاق بركــب المقدمــة، 
حيــث يحتل الجامعــة العربية المركز 
الرابــع برصيــد “11 نقطــة” وتفصله 7 
نقــاط عــن المتصــدر فريــق الجامعــة 
الجامعــة  يدخــل  فيمــا  التطبيقيــة، 

الخليجية برصيد “10 نقاط. 
أمــا المبــاراة الثانيــة اليــوم فهــي مــن 
المباريــات التي تدور بعيًدا عن دائرة 
صراع المقدمة نظًرا لموقع الفريقين، 
حيــث يحتل معهد البحرين للتدريب 

نقــاط”   6“ برصيــد  الثامــن  المركــز 
وفريق جامعــة البحرين الطبية الذي 
يحتــل المركــز األخيــر برصيــد نقطــة 

وحيدة . 

استئناف الجولة الرابعة 

لكرة السلة

افتتــاح  فــي  مباراتــان  اليــوم  تقــام 
مباريــات الجولــة الرابعــة مــن بطولــة 
لكــرة  للجامعــات  الوطنــي  الــدوري 
يلعــب  حيــث  الطــاب،  لفئــة  الســلة 
جامعــة  فريقــا  األولــى  المبــاراة  فــي 
العربيــة  والجامعــة  بوليتكنــك 
المفتوحــة فــي تمــام الســاعة الرابعــة 

يجمــع  لقــاء  مباشــرة  تليهــا  عصــًرا، 
 AMA فريقا جامعة البحرين وجامعة
الدولية في تمام الســاعة 5.30 مساء 
وذلــك علــى صالــة جامعــة البحريــن 

الطبية بالمحرق. 
في اللقاء األول يســعى فريق جامعة 
بوليتكنــك أن يحقــق انتصــاره األول 
لثــاث  تعــرض  بعدمــا  البطولــة  فــي 
هزائــم متتاليــة فيما ال يزال منافســه 
المفتوحــة  العربيــة  الجامعــة  فريــق 
يأمــل أن يكــون أحــد أطــراف الفــرق 
األربعة المتأهلة للدور الرباعي، حيث 
يمتلك الفريق في جعبته ثاث نقاط، 
وفوزه اليوم سيعزز من فرص تأهله.

أمــا المبــاراة الثانيــة فســتكون أكثــر 
أهميــة وقمــة الجولــة والتي ســتجمع 
للفــوز  األبــرز  والمرشــح  المتصــدر 
البحريــن  جامعــة  فريــق  باللقــب 
ومنافسه وأحد أقوى الفرق المتبارية 
بالبطولة فريق جامعة AMA الدولية.
ا  فريــق جامعة البحرين يتصــدر حاليًّ
الترتيب العام برصيد 6 نقاط وفريق 
قــوة  يقــل  ال  الدوليــة   AMA جامعــة 
وتنافســا، حيــث يمتلك فــي جعبته 4 

نقاط.

 افتتاح الجولة الخامسة 

للكرة الطائرة 

بوليتكنــك  جامعــة  صالــة  تحتضــن 
الجولــة  منافســات  اليــوم  البحريــن 
الوطنــي  الــدوري  مــن  الخامســة 
للجامعــات للكــرة الطائــرة، إذ يلعــب 
مســاء  السادســة  الســاعة  تمــام  فــي 

فريقــا جامعــة البحريــن 6 نقــاط مــع 
جامعــة البحرين الطبيــة بدون نقاط، 
وفــي تمام الســاعة الســابعة والنصف 
مســاء يلعــب فريقــا جامعــة األهليــة 
3 نقــاط مــع جامعــة الخليــج العربــي 

بدون نقاط. 
المبــاراة  فــي  الترشــيحات  تذهــب 
األولى إلى فوز جامعة البحرين الذي 
يــدرب فريقهــا الكابتــن حســن خليل، 
والخروج بثاث نقاط جديدة لتعزيز 
الرصيــد، ســعًيا إلــى مواصلــة وتيــرة 
االنتصــارات للدفــاع عــن اللقــب الذي 
حققتــه خال النســخة المنصرمة، زد 
علــى ذلــك فــارق اإلمكانــات البدنيــة 
والفنيــة التــي يملكهــا العبــوه الذيــن 

ينشط جلهم مع األندية الوطنية. 
العبــو  يحــاول  اآلخــر  الطــرف  علــى 
البحريــن الطبيــة الذيــن غــاب عنهــم 
قائدهــم عمار خال المقابلة الســابقة 

تســجيل أقصــى مــا يملكــون في ظل 
اإلمكانات المتاحة لاعبيه. 

لــن يختلــف األمر في المبــاراة الثانية 
التــي ســيتحين العبــو األهليــة فيهــا 
الفرصــة لتعويــض الخســارة األخيرة 
الوقــت  فــي  والمســتحقة  المفاجئــة 
البحريــن  جامعــة  يــد  علــى  نفســه 
التطبيقيــة، وبناء على ذلك سيســعى 
العبــو األهلية بقيادة الكابتن حســين 
بأقــل  الموقعــة  حســم  إلــى  الجشــي 
عــداد  فــي  يكونــوا  حتــى  الخســائر، 
المنافســين على اللقب الذي سيشــهد 

منافسة على صفيح ساخن. 
العبــو  يحــاول  أخــرى،  جهــة  ومــن 
جامعة الخليج العربي بقيادة مدربهم 
الكابتــن عامر العامر إلى التغلب على 
التــي  بالصــورة  والظهــور  ظروفهــم، 

يتأملونها.

جانب من منافسات السلة  جانب من منافسات الكرة الطائرة جانب من منافسات القدم

انطالق الجولة الثامنة من الدوري الوطني للجامعات
العربيــة والخليجيــة يرفعــان شــعار الفــوز.. ومعهــد التدريــب يبحــث عــن التصحيح

اللجنة اإلعالمية

تعــادل فريق بابكو مــع فريق جارمكو 
بهدفين لكل منهما في دوري الشركات 
والمؤسســات لكرة القدم في المباراة 
التــي جمعتهمــا أمــس األول في ختام 
رصيــد  ليصبــح  الرابــع،  األســبوع 

الفريقان 7 نقاط لكل منهما. 

وجــاءت المباراة هادئــة، حتى الدقيقة 
بابكــو  خالهــا  مــن  تمكــن  التــي   ”33“
تسجيل هدف السبق عن طريق محمد 
علــى  تحصــل  جارمكــو  لكــن  ســلطان. 
ركلــة جــزاء فــي الدقيقــة األخيــرة مــن 
الشــوط األول ليــدرك مــن خالها جعفر 

التعادل.
وتبــادل  مثيــر  الثانــي  الشــوط  وجــاء 
جارمكــو  لينجــح  الهجمــات  الفريقــان 
طريــق  عــن  الثانــي  الهــدف  بتســجيل 
سيدحســين فــي الدقيقــة “88”. إال أن 
بابكــو تمكــن مــن معادلــة النتيجــة فــي 
الوقــت بــدل الضائــع عن طريــق بخيت 

مبارك.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية
تنطلــق اليــوم الجمعــة منافســات بطولــة الميثــاق 2019 للناشــئين لكرة 
القــدم، وذلــك علــى مالعــب نــادي طيــران الخليج فــي ســلماباد، وتحت 
رعايــة رئيــس مجلس إدارة مركز الدكتور زكي آل عبيد الطبي للجلدية 

واألسنان وبحضور المدير اإلداري بالمركز هيثم القواسمي.

ضمــن  مباراتــان  اليــوم  وســتقام 
األولــى ســيلتقي فيهــا  المجموعــة 
الســاعة 4:45 مركــز شــباب أبوقوة 
مــع مركــز شــباب الشــاخورة، تليهــا 
مباراة مركز شــباب صــدد مع مركز 

شباب دمستان.
 والبطولــة تحظــى بمتابعــة ودعــم 
من الرياضي المعروف عبدالرحمن 
الكبيــر  الدولــي  والاعــب  شــريف 
الذيــن ســيتواجدون  زليــخ  حســن 
لتشــجيع  البطولــة  مباريــات  أثنــاء 
هــؤالء الناشــئين، كما ســيتم دعوة 
مدربي منتخباتنا الوطنية لحضور 
واكتشــاف  البطولــة  ومشــاهدة 
للمنتخبــات  وضمهــا  المواهــب 
إليــه  تســعى  مــا  وهــذا  الوطنيــة 
اللجنــة المنظمــة مــن تنظيــم هــذه 
الرياضــي  الشــباب  بيــن  البطولــة 

بالمملكة.
قــد  البطولــة  قرعــة  وكانــت   
أجريت وأســفرت عــن مجموعتين 
المجموعــة  إذ ضمــت  متكافئتيــن، 
األولــى فــرق مركــز شــباب أبوقوة، 
مركــز  الشــاخورة،  شــباب  مركــز 
شباب صدد ومركز شباب دمستان، 
بينما ضمت المجموعة الثانية فرق 
مركــز شــباب الــزالق، مركــز شــباب 
القرية، مركز شــباب كرزكان ونادي 

سار.
رئيــس  النجــداوي  عمــران  وأكــد   
اللجنة المنظمــة للبطولة أن اللجنة 
لحفــل  مميــًزا  برنامًجــا  أعــدت 
االفتتــاح وقدم الدعــوات للحضور 
الشــخصيات  كبــار  مــن  للعديــد 
والنــواب وأعضــاء المجلس البلدي 

والرياضيين في المملكة.

انطالق بطولة الميثاق لكرة القدم بابكو يتعادل مع 
جارمكو

شــهدت فعاليــة االتحــاد البحرينــي للبليــاردو والســنوكر والدارتــس التي نظمت بمناســبة يوم البحرين الرياضي مشــاركة أعــداد غفيرة من 
الالعبيــن، حيــث اكتظــت صالــة “رونيز” في منطقة قاللي والتــي احتضنت الفعالية بالعديد من الالعبين من مختلــف الفئات العمرية طيلة 

توقيت الفعالية التي أقيمت على مدى 12 ساعة متواصلة ابتداًء من التاسعة صباًحا ولغاية التاسعة مساًء.

االتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  وأشــار 
والدارتــس  والســنوكر  للبليــاردو  البحرينــي 
يــوم  مناســبة  أن  إلــى  الدوســري  راشــد 
بالنســبة  الكثيــر  تمثــل  الرياضــي  البحريــن 
لكافــة البحرينييــن وليــس فقــط للرياضيين، 
لمواكبــة  دائًمــا  يســعى  االتحــاد  أن  مؤكــًدا 
رؤى وتطلعــات ممثــل جالــة الملــك لألعمال 
الخيريــة وشــئون الشــباب  رئيــس المجلــس 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بن 

حمد آل خليفة.
ســعادته  عــن  الدوســري  عّبــر  جانــب،  ومــن 
الــذي  المميــز  والحضــور  الكبيــر  بالتفاعــل 
شــهدت فعالية “اللعب المفتوح”، متابًعا: “لقد 
ا بهــذا العــدد الهائل مــن الاعبين  ســعدنا جــدًّ

صالــة  فــي  التواجــد  علــى  حصــروا  الــذي 
الفعاليــة ابتــداًء مــن الصبــاح الباكــر، ســواًء 
ممــن يمارســون لعبــة البليــاردو أو الســنوكر”، 

معتبــًرا بــأن مســتوى المشــاركة فــي الفعالية 
يعكس بشكل كبير مدى اهتمام كافة شرائح 

المجتمع بالجانب الرياضي.

جانب من فعاليات يوم البحرين الرياضي

الدوسري: ســعيد بالحضور المميز لفعالية “اللعب المفتوح”
“السنوكر” تستقطب العديد باليوم الرياضي

بحضور الالعب الدولي الســابق ســيد حســن عيسى الملقب بـ” حمامة”، قام فريق عمل برنامج )مالعب الفرجان( الذي 
تنظمــه اللجنــة األولمبيــة البحرينية بمبادرة من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب، رئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قام بزيارة كال من 
قريتــي الهملــة والمالكيــة لتوزيع مجموعة من الكرات على األطفال الذي يمارســون كــرة القدم في الفرجان واألحياء 

السكنية.

وبــدأ فريــق العمــل المكون من ســعيد 
حمــد  الوطنــي  والمــدرب  العــرادي 
محمــد ورئيــس قســم اإلعــام حســن 
محمــد  التلفزيونــي  والمصــور  علــي 
الرميلــي برفقــة طاقــم قنــاة البحريــن 
الرياضيــة بزيارة أحــد الماعب بقرية 
الهملــة، حيــث قــدم العــرادي لألطفال 
عــن  ونبــذة  العامــة  النصائــح  بعــض 
وأهدافهــا  األولمبيــة  اللجنــة  مبــادرة 
وحثهــم على مواصلــة اللعب، ثم قدم 
الاعــب ســيد حســن عيســى لألطفال 

المهاريــة  الكرويــة  العــروض  بعــض 
والتــي تفاعــل معهــا األطفــال بصــورة 
كبيــرة وقام بتعليمهــم بعض اللمحات 

الفنية الكروية الجميلة.
كما شــارك المدرب حمد محمد وســيد 
حسن عيسى األطفال لعب كرة القدم 
وتــم تدريبهــم علــى بعــض المهــارات 
تــم  الزيــارة  نهايــة  وبعــد  األساســية، 
توزيــع 12 كــرة علــى األطفــال والذين 

غمرتهم السعادة بهذه اللفتة الرائعة.
كمــا انتقــل طاقــم العمــل مــرة أخــرى 

إلــى أحــد الماعــب الكرويــة المقابلــة 
شــهدت  والتــي  المالكيــة  لســاحل 
تواجــد عــدد كبيــر مــن الاعبيــن بلــغ 
44 طفــا التقــى بهــم العــرادي وقــام 
النصائــح  بعــض  والقــاء  بإرشــادهم 
علــى  وتشــجيعهم  لهــم  الرياضيــة 
ممارســة اللعبــة وشــارك معهــم اللعــب 
ســيد حســن عيســى وحمــد  مــن  كا 
محمــد، ليســتعرض األطفــال قدراتهم 
والتــي  الرائعــة  الكرويــة  ومهاراتهــم 
تعكــس شــغفهم واهتمامهــم بمزاولــة 

مــا  وهــو  بهــا  وتعلقهــم  القــدم  كــرة 
علــى  المالكيــة  قريــة  بــه  اشــتهرت 

الدوام.
هــذا وقــد أعــرب النجــم الدولي ســيد 
شــكره  خالــص  عــن  عيســى  حســن 
وتقديــره للجنــة األولمبيــة علــى هــذه 

إلــى  تهــدف  والتــي  المتميــزة  اللفتــة 
كافــة  فــي  الفرجــان  ماعــب  إحيــاء 
مــدن وقــرى مملكــة البحريــن، مشــيًرا 
إلى أن تلك المبادرة ستنقذ اللعبة في 
األحياء وستســهم في استقطاب أكبر 
عدد من األطفال في الفرجان وهو ما 

يفتح المجال أمام اكتشــاف أكبر عدد 
من المواهب لتتلقفها يد األندية ومن 

ثم تمثيل المنتخبات الوطنية.
إشــادته  عيســى  ســيد حســن  وجــدد 
بالمبــادرة معرًبــا عن ســعادته بالدعوة 
اللجنــة  مــن  تلقاهــا  التــي  الكريمــة 
ماعــب  فــي  للمشــاركة  األولمبيــة 
الفرجــان والتــي تطلــع ألن تثمــر عــن 
اكتشــاف جيــل جديــد مــن المواهــب 

الواعدة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

“مالعب الفرجان” تزور المالكية والهملة
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“حمامة” يشارك 
فريق العمل في 

تدريب األطفال 
مهارات الكرة



تحــت رئيــس االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة رعاية ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفــة تنطلق صباح 
اليوم الجمعة عند الساعة 8 صباًحا بطولة االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة لقفز الحواجز بأولى المسابقات لفئة الناشئين مسابقة التأهل لمرحلة 
التمايز، حيث تضم بطولة اليوم 6 مســابقات، وينتظر أن تشــهد البطولة مشــاركة واســعة ومنافســات قوية بناء على معطيات بطولة ســمو الشــيخ فيصل 

بن راشد آل خليفة األسبوع الماضي.

وعشــاق  محبــي  أنظــار  وتتوّجــه   
بميــدان  الحواجــز  قفــز  ســباقات 
االتحــاد الرياضــي العســكري بالرفــه، 
منافســات  الجميــع  ينتظــر  حيــث 
التــي  الســت  المســابقات  فــي  قويــة 
والكبــار،  للناشــئين  اليــوم  ســتقام 
وبعدمــا شــهدته البطــوالت الماضيــة 
مــن تنافس مثير وشــيق والمفاجآت 

الكثيرة التي قدمها الفرسان.

 مستويات فنية راقية ورائعة 

 حيــث أكــد مصمــم المســالك الدولــي 
حســين الموســوي أنــه وحتــى بطولة 
والمشــاركون  الفرســان  قــدم  اليــوم 
المحليــة  اإلســطبالت  مختلــف  مــن 
مســتويات فنيــة عاليــة وراقية وقال 
“من خالل متابعتنا الدائمة لمسابقات 
القفز بالبطوالت المحلية لمســنا مدى 
تطور هذه الرياضة واهتمام الفرسان 
مســتوياتهم  بتطويــر  والفارســات 
الفنيــة، لــذا نحــن نحــرص مــن خــالل 
التنسيق المستمر مع األخوة مسئولي 
اللجنــة المنظمــة ولجنة قفز الحواجز 
للفروســية  الملكــي  لالتحــاد  التابعــة 
وســباقات القــدرة بــأن نخلــق أجــواء 
تنافســية وشــيقة للفرســان من خالل 
تصميم مسالك فيها صعوبة وتساهم 
فــي تطويــر مســتوياتهم مــن خــالل 
ســم،   140 بلغــت  التــي  االرتفاعــات 
مــن  العديــد  البحريــن  تمتلــك  حيــث 
الفرســان المتميزين والذين يمتلكون 

مهارات عالية”.
 وأضــاف الموســوي “مــا لفــت أنظارنا 
الفرســان  تميــز  الجميــع  وأنظــار 
فــي  منهــم  عــدد  ودخــول  الناشــئين 
خــط المنافســة مــع الكبــار حتــى فــي 
دل  فقــد  دل  إن  وهــذا  مســابقاتهم 
علــى تطور هذه الرياضة في المملكة 
الفرســان  هــؤالء  وحــرص  الحبيبــة 
لتطوير مســتوياتهم واهتمام كل من 
يقــف معهــم ويســاندهم، كمــا نتمنــى 
وبطــوالت  القادمــة  المســابقات  فــي 

الموســم القــادم بــأن نشــهد مشــاركة 
العنصر النسائي بتميز أكثر”.

الدولــي  المســالك  مصمــم  وأشــار   
الموســوي أنهــم كمــا عودوا الفرســان 
بــأن يتنافســون فــي مســالك جديــدة 
قــرب ختــام  فــي كل مســابقة، ومــع 
الموســم الحالــي فإن جميع الفرســان 
ســيبذلون قصــارى جهدهــم مــن أجل 
الوقــت  فــي  بالمراكــز األولــى،  الفــوز 
نفســه طالبهــم بقــراءة المســالك فــي 
لتفــادي  الصحيــح  بالشــكل  الميــدان 
ســالمتهم  أجــل  ومــن  األخطــاء 

وسالمة جيادهم.

 مسابقات تحبس األنفاس 

الحــداد  فاضــل  المتألــق  الفــارس   
بالقويــة  البطولــة  مســابقات  وصــف 
األولــى  بالمراكــز  الفــوز  وصعوبــة 
وقــال  التتويــج  منصــات  وصعــود 
“مــع وصــول البطولــة لقــرب الختــام 
وكل  التحــدي،  مســتويات  ترتفــع 
مــن  عنــده  مــا  أقــوى  يطلــق  فــارس 
موقًعــا  الفــوز وحجــز  تحقيــق  أجــل 
فــي منصــة التتويــج والظفــر بالمركز 
البطــوالت  توالــي  أن  األول، ال شــك 
خالل األســابيع األربع الماضية شّكل 
عبًئــا على الفرســان والجياد لكن هذا 

الضغــط البد مــن التركيز فيه بشــكل 
مضاعــف وســرعة إعادة الحســابات، 
تحبــس  الكبــرى  المســابقة  فحتــى 
األنفــاس حيــث إنــه حتــى اللحظــات 
هــو  بمــن  التكهــن  يمكــن  ال  األخيــرة 

الفائز”.
 وأضاف “سعيت جاهًدا خالل األيام 
القليلــة الماضية التدرب بشــكل جيد 
والتهيئــة النفســية والبدنيــة لدخــول 
جاهزيــة،  بأعلــى  اليــوم  مســابقات 
أجــل  مــن  جهــدي  قصــارى  ســأبذل 
تحقيــق المركــز األول والظفــر بلقــب 

المسابقة الكبرى”.

  تركيز أكثر

إن  قــال  الريــس  هشــام  الفــارس   
وتتطلــب  صعبــة  باتــت  المنافســات 
مــن الفــارس تركيز أكثــر، وجميع من 
حضــر وتواجــد الحــظ تزايد ســقوط 
بــات  الجميــع  إن  حيــث  الفرســان 

يسعى لتحقيق أفضل النتائج.
 وأكــد الريــس أنــه جاهــز لمســابقات 
جهــده  قصــارى  وســيبذل  اليــوم 
لنيــل المراكــز العليــا فــي المســابقات 
أن  وأضــاف  فيهــا،  سيشــارك  التــي 
الحواجــز  قفــز  مســابقات وبطــوالت 
تشــهد تطــوًرا ملحوًظــا وكبيــًرا فــي 

شــهدنا  وقــد  األخيــرة،  الســنوات 
العديد من المفاجآت واإلثارة في كل 
بطولــة ومســابقة مــن قبــل الفرســان 
ومصممي المســالك الذيــن يفاجئوننا 
بمسالك مثيرة ومحيرة وفيها درجة 
مــن الصعوبــة انطالًقــا مــن الموســم 
اهتمــام  يؤكــد  مــا  وهــذا  الماضــي، 
الجميــع برفــع مســتوى رياضــة قفــز 
الحواجــز بمملكتنــا الحبيبــة، وأتمنى 
التوفيق لجميع الفرســان وأن تشــهد 
بطولــة اليــوم المزيــد مــن المنافســة 

والتحدي والتشويق. 

 مواصلة المشوار

 الفــارس المخضرم باســل الدوســري 
أكد أنه شارك في بطولة سمو الشيخ 
فيصــل بن راشــد آل خليفــة الماضية 
مــع جــواد جديد يســعى معــه للتأقلم 
المســابقات،  وظــروف  أجــواء  علــى 
ألول  الفــرس  مشــاركة  “رغــم  وقــال 
مــرة إال أنهــا تأقلمــت بشــكل ســريع، 
مــن  لمزيــد  بحاجــة  زلنــا  مــا  ولكــن 
التدريبــات للوصول ألفضل مســتوى 
جاهزيــة لتحقيــق الفــوز، المســابقات 
قوية وفيها تنافس وندية عاليتين”.

ســيواصل  أنــه  الدوســري  وأضــاف   
جهــوده مــن أجل نيل أفضــل المراكز 
والمراتــب، مشــيًدا بالمســتوى الــذي 
ــا  يقدمــه جميــع المشــاركون، ومتمنيًّ
التوفيق للجميع في مسابقات اليوم.

 بوصابر جاهز

فــرج  ســلمان  المخضــرم  الفــارس   
للجميــع  تحديــه  أعلــن  )بوصابــر( 
لمســابقات  العاليــة  واســتعداداته 
اليوم وقال “ستشهد مسابقات اليوم 
تنافًســا عالًيــا ونديــة كبيــرة، الجميــع 
حســاباته،  راجــع  والجميــع  مســتعد 
اليوم األوراق باتت واضحة للجميع، 
جيــًدا  واســتعّد  جيــًدا  تــدّرب  ومــن 
المســلك  قــراءة  األفضــل،  ســيكون 
تعــدي  أجــل  مــن  الصحيــح  بالشــكل 

دون  زمــن  بأســرع  الحواجــز  جميــع 
مــن  ســيحكم  الميــدان  إســقاطها، 
ا  يصعــد منصــة التتويج وأنا شــخصيًّ

جاهز للمراكز األولى”.

  برنامج مسابقات بطولة اليوم

مســابقات  انطــالق  المقــّرر  ومــن   
للفروســية  الملكــي  االتحــاد  بطولــة 
الحواجــز  لقفــز  القــدرة  وســباقات 
عنــد الســاعة 8:00 مــن صبــاح اليــوم 
وهــي  المســابقات  بأولــى  الجمعــة 
الناشــئين  لفئــة  األولــى  المســابقة 
التأهــل  )مســابقة  األول  المســتوى 
لمرحلــة التمايــز( وارتفــاع الحواجــز: 
 350 المســلك  ســرعة  ســم،   85-95
فئــة  الثانيــة  المســابقة  متر/دقيقــة، 
الناشــئين المســتوى الثانــي )مســابقة 
علــى مرحلتيــن( وارتفــاع الحواجــز: 
 350 المســلك  ســرعة  ســم   95-105

فئــة  الثالثــة  المســابقة  متر/دقيقــة، 
المســتوى  العمــوم  مــن  المبتدئيــن 
لجميــع  مفتوحــة  وهــي  األول، 
مرحلتيــن(  علــى  )مســابقة  الفرســان 
ســم   95-105 حواجزهــا:  وارتفــاع 
متر/دقيقــة،   350 المســلك  وســرعة 
المسابقة الرابعة للمتقدمين )السرعة 
ضد الزمن( وارتفاع حواجزها: -110
120 ســم، ســرعة المســلك 350 متر/
فئــة  الخامســة  والمســابقة  دقيقــة، 
المتقدمين المستوى الثالث )مسابقة 
حواجزهــا:  وارتفــاع  النقــاط(  جمــع 
135-125 ســم، ســرعة المســلك 350 
السادســة  والمســابقة  متر/دقيقــة، 
واألقــوى  األهــم  وهــي  واألخيــرة 
التأهــل  )مســابقة  الكبــرى  المســابقة 
لمرحلــة التمايــز( وارتفــاع حواجزها: 
130 - 140 ســم، سرعة المسلك 350 

متر/ دقيقة.

فيصل بن راشد

حسين الموسوي

هشام الريس

باسل الدوسري

فاضل الحداد

سلمان فرج

6 مسابقات في بطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز اليوم
ــم ــه ــت ــوزي ــه ــدون ج ــ ــ ــؤك ــ ــ ــون عــــن حـــمـــاســـهـــم وي ــ ــرب ــ ــع ــ ــان ي ــ ــرس ــ ــف ــ ال

اللجنة االعالمية

ينظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة الســباق الســادس عشــر لهذا الموســم، والذي 
ســيقام على كأس الشــركة األيرلندية لتســويق خيول الســباق، وكأس نادي راشــد للفروســية، وســباق الخيل، وذلك على مضمار 

سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وسيشــهد الســباق أكبــر مشــاركة للجيــاد، 
بــأن  76 جــواًدا وســط توقعــات  وبلغــت 
يشــهد الســباق منافســات قويــة فــي ظل 
أغلــب  فــي  الجيــاد  مســتويات  تقــارب 
الســابع  الشــوطان  وأقواهــا  األشــواط، 
مشــاركة  سيشــهدان  اللــذان  والثامــن 
عــدد مــن الجيــاد القويــة للنتــاج المحلــي 

والمستورد.
وســينطلق الســباق بالشــوط األول الــذي 
ســيقام لجيــاد الدرجــات الثالثــة والرابعة 
والمبتدئــات “نتــاج محلي” مســافة 1200 
وبمشــاركة  دينــار،   2000 والجائــزة  متــر 
8 جيــاد يبــرز منهــا الفــرس “بلــون أنجــل” 

والحصان “مياس”. 

ويقام الشوط الثاني لجياد سباق التوازن 
“نتاج محلي” مسافة 2000 متر والجائزة 
2000 دينــار، وبمشــاركة 5 جياد، ويتوقع 
أن تكون المنافســة ثنائية بين الحصانين 

“رتورت” و”سنيك إيغل”.
ويقــام الشــوط الثالــث لجيــاد المبتدئــات 
األصيلــة  العربيــة  البحريــن  خيــل  مــن 
 1400 مســافة  “الواهــو”  فــي  المســجلة 
متــر والجائــزة 1500 دينار، وبمشــاركة 9 
جيــاد تبحــث عــن فوزهــا األول خصوًصا 
أن أغلبهــا جيــاد صغيــرة العمــر، وخاضت 

مشاركات قليلة.
ويقام الشوط الرابع لجياد سباق التوازن 
1200 متــر مســتقيم  “مســتورد” مســافة 

 14 وبمشــاركة  دينــار،   2000 والجائــزة 
جــوادا، ويتوقــع أن يشــهد منافســة قوية 
ومثيرة كعادة ســباقات التوازن ولتقارب 
حققــت  التــي  الجيــاد  أغلــب  مســتويات 
هــذا  مشــاركاتها  خــالل  متفاوتــة  نتائــج 

الموسم. 
كمــا ينطبــق الحال على الشــوط الخامس 
“مســتورد”  التــوازن  لســباق  المخصــص 
مســافة 1400 متر والجائــزة 2000 دينار 
ســتكون  حيــث  جــوادا،   14 وبمشــاركة 
لتقــارب  وغامضــة  مفتوحــة  المنافســة 
مســتويات الجيــاد وتفــاوت نتائجهــا هذا 

الموسم. 
جميــع  لجيــاد  الســادس  الشــوط  ويقــام 

الدرجــات والمبتدئات “مســتورد” مســافة 
دينــار،   2000 والجائــزة  متــر   2400
وبمشــاركة 9 جيــاد يبــرز منهــا الحصــان 

“بورت دوغالس” و”نايجل”. 
ويقــام الشــوط الســابع علــى كأس نــادي 
راشــد للفروســية وســباق الخيــل لجيــاد 

مســافة  محلــي”  “نتــاج  األولــى  الدرجــة 
دينــار   2000 والجائــزة  متــر   2000
فــي  البــارزة  الجيــاد  مــن   5 وبمشــاركة 
سباقات النتاج المحلي وسبق لها تحقيق 
فــي  المتقدمــة  والمراكــز  االنتصــارات 
المواسم الماضية كذلك الموسم الجاري.

وسّتتجه األنظار صوب الشوط  «
الثامن واألخير الذي سيقام على 
كأس الشركة األيرلندية لتسويق 

خيول السباق لجياد الدرجة األولى 
“مستورد” مسافة 1600 متر والجائزة 

3000 دينار؛ نظًرا لمشاركة 12 جوادا 
من الجياد القوية التي تمتلك سجال 

باالنتصارات وتجيد المسافات 
المتوسطة وسبق لبعضها التنافس 

فيما بينها في عدة سباقات.

الصخير - نادي راشد للفروسية سباق الخيل

مشاركة كبيرة في السباق الـ 16 للخيل

تسليم كأس الشركة األيرلندية الموسم الماضي
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تحد قوي على 
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على “النادي”



توتنهام يحلق
قــال ماوريســيو بوكيتينــو مــدرب توتنهــام هوتســبير إن فريقه ما زال أمامه الكثير من العمل للوصول إلى الدور المقبل فــي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم 

الفوز المقنع 3 - صفر على بروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر يوم األربعاء.

وفاجــأ توتنهــام نظيــره األلماني بهدف بعــد دقيقتين 
مــن بداية الشــوط الثاني عبر الكوري ســون هيونج-

ميــن باإلضافة إلــى هدفين قرب النهايــة من المدافع 
البلجيكــي يــان فرتونــن، الــذي شــارك فــي مركــز غير 
معتاد في الجناح األيسر، والبديل فرناندو يورينتي. 
وأبلغ بوكيتينو الصحفيين ”هذا أداء هائل من العبي 
فريقي. كل الالعبين أبطال. إنهم يستحقون اإلشادة 
بســبب أدائهــم المذهل هذا الموســم. ”انتهــى النصف 
األول مــن المواجهــة. الفــوز 3 - صفــر نتيجــة جيــدة 
ا لكــن علينا الذهــاب إلى دورتمونــد والتفكير في  جــدًّ
الفوز. إنها نتيجة جيدة لكن أمامنا الكثير من العمل“. 

ويســتضيف دورتمونــد مبــاراة اإليــاب فــي الخامس 
مــن مــارس فــي ألمانيــا. وكان توتنهــام فــي موقــف 
الــدوري  متصــدر  أمــام  األول  الشــوط  فــي  المدافــع 
األلمانــي الــذي اهتــزت شــباكه مرتيــن فقط فــي دور 
المجموعــات وحصــل علــى أفضــل الفرص تســجيال. 
وأوضــح المــدرب األرجنتينــي أنه تحدث مــع العبيه 
فــي االســتراحة بشــأن إبطــاء ســرعة المنافــس مــع 
تألــق جيــدون سانتشــو في الجنــاح. وقــال بوكيتينو 
”لــن أقــول إن الفريق كان متوتًرا لكن الشــوط الثاني 
كان أفضــل كثيــًرا. أوضحنــا لالعبين في االســتراحة 
بعــض المواقــف التــي كان يمكــن أن تكــون مختلفــة. 

”حاولنــا مســاعدتهم على اتخاذ القــرارات الصحيحة 
وتقديم أفضل ما يمكن. كنا بحاجة إلى بعض الحظ. 
بالنســبة لي انتهى الشــوط األول مــن المواجهة لكنها 
ا“. وعادلــت النتيجــة أســوأ هزيمة  نتيجــة جيــدة جــدًّ
لدورتمونــد خــارج أرضه فــي دوري األبطال. وتعادل 
الفريــق 3-3 مــع هوفنهايــم فــي الــدوري يوم الســبت 
رغــم تقدمــه 3 - صفــر كمــا ودع كأس ألمانيا بركالت 
الترجيــح أمــام فيــردر بريمــن. وقــال لوســيان فافــر 
”هناك فترات في الموسم ال تسير األمور فيها بشكل 
جيــد وهــذا مــا حــدث. نحــن بحاجــة لتحليــل األمــر 

واالجتهاد لتفادي األخطاء وتصحيحها“.

وكاالت

من مواجهة توتنهام ودورتموند

وكاالت

أعلن محامي نادي نابولي ماتيا غراساني أن قائد الفريق السلوفاكي ماريك هامسيك أنجز انتقاله 
إلــى نــادي داليــان ييفانغ الصيني، منهًيا بذلك مســيرة امتدت 12 عاًما مــع وصيف الدوري اإليطالي 

لكرة القدم. وقال غراساني في تصريحات إذاعية “هامسيك بات العًبا في صفوف داليان”.

وأتــى اإلعالن عشــية حلــول نابولــي ضيًفا 
فــي  السويســري  زوريــخ  ســي  اف  علــى 
ذهاب دور الـ32 لمســابقة الدوري األوروبي 

“يوروبا ليغ”.
وفي مؤتمره الصحافي، قال مدرب نابولي 
“نفقــد  هامســيك  بشــأن  أنشــيلوتي  كارلــو 
ا صنع التاريخ. ثمة العبين يجب  العًبا مهمًّ
أن يكملوا على دربه”، بحسب ما نقلت عنه 

وسائل اإلعالم المحلية.
وكانــت تقاريــر صحافية فــي إيطاليا نهاية 
األســبوع الماضــي، قــد أفــادت عــن توصــل 
نابولــي وداليــان الــى اتفــاق حــول انتقــال 
الالعــب البالــغ 31 عاًمــا. ويــدور الحديــث 
عــن هــذه الصفقــة فــي إيطاليــا منــذ مطلــع 

الشــهر الحالي. وبعد أيام من إعالن نابولي 
بيــع  “تعليــق  الماضــي  األســبوع  منتصــف 
ماريــك هامســيك إلى )النــادي( الصيني ألن 
وسائل تسديد المبلغ المتفق عليه ال تتالءم 
مــع االتفاقــات التــي ســبق التوصــل إليهــا”، 
جديــد.  التفــاق  التوصــل  التقاريــر  أكــدت 
وتقــدر قيمة االنتقال بنحو عشــرين مليون 
ا  يــورو، علــى أن ينــال الالعــب راتبــا ســنويًّ
يبلغ تســعة ماليين فــي الفريق الذي يدربه 
األلماني برند شوستر. ودافع هامسيك عن 
ألوان نابولي منذ العام 2007، وسجل 121 
هدًفــا فــي 520 مبــاراة مع الفريــق، محطما 
الرقــم القياســي الذي كان يحمله أســطورة 
مارادونــا  دييغــو  األرجنتينيــة  القــدم  كــرة 

الفريــق  مــع 
 115( اإليطالــي 

هدًفــا(. وأحــرز معه لقب 
و2014   2012 إيطاليــا  كأس 

والكأس السوبر 2014.
الصحافيــة  التقاريــر  وأشــارت 
نابولــي  رئيــس  أن  إلــى  اإليطاليــة 

أوريليو دي لورنتيس أبلغ هامســيك 
أراد  حــال  فــي  محفــوظ  مكانــه  بــأن 
الــذي  الفريــق  صفــوف  إلــى  العــودة 
ــا المركز الثانــي في ترتيب  يحتــل حاليًّ
نقطــة   11 بفــارق  اإليطالــي  الــدوري 
عــن يوفنتــوس بطل المواســم الســبعة 

األخيرة.

هامسيك إلى داليان

sports@albiladpress.com

الجمعة
15 فبراير 2019 
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وكاالت

ُجــرح 3 أشــخاص علــى األقــل في إشــكال بين مشــجعين لفريقي التســيو 
اإليطالي وإشبيلية اإلسباني ليل األربعاء استخدم فيه السالح األبيض، 
بحســب تقاريــر صحافيــة إيطاليــة، قبــل ســاعات مــن مواجهــة الفريقيــن 

أمس الخميس في مسابقة الدوري األوروبي في كرة القدم.

ريبوبليــكا”  “ال  صحيفــة  وأشــارت 
اإليطاليــة إلــى أن الجرحــى إســبانيين 
وأميركي، وأن أحدهم تعرض إلصابات 

بالغة.
مــن جهتهــا، أشــارت صحيفــة “غازيتــا 
ديلــو ســبورت” إلــى أن أربعة أشــخاص 
أدخلوا المستشــفى ليل األربعاء بسبب 
طعنــات  جــراء  لهــا  تعرضــوا  جــروح 
الجريــح  أن  إلــى  مشــيرة  بالســكاكين، 

الرابع هو إنكليزي.
ونقلــت “ال ريبوبليكا” عن صاحب حانة 
فــي العاصمــة اإليطاليــة قولــه “كان كل 

الســاعة  بعيــد  وفجــأة  هادًئــا،  شــيء 
21:00 )مســاء األربعــاء( بدأنــا بســماع 
الصراخ وأصوات زجاج يتكســر. هرعنا 
نحــو النوافــذ ورأينا أشــخاصا يحملون 
آخريــن”،  أشــخاصا  يهاجمــون  العصــي 

مشيًرا إلى أن البعض كانوا ملثمين.
 40 نحــو  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
اإلشــكال  فــي  كانــوا ضالعيــن  شــخًصا 
بوســط  مونتــي  حــي  فــي  وقــع  الــذي 
تدخــل  وتطّلــب  اإليطاليــة،  العاصمــة 
الشــرطة التي فرقت الجمع باســتخدام 

الغاز المسيل للدموع.

شغب جماهيري

الجمعة ١٥ فبراير

كأس إنجلترا
 ثمن النهائي

واتفوردكوينز 22.45

الدوري االسباني
الجولة 24

خيتافيايبار 23.00 

الدوري االيطالي
 الجولة 24

فروسينونييوفنتوس 22.30

الدوري األلماني
الجولة 22

بايرناوغسبورغ  22.30 

الدوري الفرنسي
الجولة 25

غانغانليون 22.45 

ساري ينتظر الرد
طالــب ماوريتســيو ســاري مــدرب تشيلســي العبيــه بــرد فعل فوري بعــد هزيمة مذلة بسداســية دون رد أمام مانشســتر ســيتي في الــدوري اإلنجليزي 
الممتاز لكرة القدم وقال إنه عقد اجتماًعا لمدة ســاعة مع الالعبين لدراســة أســباب تلك الخســارة. وكانت هزيمة تشيلســي على ملعب االتحاد األسوأ 

في تاريخه بالدوري الممتاز ليتراجع الفريق اللندني إلى المركز السادس في الترتيب.

وتتصاعــد الضغوط مــن وقتها على 
المــدرب الذي عقد اجتماعا مشــابها 
لمدة ســاعة فــي غرفــة المالبس مع 
فــي  برباعيــة  الهزيمــة  بعــد  العبيــه 

الدوري أمام مستضيفه بورنموث.
قبــل  الصحافييــن  ســاري  وأبلــغ 
مواجهة مستضيفه مالمو السويدي 
”تحدثنــا  األوروبــي  الــدوري  فــي 
مًعــا لمــدة ســاعة فــي اليــوم التالــي 
شــيء  أفضــل  أن  أعتقــد  للمبــاراة. 
هــو العمــل بقــوة والــرد ســريًعا فــي 

الملعب“.
وتابــع ”لــم يكــن ينقصنــا الدافــع في 
هنالــك  مــا  كل  األخيــرة.  المبــاراة 
أول  مــع  التعامــل  نســتطع  لــم  أننــا 
مشــكلة واجهتنا فــي المباراة.. بدأنا 
المواجهــة جيــدا لكــن بعــد هدفهــم 

األول لم نستطع الرد سريًعا.
فــي  ذهنيــة  بســيطة..  ”مشــكلتنا 

األساس. نحتاج إلى حلول“.
ماوريتسيو ساري

وكاالت

وكاالت

رامــوس  ســيرجيو  اإلســباني  النجــم  نفــى 
الصفــراء  البطاقــة  علــى  الحصــول  تعمــده 
أياكــس  أمــام  فريقــه  مبــاراة  فــي  الثانيــة 
الهولندي التي انتهت بفوز ريال مدريد -2 1 
علــى ملعــب “يوهــان كرويف أرينــا” بذهاب 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
المبــاراة  “تويتــر”:  علــى  رامــوس  وكتــب 
شــهدت العديد من التوترات، أفضل شــيء 
هو النتيجة، وأســوأ شــيء هو عدم قدرتي 

علــى اللعــب فــي المبــاراة المقبلــة. اإليقاف 
أتعّمــد  لــم  شــيء،  أي  مــن  أكثــر  يؤلمنــي 

الحصول على البطاقة”.
تعمــد  رامــوس  أن  إلــى  تقاريــر  وأشــارت 
الحصــول علــى بطاقــة صفــراء؛ ليغيب عن 
مبــاراة اإليــاب ويكــون بربــع النهائــي دون 
لوائــح  يخالــف  مــا  وهــو  ســابقة،  بطاقــات 
االتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم “يويفــا”، مــا 
قد يعرضه لإليقاف في حالة ثبوت التعمد.

جدل راموس

وكاالت

مهاجــم  يوفيتــش،  لــوكا  الصربــي  أبــدى 
آينتراخــت فرانكفــورت األلمانــي، ســعادته 
البالغــة باهتمام األنديــة األوروبية الكبرى، 
بضمــه.  وبرشــلونة،  مدريــد  ريــال  مثــل 
بــازر”:  “ســبورت  لموقــع  يوفيتــش  وقــال 
األنديــة  هــذه  مثــل  أن  يشــّرفني  “بالطبــع 
وأضــاف:  بــي”.  اهتمامهــا  أبــدت  الكبيــرة، 

“في هذه اللحظة أنا ســعيد بكوني هنا في 
فرانكفــورت، وأشــعر أننــي بحالــة جيــدة”. 
علــى  واضــح  بشــكل  الالعــب  يعلــق  ولــم 
احتماليــة رحيلــه، بنهاية الموســم الجاري. 
هدافــي  عاًمــا(   21( يوفيتــش  ويتصــدر 
الــدوري األلماني )بوندســليجا(، برصيد 14 

هدًفا.

“حرب” يوفيتش

وكاالت

استقال خوان كارلوس أوسوريو من تدريب منتخب باراجواي لكرة القدم بعد 
5 أشهر فقط في المنصب قاد خاللها الفريق في مباراة ودية واحدة.

وُعين المدرب الكولومبي في سبتمبر 
بعــد 3 أعــوام مــع منتخــب المكســيك 
وقــاد فريقــه الجديد للتعــادل 1-1 مع 

جنوب إفريقيا في نوفمبر.
وترددت شائعات لعدة أيام حول عدم 
شــعوره بالســعادة في الدولــة الواقعة 
رحيلــه  وأكــد  الجنوبيــة  أميــركا  فــي 
العاصمــة  فــي  صحافــي  مؤتمــر  فــي 
”أنــا  أوســوريو  وقــال  أسونســيون. 
هنــا ألبلغكــم بأنني لألســف لن أســتمر 
كمــدرب لمنتخب باراجواي بعد اتفاق 
بالتراضــي مــع اتحــاد باراجــواي لكرة 

القدم وألسباب عائلية تخصني“.
وأضــاف ”األمر يتعلق بمشــكلة عائلية 
لــم أســتطع حلهــا. ســأرحل وأنا أشــعر 
مفيــدة  تجربــة  كانــت  باالمتنــان. 

واستثنائية“.

وتولى أوسوريو، الذي سبق له تدريب 
والمكســيك  كولومبيــا  فــي  أنديــة 
المتحــدة،  والواليــات  والبرازيــل 
فرانشيســكو  مــن  بــدال  المســؤولية 
أرســي الذي رحل بعد فشل باراجواي 

في التأهل لكأس العالم 2018.
وقــال مســؤولو االتحاد فــي باراجوي 
إنهــم ســيبحثون عن بديــل على الفور 
ويأملــون فــي العثور علــى مدرب في 
لــكأس  لالســتعداد  المناســب  الوقــت 

كوبا أمريكا في البرازيل في يونيو.
وتخوض باراجــوي مباراتين وديتين 
الشــهر المقبــل إذ تلعــب ضــد بيرو في 
فــي  المتحــدة  بالواليــات  نيوجيــرزي 
22 مــارس وبعد ذلــك بأربعة أيام ضد 

المكسيك في سانتا كالرا.

استقالة أوسوريو



إيجاد حل لفرشات جدحفص بأسرع وقت
ــرة ــات الـــعـــاصـــمـــة” تــنــاقــش تــطــويــر كـــورنـــيـــش ســت ــ ــدم ــ “خ

صــرح رئيــس لجنــة الخدمــات والمرافــق العامــة بمجلــس أمانــة العاصمــة محمــد آل عباس بــأن اللجنة 
عقــدت اجتماعهــا الثامــن اإلثنيــن الماضــي بحضــور أعضــاء اللجنــة، حيث اطلعــت اللجنة على رســالة 
جوابيــة مــن مديــر عام أمانة العاصمة بشــأن آخر مســتجدات مشــروع كورنيش جســر ســترة المرحلة 
الثانية، حيث بينت مدير عام أمانة العاصمة أن األمانة بادرت بتنفيذ ما يمكن توفيره حسب الموارد 

المالية المتوفرة في العام 2018، وأنه سينظر في الموضوع حين اعتماد ميزانية 2019. 

وأضــاف آل عبــاس بــأن اللجنــة اطلعت على 
خطــاب مــن مدير عــام أمانة العاصمة بشــأن 
آليــة االنتفــاع من فرشــات الســوق المركزية، 
كافــة  اســتالم  يتــم  بأنــه  أوضحــت  حيــث 
الطلبــات المقدمــة للحصــول علــى الترخيص 
الــالزم لالنتفــاع مــن المســاحات المخصصــة 
لالستخدام التجاري بسوق المنامة المركزية، 
حيــث يعطى التصنيف الــالزم للطلبات وفقا 
لنوع النشــاط )فرشــات البيع المفرد - أراضي 
البيع بالجملة – مســاحات الشــحن والتفريغ(، 

بعدهــا يباشــر المختصــون مراجعة الشــواغر 
المتاحة ضمن كافة الوحدات التجارية، وفي 
حــال عدم توفر المطلوب يتم تحرير خطاب 
الــرد لمقــدم الطلبــات، مع األخذ فــي االعتبار 
أن كافــة الطلبــات تحفظ في ســجالت؛ ليتم 
التواصــل مــع مقــدم الطلــب فــور إخــالء أي 

فرشة أو وحدة تجارية.
كمــا ناقشــت اللجنة رســالة واردة مــن النائب 
حــل  إيجــاد  بشــأن  عبدالرحيــم  معصومــة 
وقــت  بأســرع  جدحفــص  ســوق  لفرشــات 

ممكــن، وقــررت اللجنــة مخاطبــة مديــر عــام 
أمانة العاصمة؛ للتعرف على آخر مستجدات 
ســوق جدحفص المركزية وتوزيع الفرشــات 

على الراغبين باستئجارها من المواطنين.
األعضــاء  أن  إلــى  اللجنــة  رئيــس  وأشــار 
اســتعرضوا رسالة مقدمة من عضو المجلس 
عبدالواحــد النكال بخصوص طلب الحصول 
على آخر مستجدات تطوير ساحل المعامير، 

حيث قدم النكال عرضا لإلجراءات الســابقة 
وطالــب   ،2018 وحتــى   2005 العــام  مــن 
التطــورات؛  آخــر  علــى  الحصــول  بضــرورة 
ليتمكن المجلس من اتخاذ الالزم بشــأن هذا 
الموضــوع، وقــررت اللجنة مخاطبــة الوكيل 
المشــتركة؛  البلديــة  للخدمــات  المســاعد 
للحصــول علــى المعلومــات الالزمــة، وبيــان 

أسباب تأخر تطوير الساحل حتى اآلن.

المنامة - مجلس أمانة العاصمة

أبلغ أحد المواطنين ضد ابن جاره الذي يثير الريبة والشك باستقباله للذكور من جنسيات 
مختلفــة فــي منزلــه، وجلوســه في أوقــات متأخرة من الليــل أمام المنزل واضعا مســاحيق 

التجميل بعدما أجرى عمليات تجميل في وقت سابق متشبها بالنساء.

وقــال المبلغ إنــه أحد المتضرريــن من أفعال 
هــذا الشــاب، مؤكــدا أنه أبلغ أســرته أكثر من 
مــرة بضــرورة عــدم ارتكابــه لتلــك األفعــال 
تتغيــر  لــم  إذ  جــدوى،  دون  ولكــن  المريبــة، 

تصرفات وأفعال هذا الشاب.
وأشــار إلــى أن المبلــغ ضده يســتوقف المارة 
ويتحدث معهم في أوقات متأخرة من الليل 
ليتفــق معهــم علــى مواعيــد للخــروج معهــم 

وارتكاب المحرمات.
الشــاب  التحريــات الالزمــة حــول  وبإجــراء 

تــم القبــض عليــه بعــد التأكد مــن صحة تلك 
المعلومات الواردة للشرطة بشأنه.

وبالقبــض علــى المتهــم اعتــرف أنــه منــذ أن 
كان بالمرحلــة االبتدائيــة وتحديــدا بالصــف 
الرابع شعر أن ميوله الجنسية غير سوية، إذ 
كان يرتدي مالبس النســاء ويضع مســاحيق 
التجميــل علــى وجهه، وفي العــام 2016 قرر 
شــعره،  وتطويــل  و”خــدوده”  شــفته  تكبيــر 
كمــا كبــر مؤخرتــه وصــدره ونحــت خصــره، 
وافتتح لنفســه حسابا بأحد مواقع التواصل 

االجتماعــي ينشــر مــن خاللــه أفعالــه المخلة 
بالحياء، ويدعو لممارســة الشــذوذ الجنســي 

“اللواط” معه.
وقــرر أنه من ذوي األســبقيات بهــذا المجال، 
وقد تم حبســه ســابقا لمدة 6 أشهر في العام 
2014، إذ إنــه تــم القبــض عليــه فــي وقــت 
ســابق لممارســته مثــل هــذا النشــاط، مبينــا 

اعتيــاده علــى الخــروج فــي الشــارع ووضــع 
للمالهــي  والذهــاب  التجميــل  مســاحيق 
لممــارس  الزبائــن  علــى  للحصــول  الليليــة؛ 
اللــواط معهــم، مقابــل تســليمه مبالــغ ماليــة 
تتــراوح ما بيــن 100 و1000 دينار خصوصا 

بعد إجرائه عددا من عمليات التجميل.
العمليــات  إجــراء  فــي  بــدأ  أنــه  إلــى  ولفــت 
التجميليــة عقــب خروجه من الســجن، حتى 
تصبــح هيئته كهيئــة األنثى، وبدأ في التردد 
علــى المالهــي الليليــة بنــاء علــى طلــب مــن 
أصحــاب تلــك المالهي، إذ كانــوا يقدمون له 

األموال مقابل جذبه للزبائن في الملهى.
فقــد  أعمالــه،  لتوســع  ونظــرا  أنــه  وأضــاف 
افتتــح لنفســه حســابا علــى موقــع التواصــل 
نشــر  فــي  وبــدأ  “اإلنســتغرام”  االجتماعــي 
فيــه،  الفيديــو  ومقاطــع  الشــخصية  صــوره 

ليتمكــن مــن جــذب راغبــي المتعة الجنســية 
المثلية “اللواط” من جنســيات عربية بمقابل 

مالي.
واعتــرف أيضــا أن آخــر لقــاء جمعه مــع آخر 
شــخص كان قبــل نحــو ســنة، إال أنــه يدعــي 
توقفــه عــن ممارســة تلــك األفعال لمســاعدة 

أهله وحتى ال يخسرهم على حد تعبيره.
وتابــع، أنــه بــدأ فــي تعاطــي أقــراص طبيــة 
حتى يبتعد عن ممارســة الجنس مع الذكور، 
كمــا قــص شــعره وأزال عمليــة التكبيــر التي 
أجراهــا فــي مؤخرتــه، كمــا أنــه يرغــب فــي 
الطبيعــي  إعــادة شــفتيه وصــدره لوضعهــم 
إال أنــه ال يملــك المــال الكافــي إلجــراء تلــك 

العمليات مجددا.
فأحالتــه النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار 

أنه في غضون العام 2018، ارتكب اآلتي:

الفجــور  ممارســة  علــى  علنــا  حــرض  أوال: 
باإلغــراء ولفــت األنظــار وذلــك فــي الطريــق 

العام.
ثانيا: آتى فعال مخال بالحياء في مكان عام.
ثالثا: اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما 

يكسبه من ممارسة الفجور.
رابعــا: تســبب عمــدا فــي إزعــاج الغيــر بــأن 
أساء استعمال أجهزة المواصالت واالتصال 

السلكية والالسلكية.
خامســا: حــاز وأحــرز مــواد إباحيــة بهاتفــه 

النقال.
وقضــت المحكمة الكبــرى الجنائية بمعاقبته 
التهــم  جميــع  عــن  ســنتين  لمــدة  بالحبــس 
لالرتبــاط، وشــملت حكمهــا بالنفــاذ المعجــل، 
وأمــرت بمصــادرة هاتفــه النقــال المســتعمل 

في ارتكاب تلك الجرائم.

يمـــارس اللـــواط بمبالــغ تصـل أللف دينــــار

سيدة تعتدي على أمالك خاصة للدولة
وإيــجــارهــا األرض  وقــيــمــة  مــعــنــوي  بــتــعــويــض  طــالــبــت  ــان”  ــكـ “اإلسـ

قضت المحكمة الكبرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( بإلزام ســيدة تملك اســتراحة 
وبركــة ســباحة بــأن تدفــع مبلــغ 17442 دينــارا كتعويــض إلــى وزارة اإلســكان عقــب 
اســتيالئها علــى قطعــة أرض بمســاحة 151.5 متــر مربــع مملوكــة للــوزارة تقــع بمنطقة 

البحير، كما أمرت بإلزام الوزارة والسيدة المدعى عليها بالمناسب من المصروفات.

وأشارت المحكمة إلى أن وقائع الدعوى تتمثل 
فــي أن وزارة اإلســكان تقدمــت بالئحــة دعــوى 
ضــد المدعــى عليهــا، ذكــرت فيهــا أنهــا قامــت 
بإنشــاء مشــروع ســكني بمنطقــة البحيــر علــى 
ثبــت  لهــا بموجــب وثيقــة، وقــد  عقــار مملــوك 
المدعــى عليهــا  أن  المشــروع  فــي  للمختصيــن 
علــى  تعــدت  ســباحة،  بركــة  صاحبــة  األولــى 
جــزء مــن العقــار المخصــص إلنشــاء المشــروع 
اإلســكاني بمســاحة قدرها 151.5 متر مربع من 

دون أي سند قانوني.
وبينت أنه تم مخاطبة وزارة األشــغال المدعى 
عليهــا الثانية التخــاذ اإلجــراءات القانونية في 
شأن إزالة التعدي على العقار المملوك للمدعية، 
إال أنــه تــم إفادتهــا بأنــه يصعــب إزالــة التعــدي 
بالطريق اإلداري لوجود ممتلكات خاصة داخل 

األرض، وأن األرض موضــوع التداعــي تعد من 
األمــالك الحكوميــة الخاصــة، ومــن ثــم يجــب 
حمايتهــا مــن جانــب الجهــة الحكوميــة المالكــة 

لها.
وأمــام المحكمــة طلبــت الــوزارة بوضــع إشــارة 
قيد على العقار والمملوك للمدعى عليها األولى؛ 
منعــا من التصرف فيه للغيــر قبل إزالة التعدي، 
وإلــزام المدعــى عليهــا الثانية - وزارة األشــغال 
بإزالــة التعدي مــع تحميل المدعى عليها األولى 
مصاريــف اإلزالــة، وكذلــك إلــزام المدعــى عليها 
المــادي  الضــرر  الــوزارة عــن  األولــى بتعويــض 
إيجــار  كمقابــل  دينــارا   9999 وقــدره  بمبلــغ 
شــهري منــذ تاريــخ التعــدي الحاصــل فــي شــهر 
2007 وحتــى تاريــخ رفــع الدعــوى  أغســطس 
مــع إلزامهــا بمبالــغ إضافية تقدر بمبلــغ 75.750 

دينــار شــهريا ولحيــن انتهــاء الدعــوى وتنفيــذ 
الحكــم، وتعويضهــا معنويا بمبلــغ وقدره 5000 
دينــار، وإلــزام المدعــى عليهــا األولــى بالرســوم 

والمصاريف.
مــن جهتهــا، قالــت المحكمة في أســباب حكمها 
إلى نص المادة األولى من المرسوم بقانون رقم 
19 لسنة 2002 في شأن التصرف في األراضي 
المملوكــة للدولــة ملكيــة خاصة والمــادة الثالثة 
مــن ذات القانــون، فقد تم النــص فيهما على أن 
األراضي المملوكة للدولة بموجب وثائق ملكية 
عقاريــة تعــد من أمــالك الدولة الخاصــة التي ال 
يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يحوز 
أو يضــع اليــد عليهــا بــأي صفــة كانت بغير ســند 

من القانون.
وأوضحــت المحكمــة أن المدعــى عليهــا األولى 
اإلســكان  وزارة  أرض  مــن  جــزء  علــى  تعــدت 
بإقامة ســرداب فوقه مظلة خشــبية كاستراحة 

لبركة السباحة التابعة للعقار المملوك لها.
وقد انتهى تقرير قســم الرقابة والتفتيش على 
التراخيــص التابع لبلدية المنطقة الجنوبية إلى 

أن المخالفــة قائمــة وتشــكل اعتــداء علــى ملك 
الغيــر، إال أنــه يصعــب إزالتهــا بالطريــق اإلداري 
لوجــود ممتلــكات خاصة داخــل األرض، وقالت 
إنه ال مناص من التعويض بمقابل، وذلك بإلزام 
المدعــى عليها األولى بأن تــؤدي للمدعية قيمة 
المســاحة المعتــدى عليهــا، فضــال عــن تعويــض 
المدعية عن عدم انتفاعها بهذا الجزء المعتدى 
عليه وذلك من تاريخ انتقال ملكية األرض إلى 
المدعيــة فــي 16 أغســطس 2017 حســبما هــو 
ثابــت بوثيقــة ملكيــة العقــار موضــوع التداعي 

وحتى رفع الدعوى.
وباالســتعانة بالخبيــر العقــاري، فقــد تمكــن مــن 
تثمين قيمة الجزء المعتدى عليه بمبلغ 16306 
دنانيــر، إضافــة إلــى تعويــض الــوزارة عــن عدم 
االنتفــاع بهــذا الجزء المعتدى عليــه اعتبارا من 
األرض  تســجيل  تاريــخ   ،2017 أغســطس   16
والــذي  الدعــوى،  رفــع  وحتــى  المدعيــة  باســم 
ليكــون  دينــارا،   1136 بمبلــغ  المحكمــة  تقــدره 
إجمالــي المبلــغ المســتحق للمدعية هــو 17442 

دينارا.

عشريني يحرق سيارة مواطن اغتصبه قبل 10 سنوات
أجلــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى محاكمــة شــاب فــي العشــرينات مــن عمــره، انتقم من 
مواطن كان قد اعتدى عليه جنســيا قبل نحو 10 ســنوات عبر حرق ســيارته، وعند القبض عليه 
في منزله اعتدت والدته على شــرطية بألفاظ غير الئقة كما شــاركته في محاولة االعتداء على 
الشرطة بسكين، حتى جلسة 3 مارس المقبل؛ وذلك للمرافعة الختامية مع التصريح بنسخة من 

تقرير مسرح الجريمة للدفاع مع استمرار حبس المتهم األول.

ويتضــح مــن أوراق القضية أن الســلطات 
مفــاده  بالغــا  تلقــت  قــد  كانــت  األمنيــة 
صاحبهــا  منــزل  أمــام  ســيارة  احتــراق 
المركونة بجانبه، كما تضرر خالل الحريق 

جدار المنزل.
وعقــب إجــراء التحريــات حــول مرتكــب 
الواقعــة تم التوصل لهوية الشــاب المتهم 
األول، وبعــد اســتصدار إذن بالقبض عليه 

أفــراد  قــوة  العامــة توجهــت  النيابــة  مــن 
الشــرطة لضبطــه، إال أنــه وحــال القبــض 
عليــه بمنزلــه رفــع ســكينا تجــاه الشــرطة 
وســاعدته والدتــه فــي تلــك الواقعــة، إال 

أن أفــراد الشــرطة تمكنــوا مــن الســيطرة 
منهــم،  بالهــرب  وإحبــاط مخططــه  عليــه 
فيمــا تم القبض كذلك على والدته، والتي 
اعتدت على إحدى الشرطيات المتواجدة 
بالموقــع بألفــاظ غيــر الئقــة أثنــاء القبــض 

عليها.
ارتكابــه  ســبب  عــن  المتهــم  وبســؤال 
للواقعة، اعترف أنه بالفعل ارتكبها انتقاما 
مــن صاحب الســيارة، والــذي اعتدى عليه 
جنســيا قبل نحو 10 ســنوات، مشــيرا إلى 
أنــه اشــترى عبــوة ومألهــا بالبنزيــن فــي 
يــوم الواقعــة نفســها، وتوجــه إلــى مــكان 

تواجــد الســيارة المملوكــة للمجنــي عليــه 
األول وأشــعل النار فيها، وعندما تأكد من 
احتراقهــا الذ بالفــرار مــن المــكان قبــل أن 

يتعرف عليه أحد.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين األول 
للمحاكمــة علــى اعتبــار  والثانيــة والدتــه 
ارتكبــوا   2018 العــام  غضــون  فــي  أنهــم 

اآلتي:
فــي  حريقــا  أشــعل  األول  المتهــم  أوال: 
الســيارة والبــاب المبيــن بالوصــف والنوع 
ذلــك  وكان  عليــه،  للمجنــي  والمملوكيــن 
من شــأنه تعريــض حياة النــاس وأموالهم 

للخطر.
ثانيــا: المتهــم األول ووالدته: اعتديا على 
عليــه  المجنــي  الشــرطي  جســم  ســالمة 
الثانــي وأحدثــا بــه اإلصابــات الموصوفــة 
بالتقريــر الطبــي دون أن يفضــي االعتداء 
إلــى مرضــه أو عجــزه عــن القيــام بأعماله 
مــدة ال تزيــد عــن 20 يوما، أثناء وبســبب 

تأديته أعمال وظيفته.
ثالثــا: المتهمــة الثانية: رمــت علنا المجني 
عليهــا الثالثــة بألفــاظ تخــدش من شــرفها 
واعتبارهــا مــن دون إســناد واقعــة معينــة 

أثناء وبسبب تأديتها أعمال وظيفتها.

تهجم على 
الشرطة محاوال 

الفرار

المنامة - بنا

استقبل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بمكتبه 
أمــس الخميــس اإلعالمية هيفاء عدوان بمناســبة حصولها على درجة 

الماجستير في اإلعالم والعالقات العامة من الجامعة األهلية.

وخــالل اللقــاء تســّلم وزير شــؤون 
مجلســي الشــورى والنواب نســخة 
“دور  بعنــوان  الماجســتير  رســالة 
أولويــات  ترتيــب  فــي  التلفزيــون 
الجمهــور البحرينــي تجــاه القضايا 
األسرية”، مشيًدا بجهود اإلعالمية 
هــذه  إعــداد  فــي  عــدوان  هيفــاء 
أهميــة  تبيــن  التــي  األطروحــة 
اإلعالم ودوره في التأثير ومعالجة 

مختلــف قضايــا المجتمــع وخاصة 
ما يتعلق باألسرة والمجتمع.

من جانبها، أكدت اإلعالمية هيفاء 
وتقديرهــا  شــكرها  عــن  عــدوان 
الشــورى  مجلســي  شــؤون  لوزيــر 
ورعايتــه  دعمــه  علــى  والنــواب 
للباحثيــن فــي مختلــف المجــاالت 
المجــال  فــي  الباحثيــن  وخاصــة 

اإلعالمي.

البوعينين: جهود عدوان بارزة في اإلعالم

مددت المحكمة الكبرى الجنائية الحبس االحتياطي لشاب “25 عاما” 
تــم ضبطــه وبحوزتــه عــدد 1700 قــرص مؤثــر عقلي حــال وصوله من 
إيــران، مدعيــا أنها لخالته التي تعالج من أحد األمراض، وقد طلبتهم 
منه كون أنها رخيصة هناك؛ وذلك لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسه 

السابق على أن يتم مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني.

وحسب المعلومات، فإن ضابط 
الجمــارك المســؤول فــي مطــار 
البحريــن الدولي، قــد أبلغ إدارة 
مكافحة المخــدرات، بأنه تمكن 
مــن ضبط الشــاب حــال وصوله 
مــن إيران علــى متن طائــرة، إذ 
كان يحمل حقيبة ظهر وحقيبة 
فيهمــا  تبيــن  والتــي  مالبــس، 
بكميــة  طبيــة  أقــراص  وجــود 

كبيرة.
وعنــد تحويلــه للمســار األحمــر 
للتدقيــق فــي تفتيشــه، فقــد تم 
العثور بحوزته على عدد 1480 
األلبــرازوالم  مــادة  مــن  قرصــا 
 290 وعــدد  عقليــا،  المؤثــرة 
“بريقباليــن”  دواء  مــن  قرصــا 

المؤثرة عقليا، فتم توقيفه.
حيازتــه  ســبب  عــن  وبســؤاله 
األقــراص  مــن  الكميــة  لتلــك 
وجلبهــا معــه، قــرر أنــه بالفعــل 
أنــه  إال  إيــران،  مــن  اشــتراها 
جلبهــا إلــى خالتــه التــي طلبــت 
منــه شــراءها مــن إيــران كــون 
أنهــا مريضــة وعالجهــا في تلك 
األدويــة، وبيــن أن الســبب فــي 
ذلــك هــو رخــص ســعرها هنــاك، 
الكميــة  تلــك  تكلفــه  لــم  حيــث 

سوى 3 دنانير.
تهمــة  حاليــا  المتهــم  ويواجــه 
عقليــا  المؤثــرة  المــواد  جلــب 
بقصد اإلتجار في غير األحوال 

المرخص بها قانونا.

يجلب 1700 قرص مخدر لخالته بـ 3 دنانير
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المنامة - وزارة الخارجية

الهجــوم  بشــدة  الخارجيــة  وزارة  أدانــت 
اإلرهابــي الــذي اســتهدف قافلــة عســكرية 
على مشــارف مدينة سريناجار في منطقة 
كشمير وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات 

من الجنود من الشرطة الهندية، معربة عن 
خالص مواساتها وتعازيها لجمهورية الهند 
وألهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بســرعة 
الشــفاء لجميع المصابين جــراء هذا العمل 

اإلرهابي اآلثم.
البحريــن  وقــوف  الخارجيــة  وأكــدت 
وتضامنهــا مــع جمهوريــة الهنــد الصديقــة 
فــي مواجهة كل أشــكال اإلرهــاب، مجددة 

موقــف المملكــة الرافض للعنــف والتطرف 
واإلرهــاب بكل صوره ومهما كانت دوافعه 
والداعــي لضــرورة تضافر الجهــود الدولية 

للقضاء عليه.

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي في كشمير

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

أصحاب 
المقاهي قدموا 
له أمواال مقابل 

جذب الزبائن
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تستمع إلى نصائح المقربين لك في العمل.

ربما تفكر في إنشاء مشروع مستقل بك.

أنت شخص رياضي وتتمكن من فقدان الوزن.

حياتك العملية تسير بسرعة كبيرة.

عليك الكف عّما تفعله والتفكير في مستقبلك.

حافظ على وزنك ورشاقتك، وال تهمل صحتك.

الصحة الجيدة تمكنك من المضي قدمًا.

تتمكن اليوم من خوض تحديات جديدة.

تحصل على إشادة المقربين لك داخل الشركة.

تحافظ على صحتك بشكل ملحوظ.

يوم غنّي باإليجابيات، تنكّب فيه على تسوية.

تناغم مع المحيطين بك بشكل كامل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

15 فبراير

 1936
أدولف هتلر يعلن عن 

بدء خطة إنتاج 
سيارة رخيصة 

الثمن في 
ألمانيا، 
وكانت 

السيارة هي فولكس 
فاجن.

أوضح النجم العالمي 
دوين جونسون سبب 

رفضه لتقديم حفل جوائز 
األوسكار لهذا العام، 

حيث كتب أن السبب 
هو انشغاله بتصوير 

جزء جديد من فيلمه 
.Jumanji جومانجي

tariq.albahar
@albiladpress.com

”VIP“ فوكس سينكو” تحتفل بالمناسبة في شاشاتها الخاصة“

أجمل “قصة حب” في الفالنتاين

عرضت شركة فوكس سينكو البحرين في صاالتها الخاصة VIP في السيتي سنتر الفيلم 
المصــري الجديــد “قصــة حب” والذي انضم لســباق أفالم موســم الفالنتايــن في البحرين 
والعالــم العربــي مــع أفــالم الشــركة الرائعــة بحضــور خــاص لمســافات )البــالد( وعدد من 
المدعويــن.  فيلــم “قصــة حــب” بطولة أحمد حاتم، هنــا الزاهد، هالة فاخر، فرح يوســف. 
وهــو عمــل مــن تأليــف وإخراج عثمــان أبو لبــن، ســيناريو وحــوار أماني التونســي، مدير 
التصويــر أحمــد يعقــوب، مونتــاج عبد الرحمن كرم الدين، صوت حســن أبــو جبل، ديكور 
أيمن إلهامي، مدير إنتاج محمد شفيق، موسيقى أشرف محروس وستايلست مها بركة 

وخالد عبد العزيز وتأليف وإخراج عثمان أبو لبن. 

 وتــدور األحــداث حــول قصــة حــب بيــن 
صعــب،  الختبــار  تتعــّرض  وفتــاة،  شــاب 
عندمــا يقــع حــادث للشــاب يتســّبب فــي 
إصابتــه بالعمــى، ويصبــح علــى كل منهما 
أن يثبــت حّبــه لآلخــر وبعــد غيــاب عــن 
تســّجل  ســنتين،  دام  المصريــة  الســينما 
الرومانســية حضورهــا مجــدًدا مــن خالل 
أحداث الفيلم الجميل. كما أن فيلم قصة 
حــب بــه الكثيــر مــن المشــاهد الكوميدية 
الهــدف  وليــس  غيــر مصطنعــة،  بطريقــة 
ــا، ولكــن  يكــون فيلًمــا كوميديًّ بــأن  منهــا 
المشــاهد  فــي  نجدهــا  التــي  المواقــف 
تجعلــك تضحــك، بنهاية صادمــة لكل من 
شاهده، في العرض الخاص، فكانت نهاية 

مؤثرة جعلت غالبية الحضور يبكي!
وبالعـــودة إلـــى تفاصيـــل تقديـــم الفيلـــم، 
ــا متكـــررة مثـــل معظـــم  ــًدا أنهـ ال أحـــس أبـ
مـــن  الســـينما  فـــي  الرومانســـية  األفـــالم 
ـــع الســـيناريو  التحـــول فـــي القصـــة، وبالطب
والحـــوار بيـــن أبطـــال القصـــة والجـــو العـــام 
ــاهده فـــي  ــع مشـ ــور جميـ ــم الـــذي صـ للفيلـ
بيـــن  قصتـــه  وتدمـــج  الغردقـــة،  مدينـــة 

خصوًصـــا  والكوميديـــا،  الرومانســـية 
األعمـــال  مـــن  النمـــط  هـــذا  نفتقـــد  أننـــا 
منـــذ  والعربيـــة  المصريـــة  الســـينما  فـــي 
يقـــدم  الفيلـــم  أن  إلـــى  باإلضافـــة  فتـــرة، 
الرومانســـية والكوميديـــا بشـــكل مختلـــف 
لـــم يعتـــده الجمهـــور مثـــل أفـــالم الزمـــن 
والتـــي  عليهـــا،  تربـــوا  التـــي  الجميـــل 
هـــو  فالحـــب  “الفالنتيـــن”،  مـــع  تتناســـب 
حبنـــا  حياتنـــا  فـــي  األساســـي  المحـــرك 
للعائلـــة، للعمـــل، لألصدقـــاء لشـــريك الحيـــاة 
فهـــو عنصـــر مهـــم فـــي حياتنـــا، حيـــث إن 
أكشـــن  األعمـــال  مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة 
وإيقاعهـــا  الحيـــاة  بســـبب  كوميديـــا،  أو 
الســـينما  علـــى  ينعكـــس  الـــذي  الســـريع 
بطريقـــة قـــد تكـــون غيـــر مقصـــودة، فيلـــم 
“قصـــة حـــب” ربمـــا مخصـــص لفئـــة عمريـــة 
معينـــة وهـــم المراهقـــون، ألنهـــم هـــم مـــن 

تـــدور حولهـــم أحـــداث القصـــة، حيـــث 
اختيـــار  علـــى  المخـــرج  حـــرص 
وأحمـــد  الزاهـــد  هنـــا  البطليـــن 
حاتـــم، ألنهمـــا لديهمـــا القـــدرة علـــى 
توجيـــه الفكـــرة المـــراد توصيلهـــا 

للجمهـــور، باعتبارهمـــا 
الفئـــة  نفـــس  فـــي 

التـــي  العمريـــة 
حولهـــا  تـــدور 

ث  ا حـــد أ
 ، لفيلـــم ا

وقـــدم 

مـــن  خاليـــة  بســـيطة  بقصـــة  الفيلـــم 
اهـــم  مـــن  تكـــون  ســـوف  التعقيـــدات، 
االختيـــارات للعشـــاق فـــي عيدهـــم ومـــا 
بعـــد ذلـــك. وتنتظـــر هنـــا الزاهـــد عـــرض 
فيلـــم “بنـــي أدم” للنجـــم يوســـف الشـــريف 
الشـــربينى  دينـــا  بطولتـــه  فـــي  ويشـــارك 
وأحمـــد رزق وهنـــا الزاهـــد، إخـــراج أحمـــد 
ســـينرجى  شـــركة  وإنتـــاج  جـــالل،  نـــادر 

فيلمـــز.
ويعتبـــر الفنـــان أحمـــد حاتـــم واحـــًدا مـــن 
البطولـــة  نحـــو  يســـيرون  الذيـــن  النجـــوم 
ا  بخطـــى ثابتـــة ،  فبعـــد أن نجـــح ســـينمائيًّ
أفـــالم  تقديـــم  فـــي 
أوقـــات  مثـــل 
ــرم  ــراغ والهـ فـ
بـــع ،  ا لر ا
يعـــود  هـــاو 
مـــع  بقـــوة 
أحـــداث 
ا  هـــذ
لفيلـــم  ا

الجميل.

أغنية الفيلم

حققــت أغنيــة فيلم قصة حب لـــ هنا الزاهد 
وأحمــد حاتــم الجديــد، والتــي تحمل نفس 
الفيلــم، نجــاح كبيــر وردود أفعــال  عنــوان 
بعــد  الجمهــور  مــن  وحماســية  إيجابيــة 
طرحهــا يوم األحد الماضــي عبر اليوتيوب. 
وحصلت أغنية فيلم قصة حب على نســبة 
مشــاهدة تصل إلى 152,676 مشــاهدة عبر 
اليوتيــوب، وهــي مــن غنــاء كنــزي تركــي، 
وكلمات الشــاعر صابر كمال، وألحان محمد 
وتــم  محــروس،  أشــرف  وتوزيــع  يحيــى، 
تصويرهــا تحــت قيــادة المخــرج عثمان أبو 

لبن.

نفــت الفنانــة شــويكار مــا تــرّدد أخيــًرا عــن موافقتهــا علــى المشــاركة فــي 
ا، تمهيًدا لعرضه بعد موســم  بطولــة مسلســل جديــد، يجري تحضيــره حاليًّ

دراما رمضان المقبل.

توقفــت  إنهــا  شــويكار،  وقالــت 
منــذ  التمثيــل  مهنــة  مزاولــة  عــن 
مسلســل  بطولــة  فــي  مشــاركتها 
7 أعــوام، ألنهــا  “ســر علنــي” قبــل 
الفــن  منــح  علــى  قــادرة  تعــد  لــم 
نفــس درجــة إخالصهــا لــه بســبب 

أحوالهــا الصحية، حيث لن تتمكن 
مــن العمــل لعــدد ســاعات طويلــة 
داخل مواقع التصوير، إضافة إلى 
رغبتها في قضاء أكثر وقت ممكن 
مــع حفيدتيهــا “نازلــي” و”فريــدة”، 

بحسب قولها.
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 1942
سقوط سنغافورة بيد اليابان.

 1994
زلزال في جنوب سومطرة بإندونيسيا بقوة 7.0.

 1999
قوات كوماندوس تركية تلقي القبض على عبد هللا أوجالن.

2003
 مظاهرات عالمية للتنديد بالحرب على العراق.

2009
 تعديل دستوري في فنزويال.
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محرر مسافات

بالتزامن مــع االحتفاالت بعيد الحب، يطــرح الفنان صابر 
الرباعــي أغنية و”كليب” جديدا بعنوان “أين أذهب”، من 
كلمــات نزار قباني، وألحان الموســيقار طــال، وتوزيع 
يحيى الموجي، وتولى مهمة إخراج الكليب وليد ناصيف، 
وتــم التصوير لمدة ثاثة أيام في بيروت، بإشــراف خالد 

أبومنــذر، وذلك باســتخدام أفضــل التقنيــات الحديثة، 
لتقديم عمل فني متميز، وكشف صابر عن سعادته البالغة 

بتقديم أغنيته الجديدة أين أذهب.

تحتفي “أيام الشــارقة المســرحية” في دورتهــا المقبلة بالفنان 
اإلماراتي حبيب غلوم بوصفه “الشــخصية المحلية المكرمة”، 
تقديــرا لجهــوده المتنوعة التــي بذلها إلثراء تجربة المســرح 
اإلماراتي، سواء عبر أبحاثه أو من خال عمله كممثل ومخرج، 
وكاتب، في المسرح والتلفزيون وغلوم، من مواليد سنة 1963 

رأس الخيمــة، نال عام 1987 البكالوريوس في التمثيل واإلخراج 
مــن المعهد العالي للفنون المســرحية بالكويــت، كما حاز دبلوما 
للدراسات العليا في اإلخراج الدرامي من أكاديمية الفنون بالقاهرة.

شــارك الفنــان المصــري ياســر جال جمهــوره، عبــر مواقع 
التواصل االجتماعي، بصورة من كواليس مسلسله الجديد 
“لمــس أكتاف”، الذي ســيخوض بــه الســباق الرمضاني 
المقبــل. وبــدا جال فــي الصورة وقــد تخلى عــن لحيته 
الطويلة التي ظهر بهــا في أعماله الدرامية األخيرة “رحيم، 

وظــل الرئيــس”، وعلق على الصــورة التي جمعتــه بأبطال 
العمــل ومنهم مدربه الشــخصي، قائا: “مــن كواليس لمس 

أكتاف رمضان 2019، طلب صغير دعوة حلوة من قلبك”.

لمس أكتافتكريم حبيبأين أذهب؟

شويكار: توقفت عن التمثيل



بدء بيع تذاكر “شهرزاد” ضمن “ربيع الثقافة”

انضمت الممثلة األميركية دريا دي ماتو إلى الموسم الثاني من  «
 ABC الذي يعرض على شبكة ،A Million Little Things مسلسل

 A Million وستؤدي دي ماتو دور السيدة نيلسون، في مسلسل .TV
Little Things، وهي امرأة تعيش في عنوان باربرا مورجان القديم، ولم 

تكشف ABC عن أي تفاصيل أخرى.

أعلنــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار انطــاق بيــع تذاكر 
الشــهير “شــهرزاد”، والــذي يســتضيفه  المســرحي  العــرض 
مســرح البحريــن الوطنــي يــوم 25 فبرايــر 2019 فــي تمام 
الســاعة 8:00 مســاًء. ويأتــي هــذا العــرض كأول فعاليــات 
مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر ويتزامن مع يوم السياحة 
العربــي الــذي أطلقتــه المنامة حين كانت عاصمة الســياحة 
العربيــة العام 2013، كمــا ويتوافق مع ذكرى مياد الرحالة 
العربــي ابــن بطوطــة. وتبــاع تذاكــر الحفــل فــي محــات 
فيرجــن ميغاســتور بمجمــع ســيتي ســنتر البحريــن وعلــى 
“شــهرزاد”  عــرض  ويعتبــر  للمحــات.  اإللكترونــي  الموقــع 
مســرحية باليه مســتوحاة من قصة “ألف ليلة وليلة” أّدتها 
ألّول مّرة فرقة الباليه الروســّية “باليه روس”، والتي ُتعتبر 
مــن فــرق الباليــه األكثر تأثيًرا في القرن العشــرين. وشــكل 
الفنــي بأكملــه،  للعالــم  هــذا العمــل منعطفــا مهمــا بالنســبة 
وذلــك بفضــل الرؤيــة المتبصــرة لمؤســس الفرقــة ســيرغي 
دياغيليــف الــذي كلف أهّم المبدعيــن الصاعدين في مجال 
الفنــون البصريــة والمســرحية للعمــل معــا بشــكل مبتكر، ما 

أنتج روائع ال يزال تأثيرها حاضرا إلى وقتنا هذا.
يذكر أن “ربيع الثقافة” يستمر حتى نهاية شهر أبريل 2019 
ويقــدم باقــة متنوعــة مــن الفعاليــات والبرامــج واألنشــطة 
التي تســتضيفها المؤسســات الثقافية والمواقع التاريخية 

والمعالم العمرانية في المملكة.
المتعلقــة  التفاصيــل  مــن  الكثيــر  علــى  االطــاع  ويمكــن 
www. الموقــع اإللكترونــي زيــارة  مــن خــال  بالفعاليــات 

حــول  األخبــار  أحــدث  ولمواكبــة   .  springofculture.org
spring� @ربيــع الثقافــة، يمكن متابعة الحســاب الرســمي @)

ofculture( علــى إنســتغرام، تويتــر، فيســبوك ويوتيوب أو 
تحميل تطبيق األجهزة الذكية للمهرجان.
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من عرض الباليه

tariq_albahhar

غــادر مســرح أوال يــوم األربعــاء 13 فبرايــر 2019، متجًهــا إلــى الشــارقة، وذلــك للمشــاركة فــي مهرجان الشــارقة المســرحي الدولي في نســخته 
الثالثــة الــذي تنظمــه دائــرة الثقافــة التابعــة لحكومــة الشــارقة بدولة اإلمــارات العربية المتحــدة من خالل مســرحية )نوح العيــن(، تأليف جمال 
الصقــر وإخــراج أنــور أحمد، ومن تمثيل نخبة من نجوم المســرح البحريني وهم: عبدهللا ســويد، حســن عبدالرحيم، أحمــد مبارك، يعقوب القوز، 

منى فيروز، ياسين قازاني، محمد سعد، محمود العلوي، ديكور عبدهللا يوسف، تصميم إضاءة عبدهللا جميل، تأليف موسيقي زكريا الشيخ.

يذكر أن مسرحية @)نوح العين( قد تم اختيارها 
من قبل لجنة مشاهدة شكلت عن طريق أتحاد 
المســرحيين البحرينــي لتمثل مملكــة البحرين 
الخليجــي  المســرحي  الشــارقة  مهرجــان  فــي 
الثالــث، وذلــك بعد تدريبــات مكثفة اســتعداًدا 
للمشــاركة، وخاصــة بــأن مملكــة البحريــن قــد 
حققــت في مهرجان الشــارقة بنســخته األولى 
ثاثــة جوائــز مســرحية في مســرحية @)جروح( 

مــن إخــراج عبــدهللا ســويد. ومــن جانــب آخر، 
أكد مخرج العمل الفنان أنور أحمد أنه حريص 
علــى أن تكــون مشــاركة مســرح أوال في هذه 
النســخة مميــزة وخاصــة أن مهرجان الشــارقة 
في نســخته الثالثــة يحتوى علــى ثاثة أعمال 

مسرحية تراثية منافسة.
المســرحي  الشــارقة  مهرجــان  فــي  ينافــس 
الخليجــي الثالــث الــذي ينطلــق فــي 14 فبراير 

2019 ويمتــد حتــى 19 مــن الشــهر ذاتــه، كل 
من @)مدق الحناء( لفرقة مســرح مزون ســلطنة 
الوطــن  لفرقــة  @)حبــوس(  ومســرحية  عمــان، 
المســرحية السعودية، ومســرحية @)نوح العين( 
لفرقــة أوال البحرينيــة، ومســرحية @)مجاريــح( 
لفرقة الشــارقة الوطني اإلماراتية، ومســرحية 
العربــي  الخليــج  مســرح  لفرقــة  @)الصخبــة( 

الكويتية.

نوح العين تغادر إلى الشارقة لتمثيل البحرين
ضمــن فعاليــات مركز عبدالرحمــن كانو الثقافي 
يدشــن المركز بتاريخ 17 فبراير الجاري فيلمي 
“عــادل “ و”آخــر مكالمــة” للمخرج الشــاب محمد 
الســاعة  تمــام  فــي  وذلــك  الدوســري  إبراهيــم 
الثامنة والنصف مساء. الشاب محمد الدوسري 
يعد من أنشط المخرجين الشباب وله إسهامات 
كثيــرة فــي مجــال األفــام القصيرة وقــدم عدد 
مــن األفــام منها فيلم “بــدور”. ويتحدث الفيلم 
عــن الصراع الداخلي الذي ينتج عنه الكثير من 
الصراعــات والقلــق داخــل منزل األســرة، وفيلم 
“خطبــة العمــر“ الحاصــل على المركــز االول في 
مســابقة مهرجــان اتحاد نقابات عمــال البحرين 
عــن  الفيلــم  2017 وتحــدث  القصيــرة  لألفــام 
فرص العمل والتحديات التي يواجهها االفراد.

تدشين فيلمي ”عادل“ 
و ”آخر مكالمة”

يخــوض الفنــان حســن البــالم مغامــرة مســرحية جديــدة متســلحا بـــ “قروبــه” مــن ممثليــن 
مبدعيــن اســتطاعوا معــا أن يشــكلوا كيانــا ينافــس ويحظى بشــعبية كبيرة خــالل الفترة 
الماضيــة، حيــث يقــدم البالم بمعية فريقه مســرحية “خبــز خبزتيه”، تأليــف وإخراج أحمد 
العوضــي، وإشــراف عام حســن البــالم، الذي يتصدى لبطولــة العمل الى جانــب عبدالعزيز 
النصــار ومحمــد الرمضــان وأحمــد العونــان وفهــد البنــاي وخالد الســجاري وإيمــان فيصل 

ومجموعة مميزة من الفنانين الشباب.

علــى  العمــل  ويعــرض 
وحــرص  كيفــان،  مســرح 
“قــروب البــام” علــى تكتم 
وفكرتــه  العمــل  تفاصيــل 
وإن  الجمهــور،  لمفاجــأة 
كان حســن لن يذهب بعيدا 
االجتماعيــة  القضايــا  عــن 
فــي قالــب كوميــدي، وهــو 
عليــه  يســير  الــذي  الخــط 
الماضيــة،  الفتــرة  خــال 
مــن  يصــل  أن  واســتطاع 
خالــه لشــريحة كبيــرة من 
اختــاف  علــى  الجمهــور 
البــام  وقــال  أعمارهــم، 
مســتمرة  المســرحية  إن 
مــن  فبرايــر.  نهايــة  حتــى 

جهــة أخــرى، انتهــى البــام 
تصويــر  مــن  وفريقــه 
عمــل كوميــدي جديــد مــن 
المتوقع عرضه خال شــهر 
رمضــان، لينافــس بــه للعام 
بعــد  التوالــي  الثانــي علــى 

غشــمرة”،  “بلــوك  تجربــة 
وأحــداث عمــل البام تدور 
فــي إطــار كوميــدي ســاخر 
مــع  األحــداث  تتقاطــع  لــن 
فــي  اختــاره  الــذي  القالــب 

تجربته الماضية.

حسن البالم

“خبز خبزتيه” جديد البالم

علمت “مســافات الباد” أن مســرح البيادر 
في صدد تقديم مســرحية جديدة ســيتم 
االعــان عنهــا خــال االيــام المقبلــة، ومن 
المرجــح ان تكــون مســرحية جماهيريــة 
كما عودنا مســرح البيــادر والذي تميز في 
الســنوات الماضيــة بتقديــم المســرحيات 
“احــام  مثــل  الناجحــة  الجماهيريــة 
مرعــي  تأليــف  مــن  و”شــاليه”  مســمومة” 
عــادل جوهــر  واخــراج  واعــداد  الحليــان 
المهرجيــن”  و”جزيــرة  زحمــه”  يــا  “ملينــه 

نضــال  واخــراج  الشــطي  عثمــان  تأليــف 
العطــاوي ومســرحية “ اختطــاف” تأليــف 
عــادل  واخــراج  واعــداد  الصقــر  جمــال 
جوهــر ومســرحية “هــوى الديــرة” تأليــف 
جمال الصقر واعداد واخراج عادل جوهر 
ومسرحية “شعب الباليط” فكرة رمضان 
واحمــد  الصقــر  جمــال  وتأليــف  يوســف 
احمــد  واخــراج  جوهــر  وعــادل  جاســم 
جاســم، ومســرحية “ارو حلميــن” وغيرها 

من االعمال الجماهيرية الناجحة.

التوقعــات،  كل  القصبــي  ناصــر  خالــف 
وأســكت كل اإلشــاعات التــي ظهرت حول 
اعتزالــه الفــن، وبــدأ تصويــر الجــزء الثاني 
من مسلسل “العاصوف” في مسرح شاطئ 
الراحــة فــي أبوظبــي، مــن تأليــف الراحــل 
عبدالرحمــن الوايلــي، وبطولــة فريق العمل 
نفســه في الجزء األول، بمن فيهم المخرج 
المثنــى صبح. تــدور أحداث الجــزء الثاني 
فــي فتــرة الثمانينــات، بعد أن انتقلت أســر 
كثيــرة مــن بيــوت الطيــن والطــراز العربــي 
للمنــازل إلــى بيــوت اإلســمنت والطــرازات 

الهندســة  فــي  تســمى  التــي  الحديثــة، 
الطــرازات الشــامية، نســبة إلــى مهندســي 
الخليــج، وكان  فــي منطقــة  المنــازل  تلــك 
أغلبهــم مــن لبنــان، كمــا يتطــرق المسلســل 
فــي هــذا الجــزء، وفــق مــا علمــت القبــس، 
إلى األحداث السياسية واالقتصادية التي 
عصفــت بالمنطقــة فــي بدايــة الثمانينــات، 
والحــرب  إيــران  فــي  الثــورة  وأشــهرها 
العراقيــة اإليرانيــة، وتأثــر منطقــة الخليج 
بها وما رافقها من تغييرات اجتماعية على 

المجتمع السعودي بهذه النقلة المهمة.

عبــرت الفنانــة هيــا عبدالســالم عــن ســعادتها بتكريمهــا فــي مهرجــان ضيافــة 
باإلمارات عن أفضل فنانة خليجية للعام 2018.

وقالــت هيــا “محظوظــة كونــي صغيــرة 
لمنصــة  أصــل  أن  واســتطعت  بالعمــر 
التكريــم خال 10 ســنوات فقط، وأقف 
الــى جوار نجوم الســاحة الفنية العربية 
التكريــم  هــذا  وأهــدي  اإلمــارات،  فــي 

لبلدي الكويت ووطني الثاني دبي”.
واســتطردت: “عندمــا اعتليــت المســرح 
لتســلم التكريــم كان لــدي الكثير ألقوله، 
لكــن خالجني شــعور الفرحــة واالرتباك، 
ولــم تســعفني الكلمــات ألوفــي كل مــن 
الماضيــة  الســنوات  طــوال  ســاندني 

عملهــا  مامــح  عــن  وكشــفت  حقهــم”. 
الدرامي الجديــد، المتوقع بدء تصويره 
وقالــت  المقبلــة،  القليلــة  األيــام  خــال 
نصيــر  مريــم  تأليــف  أجنــدة  “مسلســل 
التــي ســبق أن تعاونــت معهــا فــي كام 
أصفــر، ويشــارك في بطولــة العمل نخبة 
الياســين  ســليمان  منهــم  الفنانيــن  مــن 
وعبــدهللا الطليحــي وفــؤاد علــي وريــم 
ارحمة، والعديد من النجوم، وســتتضح 
الســاعات  خــال  عــام  بشــكل  الرؤيــة 
المقبلة، وأتمنى أن ينال العمل رضاكم”.

عمل جديد لـ “البيادر”

القصبي يخالف التوقعات
هيا أفضل 

فنانة خليجية 
في 2018

محرر مسافات
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القصة الحقيقية لـ “فالنتاين”
احتفــل العشــاق يــوم أمــس الخميــس بعيــد الحــب، واغتنموا 
الفرصــة حتــى يعربــوا عن عواطفهــم، لكن أغلــب الناس قد ال 
يعرفون الظروف التاريخية التي جعلت من 14 فبرير موعدا 

سنويا “للغرام”.
وبحســب موقــع “بيتالومــا”، فــإن 14 فبرايــر لــم يتحــول إلــى 
عيــد للحــب، إال في القرن الرابع عشــر، وتــم تحديد هذا اليوم 
ليكون مناســبة للعشــاق من جانب الكاتب والشــاعر جيوفري 
شوســر الذي يوصف بــأب األدب اإلنجليزي. وقبل تحول هذا 
اليوم إلى عيد للحب، كان الرابع عشر من فبراير يوما يصومه 
المســيحيون. أمــا االســم، فيعــود لشــخص يوصــف بالشــهيد 

فالنتاين في أيام المسيحية األولى.
كان  فالنتايــن  أن  إلــى  التاريخيــة  الروايــات  بعــض  وتذهــب 
حكــم  تحــت   ،269 ســنة  رومــا  فــي  مقيمــا  مســيحيا  راهبــا 
األمبراطــور الرومانــي كلوديــوس الثانــي، وفــي تلــك الفتــرة، 
كان الكثيــرون يحملــون هــذا االســم أي فالنتينــوس. وبمــا أن 
األمبراطوريــة الرومانيــة كانــت تشــهد عــدة اضطرابــات، أمــر 
األمبراطــور كلوديــوس الثاني بمنع الجنود العزاب من الزواج 
حتــى يســتطيعوا القتــال فــي الحرب مــن دون هــوادة. وأصر 
راهــب مســيحي علــى عقد زيجــات بيــن الجنــود وخطيباتهم 
علــى الرغــم من توجــه األمبراطور، وتقول بعــض المصادر إن 
الراهب تعرض لالعتقال وحكم عليه باإلعدام بسبب مخالفة 

أوامــر األمبراطــور. وحيــن تم تحديــد موعد إعــدام فالنتاين، 
جرى إرســاله إلى الســجن، وهناك، أنشأ صداقة قوية مع شابة 
ضريــرة، وهــي ابنة ســجان رومــا. وتقول بعــض القصص إنها 

كانت تسمى جوليا.
وفــي المنحــى ذاته، يقــول مؤرخون آخرون إن جوليا ليســت 

ابنة السجان وإنما ابنة شخص أرستقراطي آخر.

وفي اليوم الذي سبق اإلعدام، بعث فالنتاين برسالة إلى  «
جوليا يقول فيها وداعا وبعبارة من “من فالنتاين”، وفي 

اليوم الموالي، أي في 14 فبراير، تم قطع رأسه. وفي 
سنة 496 للميالد، أعلن البابا غالسيوس جعل الرابع 

عشر من فبراير يوما للقديس فالنتاين.

تلقــى رجــل عقوبــة “قاتلــة” مــن الثــور 
مشــروبا  ســقاه  أن  بعــد  يملكــه  الــذي 
كحوليــا وأطلقه داخل حلبــة لمصارعة 
الثيــران جنــوب غربي الصين بمناســبة 

االحتفال بالسنة القمرية الجديدة.
ميــل”  “ديلــي  صحيفــة  وذكــرت 
فــي مقاطعــة  أن قروييــن  البريطانيــة 
بمناســبة  احتفــاال  أقامــوا  جويتشــو 
الســنة القمرية الجديــدة، تضمن إعداد 
حلبــة لمصارعة الثيران، وحينها أحضر 
رجــل ثــوره ليواجــه خصما آخــر، وقبل 
أن يصعد به إلى الحلبة ســقاه مشــروبا 

كحوليا.

ودخل الثور السكير في حال هياج،  «
وانقض على صاحبه ودهسه، 

فأسقطه أرضا أمام المتفرجين 
المرعوبين، وفقا لما ذكرته وسائل 

اإلعالم الصينية، توفي الرجل في وقت 
الحق بالمستشفى، متأثرا بجروحه. 
وانتاب المتفرجون حال من الرعب، 

فأخذوا يهرعون بعيدا عن الحلبة.

“عقاب فوري قاتل” 
من الثور السكير 

لصاحبه
بهــدف تعويــد األطفــال علــى إدمــان المــواد المخــدرة فــي عمــر صغيــر، لجــأ تجــار 

المخدرات في بريطانيا إلى حيلة جهنمية، إال أن الشرطة كشفتها مؤخرا.

 فقــد عثــرت الســلطات فــي مقاطعــة كينــت 
علــى  تحتــوي  اللــون  فضيــة  أكيــاس  علــى 
حلــوى جيالتينية، بحوزة شــخص اشــتبهت 
الشــرطة به وأوقفته. ووفقا لصحيفة “ديلي 
ميــل” البريطانيــة، اكتشــفت الشــرطة وجود 
الحشــيش،  مــن  مســتخرجة  مخــدرة  مــواد 
تغريــدة  وفــي  الحلويــات.  مكونــات  ضمــن 

نشــرتها الشــرطة مرفقــة بصــورة األكياس الـ 
17 للحلويــات التــي عثــرت عليهــا، قالــت إن 
تجار المخدرات يسعون لبيع هذه الحلويات 
لألطفــال؛ بهــدف خلــق جيــل مــن المدمنيــن 
هــذه  “أشــهروا  الشــرطة:  وقالــت  الصغــار. 
الحلويات، دعوا السكان يعرفونها، واسخروا 

ممن يتاجر بها في اإلعالم. 

نجحــت الســلطات المصريــة أمــس الخميــس فــي إحبــاط تهريــب 5 قطــع أثريــة 
لــزي عســكري يعــود للعصــر اإلســامي، إلــى خارج البــاد عبــر ميناء اإلســكندرية، 

وصادرتها لصالح وزارة اآلثار.

وقــال مديــر عــام المنافــذ األثريــة البحريــة 
محمــد عتمــان إن “القطــع المضبوطــة “جــزء 
مــن زي عســكري، مكــون مــن خــوذة رأس، 
و3 قطــع دروع لــذراع أو لســاق، وقطعتــان 
مــن معــدن تصــل بينهمــا حلقــات معدنيــة”. 
نباتيــة  بزخــارف  مزينــة  المصــادرة  والقطــع 

وحيوانية وهندسية، حسبما قال عتمان في 
بيان لوزارة اآلثار المصرية. ونقل البيان عن 
مديــر الوحــدة األثريــة بميناءي اإلســكندرية 
والدخيلــة محمــد السنوســي، قولــه إن الــزي 
العســكري يعــود “للعصــر الصفوي اإلســالمي 

في القرن التاسع الهجري”.

حلوى الحشيش.. آخر حيل إغواء األطفال

مصر تحبط تهريب زي عسكري إسالمي

مزرعة الزرافة تستقطب السياح في العاصمة 
الكينية، نيروبي.

التواصــل  موقــع  علــى  “إنفلونســر”  مؤثــرة  الكنديــة  الشــرطة  اعتقلــت 
االجتماعي “إنستغرام”، بعدما رمت بكرسيين من الطابق 45 في ناطحة 
سحاب بمدينة تورونتو. وحسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، 
فإن الفتاة مارسيال زويا البالغة من العمر 19 عاما، قامت بالفعل المتهور 
رغم ما يمكن أن يسبب من أذى للمارة، حيث سقط الكرسيان في شارع 
مزدحــم. لكــن لحســن الحــظ، لــم يســفر العمــل الــذي وصفــه متابعــون بـــ 

“األحمق” عن وقوع أي إصابات في الشارع.
وتواجــه زويــا، وهــي مؤثــرة يتابعهــا اآلالف في “إنســتغرام”، تهمــا ثقيلة 
تتعلــق بتعريــض حيــاة اآلخريــن للخطر، فضــال عن إلحاق أضــرار بالملك 
العــام والتســبب باإلزعاج. وقال محامي الشــابة الكنديــة غريغ ليزلي، إن 
موكلتــه “محرجــة” مما حدث، مضيفا أنها لم تكن تنوي إلحاق الضرر بأي 
شــخص حين رمت بالكرســيين إلى الشــارع. وتم اإلفراج عن الشــابة إثر 
دفعها كفالة ألفي دوالر أميركي، وجرى إلزامها بالعيش مع والدتها بعدما 
كاد فعلها أن يتسبب بمآس في الشارع. وذكرت مصادر محلية أن الفعل 
المتهــور جــرى داخــل شــقة مســتأجرة عن طريــق خدمــة “Airbnb”، فيما 

أغلقت مارسيال حسابها على “إنستغرام” الحقا.

كندية بقبضة الشرطة.. بعد 
فعلة حمقاء من الطابق 45

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مركز اجتماعي للتوحديين

الشــباب  وزيــر  اســتجابة  خبــر  جــاء 
والرياضــة أيمــن المؤيــد لمواطــن عبــر 
اإلنســتغرام بإشــهار رابطــة “مانشتســتر 
يونايتد” بين المنشورات األعلى تفاعال 
علــى إنســتغرام “البــالد” هــذا األســبوع. 
هاشــم  صوفيــا  المســتخدمة  وتمنــت 
االســتجابة لمطلب مضى عليه سنوات، 
للشــباب  إنشــاء مركــز اجتماعــي  وهــو 
والشــابات التوحدييــن، حيــث يمكنهــم 

اإلبداع عقب تخرجهم من مراكزهم.

أصيــب  فيمــا  مصرعــه،  شــخص  لقــي 
آخــر بتركيــا بعدمــا اصطدمــا بعربــة من 
القطار الهوائي )تلفريك( أثناء هبوطهما 
بمظلــة فــي شــمال البــالد. وبحســب مــا 
نقلــت صحيفة “ديلي ميــل” البريطانية، 
فــإن الضحيتيــن اصطدمــا بالعربــة فــي 
الهواء، ثم سقطا أرضا، ويرقد الشخص 
المصــاب بالمستشــفى فــي حــال حرجة 
جــدا. وذكــرت مصــادر محليــة أن تغيــرا 
بمحافظــة  الريــاح  حركــة  فــي  مفاجئــا 
أردو التركيــة هو الذي أدى إلى انحراف 

المظلة صوب مسار القطار الهوائي.
وكان المــدرب حســين إلهــان الــذي لقــي 
حتفــه في الحادث بصدد مرافقة شــاب 
ألول  بالمنطــاد  الهبــوط  عمليــة  يجــري 

مرة.

وتم نقل إلهان إلى المستشفى ألجل  «
تلقي العالج، لكنه سرعان ما فارق 

الحياة بسبب الجروح الخطيرة التي 
أصيب بها في منطقة الرأس.

كشفت دراسة هولندية أن األشخاص 
الذين يتناولون الكثير من البروتينات 
الحيوانيــة قــد يكونــون أكثــر عرضــة 
فــي  كبيــر  بشــكل  الدهــون  لتراكــم 
اإلصابــة  خطــر  ولزيــادة  أكبادهــم، 
بأمــراض الكبــد ممــن يعتمــدون علــى 

الخضر كمصدر رئيس للبروتين.
وركــز الباحثــون علــى ما يعرف باســم 
مــرض الكبــد الدهنــي غيــر الكحولــي، 
بالســمنة وبعــض  الــذي يرتبــط عــادة 

العادات الغذائية.

وخالل الدراسة الحالية، فحص  «
الباحثون بيانات من استبانات 
غذائية وفحوص لدهون الكبد 

من 3882 شخصا تبلغ أعمارهم 
70 عاما في المتوسط، وأظهرت 

الفحوص إصابة 1337 مشاركا 
أو 34 بالمئة بمرض الكبد الدهني 

غير الكحولي، بينهم 132 فردا 
كانوا يتمتعون بوزن صحي 
و1205 يعانون زيادة الوزن.

حادث قاتل بين 
“تلفريك” ومظلي 

في تركيا

البروتين والكبد.. 
دراسة تنذر 

مستهلكي اللحوم
اضطرت طائرة أميركية إلى القيام بهبوط 
اضطراري من جراء مطبات هوائية عنيفة 

أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح.
البريطانيــة،  “صــن”  صحيفــة  وبحســب 
فــإن المطبــات الهوائية القوية فــي الرحلة 
المأكــوالت  تطايــر  إلــى  أدت   ”5763“
تقــدم  التــي  العربــة  مــن  والمشــروبات 

الخدمات للركاب.
 وأظهــرت صــور شــاركها ركاب علــى موقع 
تويتــر، عربــة المأكــوالت، وقــد مالــت على 

مقاعــد الــركاب فيما تناثــرت مكوناتها في 
جانــب  إلــى  الجميــع  هلــع  الطائــرة وســط 
طريقهــا  فــي  الطائــرة  وكانــت  األمتعــة. 
واشــنطن  فــي واليــة  مــن مدينــة ســياتل 
األميركيــة إلــى ســانتا آنــا فــي كاليفورنيــا، 
بهبــوط  القيــام  إلــى  اضطــر  الطاقــم  لكــن 

اضطراري في والية نيفادا.
وكانــت الطائــرة تقــل 59 راكبــا إلــى جانب 
عمليــة  وتمــت  الطاقــم،  أفــراد  مــن  أربعــة 

الهبوط االضطراري بنجاح.

جرحى بهبوط اضطراري لطائرة أميركية

اللمسات الشرقية تغزو تصاميم أوسكار دي الرينتا
ذكر متحدث باسم مطار رينو تاهو األميركي أن الجرحى الثالثة تم نقلهم إلى المستشفى ألجل 

تلقي العالج. وذكر المصدر أن أحد أفراد الطاقم أصيب بدوره خالل الرحلة.
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سوق الهدايا يشهد رواجا خالل عيد الحب
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