
wwكشــف مصــدر مســؤول لـ”البــاد” أن ديــوان الخدمة المدنيــة خاطب جميع 
الــوزارات والجهــات الحكومية بضرورة إجراء إعــادة هيكلة لكادر الموظفين، 
بما يضمن تخفيض نســبة الشــواغر الموجودة بنسبة 10 % لكل جهة حكومية 

وشبه حكومية.

وحدد الديوان جدوال زمنيا الســتقبال 
الكــوادر الجديــدة لألجهــزة الحكومية 
مــع منتصف فبراير الجــاري، فيما عمد 
الهيــاكل  لرفــع  الــوزارات  مــن  الكثيــر 
الجديــدة للديوان ليبنــي الديوان األمر 

على مقتضاه.
وبيــن أن هــذا القرار يأتــي وفق خطط 
مدروســة وضعــت بعــد إجــراء العديــد 
والتــي  المتخصصــة،  الدراســات  مــن 
هيكلــة  بإعــادة  ثمارهــا  أولــى  بــدأت 
أجهــزة مجلــس الوزراء وإلغــاء العديد 
مــن الوظائــف وفــق برنامــج )التقاعــد 

االختياري(.

هيكلــة  إعــادة  بــأن  المصــدر  وأفــاد 
الوزارات يأتي وفًقا لمتطلبات المرحلة 
التــي تمــر بهــا المملكــة تحــت برنامــج 
إعادة التوازن المالي ويحقق التطلعات 
في ممارسة أجهزة الحكومية لمهماتها 

واختصاصها على أكمل وجه.
ودمــج  إلغــاء  ســيتم  أنــه  إلــى  وأشــار 
مــن  الكثيــر  اختصاصــات  وترتيــب 
واألجهــزة  الــوزارات  فــي  األقســام 
والهيئــات بهــدف تركيــز المســؤوليات 
اإلجــراءات  وتســهيل  ووضوحهــا 
لتوفيــر أفضــل الخدمــات بمــا ينســجم 

مع سياسة إعادة التوازن المالي.
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أجرى ولي العهد الســعودي األمير 
محمــد بــن ســلمان محادثــات مــع 
جينبينــغ  شــي  الصينــي  الرئيــس 
أمــس أبرمــا خاللهــا اتفاقــًا نفطيــًا 
بقيمــة 10 مليــارات دوالر، وذلــك 
لولــي  آســيوية  جولــة  إطــار  فــي 

العهد السعودي. 
وكان ولــي العهــد قــد وصــل إلــى 

بكيــن الخميــس عقــب محطتيــن 
في باكستان والهند.

بــن  محمــد  لألميــر  شــي  وأكــد 
ســلمان فــي االجتمــاع الــذي عقــد 
فــي قصــر قاعــة الشــعب الكبــرى 
التطور المســتمر لعالقات الشراكة 
بيــن  الشــاملة  االســتراتيجية 

البلدين.

اتفاق نفطي بـ10 مليارات دوالر

بكين ـ وكاالت

الخرطوم ـ وكاالت

المنامة - بنا

أفــادت مصــادر ســودانية بإعالن 
وأن  البــالد،  فــي  الطــوارئ  حــال 
ســيتخلى  البشــير  عمــر  الرئيــس 
عن رئاســة الحــزب الحاكم، بينما 
يواصل ممارســة مهماته كرئيس 

للسودان.
البشــير  بــأن  المصــادر  وأفــادت 
الترشــح  عــن  عزوفــه  ســيعلن 
فــي  جديــدة  رئاســية  لواليــة 

السودان.
األمــن  جهــاز  مديــر  وقــال 
صــالح  الســوداني  والمخابــرات 
عبــدهللا، إن الرئيــس عمــر حســن 
البشير، سُيعلن حالة الطوارئ في 
الحكومتيــن  وســيحل  الســودان 
كمــا  والواليــات(،  )المركزيــة 
تعديــل  إجــراءات  ســيوقف 
الدستور، التي تسمح له بالترشح 

لفترة رئاسية جديدة.

أعلــن الديــوان الملكــي أن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة يغــادر أرض الوطــن 
اليــوم )الســبت(، متوجًهــا إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة 
إلــى  البحريــن  مملكــة  وفــد  جاللتــه  ليتــرأس  الشــقيقة، 
أعمــال القمــة العربية األوروبية األولى، التي ســتعقد في 
مدينة شــرم الشــيخ في الفترة من الرابع والعشــرين إلى 
الخامس والعشــرين من شــهر فبراير، وذلــك تلبية لدعوة 
كريمــة تلقاهــا جاللتــه من رئيس جمهوريــة مصر العربية 

عبدالفتاح السيسي.

البشير يتخلى 
عن رئاسة الحزب 

“^” تنفرد بنشــر مبدأ حديث أرســته محكمــة التمييزالحاكم

تعويض العامل المفصول دون اشتراط تضرره

أصــدرت محكمــة التمييــز حكًمــا جديدا أرســت فيــه مبدأ 
مفاده أن التعويض عن إنهاء عقد العمل غير المبرر يكون 
علــى أســاس مدة خدمــة العامــل أو المــدة المتبقية للعقد 
وذلــك دون بحــث أو اشــتراط مــا إذا كان قد نتج عن هذا 

اإلنهاء ثمة ضرر من عدمه.
جــاء ذلك في مبدأ حديث لمحكمة التمييز، تنفرد بنشــره 
وقائــع  وتتحصــل   .2018 نوفمبــر  فــي  وصــدر  “البــالد”، 
الدعوى في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها )شــركة 
مقــاوالت( دعوى قضائية بالئحة قدمت إلى مكتب إدارة 
الدعوى العمالية للمطالبة بمستحقاته العمالية، ومن بينها 
التعويض عن الفصل وبدل اإلخطار، استنادا إلى أنه عمل 
لديها بعقد محدد المدة بســنتين، إال أنها فصلته من عمله 
قبــل انتهــاء العقــد بغير مبــرر ودون إخطار مســبق، فأقام 
دعــواه، ولعــدم حســم النــزاع صلحــا، أحيل إلــى المحكمة 
الكبــرى المدنيــة، والتــي حكمــت – ضمــن مــا قضــت بــه- 
برفض الطلبين سالفي البيان، فطعن الطاعن على الحكم 
بطريــق التمييــز. وحكمت محكمــة التمييــز بنقض الحكم 

المطعون فيه.

جلســة  فــي  النــواب  مجلــس  يصــّوت 
نيابــي  طلــب  علــى  المقبــل  الثالثــاء 
برلمانيــة  لجنــة تحقيــق  أول  بتشــكيل 
المختصــة  الجهــات  قيــام  عــدم  بشــأن 
ببحرنــة الوظائــف فــي القطاعيــن العام 

والخاص.
وتقــّدم النــواب خالــد بوعنــق ومحمــد 
وإبراهيــم  عبداألميــر  وزينــب  عيســى 
وعبــدهللا  المالكــي  وباســم  النفيعــي 
وعبــدهللا  إســحاقي  وعلــي  الــذوادي 
الدوســري ويوســف زينل وفالح هاشم 

بطلب تشكيل لجنة التحقيق إلى هيئة 
المكتب.

فــي  التحقيــق  لجنــة  محــاور  وتتمثــل 
دون  تحــول  التــي  المعوقــات  تحديــد 
بحرنــة الوظائــف، والتأكــد مــن التــزام 
القوانيــن  بتطبيــق  المعنيــة  الجهــات 
ذات  الداخليــة  واللوائــح  والقــرارات 
الصلــة ببحرنــة الوظائــف، والتأكــد مــن 
أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية 
األعمــال التي يشــغلونها وأســباب عدم 

بحرنة تلك الوظائف.

النيابي يصّوت على أول لجنة تحقيق تقليص الشواغر الحكومية الجديدة 10 %
ــة” ــدم ــخ ـــ “ال ــا لـ ــه ــع إعـــــادة هــيــكــلــة الـــوظـــائـــف ورف

مخاطبة الوزارات والجهات الحكومية إلعداد هيكل كادر الموظفين )أرشيفية(

“الذيب” يغتال “النسر”صوت األطفالانحفاض صادرات إيرانارتفاع التضخم 1.4 %المسافر ينتخب بلديا
أوصت لجنة المرافق العامة  «

والبيئة بالموافقة على مشروع 
القانون يسَمح لكل مواطن مقيَّد 

في أحد جداول االنتخابات وكان 
في فترة االنتخابات خارج مملكة 

البحرين بإبداء رأيه في انتخاب 
أعضاء المجالس البلدية.

ارتفع معدل التضخم في البحرين  «
لشهر يناير الماضي، بنسبة 1.4 %، 

مقارنة بالشهر نفسه من 2018. 
وبحسب بيانات هيئة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية فإن المعدل 
صعد بنحو 1.1 % على أساس شهري، 

مقارنة بديسمبر 2018.

أكد وزير الخارجية اإليراني محمد  «
جواد ظريف، أن صادرات نفط 

إيران انخفضت بشكل أكبر مع 
بدء الجولة الثانية من العقوبات 
األميركية التي بدأت في نوفمبر 

الماضي. 

تحدثت المخرجة اللبنانية نادين  «
لبكي في حوار لها مع صحيفة 

الغارديان البريطانية عن أن فكرة 
فيلم “كفرناحوم” جاءت حين 

التقت بطفل عند الساعة الواحدة 
فجرا، يجلس في الطريق، يريد 

النوم ولكنه يعجز عن ذلك.

حسم فريق المحرق تأهله إلى الدور  «
نصف النهائي لبطولة كأس خليفة بن 

سلمان لكرة السلة، إثر فوزه المثير 
على حساب األهلي بنتيجة 93/87، في 

المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على 
صالة مدينة خليفة الرياضية، في ختام 

منافسات الدور التمهيدي من المسابقة.
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البحرين تهنئ بروناي بذكرى االستقالل
بعــث عاهل البــالد صاحب الجاللة الملك 
ورئيــس  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
وولــي  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
برقيات تهنئة إلى ســلطان بروناي جاللة 
البلقيــة، وذلــك  الحــاج حســن  الســلطان 
بمناســبة العيــد الوطنــي لبــالده، أعربــوا 
فيهــا عــن أطيــب تهانيهــم وتمنياتهــم له 
بموفور الصحة والســعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.
الملكــي رئيــس   وبعــث صاحــب الســمو 
الوزراء برقية تهنئة إلى جاللة الســلطان 

برونــاي  ســلطان  البلقيــة  حســن  الحــاج 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، عّبر سموه 
لــه  وتمنياتــه  تهانيــه  أطيــب  عــن  فيهــا 
بوافر الصحة والســعادة ولشــعب بروناي 

الصديق مزيًدا من االزدهار والرخاء.
 كمــا بعــث صاحــب الســمو الملكــي ولــي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
تهنئــة  برقيــة  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 

مماثلــة إلــى ولــي عهــد ســلطنة برونــاي 
ســمو األميــر المهتــدي باللــه البلقيــة، عّبر 
ســموه فيهــا عــن أطيــب تهانيــه لــه بهذه 

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا
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ــــاد صــاحــب  ــب ــ ــل ال ــاهـ بـــعـــث عـ
ــد بــن  ــمــ ــــك حــ ــل ــمــ ــ الــــجــــالــــة ال
تهنئة  برقية  خليفة  آل  عيسى 
غيانا  جــمــهــوريــة  رئــيــس  إلـــى 
التعاونية ديفيد آرثر جرانجر؛ 
وذلك بمناسبة ذكرى استقال 

باده.
فيها عن أطيب  أعــرب جالته 
تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لــه بــمــوفــور 
ــادة بـــهـــذه  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـــصـــحـــة والـ

المناسبة الوطنية.
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جاللة الملك يهنئ 

غيانا بذكرى 

االستقالل

02

دائًما يتعّين علينا أن نلتزم الحيطة والحذر عند تعاملنا مع أي شخص أو جهة ما، فقد يقع البعض في فخ 
النصب واالحتيال من أشــخاص أو جهات تدعي القيام بعمل ما، مما يتطلب منا عدم التســرع في عقد أي 
صفقــة إال بعــد االطمئنــان للشــخص أو الجهة التــي يتم التعامل معهــا وأخذ رأي الجهــات المعنية كالجهات 
القانونية أو األمنية واألصدقاء من أصحاب الخبرة أو األقارب، كما ينصح بعدم التعامل مع األشخاص أو 

الجهات التي ليس لديها ترخيص رسمي.

العامــة  اإلدارة  تعطــي  لذلــك، 
واألمــن  الفســاد  لمكافحــة 
أولويــة  واإللكترونــي  االقتصــادي 
كبيرة لهــذا الموضوع، حيث بذلت 
الكثير من الجهود في ســبيل الحد 
قيــام  ذلــك  ومثــال  انتشــاره.  مــن 
اإلدارة بالتصــدي لجرائم االحتيال 
التي تقوم بها شركات االستثمارية 
فــي  انتشــرت  التــي  الوهميــة 
كثيــر  وقــع  وقــد  األخيــرة  اآلونــة 
اســتجابتهم  جــراء  الضحايــا  مــن 
الشــركات، حيــث تســتخدم  لتلــك 

هــذه الشــركات في الغالب وســائل 
الصحــف  مثــل  للتســويق  اإلعــالم 
اإلعالنــات  واإلعالنيــة،  المحليــة 
عبــر التلفــاز، الرســائل نصيــة عبــر 
الهاتــف، وحتى اإلعالن عبر مواقع 
اإلنترنت، متخذًة أســلوًبا يمكن أن 
تجلــب أكبــر عــدد مــن األشــخاص 
مــن خــالل إغرائهم بعبــارات الربح 

المضاعف ألموالهم.
فتلــك الشــركات عبارة عــن مكاتب 
تقــوم  مختلفــة  مســميات  تحــت 
المواطنيــن  مــن  األمــوال  بتجميــع 

تراخيــص  علــى  الحصــول  دون 
مــن قبــل الجهــات المعنيــة، حيــث 
األمــوال  يجمعــون  أنهــم  يزعمــون 
لغــرض االســتثمار ســواء العمــالت 
األجنبيــة أو االســتثمارات الماليــة، 
وذلك مقابل نســب فائــدة محددة، 
وكل ذلــك يتم في عدم وجود آلية 
االســتثمار  تبيــن طبيعــة  واضحــة 
تكــون  وأيًضــا  إدارتــه،  وكيفيــة 
مــن  خاليــة  االســتثمارات  تلــك 
المعتمــدة  القانونيــة  الضمانــات 
اســترداد  للشــخص  تضمــن  التــي 

قيمة رأســماله أو حتــى جزًءا منه، 
لــه انعكاســات ســلبية  الــذي  األمــر 
النواحــي  مختلــف  علــى  كبيــرة 
الماليــة  أو  االقتصاديــة  ســواء 
يتــم  أنــه  خاصــة  االجتماعيــة  أو 
اشــتراك عــدد كبيــر مــن المواطنين 
حيــث  الشــركات  هــذه  مثــل  فــي 
تنتــج عنهــا مشــاكل كبيــرة وكلهــا 
متعلقــة بالتالعب علــى المواطنين 
وذلــك  أموالهــم  علــى  واالســتيالء 
عنــد قيــام تلــك الشــركات بإعــالن 

اإلفالس أو الخسارة.
قانــون  مــن   ”391“ المــادة  وتنــص 

العقوبات:
1( يعاقب بالســجن وبغرامة ال تقل 
عــن مائــة ألــف دينــار وال تزيد على 
مثلــي ما جمعــه أو تلقاه من أموال 
أو مــا هو مســتحق منهــا أو بإحدى 

جمــع  مــن  كل  العقوبتيــن  هاتيــن 
الغيــر بقصــد  مــن  أمــواالً  أو تلقــى 
اســتثمارها أو إدارتهــا أو توظيفهــا 
دون الحصــول على ترخيص بذلك 
المركــزي  البحريــن  مصــرف  مــن 
اإلداريــة  الجهــات  مــن  غيــره  أو 
المختصــة بمزاولــة األنشــطة التــي 
تم جمع أو تلقي األموال من أجلها.

ويحكــم علــى الجاني بــرد األموال 
عائــدات  ومصــادرة  صاحبهــا  إلــى 
الجريمــة وللمحكمــة أن تأمر بنشــر 
ملخص الحكم باإلدانة أو منطوقه 
فــي صحيفــة محليــة أو أكثــر على 

نفقة المحكوم عليه.
ال  وبغرامــة  بالحبــس  يعاقــب   )2
أو  دينــار  ألــف  خمســين  تجــاوز 
بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن مــن قام 
بصفته وكيالً أو وســيًطا أو مندوًبا 

أو بــأي صفــة كانــت بجمــع أو تلقي 
األمــوال مــن الغيــر لمصلحة طرف 
غيــر مرخــص لــه بمزاولة األنشــطة 
التي جمع وتلقى األموال من أجلها 

مع علمه بذلك.
3( يعاقب على الشروع في الجرائم 
المنصــوص عليهــا فــي البنديــن )1، 
2( مــن هــذه المادة بنصــف العقوبة 

المقررة للجريمة التامة.
إذا  الجنائيــة  الدعــوى  تنقضــي   )4
 )2  ،1( البنديــن  فــي  الجانــي  بــادر 
إلــى رد األمــوال  المــادة  مــن هــذه 
التــي جمعهــا أو تلقاهــا أو مــا هــو 
مســتحق منهــا إلــى أصحابهــا فــي 
أثنــاء التحقيــق، وللمحكمــة إعفاء 
الجاني من العقوبة إذا تحقق األثر 

ذاته أثناء مرحلة المحاكمة.

كـن واعيـــــــــــًا ضـــــــــــــد االحتيــــــــــــال

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

المنامة - بناالمنامة - بنا المنامة - بنا

تلقى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلــس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة برقية شــكر مــن رئيس مجلس 
بــن  الشــيخ عبــد هللا  الرفــاع  نــادي  إدارة 

خالد آل خليفة، هذا نصها: 
ســيدي ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 

خليفة 
لألعمــال  المفــدى  الملــك  جاللــة  ممثــل 
الخيرية وشــؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنة 
األولمبية البحرينية رئيس أعضاء الشرف 

بنادي الرفاع الرياضي حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم وبرحمة هللا وبركاته،،،

أعضــاء  عــن  وبالنيابــة  باســمي  أتشــرف 
مجلــس إدارة ناديكــم الرفاع برفع أســمى 
علــى  لســموكم  والعرفــان  الشــكر  آيــات 
تهنئتكــم لناديكــم بمناســبة إحــراز بطولــة 
كأس ســيدي جاللــة الملــك المفــدى لكــرة 
لتهنئــة  كان  حيــث   ،2019 لعــام  القــدم 
ســموكم الكريمــة الوقع واألثــر الكبير لدى 

جميــع منتســبي النــادي الذيــن يفتخــرون 
بانتساب سموكم لهذا الكيان الكبير.

وإذ نغتــم هذه الفرصة بأن نشــيد بالتطور 
الرياضــة  قطــاع  يشــهده  الــذي  البــارز 
وهــذا  الميمــون  عهدكــم  فــي  والشــباب 
يملكــه  الــذي  والطمــوح  الرغبــة  يعكــس 

سموكم.
إن مــا تحقــق مــن مســتوى تنظيمــي مميز 
فــي المبــاراة النهائيــة ألغلــى الكــؤوس ال 
يــدل إال على النقلة النوعية التي شــهدتها 
هذه البطولة الغالية بفضل هللا ثم رئاســة 
ســموكم للجنــة المنظمــة العليــا للمســابقة، 
حيــث تشــرفت األســرة الرياضية بحضور 
ســيدي جاللــة الملــك المفــدى حفظــه هللا 
ورعــاه ليتــوج برعايتــه الملكيــة الســامية 

هذا العرس الرياضي الكبير.
طريــق  علــى  وســدد  ســموكم  هللا  حفــظ 

الخير خطاكم.

أخوكم المخلص 
عبدهللا بن خالد بن عبدهللا آل خليفة
رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع

تلقــى رئيــس الحــرس الوطنــي الفريق أول ركن ســمو الشــيخ محمد بن عيســى آل 
خليفــة برقيــة شــكر من رئيس مجلــس إدارة نادي الرفاع الشــيخ عبدهللا بن خالد 

آل خليفة، هذا نصها:

ركــن ســمو  أول  الفريــق  ســيدي 
آل  عيســى  بــن  محمــد  الشــيخ 

خليفة
رئيــس الحــرس الوطني الرئيس 
الفخــري لنادي الرفاع حفظه هللا 

ورعاه
هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 

وبركاته،
عــن  وبالنيابــة  باســمي  تشــرفت 
أخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ببرقية ســموكم المهنئــة لناديكم 
الرفاع بمناسبة فوز الفريق األول 
لكــرة القدم ببطولة كأس ســيدي 
جاللــة الملك المفدى لعام 2019، 
والتــي تحققــت بفضــل مــن هللا 
ثــم بفضــل دعمكــم ومســاندتكم 
وتوجيهاتكــم المســتمرة لنــا فــي 
بصفتكــم  وذلــك  النــادي  إدارة 

رئيًسا فخرًيا لنادي الرفاع.
نعّبــر  أن  نــود  المناســبة،  وبهــذه 
الشــكر  خالــص  عــن  لســموكم 
والتقديــر علــى طيب مشــاعركم 
وقــع  لهــا  كان  والتــي  الصادقــة 
كبيــر لدى جميع منتســبي النادي 
الــذي يفاخرون برئاســة ســموكم 
العظيــم،  الصــرح  لهــذا  الفخريــة 
كمــا نــود أن نغتنــم هــذه الفرصة 
بــأن نهدي ســموكم هــذه البطولة 
العلــي  المولــى  ســائلين  الغاليــة، 
القدير أن يحفظ ســموكم ويديم 
عليكم موفور الصحة والعافية.

أخوكم المخلص
عبدهللا بن خالد بن عبدهللا آل 
خليفة
رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع

تلقــى النائــب األول لرئيــس المجلــس 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
االتحــاد البحريني أللعاب القوى ســمو 
الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة برقية 
شــكر مــن رئيــس مجلــس إدارة نــادي 
الرفــاع الشــيخ عبــدهللا بــن خالــد آل 

خليفة، هذا نصها: 
ســيدي ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل 

خليفة
النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى 
االتحــاد  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
البحرينــي أللعــاب القــوى نائب رئيس 

أعضاء الشرف بنادي الرفاع
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

أتشــرف باســمي ونيابــة عــن إخوانــي 
أعضــاء مجلس اإلدارة بأن نتقدم لكم 
بخالص الشكر والتقدير على تهنئتكم 
لناديكم الرفاع بمناســبة الفوز ببطولة 
كأس سيدي جاللة الملك المفدى لكرة 

القدم لعام 2019.
إن هــذه التهنئــة العزيــزة كان لهــا بالــغ 
األثــر في نفوس جميع منتســبي نادي 

بانتســاب  يتشــرفون  الذيــن  الرفــاع 
سموكم لهذا الكيان الكبير.

كمــا ننتهــز هــذه الفرصــة، بــأن نشــيد 
مجــال  فــي  الالمحــدود  بعطائكــم 
إن  حيــث  والرياضــة،  الشــباب 
يقدمهــا  التــي  البــارزة  اإلســهامات 
والرياضــة  الشــباب  لقطــاع  ســموكم 
ســاهمت في االرتقاء بهــذه المنظومة 
بفضــل من هللا، ثم جهود ســموكم في 
قيــادة اتحــاد ألعــاب القــوى لتحقيــق 
إنجازات عالمية مشــرفة باســم مملكة 
المبــادرات  إلــى  إضافــة  البحريــن، 
فــي  ســموكم  يقدمهــا  التــي  النوعيــة 
المجاليــن الرياضــي واإلنســاني مثــل 
بطولــة أقوى رجل بحريني ومســابقة 
تحدي الموروث إضافة إلى مبادراتكم 

في رياضة فنون القتال المختلطة.
حفظ هللا سموكم وسدد هللا خطاكم.

أخوكم
عبدهللا بن خالد بن عبدهللا آل خليفة 
رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع

.... وبرقية شكر لرئيس الحرس الوطنيناصر بن حمد يتلقى برقية شكر من رئيس نادي الرفاع ... وخالد بن حمد يتلقى برقية شكر

المنامة - بنا

تلقى ملك الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عسى آل خليفة برقية شكر 
مــن رئيــس مجلــس إدارة نــادي الرفاع الشــيخ عبــدهللا بن خالــد آل خليفة، 

هذا نصها:

ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة 

ملك البالد المفدى حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

إنه لشرف كبير لنا أن نعّبر لجاللتكم باسمي 
ناديكــم  إدارة  مجلــس  أعضــاء  وإخوانــي 
الرفــاع عــن خالــص شــكرنا وعظيــم امتناننا 
وتقديرنــا لتشــريفكم المبــاراة النهائيــة علــى 
كأس جاللتكــم لكــرة القــدم والتــي توّجتــم 

فيها ناديكم بالكأس الغالية.
كما تشــرفنا ســيدي ببرقيــة جاللتكم المهنئة 
الــكأس  بهــذه  الفــوز  بعــد  الرفــاع  لناديكــم 
الملكيــة  التهنئــة  لهــذه  كان  حيــث  الغاليــة، 
الرفيعة بالغ األثر في نفوس جميع منتســبي 
النادي الذين تلقوا كلمات جاللتكم الســامية 

بكل فخر واعتزاز كبير. 
لنعــرب  المناســبة  هــذه  باغتنــام  ونتشــرف 

بقيــادة  وفخرنــا  اعتزازنــا  عــن  لجاللتكــم 
نجلكم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثــل جاللة الملك المفدى لألعمال الخيرية 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة لقطــاع الشــباب والرياضة، حيث 
نستلهم من عزمه وإصراره أن يكون الذهب 
هــو الخيار األوحد لدى كل رياضي بحريني، 
ونحــن نعاهدكــم ســيدي أن نبقى تحت رهن 
إشــارتكم وتوجيهاتكــم، والعمل علــى تنفيذ 
رؤية ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
وتشــريف  الرياضيــة  بالمنظومــة  لالرتقــاء 

مملكة البحرين في شتى المحافل.
سيدي وال يسعنا في هذا المقام إال أن نجّدد 
لجاللتكــم البيعــة وأن نبقــى جنــودا أوفيــاء 
لهــذا الوطــن الغالــي، داعيــن المولــى العلــي 
القديــر أن يحفظ جاللتكم ويرعاكم ويســبغ 

عليكــم موفــور الصحــة والعافيــة والســعادة 
والخيــر  والنمــاء  البنــاء  مســيرة  لتواصلــوا 

والتقدم لهذا الوطن وأبنائه األوفياء.

ابنكم المخلص 
عبدهللا بن خالد بن عبدهللا آل خليفة
رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع

وتلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة 
شــكر من رئيــس مجلــس إدارة نــادي الرفاع 
بــن خالــد آل خليفــة، هــذا  الشــيخ عبــدهللا 

نصها:
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
أتشرف باسمي وبالنيابة عن أخواني أعضاء 
التهانــي  أيــام  برفــع أســمى  مجلــس اإلدارة 
والتبريــكات لمقــام ســموكم الكريم بمناســبة 
فوز الفريق األول لكرة القدم بناديكم الرفاع 

بكأس جاللة الملك المفدى لعام 2019.

وإذ نســتغل هــذه المناســبة العطــرة لتقديــم 
خالــص آيــات الشــكر واالمتنــان لكم ســيدي، 
لمــا تقومــون بــه مــن رعايــة وخدمــة ألبنــاء 
هــذا الوطــن الغالي، حيث إن قطاع الشــباب 
والرياضة يحظى بدعم حكومي كبير بفضل 
توجيهــات ســموكم الســديدة التــي ســاهمت 

في االرتقاء بالحركة الشبابية والرياضية.
إن هــذا اإلنجــاز الجديــد جاء ليؤكــد المكانة 
الرفــاع  نــادي  فيهــا  يتمتــع  التــي  المرموقــة 
ســموكم  يــد  علــى  تأســس  الــذي  الرياضــي 
داعيــن  عاًمــا،   60 مــن  أكثــر  قبــل  الكريمــة 
المولــى القدير أن يديم ســموكم لهذا الوطن 
المعطــاء وأن يســبغ عليكــم موفــور الصحــة 

والعافية ويوفقكم دوًما ويسدد خطاكم. 
ودمتم سالمين.

ابنكم المخلص 
عبدهللا بن خالد بن عبدهللا آل خليفة
رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع

كمــا تلقــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 

الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة برقية شــكر من رئيــس مجلس إدارة 
نــادي الرفــاع  الشــيخ عبــدهللا بــن خالــد آل 

خليفة، هذا نصها:
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة
ولــي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب 
الــوزراء حفظــه هللا  األول لرئيــس مجلــس 

ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
إخوانــي  عــن  وبالنيابــة  باســمي  تشــرفت 
ســموكم  ببرقيــة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
المهنئــة لناديكــم الرفــاع بمناســبة تحقيــق 
كأس  بطولــة  القــدم  لكــرة  األول  الفريــق 

سيدي جاللة الملك المفدى لعام 2019.
بــأن  الســعيدة  المناســبة  هــذه  وإذ نســتغل 
نرفــع لســموكم عظيم الشــكر واالمتنــان لما 
كان  مــن مشــاعر صادقــة  يحملــه ســموكم 
لهــا األثــر الكبير فــي نفوس جميع منتســبي 

النادي.
الفــوز واإلنجــاز  بهــذا  وإننــا ونحــن نحتفــل 

العظيــم علينا أن نزداد إصراًرا على مواصلة 
النهــج الــذي رســمته القيــادة الرشــيدة لــكل 

أبناء هذا الوطن الغالي علينا جميعا.
ونــود أن نغتنــم هــذه الفرصة ألن نســتحضر 
بالحركــة  لالرتقــاء  الميمــون  ســموكم  دور 
البحريــن  فــي مملكــة  الرياضيــة والشــبابية 
علــى  يــدل  وهــذا  األصعــدة،  علــى مختلــف 
حرص ســموكم على العمل وفقا للتوجيهات 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  لحضــرة  الســديدة 
البــالد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
المفدى حفظه هللا ورعاه الذي يحرص دائما 
على االســتثمار في اإلنسان البحريني وبناء 

نهضة هذا الوطن ومواطنيه.
نســأل هللا أن يحفــظ ســموكم ويرعاكــم لمــا 
فيــه خيــر وصــالح لهــذا الوطــن وأن يديــم 
عليكم موفور الصحة والعافية في ظل هذا 

العهد الزاهر.

أخوكم المخلص
عبدهللا بن خالد بن عبدهللا آل خليفة
رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع

العاهــل وســمو رئيــس الــوزراء وســمو ولــي العهــد يتلقــون شــكر رئيــس نــادي الرفــاع

الذهــب الخيـــار األوحـــد لــدى كل رياضــي بحرينــي



افتتاح الوحدة الصحية بمصر
ــن ــواط م ــف  ــ أل ــدم 30  ــخـ ويـ ــك...  ــلـ ــمـ الـ ــهــات جــالــة  ــوجــي ــت ب

بتوجيــه مــن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وتحت 
رعايــة ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس مجلس أمناء 
المؤسســة الخيريــة الملكية ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة، افتتح األمين 
العام للمؤسســة الخيرية الملكية مصطفى الســيد مركز مملكة البحرين النموذجي 
الصحــي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، برعايــة رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة 
عبدالفتاح السيسي وبإشراف فضيلة اإلمام األكبر الشيخ أحمد الطيب بالتعاون 

مع بيت الزكاة والصدقات المصري.

وبهذه المناســبة رفع سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة خالص الشكر والتقدير إلى 
عاهــل البــاد الرئيــس الفخــري للمؤسســة 
الخيريــة الملكيــة صاحــب الجالــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة علــى مواقــف 
جالته النبيلة، وتوجيهات جالته الكريمة 
اإلنســانية  المســاعدات  تقديــم  بمواصلــة 
والمشــاريع التنمويــة التي تســهم في دعم 
والصديقــة،  الشــقيقة  والــدول  الشــعوب 
مصــر  جمهوريــة  رئيــس  بجهــود  مشــيدا 
العربيــة علــى دعمــه ورعايتــه وتشــجيعه 
كل  وتســهيل  المشــترك  العربــي  للعمــل 
اإلمكانــات من أجل تحقيق هذا المشــروع 
اإلنســاني المشــترك بيــن مملكــة البحريــن 

وجمهورية مصر العربية.
كما أشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى 
بــه المؤسســة الخيريــة الملكيــة فــي تنفيذ 
التوجيهــات الســامية مــن قبــل الحكومــة 
الرشــيدة الموقــرة بقيــادة رئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
سلمان آل خليفة ومؤازرة ولي العهد نائب 
القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 

سلمان بن حمد آل خليفة.
المشــاريع تعكــس عمــق  وقــال ســموه إن 
العاقــة التاريخيــة التي تربــط بين مملكة 
البحريــن وجمهوريــة مصر العربيــة، مثمنًا 
الرســمية  األجهــزة  جميــع  جهــود  ســموه 
واألهليــة في جمهوريــة مصر العربية ومد 
جســور المحبــة واإلخــاء بيــن شــعب مصر 

الشقيق وشعب البحرين. 
مــن جانبــه، تقدم مصطفى الســيد بخالص 
الشــكر والتقديــر إلــى جالــة الملــك علــى 
هــذا  بتنفيــذ  الكريمــة  اإلنســانية  اللفتــة 
بالدعــم  مشــيدًا  الرائــد،  الصحــي  الصــرح 
الكبير الذي حظيت به المؤسســة الخيرية 
الرشــيدة،  الحكومــة  قبــل  مــن  الملكيــة 
مثمنــًا جهــود ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 
آل خليفــة فــي دعــم المشــاريع اإلنســانية 

والتنمية المستدامة.
كما بين السيد في كلمته في حفل االفتتاح 
بأنــه تم بناء الوحــدة الصحية بتوجيه من 
جالــة الملــك انطاقا مــن واجبنــا األخوي 
تجــاه أشــقائنا في جمهورية مصــر العربية 

الشقيقة وبما يمليه علينا ديننا الحنيف.
كما أشــاد بالتعاون المتميــز مع بيت الزكاة 
والصدقــات المصري، بقيادة فضيلة اإلمام 
األكبر أحمد الطيب شــيخ األزهر الشــريف 
علــى دعمــه وتشــجيعه، والشــكر موصــول 
الصحــة  ووزيــرة  البحيــرة  محافــظ  إلــى 
وجميــع األجهــزة الرســمية واألهليــة فــي 
الدكتــور  وبيــن  العربيــة  مصــر  جمهوريــة 
الوحــدة  افتتــاح  بــأن  الســيد  مصطفــى 
الصحية النموذجية في محافظة البحيرة، 
على أرض مســاحتها ألــف متر مربع، يعمل 
على مدار الســاعة ويتكون المركز من دور 
أرضــي ودور أول يقــدم مختلف الخدمات 
والرعايــة  النســاء  أمــراض  مــن  الطبيبــة 
الصحيــة وعــاج األســنان، باإلضافــة إلــى 
العمــل علــى إضافــة عيــادة متخصصة في 
المركــز لعاج الرمد وإجراء عمليات إعادة 
البصــر كمــا يضــم صيدلية وغرف للكشــف 
والعــاج، باإلضافــة إلى المرافق الرئيســية 
األخــرى للمركــز، ويعتبــر هــذا المركز األول 
مــن نوعــه علــى مســتوى جمهوريــة مصــر 
العربية، ويخدم ما يقارب 30 ألف مواطن.
ومــن جهتــه أشــاد ســفير مملكــة البحريــن 
لدى جمهورية مصر العربية الشــيخ راشــد 
بتوجيهــات  خليفــة  آل  عبدالرحمــن  بــن 
جالة الملك في تنفيذ المشــاريع التنموية 
التي تخدم اإلنسان، وما يوليه جالته من 
اهتمام ورعاية بالعمل الخيري واإلنســاني 
داخــل وخارج مملكــة البحرين، مؤكدًا بأن 
مســتغرب  غيــر  اإلنســاني  المشــروع  هــذا 
فجالتــه يوجــه دائمــًا لســرعة عمــل الخير 
وتقديــم المشــاريع التنمويــة التــي تخــدم 
اإلنســان، مثمنــًا دعــم الحكومــة الرشــيدة 
ســمو  وجهــود  واإلغاثــي  الخيــري  للعمــل 

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة رئيــس 
العمــل  هــذا  تقديــم  فــي  األمنــاء  مجلــس 
الصديقــة  للــدول  واإلنســاني  الخيــري 

والشقيقة. 
كمــا أعــرب االميــن العــام المســاعد رئيــس 
قطــاع الشــؤون العربيــة واألمــن القومــي 
خليــل  الســفير  العربيــة  الــدول  بجامعــة 
وتقديــره  شــكره  خالــص  عــن  الــذوادي، 
لمملكــة البحريــن قيــادًة وحكومــًة وشــعبًا 
اإلنســاني،  للعمــل  المســتمر  دعمهــا  علــى 
وحرصهــا علــى تنفيــذ المشــاريع التنمويــة 
المســتدامة والتي تسهم في بناء اإلنسان، 
األمر الذي له دور كبير وفعال في ترسيخ 
عمــل  وهــو  النفســي،  واالســتقرار  األمــن 
غيــر مســتغرب علــى مملكــة البحرين التي 
عرفت بإنســانيتها ودعمها للخير وأنها من 

الدول السباقة في عمل الخير.
الــزكاة  لبيــت  األميــن  أثنــى  ناحيتــه،  مــن 
والصدقات المصري  صفوت النحاس على 
الملــك،  لجالــة  الراقيــة  اإلنســانية  اللفتــة 
مبينًا أن مثل هذه المبادرات دليل على أن 
العمل اإلنساني هو أسمى وأفضل األعمال 
التــي تأتــي فــي مقدمــات أولويــات الدول 
الناجحــة والتــي بهــا ترتقــي وتنمــو ألنهــا 
موجهة لإلنســان أوال وأخيــرًا مقابل األجر 

والمثوبة من هللا سبحانه. 
ونــوه بالتعاون مع بيت الــزكاة والصدقات 
مصطفــى  عضويــة  أن  مؤكــدًا  المصــري، 
السيد في بيت الزكاة والصدقات المصري 
كان لهــا األثــر الكبيــر وفــي االســتفادة مــن 
تجربة المؤسسة الخيرية الملكية وتطبيق 
االســتراتيجية والنظريــات اإلداريــة التــي 
محافــظ  تقــدم  كمــا  خالهــا.  مــن  تعمــل 
البحيرة اللواء هشــام آمنة بخالص الشــكر 
والتقديــر إلــى جالــة الملــك علــى اللفتــة 

اإلنســانية الرائــدة التــي يقــوم بهــا جالته 
فــي االهتمــام بالمشــاريع التنمويــة، مثمنــا 
هــذه المبــادرات الرائدة التي تقدم تحافظ 
علــى صحــة اإلنســان، والتــي تؤكــد علــى 
بيــن  العاقــة األخويــة والتاريخيــة  عمــق 

البحرين وجمهورية مصر العربية.
وأعــرب وكيــل وزارة الصحــة وليــد المانــع 
عــن عميــق شــكره وامتنانه لمبــادرة جالة 
الملك الرئيس الفخري للمؤسســة الخيرية 
المشــاريع اإلنســانية  الملكيــة بدعــم هــذه 
الرائــدة األمــر الغير مســتغرب على جالته 
الــذي عــرف بمبادراتــه اإلنســانية وأعمالــه 
ويــده  المياديــن  مختلــف  فــي  الخيريــة 
البيضــاء ممــدودة بالخيــر دائمــا للجميــع، 
مؤكدًا تشــرفه بالمشــاركة فــي افتتاح هذا 
المركــز الصحــي الــذي يســهم فــي توفيــر 
العــاج والرعايــة الطبيــة ممــا يوفــر بيئــة 
صحية ســليمة لإلنســان، معربــًا عن اعتزاز 
المؤسســة  مــع  بالتعــاون  الصحــة  وزارة 
البرامــج  جميــع  فــي  الملكيــة  الخيريــة 
واألعمــال الخيريــة واإلنســانية التي تقوم 

بها داخل وخارج البحرين.
الخيريــة  المؤسســة  مشــاريع  أن  يذكــر 
الملكية بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات 
المصــري، تضــم وحدتيــن صحيتين وكلية 
التمريــض لإلنــاث ووحــدة صحيــة لعــاج 
افتتــاح  تــم  أن  ســبق  كمــا  العيــن.  رمــد 
محافظــة  فــي  البحريــن  مملكــة  مدرســة 
مؤسســة  مــع  بالتعــاون  بمصــر  الشــرقية 
مصــر الخير، وتســتوعب نحــو 600 طالب 
وتعمــل علــى فترتيــن صباحيــة ومســائية 
بحيــث تخصص الفتــرة الصباحية لطاب 
التعليم األساســي )االبتدائيــة واإلعدادية( 
وتخصــص الفتــرة المســائية لبرامــج محو 

األمية.

األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية يفتتح مركز البحرين النموذجي الصحي في مصر

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أشــاد وكيــل الــوزارة لشــئون البلديــات فــي وزارة األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي نبيل أبــو الفتــح، بمعرض البحريــن الدولي 
للحدائــق الــذي يتــم تنظيمــه فــي ظــل دعــم واهتمام عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة وقرينة عاهل البالد رئيســة 
المجلــس األعلــى للمــرأة ورئيســة المجلــس االستشــاري للمبــادرة الوطنيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي صاحبة الســمو الملكــي األميرة ســبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة ودورها في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف أن هذا الدعم الكريم من لدن حضرة 
صاحب الجالة الملك المفدى يعكس اهتمام 
جالته حفظه هللا ورعاه بالزراعة المستدامة 
فــي مملكــة البحريــن، الفًتــا إلــى أن المعرض 
ا بكل المقاييس وفرصة للتاقي  أصبح عالميًّ
وعرض الخبرات من أجل المســاهمة في نمو 

القطاع الزراعي في مملكة البحرين.
الملكــي  الســمو  صاحبــة  الفتــح  أبــو  وهنــأ 
األميرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة على 
اســتمرارية نجــاح المعــرض ومــا حققــه مــن 
سمعة مشرفة على الصعيد المحلي والدولي، 
نتيجــة  جــاءت  النجاحــات  تلــك  أن  مؤكــًدا 

االهتمام والمتابعة من سموها الكريم.
لهــذا  وأضــاف أن معــرض البحريــن الدولــي 
“الزراعــة  شــعار  تحــت  يقــام  والــذي  العــام 
كتخصــص واعــد لمهنــة المســتقبل” يعكــس 

التقنيــات  كافــة  علــى  االهتمــام  مــدى 
الزراعيــة التــي تســهم فــي تنمية واســتدامة 
عــن  فضــاً  المملكــة،  فــي  الزراعــي  القطــاع 
اســتعراض مجموعة من المنتجات والحلول 

كبــرى  تقدمهــا  التــي  الزراعيــة  واالبتــكارات 
الشــركات المحليــة والخارجيــة التي تشــارك 

في هذا الحدث المهم.
وأوضــح أن المعــرض هــذا العام وبنــاًء على 
توجيهــات ســمو قرينــة عاهــل البــاد يحمل 
رســالة مهمــة لتطويــر األنظمــة واألســاليب 
تســهم  التــي  والبدائــل  الحلــول  وإيجــاد 
فــي االرتقــاء بقطــاع الزراعــة فــي المملكــة، 
القطــاع  فــي  لتشــجيع االســتثمار  وتســاهم 
الزراعــي باعتبــاره أحــد القطاعــات التنموية 
مــن  وذلــك  البحريــن،  مملكــة  فــي  الرائــدة 
خــال تســليط الضــوء علــى أهميــة زيــادة 
االستثمار فيه وارتفاع العائد من هذا النوع 
من االســتثمارات وتحقيق النمو االقتصادي 
الناتــج  فــي  مســاهمته  وزيــادة  للقطــاع 

المحلي.

أكــد وزير األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الدعم الذي يوليــه عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة لمعرض البحرين الدولي للحدائق “يأتي ضمن اهتمامات جاللتــه بالنهوض بالقطاع الزراعي، خصوصا 
أن الزراعة في مملكة البحرين تختزُل تاريخا ناصعا منذ سنوات مضت، فمنذ أن عاش اإلنسان على أرض البحرين ارتبط بأرضها 

وخيراتها التي شكلت له مصدر رزق من قديم الزمان”.

وأوضــح أن: “الزراعــة تشــكل فــي يومنــا 
التــي  المهمــة  القطاعــات  أحــد  الحاضــر 
قرينــة  مــن  وبدعــم  الحكومــة  توليهــا 
عاهــل الباد رئيســة المجلس االستشــاري 
للمبــادرة الوطنية لتنميــة القطاع الزراعي 
األميــرة ســبيكة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 
بنــت إبراهيم آل خليفــة اهتماما بالغا عبر 
تفعيــل البرامج والخطط لدعم المزارعين 
المحلــي،  اإلنتــاج  وزيــادة  البحرينييــن 
ورصد الموازنات التي من شأنها أن تكون 

معينا على االرتقاء بهذا القطاع”.
وأشــار إلــى أن: “الوزارة تســعى من خال 
إقامــة العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات 
الزراعيــة، لتكــون جســرا لتحقيــق أهداف 

التنمية المســتدامة واألمــن الغذائي ورفع 
نســبة مســاهمة قطاع الزراعة فــي الناتج 
المحلي، وذلك في سبيل تحقيق االكتفاء 

الذاتــي النســبي، لتحتــل البحريــن موقعــا 
مميــزا على خارطــة الــدول المتطورة في 

هذا القطاع”.
ونــوه إلى أنه بفضل جهود القائمين عليه، 
استطاع معرض البحرين الدولي للحدائق 
واســتهاكيا  تجاريــا  معرضــا  يكــون  أن 
آن  فــي  وخيريــا  وترويجيــا  وتعريفيــا 
واحــد، وتمكــن مــن تحقيــق النجــاح ليس 
على المســتوى المحلي، بل على المستوى 
اإلقليمــي والدولــي. ولم يأِت هــذا النجاح 
وليــد الصدفــة، بل جاء ثمــرًة لدعم قرينة 
عاهل الباد رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
األميــرة ســبيكة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 

بنت إبراهيم آل خليفة.

نبيل أبو الفتح
عصام خلف

أبوالفتح يشــيد بدعــم العاهــل وقرينة جاللتــه للقطاع خلف يؤكد رصــد الموازنــات المطلوبة لالرتقــاء بالقطاع

ا بكل المقاييس معرض الحدائق أصبح عالميًّ تفعيل البرامج والخطط لدعم المزارعين

الرفاع - قوة الدفاع

مجموعــة  أمــس،  البــاد  غــادرت 
التابعــة  البحرينيــة  البريــة  القتــال 
لقــوة دفــاع البحريــن متجهــة إلــى 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
المشــترك  التمريــن  فــي  للمشــاركة 
أنهــت  أن  بعــد   10 الجزيــرة  درع 
وجهوزيتهــا  اســتعداداتها  جميــع 
القتاليــة واإلدارية، لتكون على أتم 
جانــب  إلــى  للمشــاركة  االســتعداد 
مجلــس  بــدول  الشــقيقة  القــوات 
العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون 
وذلــك فــي جميــع مراحــل التمريــن 
البريــة والجويــة والبحريــة، ويأتي 

الجزيــرة  درع  المشــترك  التمريــن 
10 تعزيًزا أُلطر التعاون والتنســيق 
العسكري المشترك بين األشقاء في 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيــة، ممــا يســهم فــي تجســيد 
تحقيًقــا  والطموحــات  األهــداف 

للتكامل المأمول فيما بينها.

مقاتلونا يشاركون في “درع الجزيرة”
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المنامة - بنا

تــرأس وزير العمــل والتنميــة االجتماعية، 
رئيــس اللجنــة الوطنيــة للطفولــة جميــل 
حميــدان، وفــد مملكــة البحريــن المشــارك 
فــي أعمال المؤتمــر الدولي الثاني للرعاية 
المبكــرة  الطفولــة  مرحلــة  فــي  والتعليــم 
بمدينــة فكتوريــا بجمهورية السيشــل في 
23-21 فبرايــر الجاري.ونــوه  الفتــرة مــن 
وزير العمل والتنمية االجتماعية، بالرعاية 
الملكية الســامية التــي يوليها عاهل الباد 
جالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، 
بالطفولــة فــي مملكــة البحريــن، خصوصا 
واأليتــام،  اإلعاقــة  ذوي  األطفــال  فئــة 
الحكومــة  مــن  البالــغ  بالحــرص  مشــيدا 

برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
آل خليفــة، والمتابعــة الحثيثــة مــن ولــي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة 
واهتمامها بحماية ورعاية وتنمية وصون 

حقوق الطفولة المبكرة في المملكة.
وأكــد أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة 
خــال  مــن  الطفــل،  حقــوق  ضمــان  فــي 
إصــدار العديــد مــن التشــريعات المنظمــة 
ويجــري حاليــا  الطفــول،  لضمــان حقــوق 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونية والتشــريعية 

لتنفيذه قريًبا. 

تنفيذ “العدالة اإلصالحية” قريًبا

ترأس وكيل وزارة الخارجية للشــؤون الدولية الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، وفد مملكة البحرين المشــارك في اجتماع 
التحالف االســتراتيجي لمنطقة الشــرق األوســط )MESA( والمعني بمشاورات الركيزتين السياسية واألمنية للتحالف، والذي 
عقــد بالعاصمــة األميركيــة واشــنطن، وذلــك تلبية لدعوة نائب مســاعد وزيــر الخارجية لشــؤون دول الخليــج العربي تيموثي 

ليندركينج ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق األوسط، مايكل ملروي. 

وضــم وفد مملكــة البحريــن ممثلين عن 
قوة دفاع البحرين، ووزارة الخارجية.

ويأتي هذا االجتماع، في ســياق الجهود 
اســتراتيجي  تحالــف  إلقامــة  الراميــة 
بمنطقة الشــرق األوسط، من أجل تعزيز 

الرخاء واالستقرار واألمن اإلقليمي.
ومن جانبه، أكد الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة في مداخلته، خال االجتماع، 
االســتراتيجي  التحالــف  أهميــة  علــى 
األمــن  لضمــان  األوســط،  للشــرق 
واالســتقرار فــي المنطقــة، مؤكــدا علــى 
التزام مملكة البحرين بالمشاركة الفعالة 
فــي التحالف لتحقيق أهدافــه المرجوة. 
كمــا ثمــن مــا تقــوم بــه حكومــة الواليات 

المتحدة األميركية، من جهود الستتباب 
األمن واالستقرار في المنطقة.

وأشــاد وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون 
الدولية بالشــراكة البحرينية - األميركية 
المتناميــة، والروابــط المتينــة للعاقــات 
تســتند  التــي  الصديقيــن،  البلديــن  بيــن 
إلــى منظومــة متكاملــة من التعــاون في 
شــتى المجاالت السياسية واالقتصادية 
والعســكرية واألمنيــة والثقافية، وتمثل 
ركيــزة أساســية للشــراكات والتحالفــات 

اإلقليمية والدولية.
ونوه الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
إلــى أنه في الشــهر الماضي عقد اجتماع 
رفيــع المســتوى للتحالف االســتراتيجي 

التنميــة  أجــل  مــن  التعــاون  دور  حــول 
اإلقليمــي،  األمــن  مســارات  تعزيــز  فــي 
واليــوم يجري اســتكمال منظومة العمل 
بهــدف  للتحالــف،  واألمنيــة  السياســية 
خــال  مــن  واالســتقرار،  األمــن  ضمــان 
اإلرهــاب  لمكافحــة  الجهــود،  تضافــر 
تمويلــه،  ومصــادر  أشــكاله  بمختلــف 
وضمــان حرية الماحة واألمــن البحري، 
ومواجهــة التدخات والممارســات التي 

تتنافى مع قواعد القانون الدولي.
تعــد  البحريــن  مملكــة  أن  علــى  وشــدد 
اإلرهــاب،  مكافحــة  فــي  فاعــا  شــريكًا 
وهــي نفســها عانت من اإلرهــاب الموجه 
مــن الخارج، كما تؤيد المملكة المكافحة 

فكــًرا  واإلرهــاب،  للتطــرف  الشــاملة 
وسلوكا ودعما وتمويا وماذا، ومعاقبة 

رعاة اإلرهاب.
وأكــد أن مملكــة البحرين تقف في موقع 
واحد مع االســتراتيجية األميركية تجاه 
إيــران، مــن أجــل التصدي لخطــر طهران 

الــذي يقوض األمن واالســتقرار في عدد 
مــن دول المنطقــة، ومنــع خطــر برامجها 
الباليســتية،  والصاروخيــة  النوويــة 
والتصــدي لخطــر الجماعــات والشــبكات 

اإلرهابية.
وأفــاد وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون 

تتطلــع  البحريــن  مملكــة  بــأن  الدوليــة، 
إلى ترســيخ إطار مؤسســي استراتيجي 
شــامل، وشــراكات فاعلة، تتســم بتكامل 
أجــل  مــن  والتنميــة،  األمــن  واســتدامة 
أكثــر  مســتقبل  فــي صياغــة  المســاهمة 
ازدهــاًرا لشــعوب دول المنطقــة، وتــدرك 
تماًمــا أهميــة التحالفــات لصيانــة األمــن 
ووفــق  ثوابتنــا  مــن  انطاقــا  اإلقليمــي، 
رؤيتنــا، فا أمــن بدون تنميــة، وال يمكن 
وتؤتــي  وتزدهــر  تســتمر  أن  للتنميــة 

ثمارها دون أمن حقيقي ودائم.
آل  أحمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  وشــدد 
مســتقر  أمــن  تحقيــق  أن  علــى  خليفــة، 
وتنميــة مســتدامة لــدول المنطقــة هــي 
مســؤولية جماعية، تســتوجب التنسيق 
والتعــاون بيــن الــدول المســؤولة، والتي 
تــدرك مخاطــر المرحلــة الراهنــة، وتعــي 
متطلبــات االســتقرار، بمــا يــردع كل مــن 
تسول له نفسه المساس بأمن ومستقبل 

هذه المنطقة االستراتيجية من العالم.

المنامة - وزارة الخارجية

التصدي لخطر طهران والجماعات اإلرهابية

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يترأس وفد البحرين
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أصدرت محكمة التمييز حكًما جديدا أرست فيه مبدأ مفاده أن التعويض 
عن إنهاء عقد العمل غير المبرر يكون على أساس مدة خدمة العامل أو 
المدة المتبقية للعقد وذلك دون بحث أو اشتراط ما إذا كان قد نتج عن 
هــذا اإلنهــاء ثمــة ضــرر من عدمه. جــاء ذلك في مبــدأ حديث لمحكمــة التمييز، 

تنفرد بنشره “البالد”، وصدر في نوفمبر 2018.

الوقائع

فــي  الدعــوى  وقائــع  وتتحصــل 
المطعــون  علــى  أقــام  الطاعــن  أن 
دعــوى  مقــاوالت(  )شــركة  ضدهــا 
قضائيــة بالئحــة قدمــت إلى مكتب 
للمطالبــة  العماليــة  الدعــوى  إدارة 
بينهــا  ومــن  العماليــة،  بمســتحقاته 
وبــدل  الفصــل  عــن  التعويــض 
اإلخطار، وذلك استنادا إلى أنه عمل 
لديها بعقد محدد المدة بسنتين، إال 
أنهــا فصلتــه مــن عملــه قبــل انتهــاء 
إخطــار  ودون  مبــرر  بغيــر  العقــد 
مســبق، فأقــام دعواه، ولعدم حســم 
النــزاع صلحــا، أحيــل إلــى المحكمة 
 – المدنيــة، والتــي حكمــت  الكبــرى 
ضمــن ما قضــت به- برفض الطلبين 
ســالفي البيــان، فطعــن الطاعن على 

هذا الحكم بطريق التمييز.
بنقــض  التمييــز  محكمــة  وحكمــت 
الحكــم المطعون فيــه في خصوص 
ببــدل  للطاعــن  القضــاء  رفضــه 
إنهــاء  عــن  والتعويــض  اإلخطــار 
العقــد، حيــث إن الطعــن أقيــم علــى 
ســببين حاصل النعي بالسبب األول 
المطعــون  الحكــم  مخالفــة  منهمــا 
فيــه للقانون حين رفــض القضاء له 
بالتعويــض عــن الفصــل بمقولــة أن 
قــرار فصلــه وإن كان بغيــر مبــرر إال 

أنــه لــم يصبه ثمــة ضرر مــن الفصل 
اللتحاقــه بالعمل لدى شــركة أخرى، 
فــي حيــن أن قانــون العمــل رقم 36 
لســنة 2012 لم يشترط الستحقاقه 
العمــل  عقــد  إنهــاء  عــن  التعويــض 
أن  يثبــت  أن  بغيــر ســبب مشــروع 
ثمــة أضرارا قد لحق بالعامل نتيجة 
هذا اإلنهاء، كما أن العقد الذي عول 
عليــه الحكم في أمــر التحاقه بعمل 
آخــر هــو مجرد عرض عمل لم يفعل 
بداللــة اإلشــارة فيــه إلــى أنه ســيتم 
توقيــع عقــد آخــر فــي حــال قبــول 
العــرض  هــذا  يكــون  فــال  العــرض، 
حجة عليه، األمر الذي يعيب الحكم 

ويستوجب نقضه.

ترضية اإلنهاء

فــي  التمييــز  محكمــة  وقالــت 
حيثيــات حكمهــا إنه لما كان مســلك 
المشــرع فــي قانــون العمــل رقم 23 
التعويــض  شــأن  فــي   1976 لســنة 
المســتحق للعامــل عــن إنهــاء العقــد 
بغيــر مبرر- ســواء كان العقد محدد 
أو غيــر محدد المــدة- هو التعويض 
عــن الضــرر الــذي يترتــب علــى هــذا 
اإلنهــاء وفقــا لمــا تنص عليــه المادة 
108 ومــا بعدهــا من القانون ســالف 
الذكر، وبحيث إذا انتفى الضرر، فال 

يستحق ثمة تعويض.

ســلك  المشــرع  أن  “إال  وواصــل: 
نهجــا مغايــرا في قانــون العمل رقم 
تخضــع  والــذي  ـ   2012 لســنة   36
فــي  حــدد  إذ  النــزاع-  واقعــات  لــه 
المــادة )111( منــه مقــدار التعويض 
المســتحق عــن هذا اإلنهــاء دون أن 
يشترط للقضاء به تحقق ثمة ضرر، 
وهــو مــا يستشــف منــه أن المشــرع 
بخــالف  القانــون-  هــذا  فــي  أراد 
قاضــي  ســلب  الســابق-  القانــون 
الموضــوع ســلطة تقديــر التعويــض 
ومــا يترتــب على ذلك مــن اختالف 
فــي مقــداره مــن قاضي آلخــر ومن 
ثــم، فقد أصبــح التعويض عن إنهاء 
اإلنهــاء  بمثابــة ترضيــة عــن  العقــد 
قــد  تقديــره  ويكــون  المبــرر،  غيــر 
حــدد فــي القانون على أســاس مدة 
المتبقيــة  المــدة  أو  العامــل  خدمــة 
للعقــد وذلك دون بحث أو اشــتراط 
مــا إذا كان قــد نتج عن هــذا اإلنهاء 
عــن  فضــال  عدمــه،  مــن  ثمــة ضــرر 
ومــع  الضــرر  تحقــق  اشــتراط  أن 
مــن عامــل آلخــر  حتميــة اختالفــه 
ســواء بالنســبة لنــوع الضــرر )مــادي 
أو معنــوي( أو بمقــدار ذلــك الضــرر 

سيترتب عليه بالضرورة إما توحيد 
مقــدار التعويــض التزامــا بمــا أورده 
ســالفة   )111( المــادة  فــي  المشــرع 
الذكــر رغــم اختــالف الضــرر، وهــذا 
ممــا يأبــاه المنطــق أو تقديــر قاضي 
الموضوع لمقدار التعويض بحســب 
مــا لحــق بالعامــل من ضــرر ومن ثم 
عامــل  مــن  المقــدار  ذلــك  يختلــف 
آلخر، وهو ما يخالف غاية المشــرع 
مــن توحيــد مقــدار التعويــض علــى 

النحو الذي سبق بيانه”.
وتابــع: “وإذ خالــف الحكم المطعون 
فيــه هــذا النظر حين خلــص إلى أنه 
ضدهــا  المطعــون  فصــل  كان  وإن 
للطاعــن بغيــر مبــرر، إال أنــه التحــق 
بعد فصله بخدمة شركة أخرى، مما 
ينتفــى إصابتــه بثمــة أضــرار جــراء 
ذلك، األمر الذى انتهى به إلى رفض 
طلــب الطاعــن التعويــض عــن إنهاء 
العقــد، فإنــه يكــون معيبــا بمخالفــة 
القانــون يمــا يوجــب نقضــه في هذا 

الخصوص”.

صيغة عامة

حاصــل  إن  المحكمــة:  وقالــت 

النعــي بالســبب الثانــي خطــأ الحكم 
المطعــون فيــه فــي تطبيــق القانون 
اإلخطــار  بــدل  طلبــه  رفــض  حيــن 
اســتنادا إلــى أن عقــد عملــه محــدد 
المــدة وذلــك بالرغــم مــن أن قانــون 
العمــل ســاوى فــي هــذا األمــر بيــن 
العقــد المحــدد المدة وغيــر المحدد، 
األمر الذي يعيب الحكم ويستوجب 

نقضه.
ورأت المحكمــة إن هــذا النعــي فــي 
المــادة  لمــا كانــت  أنــه  محلــه، ذلــك 
99 مــن قانــون العمل رقم 36 لســنة 
اإلخطــار  أوجبــت  والتــي   ،2012
بإنهــاء العقــد قــد وردت فــي صيغة 
فــي  تميــز  أن  عامــة ومطلقــة دون 
غيــر  أو  المحــدد  العقــد  بيــن  ذلــك 
محــدد المدة، وهو مــا يعني انطباق 
حكمهــا فــي الحالتيــن، لمــا كان ذلك 
وكانــت المطعــون ضدهــا لــم تقــدم 
الدليل على إخطارها الطاعن بإنهاء 
حــدده  الــذي  النحــو  وعلــى  العقــد 
مقابــل  األخيــر  فيســتحق  القانــون، 
الحكــم  مهلــة اإلخطــار، وإذ خالــف 
المطعــون فيــه هــذا النظــر تأسيســا 
على عدم اســتحقاقه هذا التعويض 

لكــون عقــد عمله محــدد المدة، فإنه 
يكــون معيبــا لمخالفــة القانــون بمــا 

يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وذكــرت إنــه لمــا تقــدم مــن أســباب، 
أوراق  كافــة  مــن  الثابــت  وكان 
الدعــوى أن مــدة عمــل الطاعن لدى 
المطعون ضدها بموجب عقد محدد 
المــدة، إال أن األخيــرة أنهــت عمــل 
ودون  المــدة  انتهــاء  قبــل  الطاعــن 
إخطار مسبق أو إثبات المبرر لذلك، 
ومن ثم فإن الطاعن يستحق مقابل 
مهلة إخطار تقدر بأجر ثالثين يوما 
طبقــا لنــص المــادة 99 مــن القانــون 
ســالف الذكــر، كما يســتحق تعويضا 
عــن إنهــاء العقــد طبقــا لنــص المادة 
111/ج مــن ذات القانون يقدر بأجر 

المدة المتبقية من العقد.

تقدير مبلغ التعويض محكمة التمييز 

تعويـض العامــل المفصــول دون اشتــراط تضـرره
ــز ــي ــي ــم ــت ال ــة  ــم ــك ــح م أرســــتــــه  ــث  ــ ــدي ــ ح ــدأ  ــ ــب ــ م بـــنـــشـــر  ــرد  ــفـ ــنـ تـ  ”^“

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

تقدیر
 مبلغ التعویض

 عقد العمل غیر محدد المدة: أجر 
یومین من کل شهر عمل وذلک على 
أساس الراتب األساسی األخیر ُمضاف 

إلیه العالوة االجتماعیۀ إن وجدت.

عقد العمل محدد المدة 
(مؤقت): أجور باقی مدة العقد.  

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

محکمۀ التمییز تنتصر للعمال المفصولین

رفع دعوى طالبا 
التعویض عن 

الفصل وبدل اإلخطار

مکتب إدارة الدعوى العمالیۀ:
 لم یحسم بالصلح

iلمحکمۀ الکبرى المدنیۀ:

لجئ لمحکمۀ 
التمییز

محکمۀ التمییز 
نقضت حکم 

المحکمۀ الکبرى 
المدنیۀ

قررت المحکمۀ
 تعویض العامل 

المفصول حتى لو لم 
یثبت ضرره

قانون العمل
 ال یشترط إثبات

 الضرر الستحقاق 
التعویض

تقدیر التعویض یکون 
على أساس مدة خدمۀ 

العامل أو المدة المتبقیۀ 
للعقد

شرکۀ مقاوالت 
فصلت عامال قبل 
انتهاء مدة عقده

رفضت 
القضیۀ
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أوضــح المحامــي محمــود ربيــع لـــ “البــالد” أن المقرر قانونا فــي النظرية العامة للقانــون المدني والمســتقر عليه في مبادئ 
النقض والتمييز في التعويضات، وقانونا أن الخطأ ال يعني بأي حال من األحوال قيام مسؤولية المخطأ عن التعويض، 

إال إذا أدى هذا الخطأ إلى وقوع ضرر وفق قاعدة “الخطأ ال يستتبع حتما المساءلة بالتعويض إال إذا ترتب ضرر”.

وقــوع  ضــرورة  علــى  عــالوة  وأضــاف: 
ضــرر مباشــر، فــإن يجــب أن يتــم إثبات 
الضرر بكافة وسائل اإلثبات وفق قاعدة 
وأن  المســؤولية،  أركان  مــن  “الضــرر 
إثباته شــرط الزم لقيام هذه المســؤولية 
والحكم بالتعويض نتيجة ذلك”، ومعنى 
ذلــك أن من لم يلحقــه ضرر نتيجة خطأ 
معين أو لم يتمكن من ثبات ذلك الضرر، 

فإنه ال يستحق تعويض عن ذلك.

واســتدرك “إال أن قواعــد قانــون العمــل 
الجديــد للعــام 2012 خرجــت عــن هــذا 
المبــدأ العــام واعتبــرت أن مجــرد ثبــوت 
خطــأ صاحــب عمل بفصــل العامــل دون 
ســبب مشــروع، فــإن ذلــك يترتــب عليــه 
تعويــض األخير بصرف النظر عن وقوع 
ضــرر أو ال، ومن باب أولى بصرف النظر 

عن إثبات ذلك الضرر من عدم ذلك”.
العمــل  صاحــب  عجــز  مجــرد  أن  وأكــد 

فــي إثبــات مشــروعية أو مبــررات إنهاء 
عقــد العمل، فإن العامل ســوف يســتحق 
تعويضا دون األخذ بعين االعتبار وقوع 
ضــرر أو ال، ودون أن ُيكلــف عنــاء إثبات 

ذلك الضرر.
وقــال ربيــع: قانــون العمــل الجديــد قــد 
حــدد مقدار هذا التعويض تقديرا قانونا 
الموضــوع  لقاضــي محكمــة  يتــرك  ولــم 
ويكــون  قناعاتــه،  وفــق  ذلــك  تقديــر 

التعويــض عندئذ وفقــا لنوع عقد العمل، 
بحيــث إذا كان عقــد العمــل غيــر محــدد 
المــدة )مفتــوح(، فــإن مقــدار التعويــض 
يكــون أجر يومين من كل شــهر عمل قد 
بــدأه العامــل لــدى صاحــب العمــل وذلك 
علــى أســاس الراتــب األساســي األخيــر، 

إن  االجتماعيــة  العــالوة  إليــه  ُمضــاف 
محــدد  العمــل  عقــد  كان  وإذا  وجــدت، 
العمــل  صاحــب  وقــام  )مؤقــت(  المــدة 
بإنهائــه دون ســبب مشــروع قبــل انتهاء 
المــدة، فإن التعويــض المقرر يكون على 

أساس أجور باقي مدة العقد.

التعويض أجر يومين عن كل شهر أو باقي أيام العقد

محمود ربيع

نطقت محكمة التمييز  «
بحكمها الذي تنشره “البالد” 

بجلسة 6 نوفمبر 2018.

تاريخ الحكم

قاعدة القانون 
المدني ربط التعويض 

بوقوع الضرر

قانون العمل 
خرج عن المبدأ 

العام

الشركـــــــة 
فصلت العامــل 

المؤقـت دون 
مبـــــرر أو 

إخطـــــار

تعويض 
المفصول محّدد 

بحكم القانون 
دون اختالف بين 

القضاة

القانون الجديد 
سلب من قاضي 

الموضوع 
سلطـــة تقدير 

التعويض

قانون العمل 
ال يشترط 

تضرر العمل 
الستحقاق 

التعويض

محرر الشؤون المحلية

راشد الغائب

لجأ



عــدد  إن  الحمــر  باســم  اإلســكان  وزيــر  قــال 
الطلبات اإلســكانية في ســابعة الشــمالية بلغ 
2481 طلًبــا منهــا 2314 طلًبــا لوحدة ســكنية 
و110 طلبات لقسيمة سكنية و57 طلًبا لشقة 
تمليــك.  جــاء ذلــك في رّده على الســؤال 

الدمســتاني  أحمــد  النائــب  مــن  المقــدم 
عــن عدد الطلبات اإلســكانية في ســابعة 
الشــمالية التي تشــمل دمســتان والقرية 
الهملــة.  مــن  وجــزًءا  والجنبيــة  وبــوري 
المطلقــات  طلبــات  عــدد  أن  الحمــر  وذكــر 

واألرامل في الدائرة بلغ 88 طلًبا.

05 local@albiladpress.com

227 مستفيــــًدا مــــن “ البحيــــر اإلسكانــــي”
ــل ــب ــق ــم ــل ال ــ ــريـ ــ ــي أبـ ــ ــع شـــــهـــــادات اســـتـــحـــقـــاق فـ ــ ــوزيـ ــ تـ

قال وزير اإلسكان باسم الحمر إنه سيتم 
البــدء فــي توزيــع شــهادات االســتحقاق 
البحيــر  مشــروع  مــن  األولــى  للمرحلــة 
سيســتوعب  حيــث   2019 إبريــل  فــي 
المشروع خالل هذه المرحلة 227 أسرة 

بحرينية.
جــاء ذلــك، فــي رد الوزيــر علــى الســؤال 
المقــدم من النائب أحمد األنصاري حول 

توزيع مشروع البحير اإلسكاني. 
 وأضاف المرحلة الحالية شــهدت تغيير 
مستمر بســبب االنفراجة األخيرة والكم 
الكبير من مشاريع اإلسكان والتوزيعات 
مشــاريع  بوجــود  خاصــة  األخيــرة 
كافيــة  تخــدم  التــي  اإلســكانية  المــدن 
مــن  تــم  والتــي  الجنوبيــة  المحافظــات 
خاللهــا تلبيــة طلبــات أهالــي المحافظــة 

الجنوبية والمناطق القريبة منها. 
وفيمــا يتعلــق بنســبة االســتفادة ذكر أن 

الوزارة تنتهج سياسة توزيع مبنية على 
معاييــر محددة في القــرار الوزاري 909 
لســنة 2015 بشــأن اإلســكان وبالتحديد 
مــا  79 والتــي نصــت علــى  المــادة  فــي 
الطلبــات  أقدميــة  “يعتمــد معاييــر  يلــي 
التمليــك  خدمــة  تخصيــص  شــأن  فــي 

وبصفة أساســية في أي موقــع وللوزارة 
االسترشاد بالمعايير التالية: مكان إقامة 
اآلبــاء واألجــداد لمقــدم الطلــب ومــكان 
إقامــة مقــدم الطلــب وقــت التخصيــص 
وأماكــن إقامتــه الســابقة وعدد ســنوات 
المســجلة  البيانــات  وفــق  فيهــا  إقامتــه 

فــي الجهاز المركــزي للمعلومات و موقع 
المشــروع اإلســكاني ومــكان إقامــة أباء 
ورغبــة  وأجــداده  الطلــب  مقــدم  زوج 
مقــدم الطلــب المســجلة فــي طلبــه فــي 
وقــت تقديــم الطلب أو فــي وقت الحق 

لذلك.

مشروع البحير اإلسكاني أحمد األنصاري

 محرر الشؤون المحلية

يّتجه مجلس النواب لرفض 3 مشاريع بشأن البيئة، هي مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد اإلشعاعية، والُمحال للمجلس 
في 2008، ومشروع قانون بشأن البيئة، والُمحال للمجلس في 2008، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد 

المتجددة، والُمحال للمجلس في2009.

أوصــت لجنــة المرافــق العامــة والبيئــة 
بإعــادة المناقشــة في األســس والمبادئ 
)الثانــي(،  القانــون  لمشــروع  العامــة 
وبرفــض مشــاريع القانــون الثالثــة مــن 
رفضهــا  اللجنــة  وبــّررت  المبــدأ،  حيــث 
ــم موضــوع  لوجــود قانــون شــامل ينظِّ
البيئــة، ومــا يرتبــط بذلــك مــن مكافحة 
التلــوث البيئي وإعادة تدوير المخلفات 
والنفايــات، وهــو )المرســوم بقانون رقم 
ل  )21( لســنة 1996 بشــأن البيئــة، المعــدَّ
بالمرســوم بقانون رقم )8( لسنة 1997(، 
التــي  التشــريعات  بعــض  إلــى  إضافــة 
ــم جوانــب خاصــة مــن البيئــة، مثل  تنظِّ

)المرســوم بقانــون رقــم )2( لســنة 1995 
ل  بشــأن حمايــة الحيــاة الفطريــة، المعدَّ
بالمرسوم بقانون رقم )12( لسنة 2000(، 
ت إليــه المملكة من اتفاقيات  ومــا انضمَّ
دولية ومعاهــدات تتعلَّق بحماية البيئة 
والمخلفــات والنفايــات الخطــرة، وذلــك 
يشــكِّل في مجموعه منظومة تشريعية 
بشــكل  البيئــي  الشــأن  ــم  تنظِّ متكاملــة 
فيــه مــن الكفايــة مــا ُيغني عن مشــاريع 

القانون محل التقرير.
القانــون  مشــاريع  أن  اللجنــة  وبينــت 
و2009م(،  )2008م  عامــي  إلــى  ترجــع 
وقد طرأت منذ ذلك الحين مســتجدات 

التشــريعية  المســتويات  علــى  كثيــرة 
والتنظيمية والواقعية لم تكن موجودة 
صياغــة  وقــت  الواقــع  أرض  علــى 
اقتراحات القوانين التي هي أصل هذه 
المشــاريع، وهــو األمر الــذي يجعلها غير 
مناسبة اآلن لمواكبة تلك المستجدات.

 وذكــرت أنــه وحســب الَرد الُمســتلم من 
)المجلــس األعلــى للبيئة( فــإن المجلس 
فــي طــور االنتهــاء مــن مشــروع قانون 
بشــأن المــواد اإلشــعاعية بعــد دراســته 
مــع الجهات المعنية في مملكة البحرين 
الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  والوكالــة 
وستقوم الحكومة بعد ذلك بإحالته إلى 

السلطة التشريعية لدراسته.
ولفتــت إلــى أن محاولــة دمــج مشــاريع 
صــورة  فــي  التقريــر  محــل  القانــون 
ــد للبيئة، في حين  مشــروع قانون موحَّ

اقتراحــات  المشــاريع  هــذه  أصــل  أن 
بقوانين متفرقة لكلٍّ منها رؤيته، أمٌر ال 
يتفق وُحســن السياســة التشــريعية في 
التعامــل مــع موضــوع ذي خلفية علمية 

مثــل موضوع البيئة، والذي يحتاج إلى 
وحــدة فــي الرؤيــة والتنظيــم الهيكلــي 
في تبويب وتقسيم مثل هذا الموضوع 

منذ بدء استعراض عناصره المتعددة.

“ مرافـــق النـــواب” ترفـــض 3 مشـــاريــــع بقــانــون

اجتماع سابق للجنة المرافق العامة النيابية

ال داعي لتدخل “الشباب” بما تنّفذه “األشغال”
ــون ــانـ ــقـ ــل الـ ــديـ ــعـ ــى رفـــــض تـ ــلـ ــي عـ ــابـ ــيـ تــــوافــــق شــــــوري نـ

قــرار  علــى  بالموافقــة  النــواب  بمجلــس  والبيئــة  العامــة  المرافــق  لجنــة  أوصــت 
مجلــس الشــورى بشــأن مشــروع قانــون بتعديــل المــادة )20( مــن قانــون تنظيــم 
المبانــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )13( لســنة 1977م والــذي ينــص على أن 
يصــدر الوزيــر المعنــي بشــؤون الشــباب والرياضــة قــرارات باالشــتراطات الفنيــة 
والتصميمية للمنشآت والمالعب الرياضية”، وقد انتهى مجلس الشورى إلى عدم 

الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. 

أنــه ال يوجــد  مــن جهتهــا، رأت الحكومــة 
مبــّرر لتعديــل المــادة لتحقــق الغايــة منــه 
نه المرســوم  متحققــة بالفعل وفًقا لما تضمَّ
بقانون رقم )27( لسنة 2015 بشأن السجل 
موضحــة  التنفيذيــة.  والئحتــه  التجــاري 
بوجــود تنســيق وتواصل كامــل بين وزارة 
شــؤون الشباب والرياضة ووزارة الصناعة 
والتجــارة والســياحة بشــأن االشــتراطات 

والمالعــب  للمنشــآت  والتنظيميــة  الفنيــة 
الرياضية التجارية.

وبينت أن وزارة شــؤون الشباب والرياضة 
أعــدت دليــالً باالشــتراطات والمواصفــات 
لكافــة  والتصميميــة  الفنيــة  والمعاييــر 
واألنشــطة  الرياضيــة  المنشــآت  أنــواع 
المالعــب  ومنهــا  التجاريــة  الرياضيــة 
الرياضيــة والمراكز الرياضيــة وغيرها، وال 

ُيمنــح صاحــب الترخيــص أي موافقــات أو 
تراخيــص إال بعــد االلتــزام بهــذه الضوابط 
واالشــتراطات وبعــد قيام الــوزارة بمعاينة 
هذه المنشــآت والتأكد من اســتيفائها كافة 
الفنيــة  والمعاييــر  والمواصفــات  الشــروط 

والتصميمية التي حددتها.
الشــباب  شــؤون  وزارة  أن  وأوضحــت 
المنشــآت  إقامــة  مســألة  فــي  والرياضــة 
والمالعــب الرياضيــة تلتزم باالشــتراطات 
التــي  والتصميميــة  الفنيــة  والمعاييــر 
للمواصفــات  حّددتهــا، وتراعــي مطابقتهــا 
األشــغال  وزارة  مــع  بالتنســيق  العالميــة 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وأشــارات إلــى أن التعديــل المقتــرح يخــّل 
بوحــدة البنــاء التشــريعي للمــادة )20( مــن 
يتماشــى  ال  فهــو  المبانــي،  تنظيــم  قانــون 

مع المســتوى التنظيمــي للعملية التعميرية 
الــذي ُعنيــت بــه المــادة المذكــورة، حيــث 
جــاء التعديــل فــي غير موضعــه من حيث 

السياق التشريعي.
شــؤون  وزارة  أوضحــت  جانبهــا،  مــن 
تتولــى  الــوزارة  أن  والرياضــة  الشــباب 
وشــؤون  األشــغال  وزارة  مــع  التنســيق 
البلديــات والتخطيط العمرانــي عند إقامة 
المنشآت الرياضية لتتّم وفًقا لالشتراطات 
الموضوعــة. وذكــرت أن اشــتراطات فنيــة 
المنشــآت  إلنشــاء  وضوابــط  وتصميميــة 
الــوزارة  وضعتهــا  الرياضيــة  والمالعــب 
موجــدة بالفعــل وتلتــزم بهــا عنــد إقامتهــا 
لمثــل تلــك المنشــآت، وُتلــِزم بهــا الجهــات 
فــي  الراغبــة  واالســتثمارية  التجاريــة 

إقامتها.

... وأخيًرا السماح للمسافر بالتصويت البلدي
الحكومة: القانون يخّل بمبدأ المساواة بين المواطن والخليجي واألجنبي

أوصــت لجنــة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشــروع القانون يســَمح لكل 
ــد في أحد جداول االنتخابات وتواَجــَد خالل فترة االنتخابات خارج  مواطــن مقيَّ

مملكة البحرين بإبداء رأيه في انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

مشــروع القانــون بإضافــة مــادة جديــدة 
إلــى  )مكــرًرا(  والعشــرون  الثالثــة  برقــم 
المرســوم بقانــون رقم )3( لســنة 2002م 
بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء المجالــس 
البلدية تنص على أن تسَمح لكل مواطن 
االنتخابــات  جــداول  أحــد  فــي  ــد  ُمقيَّ
وتواَجــَد خــالل فتــرة االنتخابــات خارج 
مملكــة البحرين بإبداء رأيه في انتخاب 
بالطريقــة  البلديــة  المجالــس  أعضــاء 
العاديــة أو بالوســائل اإللكترونيــة وفًقــا 
لإلجراءات التي يصدر بها قرار من وزير 

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
إعــادة  الحكومــة  طلــب  جهتهــا،  مــن 

النظــر في مشــروع القانون موضحة أن 
مشــروع القانــون يخــّل بمبــدأ المســاواة 
مــن دســتور   )18( المــادة  بنــّص  ر  المقــرَّ
أن  إلــى  وأشــارت  البحريــن.  مملكــة 
للمواطنيــن  يســمح  القانــون  مشــروع 
البحرينييــن )دون غيرهــم( بالتصويــت 
البلديــة،  االنتخابــات  فــي  الخــارج  فــي 
مــن   )2( المــادة  منحــت  حيــن  فــي 
لــكل  بقانــون حــق االنتخــاب  المرســوم 
من )المواطنين، والمقيمين إقامة دائمة 
فــي المملكة مــن مواطنــي دول مجلس 
يملكــون  الذيــن  واألجانــب  التعــاون، 
عقارات أو أراضي في المملكة(، والمادة 

ا  بذلك خلقــت لتلك الفئات مركًزا قانونيًّ
البلديــة،  واحــًدا فــي شــأن االنتخابــات 
بينمــا أخــلَّ مشــروع القانــون بالحمايــة 
القانونيــة المتكافئــة ومايز بوضوح بين 

الفئات المخاطبة بأحكام القانون. 

فــي حين أبــدى كل من مجلــس المحرق 
للمنطقــة  البلــدي  والمجلــس  البلــدي 
للمنطقــة  البلــدي  والمجلــس  الشــمالية 
مشــروع  علــى  موافقتهــم  الجنوبيــة 

القانون.

ا... صورة سفير المنامة بأنقرة مقترًعا التصويت بالخارج لمقاعد مجلس النواب حاليًّ
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راشد الغائب

تيار

Û .”ثمة صوت ال يستخدم الكلمات... أنصت إليه“
جالل الدين الرومي

Û  أتوقــع أن الشــوري خالــد المســقطي كان متأهبــا للــرد علــى أّي استفســار
بجلســة مجلــس الشــورى الماضيــة عنــد مناقشــة تعديــل تشــريعي بقانون 
الميزانيــة يوجــب كســر جمــود احتســاب 3 % اعتمــادا احتياطيا )يســميها 
البعــض ميزانيــة الطــوارئ( بقانــون الميزانيــة العامــة، ولكن لــم يجر نقاش 

تحت القبة وصّوت المجلس بالرفض دون أّي مداخلة.
Û  مــن االحتياطــي  لالعتمــاد   %  3 نســبة  يحتســب  حاليــا  النافــذ  القانــون 

بنــد المصروفــات المتكــررة، وبمــا يتســبب فــي إرهــاق البنــد األول الثقيــل 
بالميزانيــة باعتمــاد جديــد يــؤدي لزيادة نســبة الّدين العام، وهــو الكابوس 
والتحــدي الــذي علينــا جميعا الحّد منه، لهذا قد يعتبر اقتراح جعل النســبة 

متغيرة )وستقل عن 3 %( مساهمة بخفض جزئي لنسبة الّدين العام.
Û  .% 3 التعديــل جــاء بنســبة مرنــة بأال يتجــاوز االعتمــاد االحتياطي نســبة

وأقترح على اللجنة االستئناس بمرئيات النواب السابقين، الذين اقترحوا 
تشريعات ينظرها المجلس اليوم، ومن بينها القانون موضوع المقال الذي 

اقترحه النائب السابق عبدالرحمن بوعلي.
Û  المســقطي وزمالئه باللجنة المالية الشــورية أعلم بدهاليز اإلجابة الشافية

عن التســاؤل بشــأن مدى مالءمة النســبة المرنة أو ســوء تطبيقها في ظل 
الظــروف االقتصاديــة الراهنــة، وما الــذي يمنع من التوافق بين الســلطتين 
علــى تحديــد النســبة كل عاميــن عنــد انطــالق مفاوضــات إقــرار الميزانيــة 

a.العامة
Û  فــي حــال إقــرار النســبة المرنــة ســيتعين علــى وزيــر المالية تقديــم خطته

لالعتماد االحتياطي والنسبة المقترحة لذلك، والمؤكد أن مجلسي الشورى 
والنواب لن يترددا في إجازة التقدير الحكومي لميزانية الطوارئ.

Û  لقــد دخــل التعديــل التشــريعي متاهــة القوانيــن العالقــة مــن بعــد موافقــة
مجلس النواب عليه، ورفض مجلس الشورى، ولن ينعقد المجلس الوطني 

لحسم هذا القانون أو غيره حسب المنظور.
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 محرر الشؤون المحلية

قــال وزيــر اإلســكان باســم بــن 
إجمالــي  إن  الحمــر  يعقــوب 
عــدد الطلبــات اإلســكانية فــي 
الدائرة السادســة الجنوبية بلغ 
1293 طلًبــا منهــا 1013 طلــب 
وحــدة ســكنية و110 وحــدات 
طلــب  و170  ســكنية  قســيمة 
شقة تمليك، في حين بلغ عدد 
الخدمــات  مــن  المســتفيدين 

اإلســكانية فــي الدائــرة 1227 
أسرة. 

علــى  رّده  فــي  ذلــك،  جــاء 
النائــب  مــن  المقــدم  الســؤال 
عبدالــرزاق حطــاب حــول عدد 
الطلبات اإلســكانية التي تقدم 
لالســتفادة  المواطنــون  بهــا 
مــن المشــاريع اإلســكانية فــي 

الدائرة السادسة الجنوبية.

ا في سادسة الجنوبية 1293 طلًبا إسكانيًّ

عبدالرزاق حطاب باسم الحمر



شــكا ســكان بمجمع 743 بمنطقة سند عبر “البالد” من تأخر وزارة األشغال وشؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي فــي رصــف الطــرق الترابيــة بالرغــم مــن الوعــود 

المتكررة من الوزارة بذلك.

إنجــاز  مناقصــة  أن  الســكان  وبيــن 
الترابيــة  الطــرق  رصــف  مشــروع 
إنشــاءات  لشــركة  أســندت  بالمجمــع 
ألــف   517 قرابــة  إلــى  تصــل  بكلفــة 
دينــار، وتبيــن من خــال مجلس أمانة 
العاصمــة أن الشــركة المكلفــة تراخــت 
تدخــل  أّي  دون  وذلــك  الرصــف،  فــي 
لهــذه  األشــغال  وزارة  مــن  عقــاب  أو 
الشــركة، والتــي رســت عليهــا مناقصة 
الرصــف بمبلــغ يجــاوز نصــف مليــون 

دينار.
وقــال المواطنــون إن الــوزارة أعلنــت 
عــن انجــاز %72 مــن الطــرق الترابية، 
ولكن جولة ميدانية بالمجمع الســكني 
يتضح مستوى تدهور البنية التحتية، 
آليــات  مــن  حضــور  ألي  وجــود  وال 

الوزارة أو الشركة المتعاون معها.
وذكــر المواطنــون أن المنطقة شــهدت 
تعميرا وحشدا سكنيا، وال يكل السكان 
ومجلــس  الــوزارة  مــع  التواصــل  مــن 
أمانــة العاصمــة وأمانة العاصمة وذلك 
رصــف  موضــوع  لتحريــك  للضغــط 
الطــرق، ولكــن جميــع الجهــات المعنية 
ال تلتفــت لمطالــب األهالــي ويقذفــون 

بكرة المسؤولية فيما بينهم.
وأكــد األهالــي ضــرورة تعــاون وزارة 
الكهربــاء  األشــغال مــع وزارة شــؤون 
وذلــك لتركيب أعمدة اإلنارة بالمنطقة 
والتــي تغــرق فــي ظــام مخيــف بعــد 

غروب الشمس.
ولفــت األهالــي إلــى أن المجمــع يضــم 
وهــو  ســكنية،  600 وحــدة  مــن  أكثــر 

عــدد كبير، يتطلب من الوزارة التحرك 
األهالــي  لمطالــب  لإلصغــاء  العاجــل 
ورصــف الطرق الترابيــة مثلما تعهدت 
ببرنامــج عمــل الحكومة بالعــام 2014 
وأنجــزت جانبــا منــه ولــم تســتكمل ما 

تعهدت به أمام البرلمان.
وتحــدث الســكان عــن معاناتهــم فــي 
الفصــول،  بجميــع  لمنازلهــم  الوصــول 
ســواء الشــتاء حيــث تتكــون بحيرات 
ميــاه عميقــة، وفــي الصيــف تتســبب 

الســيارات،  لتدميــر  بالطريــق  الحفــر 
فضــا عــن معانــاة أوليــاء األمــور فــي 
توصيــل أطفالهــم للروضــة الموجودة 
بالمجمــع، وصعوبــة وصــول المصليــن 

للمسجد.

وقالوا: الى متى ســيقف المسؤولون 
األهالــي  معانــاة  علــى  المعنيــون 
طــرق  الــى  الشــوارع  تحــول  مــن 
طينيــة واتســاخ البيوت والســيارات 

بالوحل؟.

متاهة بصمات إطارات السيارات

شركة رصف سند نائمة و“األشغال” لم توقظها
الـــشـــوارع ــلـــط”  ــبـ “تـ ولــــم  ديـــنـــار  مــلــيــون  نــصــف   :743 ــع  ــم ــج م ــان  ــكـ سـ

وصــف جاللــة الملــك قصيدة “فخــر القصيد” للشــاعر محمد هــادي الحلواجي بأنها 
“قــالدة أدبيــة رائعــة” حملت كل معانــي الوفاء والــوالء لجاللته ولمملكــة البحرين 

الغالية.

مــن  الحلواجــي رســالة  الشــاعر  وتســلم 
جالة الملك حصلت “الباد” على نسخة 

منها وتنشر مضمونها.

نص الرسالة

وجاء في الرسالة الملكية ما يأتي: “نود 
أن نبعــث لكــم ببالــغ التقديــر لموقفكــم 
الــذي عبرتم عنــه تجاهنا وتجاه الوطن 
“فخــر  الرائعــة  القصيــدة  فــي  العزيــز، 
القصيــد” والتــي تحمــل حبكــم وحــب 
أهــل البحريــن والتفافهم حولنــا، والتي 
ألقيتموهــا في حفل “ميثاق من ذهب”، 
وإننــا نقــدر لكم هــذه المشــاعر الوطنية 

فــي  مواقفكــم  ونســتحضر  الفياضــة، 
وكان  المتعــددة،  الوطنيــة  المناســبات 
فــي  األثــر  أبلــغ  الشــعري  لحضوركــم 
فــي  حاضــرون  دائمــا  وأنتــم  نفوســنا، 
هــذه  وتخلــدون  الوطنيــة،  المواقــف 
التــي  الوطنيــة  بأشــعاركم  المناســبات 
تعبــر عمــا يجيش في نفســكم من حب 
لنــا ولمملكــة البحريــن وشــعبها العزيــز، 
وقــد أفضتم بقصيدتكم “فخر القصيد” 
قــادة أدبيــة رائعــة حملــت كل معانــي 
الوفــاء والــوالء، لنــا ولمملكــة البحريــن 

الغالية.
لهــذه  التهانــي  بأطيــب  إليكــم  نبعــث 

المقــدرة الفذة في حفل للشــعر العربي، 
وأنتــم خيــر مــن يحمــل رســالة الشــعر 

الوطنية. 
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته”.

عبــارات  الملكيــة  الرســالة  وتضمنــت 
بخــط اليــد: “وكل القصيد من أول لقاء 
لنــا في جدحفــص.. فشــكرا جزيا بكل 

المحبة والتقدير لكم”.

رسالة ملكية للحلواجي: فخر القصيد “قالدة أدبية رائعة”

صورة ضوئية من الرسالة الملكية للشاعر الحلواجي محمد هادي الحلواجي

06local@albiladpress.com
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علوي الموسوي

الوزارة وأمانة 
العاصمة ومجلسها 

يتقاذفون 
المسؤولية

يوجد أكثر من 
600 بيت وتعهد 

الرصف منذ 
2014

الوزارة أعلنت عن 
انتهاء 72 % من 

الرصف والحقيقة 
مختلفة

المجمع بال إنارة 
وغارق بظالم 

مخيف بعد 
الغروب

مدير عام أمانة العاصمةرئيس مجلس أمانة العاصمة

اتساخ البيوت والسيارات بالوحل الطريق الطيني مزعج

صخور فاجأت السيارات

تدهور البنية التحتية

راشد الغائب

إشادة بكل 
القصائد من 

أول لقاء في 
جدحفص



3 أبريل الحكم على 169 متهما بـ “حزب اهلل البحريني”
العامة والشخصيات  األمنية  األجهزة  منتسبي  واغتيال  رصد  تستهدف 

حجــزت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعة النظر في قضية تأســيس وانضمــام 169 متهما 
إلــى الجماعــة المســماة بـــ “حــزب هللا البحريني”، والتي أحــدث أفرادها تفجيــرات وارتكبوا 
عمليات الشــروع في قتل أفراد الشــرطة باســتعمال األســلحة النارية؛ وذلك للنطق بالحكم 

عليهم في جلسة 3 أبريل المقبل، مع األمر باستمرار حبس المتهمين.

وكان صــرح رئيــس نيابــة الجرائــم اإلرهابيــة 
المستشــار أحمــد الحمــادي أن نيابــة الجرائــم 
اإلرهابيــة انتهــت مــن التحقيــق فــي واقعــة 
تأســيس جماعــة إرهابيــة بمــا يســمى “حــزب 
متهمــا   169 إحالــة  وتمــت  البحرينــي”،  هللا 
منهم 111 محبوســا، وأســندت إليهم تأسيس 
وإحــداث  إرهابيــة  جماعــة  إلــى  واالنضمــام 
تفجيــر والشــروع فــي القتــل والتــدرب علــى 
وحيــازة  والمتفجــرات  األســلحة  اســتعمال 
وإحــراز وصناعة واســتعمال المواد المفرقعة 
وتمويــل  ترخيــص  بغيــر  الناريــة  واألســلحة 
وتســليم  واســتالم  ونقــل  إرهابيــة  جماعــة 
أمــوال خصصــت لجماعــة إرهابيــة وإخفــاء 
وإتــالف  والمتفجــرات  والذخائــر  األســلحة 

أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير )...(.
وكانــت النيابــة العامــة قــد تلقــت بالغــا مــن 
اإلدارة العامــة للمباحث الجنائية عن تشــكيل 
خليــة إرهابيــة داخــل مملكــة البحريــن وذلك 
بإصــدار  اإليرانــي  النظــام  قيــادات  بقيــام 
أوامرهــا لعناصر من الحرس الثوري اإليراني 
بضــرورة العمل علــى توحيد صفــوف عناصر 
التنظيمــات والتيــارات البحرينيــة اإلرهابيــة 

المختلفــة، والتــي تتخــذ من مملكــة البحرين 
ساحة لمخططاتها وأعمالها اإلجرامية؛ وذلك 
عــن طريــق عقــد لقــاءات مكثفــة مــع قيادات 
تلــك التنظيمات والتيــارات المتواجدة داخل 
إيــران والتنســيق فيمــا بينهــا وبيــن العناصــر 
اإلرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، 
فضــال عــن تقديــم كافة وســائل الدعــم الفني 
واللوجســتي والمالــي لهم؛ بغــرض انخراطهم 
جميعــا فــي تنظيــم إرهابي موحــد يجتمعون 
تحــت رايتــه أطلقــوا عليه مســمى )حزب هللا 

البحريني(.
وأشــار الحمــادي إلــى أن الغــرض مــن توحــد 
واندمــاج تلــك القيــادات والعناصــر التابعة لها 
في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد 
تنشــيط  هــو  البحرينــي(  هللا  )حــزب  يســمى 
كافــة الكــوادر اإلرهابيــة التابعــة لهــا الســابق 
خــالل  العســكري  التدريــب  علــى  حصولهــا 
الســنوات الماضية، والتي تمت زراعتها داخل 
البــالد كخاليــا نائمة لالســتفادة مــن إمكاناتها 
المدربــة  القيــادات  فــي  النقــص  وتعويــض 
عســكريا داخــل البحريــن نتيجــة القبض على 

غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البالد.

المدربــة  العناصــر  تكليــف  تــم  أنــه  وأضــاف 
داخــل  جديــدة  عناصــر  بتجنيــد  عســكريا 
وتدريبهــا  إليهــا  خبراتهــا  ونقــل  البحريــن 
األســلحة  اســتخدام  كيفيــة  علــى  عســكريا 
وزراعتهــا  المتفجــرات  وصناعــة  الناريــة 
وتفجيرهــا عن ُبعد، إضافة إلى تدريبهم على 
إنشــاء المخازن السرية في المنازل والمزارع 
وإخفــاء  ونقــل  وتهريــب  أخــرى  وأماكــن 
األســلحة والذخائر والمواد واألدوات الالزمة 
لصناعــة المتفجــرات محليــة الصنع، وتدريب 
كافــة العناصــر اإلرهابيــة داخــل المملكة على 
نقــل  فــي  الميتــة  النقــاط  اســتخدام  كيفيــة 
وتبادل وتســليم واســتالم األموال واألسلحة 
جاهــزة  المتفجــرة  والعبــوات  والذخائــر 
وأجزائهــا  محليــا  المصنعــة  أو  االســتخدام 

وأجهزة التفجير عن ُبعد.
عســكريا  المدربــة  العناصــر  تكليــف  تــم  كمــا 
الشــباب  مــن  مزيــد  تســفير  علــى  بالعمــل 
األمنيــة  لألجهــزة  المعــروف  غيــر  البحرينــي 
إلــى إيران والعــراق ولبنان؛ لتلقــي التدريبات 
التدريــب ســالفة  العســكرية فــي معســكرات 
تســتهدف  عمليــات  عــدة  وتنفيــذ  الذكــر، 
األمنيــة  األجهــزة  منتســبي  واغتيــال  رصــد 
والشــخصيات العامــة واســتهداف الدوريــات 
والمركبــات األمنية واالعتداء على المنشــآت 
النفطية والخدمية والمؤسســات االقتصادية 
واألماكــن الحيويــة بقصــد زعزعة االســتقرار 

فــي األجهــزة  الثقــة  مــن  البــالد والنيــل  فــي 
النظــام  ضــد  العــام  الــرأي  وتأليــب  األمنيــة 
المواطنيــن  بيــن  الرعــب  وبــث  الحاكــم 
حياتهــم  وتعريــض  وترويعهــم  والمقيميــن 
وعرقلــة  ومنــع  للخطــر  وأمنهــم  وحرياتهــم 

ممارسة السلطات العامة أعمالها.
وبنــاء علــى طلــب النيابــة أجريــت التحريات 
األمنيــة وتوصلــت إلــى اشــتراك 169 متهمــا، 
والتعميــم  متهمــا   111 علــى  القبــض  وتــم 
بتأســيس  المتهمــون  وأقــر  اآلخريــن،  علــى 
وإحــداث  إرهابيــة  جماعــة  إلــى  واالنضمــام 
تفجيــر والشــروع فــي القتــل والتــدرب علــى 
وحيــازة  والمتفجــرات  األســلحة  اســتعمال 
وإحــراز وصناعة واســتعمال المواد المفرقعة 
وتمويــل  ترخيــص  بغيــر  الناريــة  واألســلحة 
جماعــة إرهابية وإتالف أموال مملوكة لجهة 

حكومية وللغير.
وتــم تفتيــش أماكن ســكن المتهميــن وأماكن 
يتخذونهــا إلخفــاء أدوات ومــواد تســتخدم 

في ارتكاب جرائمهم.
وارتكنــت النيابــة العامة فــي تحقيقاتها على 
شــهادة المجنــي عليهــم ومجــري التحريــات 
والقائميــن علــى القبض وضبــط المضبوطات 
واعترافــات المتهميــن وكذلك نتائــج التقارير 
الفنية والطبية وإجراء الداللة التصويرية مع 
عــدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع 

المسندة إليهم، والتي تتفق مع اعترافاتهم.

يعد االســتجواب أقوى وأمضى وســائل الرقابة البرلمانية وأشــدها ضراوة على الحكومة؛ 
ألنــه يحمــل بيــن طياتــه اتهاًمــا للحكومــة أو أحــد أعضائهــا باإلهمــال والتقصيــر فــي أدائــه 
لمهــام وزارتــه، فضــًا عمــا قد يترتب عليه من طرح الثقة بسياســة الــوزارة مجتمعة، إذ إنه 
يــؤدي لمناقشــات عامــة يحــق ألي عضو مــن أعضاء البرلمان االشــتراك فيهــا، إذ تنتهي تلك 
المناقشات باتخاذ البرلمان قراًرا في موضوع االستجواب إما في صالح الوزير المستجوب 

أو ضده. 

األمر الذي قد يترتب عليه ســحب الثقة منه 
االســتجواب  لصحــة  به.يتعيــن  واإلطاحــة 
إجــراء  فــي  والســير  قبولــه  يمكــن  حتــى 
مناقشــته توافر جملة من الشــروط الشــكلية 
والموضوعيــة ورد البعــض منها بنــص المادة 
البعــض  ورد  فــي حيــن  الدســتور،  مــن   )65(
اآلخــر بالمــادة )145( مــن الالئحــة الداخليــة 
لمجلــس النــواب، كمــا أنــه يقــدم مــن جانــب 
5 أعضــاء علــى األقــل مــن أعضــاء مجلــس 
النــواب إلى أحد الوزراء.تقديم االســتجواب 
النــواب،  مجلــس  أعضــاء  مــن  إال  يكــون  ال 
مجلــس  ألعضــاء  يحــق  وال  ســواهم،  دون 
الشورى تقديم استجوابات للوزراء القتصار 
النــواب  مجلــس  علــى  الرقابيــة  الوظيفــة 
بمفرده، كما وأنه ال يوجه إال إلى أحد الوزراء 
بالحكومــة بحيث ال يجوز تقديم اســتجواب 
لرئيــس مجلــس الوزراء، كمــا ال يجوز تقديم 
اســتجواب لمــن هم دون الوزيــر من موظفي 

الوزارة كوكالء الوزارة، فضاًل عن عدم جواز 
تقديم استجواب إلى رؤساء الهيئات العامة.

يتخذ االســتجواب الشــكل الكتابــي، ويتعين 
أن يكــون موقًعــا مــن مقدميه، وهــو ما يعني 
عــدم جــواز تقديــم االســتجواب شــفاهة في 
جلســات المجلــس، ويتعيــن أن يرفــق بطلب 
االســتجواب مذكرة شــارحة لــه تتضمن بياًنا 
باألمور المستجوب عنها، والواقعات والنقاط 
الرئيسة التي يتناولها االستجواب واألسباب 
التي يستند إليها مقدمو االستجواب، ووجه 
المخالفــة المنســوبة إلى الوزير المســتجوب، 
وأســانيد المســتجوبين التــي يرتكنــون إليها. 
كمــا أن االســتجواب يســقط إذا تخلــى مــن 
وجــه إليــه االســتجواب عــن منصبه؛ أســاس 
ذلك أن المجلس ال يملك محاسبة وزير زالت 

صفته.
حــق  االســتجواب  مقدمــي  مــن  ألي  يجــوز 
اســترداده فــي أي وقــت إمــا بطلــب كتابــي 

لرئيس المجلس وإما شــفاهًة بالجلســة، فإذا 
ترتــب علــى هــذا االســترداد أن نقــص عــدد 
االســتجواب  يســتبعد   ،5 عــن  المســتجوبين 
مــن جــدول األعمــال وال ينظــر فيــه، كمــا أن 
الوزيــر  صفــة  بــزوال  يســقط  االســتجواب 
بإقالتــه  ســواء  االســتجواب  إليــه  الموجــه 
الحكومــة  تشــكيل  بتغيــر  أو  باســتقالته  أو 
وخروجــه منهــا أو توليــه حقيبــة أخــرى، أي 
تغيــر صفتــه الوزاريــة، يســقط االســتجواب 
المتبقــي دون مناقشــة بانتهــاء دور االنعقــاد 
الذي قدم خالله، وال يخل ذلك بحق األعضاء 
فــي تجديد االســتجواب، وذلــك بتقديمه مع 

بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
أحــد  عضويــة  بانتهــاء  االســتجواب  يســقط 
ذلــك  علــى  ترتــب  إذا  االســتجواب  مقدمــي 
تخلــف شــرط النصــاب العــددي بنقــص عــدد 
تقديــم  بعــد  خمســة،  عــن  المســتجوبين 
االســتجواب يتولــى مكتب المجلــس التحقق 
من توافر شروط االستجواب، فإذا رأى مكتب 
المجلــس عــدم توافــر الشــروط الشــكلية فــي 
االســتجواب قرر اســتبعاده مع إبالغ مقدميه 

بذلك. ولمقدمي االســتجواب االعتراض على 
القــرار خالل أســبوع من تاريــخ إبالغهم، فإن 
اعترضــوا فــي تلــك المــدة عــرض األمــر علــى 
المجلس في أول جلســة تالية للبت فيه دون 
مناقشــة. عقــب تحقــق مكتــب المجلــس مــن 
توافر الشــروط الشكلية لالســتجواب يعرض 
لجنــة  علــى  االســتجواب  المجلــس  رئيــس 
مشــكلة مــن رؤســاء ونــواب رؤســاء اللجــان 
النوعية، من غير مقدمي االســتجواب إلعداد 
تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز 
التقريــر في موعــد ال يجاوز 7 أيام من تاريخ 
عرض االســتجواب عليها. وللجنة في ســبيل 
التحقــق من جدية االســتجواب أن تتأكد من 
توافــر الوقائــع والمســتندات واألدلــة المؤيدة 
لوجهــة نظــر مقدمــي االســتجواب، ويعــرض 
تقريــر اللجنــة علــى المجلــس في أول جلســة 

تالية إلعداده.
وعقــب التحقــق مــن جديــة االســتجواب من 
جانــب اللجنــة المختصــة بذلــك ترفــع اللجنة 
تقريرهــا إلــى المجلــس، بحيــث يتــم عرضــه 
على المجلس في أول جلســة تالية إلعداده. 
ومــن ثم يتولى رئيــس المجلس إبالغ الوزير 

االســتجواب  مقدمــي  وإخطــار  المســتجوب 
بذلك كتابة. وتجري مناقشة االستجواب في 
المجلــس ما لم يقرر أغلب أعضائه مناقشــته 
فــي اللجنــة المختصــة. وعلــى المجلــس قبل 
القيــام  االســتجواب  مناقشــة  فــي  الشــروع 
بالتصويــت علــى مســألة أن تكــون مناقشــته 

في اللجنة المختصة من عدمه.
مناقشــة  عنهــا  تســفر  قــد  التــي  االقتراحــات 
فــي  إمــا  تتمثــل  بالمجلــس  االســتجواب 
االنتقــال إلــى جــدول األعمــال أو إدانــة الوزيــر 
التصويــت  يتــم  الحالتيــن  وفــي  المســتجوب. 
على االقتراحــات، فيتم البدء بالتصويت عليه 
المجلــس ينتهــي  إذا وافــق عليــه  أواًل بحيــث 
االستجواب. أما في حال رفضه، فيصوت على 
االقتراح بإدانة الوزير، والذي قد ينتهي بدوره 

إلى الموافقة على إدانة الوزير أو رفض ذلك.
فــي  االســتجواب  مناقشــة  المجلــس  قــرر  إذا 
بعــد  إليهــا  إحالتــه  تعيــن  المختصــة  اللجنــة 
بمعرفــة  االســتجواب  جديــة  مــن  التحقــق 
اللجنــة. وال يجــوز مناقشــة االســتجواب فــي 
أيــام علــى  بعــد ثمانيــة  المختصــة إال  اللجنــة 
األقــل مــن يــوم تقديمــه، وإن كان يجــوز مــد 
أجل مناقشــة االســتجواب إلى أسبوعين على 
األكثــر بنــاًء علــى طلــب الوزيــر المســتجوب، 

وال يجــوز التأجيــل ألكثــر مــن تلــك المــدة إال 
بقــرار مــن اللجنــة، ولّلجنة المختصة بمناقشــة 
االســتجواب أن تطلــب أيــة بيانات مــن الوزير 
المســتجوب تكــون الزمــة الســتجالء حقيقــة 
األمر بالنســبة لموضوع االستجواب وذلك عن 
طريــق مخاطبــة رئيــس المجلــس بذلــك كتابة 
قبــل الجلســة المحددة؛ لمناقشــة االســتجواب 
المختصــة  اللجنــة  انتهــاء  بعــد  كاف،  بوقــت 
مــن مناقشــة االســتجواب تضــع تقريــرا برأيها 
ُتضمنــه مقترحاتهــا بشــأن االســتجواب يرفعه 
رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس الذي ُيعرضه 
بــدوره علــى المجلــس فــي أول جلســة تاليــة 
لرفعــه إليــه. وهــذا التقريــر ال يخــرج عــن أحــد 
احتماليــن ال ثالــث لهما، وهما إمــا االنتقال إلى 

جدول األعمال أو إدانة الوزير المستجوب.
بعد رفع التقرير إلى المجلس يتولى المجلس 
البت فيما انتهى إليه التقرير، فإذا كان التقرير 
قــد انتهــى إلى االنتقــال إلى جــدول األعمال، 
فــإن المجلس يصــوت على ذلك بال مناقشــة. 
أما إذا انتهى بإدانة الوزير المستجوب، فيتم 
إجراء مناقشة بالمجلس قبل التصويت على 
توصية اللجنة باإلدانة. وتكون تلك المناقشة 
بســماع آراء األعضاء المؤيدين لالســتجواب 

والمعارضين له بالتناوب.

االستجواب البرلماني

القضيبية - مجلس النواب

راشــد  النــواب  لمجلــس  العــام  األميــن  أعلــن 
بونجمــة، عن التوّجه إلطالق حزمة من البرامج 
العمــل  إثــراء  بهــدف  التطويريــة،  والفعاليــات 
البرلمانــي، ورفــع مســتوى الكفــاءة واإلمكانيات 
لــدى منتســبي األمانــة العامــة بالمجلــس، مؤكًدا 
حــرص األمانــة العامــة، وبنــاًء علــى توجيهــاٍت 
مــن رئيــس مجلس النواب علــى تطوير البرامج 
الهادفة لمساندة النواب من القيام بدورهم على 

أكمل وجه.
وذكــر أن مركــز الدراســات والتدريــب البرلمانــي 
التابــع لألمانــة العامــة، ســيعقد ورشــة عمل يوم 
2019م(، ألصحــاب  فبرايــر   24( المقبــل  األحــد 
الســعادة النــواب، حــول “االســتجواب البرلماني 
في ظل الدســتور والالئحــة الداخلية للمجلس”، 
وتبيــان التعاطــي األمثل مــع األدوات البرلمانية 
وفــق اللوائــح والقوانيــن، وبمــا يثــري العمل في 

مجال التشريع والرقابة.
حرصــت  العامــة  األمانــة  أن  إلــى  وأشــار 
والخبــراء  الخبــرة،  بيــوت  مــع  التعــاون  علــى 
واالستشــاريين والمدربيــن مــن داخــل وخــارج 
البحرين، والمختصين في مجال تنمية القدرات 
واإلمكانيــات لتقديــم البرامج التطويرية، ســعًيا 
لتحقيــق أداء متكامل في تنفيذ االســتراتيجية 
دشــنتها  والتــي   ،2019-2022 لألعــوام  العامــة 

األمانة العامة بالمجلس مطلع الفصل التشريعي 
الحالــي، والتــي تتضمــن أهداًفــا تنمويــة شــاملة 
الديمقراطيــة  الــرؤى  مــع  تتســق  ومســتدامة، 
للبحريــن، وتتماشــى مــع طموحــات وتطلعــات 
المشــروع اإلصالحــي لصاحــب الجاللــة الملــك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكــد األميــن العــام أن األمانــة العامــة ال تدخــر 
واالســتراتيجيات  الخطــط  وضــع  فــي  جهــًدا 
الرامية لتطوير العمل البرلماني، وإثراء التجربة 
الديمقراطيــة فــي البحرين، بمــا يلبي طموحات 
المســؤولية  شــرف  حملــوا  الــذي  المواطنيــن 
فــي  والفاعلــة  الكبيــرة  مشــاركتهم  خــالل  مــن 

االنتخابات النيابية والبلدية الماضية.

برامج لمساندة أدوار النواب التشريعية

قال المحامي سالم غميض إن المحكمة الكبرى الجنائية )بصفتها االستئنافية( 
ألغــت عقوبــة الحبــس لمــدة 6 أشــهر الصــادرة علــى رجــل أعمال كان قــد أدين 
المطوريــن  أحــد  دينــار، لصالــح  بإصــدار شــيكات دون رصيــد قيمتهــا 5100 
العقارييــن نظيــر عقــد اســتئجار أرض صناعية لمدة 23 عامــا، والتي لم يتمكن 
موكلــه مــن االنتفــاع بهــا إال بعد إصدار الترخيص بشــأنها بعد مرور 3 ســنوات 

من توقيع عقد اإليجار.

وأوضح غميض أن موكله اســتأجر قطعة 
أرض صناعيــة من شــركة تطويــر عقاري؛ 
بغــرض بنائهــا ألغــراض صناعيــة بإيجــار 
شــهري مقــداره 850 دينــارا للقطعة وذلك 
لمــدة 23 ســنة، وتــم االتفــاق علــى منحــه 
الســتخراج  أشــهر   3 لمــدة  ســماح  فتــرة 
شــيكات  بتحريــر  وقــام  البنــاء،  رخــص 
مقدمــا، وعلــى أن يتــم ســداد اإليجــارات 
الخدمــات  كامــل  علــى  الحصــول  بعــد 

للمبنى.
ولفــت إلى أن التراخيــص لم تصدر للبناء 
بســبب مشــكلة تخــص المؤجــر -الشــركة 
المجنــي عليهــا- وتــم حــل المشــكلة بعــد 

انقضاء قرابة 3 سنوات من توقيع العقد، 
وطلب موكله حينها عدم صرف الشيكات 
واســترجاعها، وهو ما وافق عليه المؤجر 
وتعهــد ببــدء الصــرف حيــن يتــم توصيل 
األراضــي،  لجميــع  والخدمــات  الكهربــاء 
وهــو مــا لــم يحصــل، إذ لــم يتــم توصيــل 
يســترجع  ولــم  والمــاء  كهربــاء  خدمــات 
موكله تلك الشــيكات بحســب االتفاق مع 
المجنــي عليهــا، والتــي تقدمــت  الشــركة 
قيمتهــا  شــيكات   6 بعــدد  ضــده  ببــالغ 

اإلجمالية 5100 دينار، أدين على إثرها.
موكلــه  أحالــت  العامــة  النيابــة  وكانــت 
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنــه فــي غضــون 

بســوء  أعطــى  و2017،   2016 عامــي 
نيــة الشــيكات المبينــة الوصــف والقيمــة 
علــى  والمســحوبين  للمســتفيد  بــاألوراق 
أحــد البنــوك المحلية، وعند حلــول موعد 
الصــرف تبيــن عــدم وجــود رصيــد كاف 

قائم وقابل للتصرف فيهم.
وأشــار إلــى أنــه دفــع أمــام المحكمــة بــأن 
الشــيكات أعطيــت علــى ســبيل الضمــان 
لمقابــل انتفــاع موكله بــاألرض محل عقد 

اإليجــار، والتــي تســتحق بمجــرد توصيل 
الخدمــات العامــة لألرض المســتأجرة من 
جانب المستأنف وهو ما لم يحدث، مبينا 
أن المبالغ محل الشيكات قد انتفى سببها 
بعدم انتفاع المستأنف باألرض محل عقد 

اإليجار سند التداعي.
ودفع أيضا بالخطأ في تطبيق نص المادة 
الجنائيــة،  اإلجــراءات  قانــون  مــن   )18(
والتــي تنــص علــى أنــه )تنقضــي الدعــوى 
الجنائية في الجنايات بمضي 10 سنوات 
وفــي  ســنوات،   3 بمضــي  الجنــح  وفــي 
المخالفات بمضي ســنة واحدة، وذلك من 
يــوم وقــوع الجريمة، ما لــم ينص القانون 
تاريــخ  أن  ولكــون  ذلــك(،  خــالف  علــى 
 2013 يونيــو   15 فــي  الشــيكات  تحريــر 
وأن ممثــل الشــركة تقــدم بالبــالغ بتاريخ 
14 أغســطس 2017، أي بعد انقضاء مدة 
أكثــر مــن 3 ســنوات علــى واقعــة إصــدار 
جريمــة  بموجبهــا  تقــع  التــي  الشــيكات 

الشيكات من دون رصيد.

سالم غميض

راشد بونجمة

عامــا  23 صناعيــة  أرض  اســتئجار  عقــد  نظيــر  دينــار   5100 قيمتهــا 

إلغاء حبس رجل أعمال بتهمة شيكات دون رصيد

المؤبد آلسيوي جلب “هيروين” موحيا أنه حليب مجفف
ــه ــاجـ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــت أنـ ــ ــب ــ ــة مـــــؤثـــــرة ث ــيـ ــبـ ــب أقــــــــــراص طـ ــ ــل ــ ــة مـــــن ج ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ بـــــرأتـــــه الـ

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى متهما آسيويا بجلب كمية من مخدر الهيروين، 
حاول تهريبها وكأنها حليب مجفف بالسجن المؤبد مع األمر بتغريمه مبلغ 5000 دينار، 
وبمصادرة المضبوطات فضا عن إبعاده نهائيا عن الباد عقب تنفيذ العقوبة المقضي 

بها، فيما برأته من تهمة جلب أقراص طبية مؤثرة عقليا ثبت أنها عاج خاص به.

وتشير التفاصيل إلى أن إدارة مكافحة المخدرات 
جمــارك،  ضابــط  جانــب  مــن  معلومــات  وردتهــا 
مفادها أن عامال آسيويا يعمل على تهريب المواد 
المخــدرة واإلتجــار فيهــا، وأنــه يقضــي إجازة في 

بــالده وأنــه متوقــع وصولــه المملكــة قريبــا، فتــم 
الترتيب لضبطه والقبض عليه متلبسا.

وأفــاد ضابــط الجمــارك أنه ترقب وصــول المتهم، 
إذ تــم االشــتباه فيــه كــون أن عالمــات االرتبــاك 

أمتعتــه  اســتالمه  عمليــة  أثنــاء  عليــه  واضحــة 
الشــخصية، وبمجــرد أن توجــه إليــه أحــد أفــراد 
الشــرطة ظهــرت عليــه حــال االرتيــاب والربكــة، 
فتــم تحويلــه للمســار األحمر؛ للتدقيــق في عملية 

تفتيشه وأمتعته.
وبالفعــل تــم العثــور في طيــات مالبســه بحقيبته 
أخــرى علــى  بمــادة  مــادة صلبــة مخلوطــة  علــى 
شــكل حليب مجفف، فاشــتبه الضابــط بأنها مواد 
مخــدرة، وبعد إحالتها للمختبر الجنائي ثبت فعال 

أنهــا تحتــوي علــى مــادة الهيرويــن المخــدرة، كما 
تــم العثــور على عدد 700 قرص طبي، اتضح بعد 

محاكمته أنها أقراص عالج خاصة به.
ودانته المحكمة على اعتبار أنه في غضون العام 
2018، أوال: جلــب بقصــد اإلتجــار مــواد مخــدرة 
ومؤثــرة عقليــا فــي غيــر األحــوال المرخــص بهــا 

قانونا.
ثانيــا: حــاز وأحرز بقصــد التعاطي المؤثــر العقلي 

المضبوط في غير األحوال المصرح بها قانونا.

07 local@albiladpress.com

عباس إبراهيم

Û  كما هي العادة، تخرج لنا الكثير من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية
والتأمينيــة بيــن الحين واآلخر ببيانات ختامية تعلن بها عن أرباح صافية 

تقدر بماليين الدنانير.
Û  ،هــذه النجاحــات لــم يقــدر لها أن تكــون، إال بتوفيق من هللا عــز وجل أوال

وبدعــم حكومــة البحرين ثانيا، والذي حول القطاع الخاص لوجهة جاذبة 
للبحرينيين، والمستثمرين األجانب على حد سواء.

Û  وفــي ســياق هذا النهــج الحكيم، والذي يترجم باســتمرار على مســتويات
التشــريع، والتســهيالت الجمركيــة، ومرونــة قوانيــن االســتثمار وغيرهــا، 
تصــدرت البحريــن المرتبة العاشــرة عالميا من حيث الحريــة االقتصادية، 

رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها من الداخل والخارج.
Û  ولذلك، نجحت الحكومة في استقطاب قرابة 105 آالف مواطن، يعملون

فــي النشــاطات االقتصاديــة الخاصة، مقابــل 60 ألف يعملــون في القطاع 
الحكومــي، وهــو رقــم آخــذ بالتــآكل بعد إقــرار الحــزم الحكوميــة األخيرة 

لترشيد النفقات والمصاريف.
Û  بالمقابــل، تتلــكأ الكثيــر مــن هــذه المؤسســات والشــركات بتقديــم واجبهــا

االجتماعــي للبلــد، وفــي رد لمــن أوجــد أرباحهــا، ونجاحاتهــا، والخير الذي 
تتمــرغ فيــه، يســتثنى مــن ذلــك بعــض المؤسســات والعوائــل التجاريــة 

المعروفة بعمل الخير، وفي التسابق إليه.
Û  فــي الــدول المتحضــرة، تبــادر الشــركات ذات الربحيــة العاليــة، في خدمة

فــي  تســارع  مــن  ومنهــا  نفســها،  الدولــة  مــن  أكثــر  والمواطــن  المجتمــع 
بنــاء المــدارس الحديثــة )مجانيــة التعليــم(، ومنهــا مــن تبنــي الحدائــق، 
والمستشــفيات والطرق والمشــاريع السكنية الكبرى، كرد للجميل، دون أن 
تنتظــر التوجيــه والمناشــدة من أحــد، بثقافة حياة، ونهــج، نأمل أن يكون 

للبحرين نصيب وافر منه، والبحرين تستاهل.

متى تردون 
الجميل؟
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@albiladpress.com
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للنشــر  الصبــاح  ســعاد  دار  أعلنــت 
والتوزيــع اســتمرار تلقــي النصوص 
الشــيخ  جوائــز  فــي  المشــاركة 
عبــدهللا مبــارك وســعاد الصباح في 
المسابقات بفرعيها العلمي واألدبي، 
والتــي تقدمهــا ســعاد الصبــاح عبــر 
دار النشــر منذ الثمانينات من القرن 
الكّتــاب  تشــجيع  بهــدف  الماضــي 
المبدعيــن من الشــباب العربي.على 

أن آخــر موعــد لتلقــي المشــاركات 
ليبــدأ  المقبــل  ســبتمبر  شــهر  هــو 
بعدها عرض المشاركات على لجان 

التحكيم في الفروع المختلفة.
وقد ضمت المســابقات أربعة فروع 
فــي جائــزة عبــدهللا مبــارك الصباح 
فــروع  وأربعــة  العلمــي،  لإلبــداع 
الصبــاح  ســعاد  جائــزة  فــي  أخــرى 

لإلبداع الفكري واألدبي.

ضمن سعيها الدؤوب لفتح آفاق التواصل الثقافّية ومد جسور التعاون مع نظرائها 
في دول الخليج العربي، وتأكيًدا على أهمية الحضور في المشهد الثقافي اإلقليمي، 
تشارك هيئة البحرين للثقافة واآلثار في الدورة الرابعة والعشرين لمعرض مسقط 

الدولّي للكتاب التي تمتد خالل الفترة من 21 فبراير إلى 2 مارس المقبل.

وتحضــر مملكــة البحريــن عبــر جنــاح 
فــي  واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  هيئــة 
للكتــاب  الدولــي  مســقط  معــرض 
24، الــذي تعــرض مــن خاللــه أحــدث 
إصــدارات الهيئة المطبوعة، باإلضافة 
إلى إصدارات مشــروع نقــل المعارف، 

المطبوعــات  الكتــب  مــن  ومجموعــة 
األدب،  موضوعــات  تتنــاول  التــي 
الفــن،  التــراث،  اآلثــار،  التاريــخ، 

والثقافة.
تحــل  البريمــي  محافظــة  أن  يذكــر 

كضيف شرف الدورة )24( للمعرض.

انتهــى الفنــان والباحــث ابراهيــم راشــد الدوســري من تأليــف كتاب جديد هــو االول من 
نوعه في الوطن العربي بعنوان البحرين في زمن جمال عبدالناصر وذلك بمناسبة مرور 

مئة عام على والدته وثمان واربعين عاما على وفاته.

شــخصية  علــى  الضــوء  الكتــاب  ويســلط 
الراحــل جمــال عبدالناصــر ودوره  الزعيــم 
الكبيــر فــي دعــم حــركات النضــال العربــي 
ودحــر  واالســتقالل  الحريــة  تحقيــق  فــي 
المستعمرين كافة الدول العربية ومن بينها 
البحرين حيث كان داعما ومســاندا لشــعب 
البحرين لنيل اســتقالله ممثــال في قيادات 
الخمســينات  فــي  الوطنــي  االتحــاد  هيئــة 
الجيــش  دعــم  فــي  البحريــن  شــعب  ودور 
المصري في حروبه مع اسرائيل ومن بينها 
العدوان الثالثي على مصر وحرب حزيران 
الضــوء  الكتــاب  يســلط  كمــا  1967م  عــام 
فــي  البحرينيــة  المصريــة  العالقــات  علــى 
شــتى المجــاالت منهــا التعليميــة والثقافية 
حيث اســهمت البعثــات التعليمية المصرية 
والمناهــج الدراســية في تطــور التعليم في 
المصريــة  الجامعــات  واســتقبال  البحريــن 
للطلبــة البحرينييــن للدراســة فــي مختلــف 

كلياتها ويطرح الكتاب تطور العالقات بين 
مملكــة البحريــن وجمهوريــة مصــر العربية 
فــي العصــر الحديث ويشــتمل الكتاب على 
10 فصول من بينها فصل بعنوان: شهادات 
وذكريــات حيــث بلغــت الشــهادات باقــالم 
55 شــخصية مــن ادبــاء وفنانيــن وكتــاب 

ومثقفين من البحرين.

مسابقات سعاد الصباح
“الثقافة” تشارك في “مسقط للكتاب”

البحرين في زمن جمال عبدالناصر

أحسن المعرفة معرفتك 
لنفسك وأحسن األدب 

وقوفك عند حدك.

طه حسين

شــارك الناقــد البحرينــي القديــر يوســف الحمــدان في نــدوة المســرح الخليجي 
والمــوروث الشــعبي وذلــك ضمن فعاليات مهرجان الشــارقة للمســرح الخليجي 
فــي دورتــه الثالثــة التــي اختتمت قبل ايــام، حيث قدم الحمــدان ورقة بعنوان 
“المسرح الخليجي والموروث الشعبي.. رؤى واتجاهات واستشراقات”، وفيما 

يلي تنشر “البالد” ابرز ما جاء في الورقة:

يقول الحمدان: ظل المسرح الخليجي 
القــرن  ســبعينيات  منــذ  عــام  بشــكل 
الماضــي وحتــى منتصف التســعينيات 
منــه، أســيرا للموروث الشــعبي األدائي 
والحكائــي بمضمونــه وشــكله المعهــود 
والمتعــارف عليه بوصفــه المادة الخام 
التــي يتكــئ عليهــا هــذا المســرح فــي 
معالجاتــه الدرامية فــي أغلب عروضه 
المســرحية، والتــي يجــد ضالتــه فيهــا 
للتعبيــر عــن مواقفــه الفكريــة ورؤيتــه 

الفنية.
العــروض  هــذه  أغلــب  حملــت  وقــد 
فحــوى  خاللهــا  مــن  تــدرك  عناويــن 
المعالجــة الدراميــة ونتائجيتهــا اللتين 
اتــكأ عليهــا المخرجون لهــذه العروض، 
مثــل »تــوب تــوب يــا بحــر«، »الغــواص 
»الوريــث  يامــال«،  »أوه  واليريــور«، 
واللؤلــؤ«، »آه يابحــر«، »البــوم«، و” بنــت 
النوخذا “ و” نواخذة الفريج “ وغيرها، 
وكلها عروض مسرحية تحتفي بالبحر 

والغوص وظلم النواخذة للغاصة 
أســرى  الزمــن  هــذا  مخرجــو  وظــل 
هــذا  عنــد  تقــف  ضيقــة،  أيدلوجيــا 
بوصفــه  فنونــه،  بمختلــف  المــوروث 
فــن المقهوريــن اجتماعيــا، حتــى وإن 
وأشــكال  ومضاميــن  معانــي  تكــررت 
قضاياه في أغلبها، إال ندرة منهم تمكن 
مــن أن يولــي هــذا الفــن ويمنحــه دفق 
ورؤيتــه  الطويلــة  المســرحية  خبرتــه 

الباحثة في هذا المجال.
وعلــى إثر هذا االهتمام الخاص بحياة 
الخليجــي  المســرح  تجاهــل  البحــر، 
مجتمعــات  فــي  الدراميــة  الحيــاة 
األرياف والمجتمعات اللصيقة بالحياة 
الحديثــة فــي المــدن خاصــة، وأصبــح 
أشــبه  التجاهــل  هــذا  بســبب  المســرح 
بالمــوروث الخام الذي ال يختلف كثيرا 

عن الموروث الموظف فيه مسرحيا. 
ومــع انطالقــة المهرجانات المســرحية 
الدوليــة فــي وطننــا العربــي وتحديــدا 
فــي قرطاج تونــس وتجريبي القاهرة، 
فــي نهايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي، 
والطليعيــة  األهليــة  الفــرق  وانفتــاح 
فيهــا،  والمشــاركة  عليهــا  الخليجيــة 
تغيــرت الكثيــر مــن الــرؤى المســرحية 

للمــوروث  ومشاكســتها  قرائتهــا  فــي 
مــع  خاصــة  بلدانهــا،  فــي  الشــعبي 
المســرحيين  المخرجيــن  بعــض  توفــر 
الخليجيــن على ورش مســرحية تعنى 
وكيفيــة  الشــعبي  المــوروث  بقــراءة 
المســرحية،  العــروض  فــي  توظيفــه 
يتصــدى لهــا أســاتذة باحثون فــي هذا 
حداثيــة  بــرؤى  ومعضــدون  الشــأن، 
وجديــدة تفتــح آفاقــا واســعة لتعاطي 
هــذا المــوروث وبنــاء رؤى جديــدة من 
داخل بناه وتضاعيفه التراثية والفنية 

الدقيقة.
هــذه  “تتعضــد  الحمــدان  ويضيــف 
الــرؤى بتقاطعاتهــا الفكريــة والخْلقية، 
والفكــر  الثقافــة  ســلطان  بتدشــين 
والمســرح الدكتــور الشــيخ ســلطان بن 
محمد القاســمي عضو المجلس األعلى 
التحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة 
حاكــم الشــارقة، راعــي وداعــم الوهــج 
المســرحي الخــالق فــي عالمنــا العربي 
واإلسالمي، تدشينه لمهرجان الشارقة 
للمسرح الخليجي، هذا المهرجان الذي 
والورشــية،  الفكريــة  ملتقياتــه  هيــأت 
مســاحات ومناخــات خصبة الســتثمار 
موروثاتهــم  الخليجييــن  المســرحيين 
الشــعبية ومحاورتها برؤى جديدة من 
شــأنها أن تطــرق أبوابــا عــدة، ناضجــة 
وفاعلة ومشاكســة، في أفضية الهوية 
ومــدى انفتاحهــا علــى هويــات أخــرى 
الكونيــة، ولعلنــا لمســنا  فــي خارطتنــا 
ذلــك االنفتــاح فــي تجــارب مســرحية 
خليجية وجدت وحظيت بمن يتحاور 
معهــا من الباحثين والنقــاد والمنظرين 
الخارطــة،  هــذه  فــي  المســرحيين 
بوصفهــا أفقــا جديــدا وتيــارا حداثويــا 
يــوازي في أهميته الكثير من التيارات 

واآلفاق في عالمنا المسرحي 
المــدرك  االهتمــام  هــذا  مــن  وانطالقــا 
موروثنــا  قــراءة  ألهميــة  والواعــي 
الشــعبي فــي مســرحنا الخليجــي، ال بد 
وأن أشيد بالجهد الفاحص والشاخص 
المشــرفة  اللجنــة  بــه  الــذي اضطلعــت 
علــى النــدوات الفكريــة فــي مهرجــان 
فــي  المســرحي،  الخليجــي  الشــارقة 
اختيارهــا محــاور حيوية وعلى تماس 

ســاخن ومؤجــج مــع موروثنا الشــعبي 
تحفــز  دراميــة  بعناصــر  يكتنــز  الــذي 
الرؤية والمخيلة على اكتشاف مناطق 
مســرحنا  عالــم  فــي  مهمــة  وتخــوم 
الخليجــي، قّل الوقوف عندها مليا، بل 
ربما أوشك أن يطمر التجاهل وجودها 

وهويتها. 
بــد  ال  البحثيــة،  الســانحة  هــذه  وفــي 
ملهمنــا  لعبــه  الــذي  الــدور  أثمــن  وأن 
المســرح  دروب  نحــو  وبوصلتنــا 
النوعــي وتعــدد روافدهــا واشــتباكاتها 
والفنــي،  االجتماعــي  موروثنــا  مــع 
ومحــاورة المســكوت عنــه فيــه ومــدى 

إثــراءه لهــذا المــوروث برؤيتــه الثاقبة 
وفكره العميق، الدكتور الشيخ سلطان 
مــن  العديــد  أنتــج  الــذي  القاســمي، 
التاريــخ  مــع  تتنــاص  التــي  النصــوص 
مــع  وتتحــاور  اإلســالمي  العربــي 
موروثاتــه وتحفر معرفيا فــي أعماقه، 
ومــن بينهــا )عــودة هوالكــو( و)الحجــر 
األســود( و)شمشــون الجبار( و)النمرود( 
و)اإلســكندر األكبر( و)داعش والغبراء( 
بفنــون  واحتفــت  اســتثمرت  التــي 
الصحــراء مضمونــا وفضــاء مســرحيا، 
ففــي صحــراء الكهيف بالشــارقة، كنت 
فــي مــدى الدهشــة والذهــول والحيرة 

والتســاؤالت، حيــث )داعــش والغبراء( 
وطننــا  فــي  المســرح  حكيــم  لمؤلفهــا 
بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  العربــي 
محمــد القاســمي حاكم شــارقة الثقافة 
المســتنيرة والفكر الخالق في خليجنا 
ووطننــا العربييــن، ولمخرجهــا الفنــان 
المغايــر  المبــدع  العربــي  اإلماراتــي 
واآلسر محمد العامري، التي افتتح بها 
مهرجان الشــارقة للمســرح الصحراوي 

الثاني.
ويستطرد الحمدان في ورقته..

وانطالقــا من هــذه الفاتحة المشــهدية 
فــي هــذا المحــور، ســأقف علــى بعــض 

التجــارب المســرحية الخليجيــة التــي 
جديــدة  رؤيــة  تشــكيل  فــي  أســهمت 

وباحثة لموروثنا الشعبي األدائي.
ويتعرش الكاتب المســرحي اإلماراتي 
إســماعيل عبــدهللا الــذي اســتلهم فكــر 
ورؤيتــه  القاســمي  الشــيخ  الدكتــور 
للتاريــخ والتــراث، قمــة هــذه التجارب 
التــي  المســرحية  أعمالــه  أغلــب  فــي 
ألفهــا للمســرح وأصبحــت مثــار اهتمام 
مخرجيــن كثر في مســرحنا الخليجي، 
ليصبــح الكاتــب األول الــذي يســتهوي 
الخليجــي  مســرحنا  فــي  المخرجــون 
تقديم أعمال مسرحية من تأليفه، ذلك 
أنــه كتب المــوروث الشــعبي الخليجي 
برؤيــة جديدة ومغايــرة عن من تناوله 
كتابــة قبلــه مــن المؤلفين المســرحيين 

الخليجيين 
محمــد  المبــدع  والمخــرج  الفنــان 
العامــري الــذي أشــعل مــوروث النــص 
برؤيته الحداثية المشاكســة والخالقة 
لنصوص إسماعيل عبدهللا، وتمكن من 
خلــق لغــة كوريغرافية تنبثــق من رحم 

الموروث الشعبي.
كذلــك المخرج الكويتــي عبدهللا العابر 
الــذي تصــدى لمســرحية “ البوشــية “، 
عبــدهللا  البحرينــي  المخــرج  ويعتبــر 
ســويد، أحــد أهــم من تصــدى لنصوص 
إسماعيل عبدهللا في البحرين، خاصة 
فــي نصــه “ مجاريــح “ القريــب الفكــرة 

نسبيا من نص” البوشية”.

الحمدان: المسرح الخليجي تجاهل مجتمعات األرياف
ــي ــبـ ــعـ ــشـ ــي والـــــــــمـــــــــوروث الـ ــ ــج ــ ــي ــ ــل ــ ــخ ــ فــــــي نــــــــــدوة الـــــمـــــســـــرح ال

جانب من الندوة
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المنامة تحتاج مجمعا 
طبيا جديدا

أكثــر من 60 عاما على إنشــاء مجمع الســلمانية الطبي فــي العاصمة المنامة وهو 
واحــد مــن أقدم المرافق الحكومية الحيوية بالمحافظة، واليوم هذا المستشــفى 
الــذي تــم تأسيســه فــي عــام 1958 ومــا يقدمــه مــن رعايــة صحيــة فــي جميــع 
التخصصات الطبية لكل المرضى في البحرين لم يعد بمقدوره استيعاب األعداد 

الضخمة من المرضى والمراجعين والزوار.
مــن خــال زيــارة واحــدة لهــذا المجمــع الطبــي يكتشــف المريــض أو الزائــر مــدى 
االزدحام الشديد واألمواج البشرية “اللي تنجل عليه من كل صوب وناحية” بدءا 
من االزدحام المروري الكبير عند المداخل الرئيسية المؤدية للمجمع، وصوال إلى 
صعوبــة الحصــول على موقف للســيارات “وتطلع روح الواحــد لين يحصل فجه” 
لكي يركن فيها مركبته، مرورا بقســم الطوارئ المكتظ دائما بالمرضى، خصوصا 
مــن مصابي حــوادث الطرق والحاالت المرضية المســتعصية، والنقص الحاد في 
عــدد األســرة، مــع أخذنا فــي االعتبار كبار الســن والحــاالت الخطــرة المحولة من 
المراكــز الصحيــة، ولكم أن تتصــوروا حجم الضغط اليومي علــى الكوادر الطبية 
والتمريضيــة مــا ينتــج حالــة مــن العصبية بيــن الجميــع، ونحن هنا ال نلــوم طرفا 
دون آخــر فالــكل “مربــوش” وصــوال لألجنحة وعــدم توافر الغــرف الخاصة فيها، 

كذلــك االنتظــار الطويــل في قاعــة الصيدلية العامــة لصرف األدويــة وغيرها من 
األمــور األخــرى المهمــة كأزمــة مواعيد العيــادات الخارجيــة التي تمتــد في كثير 
مــن األحيــان إلى شــهور كــي يســتطيع المريض الدخــول على الطبيــب المختص 
لتشــخيص حالتــه المرضيــة مــع ذلك وحتــى في يوم موعــده هذا عليــه االنتظار 
لســاعات طويلــة ليأتــي دوره، بعــد ذلــك يبدأ مشــوار حجــز موعد إجــراء العملية 
الجراحية التي عادة تأخذ شــهورا وأحيانا ســنوات إلجرائها، ما يســبب حالة من 

التذمر “والتحندي والتحلطم” بين المرضى.
وعلى الرغم من التوســع الذي طرأ على المجمع في بعض أقســامه حديثا، إال أن 
“الماي زايد على لطحين” في ظل ازدياد الكثافة السكانية في البحرين خصوصا 
في الســنوات األخيرة، ومن الضروري العمل على إنشــاء مجمع طبي عام جديد 
فــي ضواحــي العاصمــة المنامــة كــي يخفــف الضغــط الرهيــب علــى “الســلمانية”، 
وذلك تماشــيا مع المنظومة الصحية في البحرين والجهود التي تقوم بها الدولة 
والحكومة معا في تطوير الصحة العامة بشــكل مســتدام وإعطائها األولوية في 
التنمية والتيســير على الناس بتوفير المزيد من المشــافي الحكومية الكبيرة في 

كل أصقاع المملكة. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

tariq@cogir.org 

مؤامرة الربيع العربي... 
سقوط الطورانيين بمصر

كانــت مؤامــرة القــرن – التــي ســميت بالربيــع العربــي - أقســى محنــة يمــر بهــا العالــم والمجتمــع 
العربي اإلسامي طوال تاريخه، بعد سقوط هذا المجتمع العربي المسلم تحت نيران االحتال 
الطورانــي النتــن، والــذي دمر األمة العربية اإلســامية، وأجهض كل طاقات وإمكانيات اإلنســان 
العربــي المســلم باالســتمرار بالمســاهمة فــي بنــاء الحضــارة اإلنســانية وبمجاالت الطــب والفلك 

والكيمياء... إلخ.
كان االحتــال الطورانــي للبــاد العربيــة اإلســامية، والــذي اصطلــح علــى تســميته بالخافــة 
اإلســامية لدى الخونة والمتآمرين، ضربة قاســية أنهت كل جهد وتقدم وتطور لإلنسان العربي 
المســلم، فمنذ االحتال الطوراني حتى انتهائه، لم يشــهد العالم العربي اإلســامي بروز أي عالم 
بالطــب والفيزيــاء والكيميــاء والفلــك والرياضيــات وبقية العلوم، بســبب السياســة القذرة التي 
اتبعها الســاطين الطورانيون ضد اإلنســان العربي المســلم، وهي منع أي تطور وتقدم وازدهار 
للعالــم والمجتمــع العربــي اإلســامي، حتــى يبقــى ضعيفا ال حــول وال قوة له، من أجل اســتمرار 
كذبتهــم التــي اســتندوا بها على احتالنا، وهي أن العالــم والمجتمع العربي ضعيف وأن الخافة 
اإلسامية، باألصح االحتال الطوراني القذر، هي التي ستحمي حدود األمة العربية اإلسامية.
وقــد مــن هللا علينــا بدول الخليــج بعائات حاكمة، حاولــت تعويض هذه البقعــة الجغرافية مما 
فاتها خال الـ500 عام التي وقعت فيها تحت االحتال الطوراني، وشاهدنا دول الخليج كيف 

تطورت وازدهرت بعد أن تم طرد الطورانيين من بقعتها الجغرافية.

ثــم دغــدغ الشــيطان مشــاعر الطورانيين من جديد، مقاســما إياهم أن اإلنســان العربي المســلم، 
يشــتاق لعــودة الخافــة اإلســامية مــن جديــد إلــى أرضــه، ووجــد هــؤالء الطورانيــون ضالتهم 
بمؤامرة الربيع العربي، كمفتاح يدخلون به عبر البوابة العربية وهي مصر، وقد رأينا كيف دعم 
الطورانيــون عبيدهــم وعماءهــم “اإلخوان المســلمين” فــي مصر، قبل ثــورة الثاثين من يوليو 
وبعدهــا، ورأينــا كيف أخــذ الغرور زعيمهم المنافق الطوراني، وهو يصــرخ بكل غرور وغباء بأن 
عاقــات مصــر وباده ســتكون أقوى وأقوى من قبل، ورأينا كيف أخــذ الغرور عبيد الطورانيين 
“اإلخوان”، عند اســتام المعتوه مرســي دفة الحكم، وتهديدهم الســعودية واإلمارات بأن الدور 
قادم عليهم، ورأينا كيف قام هؤالء اإلخوان بنسب نجاح هذه المؤامرة المسماة بالربيع العربي 
إلى المنافق الطوراني، ورأينا كيف كانت تسير الباد ناحية إشراك الطورانيين بإدارتها بطريق 

غير مباشر طبعا.
لكــن إن كانــت هنــاك دولــة كقطر جعلت المنافــق الطوراني يعتقد غرورا أنــه يملك مفاتيح الحل 
والربــط، فــإن هنــاك دوال كاإلمــارات والســعودية ومصر قــادرة على جعله نكرة ال يســتطيع فعل 
شــيء. وإن كانــت هنــاك شــريحة عميلــة وخائنة كاإلخــوان المســلمين، فإن هناك شــرائح عربية 
تربت على العزة والشــرف، وإن كانت أحام الربيع العربي والمنافق الطوراني فرحت بســقوط 
مصــر فــي براثــن اإلخــوان، فــإن مصــر بقيــت وســتبقى عصيــة علــى مــن يحــاول المســاس بهــا. 

وللحديث بقية.

د. طارق آل شيخان

للغة أهمية كبرى لألمم والشعوب، فهي من المقومات الجوهرية للهوية الوطنية القومية، 
ووســيلة لاندمــاج االجتماعــي والتعليــم والتنميــة، وركيــزة أساســية لاتصــال بيــن األمة 
وشــعبها، وبين أفراد المجتمع، وباللغة ُتحفظ التقاليد والعادات والتراث، وبها يتم التعبير 
والتفكيــر، وتعددهــا الكونــي ُيضيــف ألقــا للتنــوع الثقافــي العالمــي المبنــي علــى التفاهــم 
والتسامح والحوار، وألهمية اللغة ودورها اإلنساني والثقافي واالجتماعي ولتعزيز التعدد 
اللغوي ارتأت منظمة اليونسكو في 17 نوفمبر 1999م أن يكون هناك يوم عالمي للغة األم 
وأقرتــه األمــم المتحــدة فــي 2008م، وتــم تحديد يــوم 21 فبراير من كل عــام ليكون يوًما 

عالمًيا للغة األم.
إن اللغة ســلوك إنســاني ونبض حي للتفاهم والتخاطب ووســيلة للتواصل بين الجماعات 
اإلنســانية، وتقتــرن أهميــة اللغة أكثر في التعليم، والتعليم بلغة األم واألرض ُيســاعد على 
الفهــم أكثر الســيما في ِســن التعليم الُمبكــر، فلغة األم تغرس المعــارف والثقافات الوطنية 
في عقول أبنائها بطريقة ُمســتدامة، وبحروفها ترســم المجتمعات آمالها وأمانيها، وتكتب 
تاريخهــا وُتــدّون ثمــرات نتاجهــا في السياســة والفنــون واآلداب واالقتصــاد وفي مختلف 
مناحي الحياة، لذا، فإن اللغة األم ليست فقط مجموعة من األلفاظ والحروف الجامدة، بل 
هي أحاسيس ومشاعر ونوازع كامنة، وأفكار وميول حية تؤلف أسرة واحدة بين أهلها.

إن فــي تنــوع اللغــات وتعددهــا - ليس اختاًفــا - بقدر ما هو اتحاد يؤكد قدرة البشــر على 
التآلف والتعاون والحياة مًعا بنبض واحد.

لقد تعرضت الكثير من اللغات البشــرية للضياع واالندثار بســبب ما تعرضت له من إهمال 
وعــدم اهتمــام، وضيــاع أيــة لغــة يعنــي ضيــاع تــراث ثقافــي وآثار فكريــة وعلــوم معرفية 
تنتسب لتلك اللغة الُمندثرة، لذا، فعلى كل أمة أن تهتم بلغتها، ليس لكونها أفضل من لغة 
اآلخرين بل ألن لغتها ُتمثل هويتها وعنوان وجودها، وعلى األمة أن تحسن من َتَعُلم لغتها 
كتابــًة وقــراءًة بجانــب تعلــم جمع مــن اللغات األخرى مــن أجل تحقيــق التعايش مع اآلخر 

ودعم أهداف التنمية الُمستدامة.
وترتبط اللغة العربية باألمة العربية وشــعبها ارتباًطا وثيًقا، فهي أســاس وجودهم ولســان 
تاريخهــم ومــوروث أمتهــم الثقافــي، فعلــى أبنــاء العروبة تعلــم اللغة العربيــة ونطقها على 
وجههــا الصحيــح والمحافظة على قواعدها ليتمكن اإلنســان العربي مــن التحدث بها على 
أحســن وجه، فلغتنا العربية من أجمل اللغات وأفضلها، وبها تفهم تعاليم الدين اإلســامي 

ومعاني القرآن الكريم.

أرجــو أال يؤخــذ رأيــي بصفة شــخصية؛ فالهدف من طرح هــذا الموضوع 
يتلخــص فــي رغبتنــا فــي أن يكــون الوجــه البرلمانــي الحضــاري لمملكــة 
البحريــن بأبهــى صــوره مــا أمكننــا فعل ذلــك، فبغض النظر عــن الجداالت 
التــي قــد تحصــل، ومــا قــد يصل بــه الحال إلــى االنتهــاء بعراك شــديد أو 
مجــرد الّتشــاُتم بيــن المتنازعيــن تحــت قبــب البرلمانــات فــي شــتى بقاع 
العالــم، فإننــا نؤمــن بــأن البحريــن كانت وال تــزال حالة فريدة مــن نوعها، 
اســتنادًا إلــى اإلنســان البحريني الذي اشــتهر وبات مضربــا لألمثال - منذ 

قديم األزل – في دماثة األخاق، وحسن التصرف والتعامل.
قــد تثيــر الطبيعــة اإلنســانية ردود الغضــب الســلبية في بعــض األحايين، 
ولكــن مــن يمثل الشــعب، يحمل على عاتقه أمانة كبيــرة، ال يليق بحاملها 
أن تصــدر منــه أيــة إســاءات لفظيــة أو جســدية ضــد اآلخريــن، بــل علــى 
النائب أن يمثل الشعب بأفضل صورة، وهي مسؤولية كبيرة تتطلب من 
الفــرد حبــس النفــس ومنعها عــن االنفات بــردود األفعال، وهو مــا نتمناه 

ونعهده من نوابنا دائمًا.
كمــا أن العمــل البرلمانــي بأدواتــه وصاحياتــه والئحتــه الداخلية، واضح 
وضــوح الشــمس، فــا داعي لهــدر وقت المجلــس النيابي بإبــداء قانونية 
الممارســات مــن عدمهــا؛ فذلــك ليــس مــن صلــب مهــام النواب تحــت قبة 
البرلمــان، لوجــود جهة يناط بها ضبط قانونية عملية ســير الجلســات وما 

يحدث داخل القاعة.

صراحًة، نستاء مما قد نشاهده في بعض األحيان من ماسنات، واحتماالت  «
نشوب شجارات، وما شابه، في حين أن أي نائب يمكنه إيصال صوته الذي 

يمثل صوت الناس الذين كلفوه بحمل أمانتهم بالطرق الحضارية الكفيلة 
بتحقيق ما يرنو إليه شعب البحرين من حياة كريمة، مستقرة، ومستقبل 

واعد؛ فالصراخ، وما إلى ذلك من تصرفات ُمشابهة ال تمت إلى واقعنا 
البحريني بصلة، ولن تزيد أبدًا شيئًا على موقف أي نائب أو تبدله؛ فمهما 

عا الصوت أعزائي النواب، وامتدت األيادي ــ ال سمح هللا ــ، يبقى الموقف 
واحدًا، واإلنجاز بائنًا.

اليوم العالمي للغة األم

أدبيات البرلمان

عبدعلي الغسرة

علي الصايغ

Ali.alsayegh15
@gmail.com

لقاء مع مسؤول حكومي
لقاء مع مسؤول حكومي هو عنوان المبادرة التي أطلقها مركز االتصال 
الوطنــي، وهــي مبــادرة تهدف إلــى تنــاول الموضوعات التــي تهم الرأي 
العــام بطرحهــا ومناقشــتها خــال لقاء مباشــر بين المســؤول الحكومي 

واإلعاميين وقادة الرأي. 
هــذه المبــادرة تخلــق نوعــا مــن التفاعــل البنــاء بين هــؤالء القــادة وبين 
المسؤول الحكومي وتزيل أسباب التأويل الخاطئ لألمور وسوء الظن 

تجاه قرارات وتصريحات الحكومة.
وتقوم هذه اآللية على عقد حلقة نقاشــية مع مســؤول حكومي يشــارك 
فيهــا قــادة الــرأي واإلعاميــون الذيــن ســيتولون بدورهــم نقــل الصورة 
وشــرحها للجماهيــر دون تزييــف أو تهويــل لرفع مســتوى الوعي لديهم 
وتحصينهــم ضــد الرســائل الســلبية التــي يتلقونهــا مــن خــال مصــادر 

عديدة.
وال شــك أن هــذه الفكــرة ســيكون لهــا أثرهــا اإليجابــي فــي األيــام التــي 
نعيــش فيهــا والتــي لهــا طابــع مختلف تماما عــن ذي قبــل، فنحن نعيش 
اآلن فــي زمــن الشــائعات وحــروب التشــكيك والفتنة والحرب النفســية 
ونشــر اإلحبــاط بيــن الشــعوب كأداة مــن أدوات الحــرب الحديثــة، ففي 

اليوم الواحد تصل إلى المواطن آالف الرسائل التي في ظاهرها الرحمة 
وفي باطنها الخراب، وهو نائم في سريره ال يحتاج ألي جهد للحصول 

عليها. 
ولم يعد بإمكان أية ســلطة أن تمنع وصول هذه الرســائل رغم علمها أن 
الكثيــر جــدا منهــا معــد من قبل جهــات ومنظمــات لها أهداف محســوبة 
ومخططات جهنمية، فالسيطرة على عقول الشباب وتشويه معتقداتهم 
وانتماءاتهــم وضــرب ســيادة الــدول فــي مقتــل ونســف منظومــة القيم 
لدى الشــعوب ونشــر الطائفية أهداف معروفة لدول ومنظمات وأجهزة 
اســتخبارات كثيــرة فــي هــذا الوقــت الــذي نعيش فيــه والذي يــراد فيه 
لــدول معينــة أن تتفتــت وتبنــى مــن جديــد بالشــكل الــذي تريــده هــذه 

المنظمات وهذه األجهزة. 

لذلك فالمواجهة بين المسؤول الحكومي وبين من يتولون  «
التوجيه اإلعالمي والفكري وطرح كل األمور التي تشغل بال 

الجماهير بشفافية تامة أقوى سالح للتصدي للحروب التي تشن 
ليال ونهارا في ميادين ال قبل ألحد بمنعها وهي ميادين وسائل 

التواصل االجتماعي التي أصبحت بحق أدوات حرب خطيرة.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم
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البحرين بالسندات 
األميركية 2018

كشفت البيانات الشهرية للخزانة األميركية عن معدالت استثمارات الدول على 
مســتوى العالم في الســندات األميركية خالل شهر ديسمبر الماضي، والذي يعد 

ختام عام 2018.

خفضــت  فقــد  البيانــات  وبقــراءة 
الســندات  فــي  اســتثماراتها  البحريــن 
األميركيــة خــال شــهر ديســمبر 2018، 

بنســبة وصلت إلى 11.33 %، إلى 720 
مليــون   812 بـــ  مقارنــة  دوالر  مليــون 

دوالر قيمتها في شهر نوفمبر 2018.

اســتقرت أســعار النفــط الجمعــة فــي ظــل ارتفاع مخزونات الخام األميركية ومســتوى قياســي جديــد لإلنتاج، ما يقّوض جهــود منظمة “أوبــك” وحلفاءها في دعم 
األسواق والحد من تخمة المعروض. وتتداول العقود اآلجلة لخام “نايمكس” تسليم أبريل عند 56.98 دوالر للبرميل، كما حافظت العقود اآلجلة لخام “برنت” تسليم 

أبريل فوق مستوى الـ67 دوالًرا عند  67.08 دوالر للبرميل، في تمام الساعة 9:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

معلومــات  إدارة  بيانــات  وأظهــرت 
النفــط  مخزونــات  ارتفــاع  الطاقــة 
علــى  الخامــس  لألســبوع  األميركيــة، 
مســتوياتها  أعلــى  مســجلة  التوالــي 
مليــون   3.7 بنحــو   ،2017 أكتوبــر  مــن 
برميل إلــى 454.5 مليون برميل خال 
األســبوع المنتهــي فــي الخامــس عشــر 
من فبراير، مقابل توقعات أشــارت إلى 

ارتفاع قدره 3.5 مليون برميل.
كمــا زاد اإلنتــاج في الواليــات المتحدة 
إلــى مســتوى قياســي عنــد 12 مليــون 
ــا، هــذا وتترقــب األســواق  برميــل يوميًّ
بيانــات “بيكــر هيوز” التي ســتصدر في 
وقت متأخر، للكشــف عن عدد منصات 

التنقيب األميركية.
وكشــفت إدارة معلومــات الطاقــة عــن 
األميركيــة  النفــط  مخزونــات  ارتفــاع 
 454.5 إلــى  3.7 مليــون برميــل  بنحــو 
مليــون برميل خال األســبوع المنتهي 
فــي الخامس عشــر مــن فبرايــر، مقابل 
توقعــات أشــارت إلى ارتفــاع قدره 3.5 

مليون برميل.
 وتعــد هذه البيانــات أعلى من نظيرتها 

التي أعلن عنها معهد البترول األمريكي 
أمــس األول والتــي أظهرت ارتفاًعا في 

مليــون   1.3 قــدره  النفــط  مخزونــات 
برميل في األسبوع الماضي.

دبي - مباشر

الرياض - أرقام

البحرين: 1.4 % 
التضخم في يناير

ارتفع معدل التضخم في البحرين لشهر 
 ،%  1.4 بنســبة   ،2019 الماضــي  ينايــر 

مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.
وبحســب البيانــات الصــادرة عــن هيئــة 
المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة فإن 
معــدم التضخم صعــد بنحو 1.1 % على 

أساس شهري، مقارنة بديسمبر 2018.
وبلــغ الرقــم القياســي فــي ينايــر 2019، 
نحــو 132.3 نقطــة، مقابــل 130.9 نقطة 

في أواخر 2018.
وكان لمجموعــة المشــروبات الكحوليــة 
والتبــغ النصيب األكبــر من ارتفاع معدل 
التضخم خال شــهر يناير بنسبة 3.4 % 

على أساس شهري.

لندن - رويترز

ارتفــع الذهــب أمس الجمعة مع تعرض الدوالر لضغوط جراء حالة التفاؤل بشــأن 
مباحثات التجارة بين الواليات المتحدة والصين.

لكن إشارات على أن مجلس االحتياطي 
االتحادي )البنــك المركزي األميركي( قد 
يرفــع أســعار الفائــدة مجــدًدا هــذا العــام 
أبقــت األســعار دون أعلــى مســتوى فــي 
عشــرة أشهر الذي بلغته في وقت سابق 

من هذا األسبوع.
وارتفعــت أســعار الذهب فــي التعامات 
دوالر   1325.52 إلــى   %  0.2 الفوريــة 
لألوقية )األونصة( بحلول الساعة 0548 
بتوقيــت جرينتــش. واتجــه المعدن إلى 
التوالــي  علــى  أســبوعية  زيــادة  ثانــي 

بارتفاع بلغ نحو 0.4 % هذا األسبوع.

العقــود  فــي  الذهــب  أســعار  وظلــت 
دوالر   1328.1 عنــد  اآلجلــة  األميركيــة 
لألوقيــة.  واتجــه مؤشــر الــدوالر، الــذي 
يقيس أداء العملة األميركية مقابل سلة 
تضــم ســت عمــات، إلــى التراجــع بنحو 
0.3 % هــذا األســبوع. وقــد يكــون هــذا 

أكبر هبوط أسبوعي للمؤشر في شهر.
األخــرى،  النفيســة  المعــادن  بيــن  ومــن 
ارتفــع الباديــوم 0.3 % إلــى 1472.50 
تجــاوز  المعــدن  وكان  لألوقيــة.  دوالر 
مســتوى 1500 دوالر المهم للمرة األولى 

في العشرين من فبراير. 

التفاؤل بمباحثات التجارة يرفع أسعار الذهب

23 فبراير 2019 السبت
18 جمادى اآلخرة 1440

تشــهد صناعــة الســيارات الكهربائيــة أكبــر حــدث لهــا هــذا العــام، حيــث تعمــد شــركة أمازون إلــى اســتثمار ضخم فــي صناعة 
الشاحنات الكهربائية، وفق ما ذكره محلل في مؤسسة Morgan Stanley.  وهذا الحدث وفق المحلل هو أول حدث تشهده 
هــذه الصناعــة منــذ قيــام شــركة Tesla بطــرح أســهم لالكتتــاب العــام ســنة 2010، ويقــول محللــون فــي Wall Street أن هذا 

االستثمار قد يؤدي إلى تضرر هيمنة Tesla على قطاع السيارات الكهربائية.

وتخطــط Tesla إلدخــال ســيارات الدفــع 
الرباعــي والشــاحنات الصغيــرة مــن خــال 
إنتــاج  وزيــادة  الصيــن  فــي  مصنــع  بنــاء 
والبطاريــات  الشمســية  األســطح  بــاط 
المنزليــة في الســنوات القادمة، إال أن هذه 
المبــادرات ســتضع Tesla فــي عمــل أكثــر 
تعقيــدا ناهيــك عــن دخــول شــركة أمازون 

المنافسة في هذه الصناعة.
ووفــق المحللين بحســب ما نقلت “القبس” 
تنــوي  أمــازون  شــركة  فــإن  الكويتيــة، 
Riv� 700 مليون دوالر في شركة  استثمار
ian الناشئة لصناعة الشاحنات الكهربائية، 

حيث اعتبرت هذه العملية من قبل محللي 
فــي  معلــم  أهــم  بأنهــا   Morgan Stanley

صناعة السيارات الكهربائية لهذا العام.
وأكــد Adam Jonas محلــل الســيارات أن 
مشــروع أمازون يعد أكبر حدث للسيارات 
الكهربائيــة بعد هيمنة شــركة Tesla عليها، 
قائــاً “إننــا ننظــر إلــى شــركة أمــازون على 
أنهــا الرائــدة فــي الواليــات المتحــدة مــن 
خال استثمارها لـ 0.7 مليار دوالر لتصنيع 
الشــاحنات الكهربائية”، ويضيف “قد يكون 
هــذا أهــم معلم فــي صناعة الســيارات في 

الواليات المتحدة في العام 2019”.

اقتصاد مستدام

ويؤكد Morgan Stanley أن تبني أمازون 
لهــذه الصناعــة يهــدف إلــى خلــق وســائل 
نقــل نقيــة مــن الكربــون، وال تضــر البيئــة، 
وذلــك مــن خــال ســعي عمــاق التجــارة 
اإللكترونيــة إلــى خلــق اقتصــاد مســتدام، 
ألضخــم  أمــازون  شــركة  امتــاك  أن  كمــا 
أســطول مــن الســيارات سيســاعد في نقل 
صناعــة الســيارات الكهربائية إلى مســتوى 
أعلــى. وفــي تصريــح لـ Jonas فــي مذكرة 
يــوم األربعاء قال فيها إن “أمازون تخطط 

50 % مــن وســائل نقلهــا  للحصــول علــى 
الصديقــة للبيئــة بحلــول 2030، وتنطــوي 
هــذه الفكــرة علــى دفعة كبيرة فــي عربات 
كمــا  الكهربائيــة،  النقــل  وعربــات  الشــحن 
مــن  المزيــد  لتبنــي  المســتثمرين  تشــجع 

الخطط لحل مشكلة االستدامة”.
الحياديــة  هــدف  أن   Jonas وأشــار 
الكربونيــة فــي شــركة أمــازون يأتــي فــي 
المرتبــة األولــى فــي اســتثمار رأس المــال 
بقيمــة 700 مليــون دوالر لشــاحنة الـ”بيــك 

الدفــع  ســيارات  وصانــع  الكهربائيــة  أب” 
الرباعــي »Rivian«، كمــا أن خطــة أمــازون 
تتطلب “تبنًيا صارًما” للسيارات الكهربائية 
التــي قد تختــرق مديري الشــركات الكبرى 
بشــكل  اللوجســتية  الخدمــات  وأســواق 

أسرع من اختراق نماذج ملكية خاصة.

منافسة قوية

للعديــد مــن  بالنســبة   Tesla وتعــد شــركة 
األميركييــن أول تجربــة لهــم فــي رؤيــة 

 ،2010 ســنة  بالكامــل  كهربائيــة  ســيارة 
Tesla األســواق  وذلــك عندمــا تصــدرت 
فــي  الصناعــة، وكان  فــي هــذه  العالميــة 
ذالــك الوقــت أقــل مــن 100 ألــف ســيارة 
كهربائيــة فــي الطرقــات، أمــا اليــوم فهــي 

تقترب من المليون سيارة في الشوراع.
ويؤكد معهد Edison Electric أن شــركة 
Tesla قامــت بتحفيــز صناعــة الســيارات 
الكهربائيــة، إال أن دخــول شــركة أمــازون 
حــدوث  إلــى  تــؤدي  قــد  الصناعــة  هــذه 
هــذه  وأصبحــت  بــل  لهــا،  كبيــر  تحــول 
الصناعــة تشــهد منافســة قوية بيــن هاته 
الشــركتين وهو ما صــرح به Jonas قائاً 
أمــازون وTesla كمنافســين  نــرى  “نحــن 
دفــع  فــي  متعاونيــن  شــركاء  وليســوا 

مستقبل النقل”.

”Tesla“ استثمار “أمازون” في “السيارات الكهربائية” يهّدد

المحرر االقتصادي

ــواق ــاع الــمــخــزونــات األمــيــركــيــة يــقــّوض دعــم األسـ ــف ارت
النفــط يستقــر عنــد 67 دوالًرا للبرميــل

عواصم - رويترز

وقعــت شــركة أرامكــو الســعودية اتفاقــات مــع شــركات صينيــة تعمل فــي مجــال البتروكيماويات والنفــط إلقامة مشــروعات تصل 
قيمتها إلى مليارات الدوالرات، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان إلى بكين والتي تستمر يومين.

الحكومــة  فــي  دبلوماســي  أكبــر  وقــال 
الصينيــة إن بكيــن تــرى ”إمكانــات هائلــة“ 
فــي االقتصاد الســعودي وتريــد المزيد من 

التعاون في مجال التقنية العالية.
يضــم  الــذي  الســعودي  الوفــد  ووصــل 
مســؤولين مــن عمــاق النفــط أرامكــو يوم 
الخميــس ضمــن جولــة فــي آســيا شــهدت 
تعهد المملكة باستثمارات قيمتها 20 مليار 
دوالر فــي باكســتان كمــا تســعى إلــى مزيد 
مــن االســتثمارات فــي قطاع تكريــر النفط 

بالهند.
ويجتمــع ولــي العهد مع الرئيس شــي جين 
بينــغ الذي جعل من تعزيز الوجود الصيني 

ا لسياسته  في الشرق األوسط هدًفا أساسيًّ
الخارجيــة على الرغم مــن دورها التقليدي 

المحدود في هذه المنطقة.
وقالــت ثاثــة مصــادر مطلعــة إن أرامكــو 
الســعودية تعتــزم توقيــع اتفاقــات أوليــة 
النفــط  لتكريــر  مجمعيــن  فــي  لاســتثمار 
لياونينــغ  إقليــم  فــي  والبتروكيماويــات 
بشــمال شــرق الصين، في مشروع مشترك 
العماقــة  الصينيــة  الدفــاع  شــركة  مــع 

نورينكو.
وقد تســاعد االســتثمارات الســعودية على 
اســتعادة مكانتهــا كأكبــر ُمصــدر للنفط إلى 
الصيــن، والذي خســرته لصالح روســيا في 

الســنوات الثاث األخيرة. وتستعد أرامكو 
الســعودية لتعزيــز حصتهــا الســوقية عبــر 
توقيــع اتفاقــات توريــد مع شــركات تكرير 

صينية غير حكومية.
إلــى ذلك، أفــادت وكالــة األنباء الســعودية 
بأن شــركة أرامكو المملوكــة للدولة وقعت 
علــى  لاســتحواذ  اتفاقــا  الجمعــة  يــوم 
حصة نســبتها 9 % في مشــروع تشــجيانغ 

للبتروكيماويات.
وتســيطر مجموعــة تشــجيانغ رونــغ شــنغ 
تعمــل  خاصــة  مجموعــة  وهــي  القابضــة، 
فــي قطــاع البتروكيماويــات بالصين، على 

تشجيانغ للبتروكيماويات.

وتبنــي تشــجيانغ للبتروكيماويــات مصفاة 
إقليــم  فــي  للبتروكيماويــات  ومجمعــا 

تشجيانغ الواقع شرق الصين.
كما وقعت أرامكو اتفاقا لتأسيس مشروع 

الصينيــة  نورينكــو  شــركة  مــع  مشــترك 
لتطويــر مجمــع للتكريــر والبتروكيماويات 
فــي مدينة بانجين، وقالت إن اســتثمارات 
المشــروع تصــل إلــى أكثر مــن 10 مليارات 

دوالر.
الشــركاء  إن  أمــس  أرامكــو  وقالــت 
سيؤسســون شــركة جديدة باســم ”أرامكو 
إطــار  فــي  للبتروكيميائيــات“  هواجيــن 
مشــروع ســيضم ”مصفــاة بطاقــة إنتاجيــة 
ووحــدة  يوميــا،  برميــل  ألــف   300 تبلــغ 
تكســير إثيليــن بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 1.5 

ا“. مليون طن سنويًّ
وســتوفر أرامكــو مــا يصــل إلــى 70 % من 
لقيــم الخــام للمجمــع، الذي مــن المتوقع أن 

يبدأ عملياته في عام 2024.
وأفــادت وكالــة األنباء الســعودية أيًضا أن 
صنــدوق االســتثمارات العامة وقــع مذكرة 
تفاهم بشــأن التعاون مع الصين في مجال 
الطاقــة المتجــددة خــال زيارة ولــي العهد 

األمير محمد بن سلمان لبكين.

األمير محمد بن سلمان يزور سور الصين العظيم

ــددة ــج ــت ــم ــة ال ــاقـ ــطـ ــر الــنــفــط والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والـ ــري ــك ــت ــات ل ــروعـ ــشـ مـ

السعودية والصين... عالقات اقتصادية بالمليارات

“أمازون” تستثمر 
700 مليون 

دوالر في 
مشروع ناشئ

 المحرر االقتصادي
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بحــث خبــراء محليــون ودوليــون تنميــة ريــادة األعمــال، وتمكيــن المــرأة، 
والعالمــات التجاريــة، وتطويــر االمتيــاز خــالل المؤتمــر الدولــي للعالمــات 
التجاريــة وحقــوق االمتيــاز لعام 2019، الذي اســتضافته المنامة على مدار 

ثالثة أيام.

كويــك  شــركة  المؤتمــر  ونظمــت   
ميديــا سلوشــنز، بالتعــاون مع مكتب 
والتكنولوجيــا  االســتثمار  ترويــج 
التابــع لمنظمة األمم المتحدة للتنمية 
الصناعية )UNIDO (، والمركز العربي 
العالمــي لريــادة األعمــال واالســتثمار 
األوســط  الشــرق  ومركــز   )AICEI(
لالســتثمار،  “مينــا”  أفريقيــا  وشــمال 
لالمتيــاز  األوســط  الشــرق  وجمعيــة 
والشــريك   ،)FAME( التجــاري 
وجمعيــات  تمكيــن  اإلســتراتيجي 
جمعيــة  وهــي  الداعمــة،  األعمــال 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 
)SMES( وجمعيــة ســيدات األعمــال 
البحرينيــة )BBWS(، وغرفة التجارة 
فيمــا   ،)MWCC( الماليزيــة  العالميــة 
عقــد تحــت رعايــة الشــيخ خالــد بــن 
لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  حمــود، 

البحرين للسياحة والمعارض.
وجاء تحت شــعار “تطويــر العالمات 
األعمــال  بيــن  والربــط  التجاريــة 

التجارية العالمية”.
وعــروض  عمــل  ورش  وعقــدت 
خبــراء  قدمهــا  نقاشــية  وحلقــات 
وإقليميــون  محليــون  ومستشــارون 
المؤتمــر،  منطقــة  فــي  ودوليــون 
والذيــن قدموا العديد مــن المواضيع 
حــول تنميــة ريادة األعمــال، وتمكين 
المرأة، والعالمات التجارية، وتطوير 
االمتياز وتطوير األعمال وغيرها من 

المواضيع ذات العالقة.
قدمهمــا  بكلمــات  المعــرض  وافتتــح 
الدكتــور عبدالحســن الديــري، رئيــس 
المؤسســات  جمعيــة  إدارة  مجلــس 
وأحــالم  والمتوســطة،  الصغيــرة 
ســيدات  جمعيــة  رئيســة  جناحــي، 
األعمــال البحرينيــة )BBWS(، شــددا 
المعــارض  هــذه  أهميــة  علــى  فيهــا 
الصغيــرة  المؤسســات  واشــتراك 
ونمــو  لتطويرهــا  فيهــا  والمتوســطة 

أعمالها في البحرين والخارج.
كمــا قدمــت هالــة ســليمان، الشــريك 

للكتــب  “الــراوي”  لتطبيــق  المؤســس 
حــول  عرضــا  المســموعة  الصوتيــة 
اإلنشــاء  منــذ  الــراوي  تطبيــق 
واإلنجــازات التي حققهــا والتطلعات 
المستقبلية لتنمية التطبيق والتوسع 
فــي أعماله، وأعقب ذلك ورشــة عمل 
تحت عنوان “قصص النجاح لرائدات 
مهــارات  واكتشــف  تعلــم  أعمــال: 
األعمــال  رواد  واســتراتيجيات 
رائــدات  مــن  ثالثــة  مــع  الناجحيــن” 
األعمــال هــن ســونيا جناحــي، مالكــة 
شــركة “مايا شــوكوليتير”، وشانتيني 
راجــا رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
RSquare Tech� لشــركة  التنفيــذي 

nologies، وهالــة ســليمان، الشــريك 
المؤســس لتطبيق الراوي، ومؤســس 
 Beyond Borders شــركة  ومديــر 

.Consultancy
وتضمــن اليــوم الثاني ثالثــة عروض 
وحلقــة نقاشــية حيــث قدمــت داتين 
ماليجــا ســوبرامانيان، رئيســة غرفــة 
 ،MWCC التجــارة العالميــة الماليزية
التجاريــة  الفــرص  حــول  عرًضــا 
واالســتثمارية فــي دول رابطــة أمــم 

جنوب شرق آسيا، وتمكين المرأة.
ووقعت على هامش المعرض مذكرة 
تفاهــم بيــن جمعية ســيدات األعمال 
البحرينيــة )BBWS( وغرفــة التجارة 
العالميــة الماليزيــة )MWCC(، حــول 
استكشــاف الفرص التجارية الممكنة 

للتعاون بين الطرفين. 

كمــا قدمــت نوار الحســن، مستشــارة 
الشــرق  فرانكــورب  فــي  التســويق 
األوســط، عرًضــا عــن “كيــف يمكنــك 
إلــى  التجــاري  عملــك  تحويــل 
فرانشــايز”، فيما قدم د. مراد منصور 
للبتــرول  فهــد  الملــك  جامعــة  مــن 
والمعــادن ورشــة عمل تحــت عنوان: 

تنميــة مهــارات ريــادة األعمــال: فــك 
األعمــال  لريــادة  الجينيــة  الشــفرة 
الخاصــة بك بهــدف تطويــر مهاراتك 
فــي ريادة األعمــال، مــع التركيز على 

تحفيز الشباب عبر قصص النجاح. 
نقــاش  حلقــة  كذلــك  اليــوم  وشــهد 
للمــوارد  الرقمــي  التحــول  حــول 

عباســي،  أميــر  قدمهــا  البشــرية 
 Digital لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
وســليم   ،SmartHCM و   Systems
الدين، المؤســس والرئيــس التنفيذي 

.DanOwa لمجموعة
وتخلــل اليــوم الثالــث عــرض قدمــه 
حســن ياســين، مــن تســويق وترويج 
البحريــن،  صــادرات  مــن  الصــادرات 

بعنوان “مقدمة لصادرات البحرين”.
أمــا فــي مجــال العالمــات التجاريــة، 
فقــد تحــدث جعفــر حمــزة، الرئيــس 
التنفيــذي ومؤســس بوكســوبيا، عــن 
كيــف  التجاريــة،  العالمــات  “إحيــاء 

نؤسسن العالمات التجارية؟.
الثالــث  اليــوم  فعاليــات  واختتمــت 
ضريبــة  “تطبيــق  حــول  بعــرض 
القيمــة المضافــة والقواعــد واألنظمة 
والفوائــد” والتــي قدمها ســليم الدين 
أوديــن فيصــل، المؤســس والرئيــس 
وميــرزا  دانــوا  لمجموعــة  التنفيــذي 
شــركة  فــي  المالــي  المديــر  خــورام، 
الــذي ســلط   .BFC الماليــة  البحريــن 
القيمــة  ضريبــة  نظــام  علــى  الضــوء 
المضافة الجديد بسياساته وقواعده، 

وأنظمته وفوائده للشركات.

المنامة - كويك ميديا سلوشنز

مؤتمر دولي يبحث العالمات التجارية وتطوير االمتياز
مذكــرة الستكشــاف الفــرص بيــن ســيدات األعمــال البحرينيــة والغرفــة الماليزيــة

الشيخ خالد بن حمود يتجول بأرجاء المعرض

من فعاليات المؤتمر 

تستضيف قاعة المجلس ببيت التجار يوم بعد غد اإلثنين الساعة 12 ظهًرا، اللقاءات 
الثنائيــة مــع ممثلي كبرى الشــركات األلمانية التي تعمل فــي عدٍد من مجاالت األعمال 

منها: االستشارات القانونية، الصحة، الهندسة المعمارية والتصميم. 

وصناعــة  تجــارة  غرفــة  ووّجهــت 
أعضائهــا  لجميــع  الدعــوة  البحريــن 
والتجار وأصحاب األعمال والمهتمين 
لحضــور هــذه اللقــاءات التــي تنظمهــا 
بهــدف التعــرف علــى فــرص التعــاون 
المتوافــرة فــي القطاعــات المذكــورة، 
إلى جانب بحث ســبل تعزيز العالقات 

الثنائيــة واالقتصاديــة المشــتركة بين 
القطــاع الخــاص فــي البلديــن وتنميــة 
وأعربــت  المشــترك.  التعــاون  أوجــه 
هــذه  تكــون  بــأن  أملهــا  عــن  الغرفــة 
آفــاق  لفتــح  جيــدة  بــادرة  اللقــاءات 
جديــدة مــن التعــاون االقتصــادي بين 
البحريــن وألمانيــا والوصــول لتحقيق 

مشروعات استثمارية مشتركة.
يذكــر أن زيــارة الوفــد األلمانــي يأتــي 
تنظيمهــا بالتعــاون مــع غرفــة التجارة 
Ghor� األلمانيــة  العربيــة  “والصناعــة 
فــرص  علــى  التعــرف  إطــار  فــي   ،”fa
جديــدة ألصحاب األعمال البحرينيين 
المشــاريع  مــن  المزيــد  الكتشــاف 
االســتثمارية المتاحة وخلق شــراكات 
القطــاع  ممثلــي  مــع  اســتراتيجية 
الخــاص فــي ألمانيــا، والتــي ُتعــد مــن 

أقوى االقتصادات األوروبية.

أعلنــت الحكومــة المصريــة، طــرح ســندات دوليــة بقيمــة 4 مليــارات دوالر علــى ثالث 
شرائح، موزعة على 5 و10 و30 عاًما.

وقال وزيــر المالية المصري محمد معيط، 
اكتتــاب  تغطيــة  جــرى  إنــه  بيــان،  فــي 
السندات الدوالرية بأكثر من خمس مرات 
نائــب وزيــر  الطــرح. وذكــر  أثنــاء عمليــة 
الماليــة المصري أحمد كجــوك، في البيان، 
الســندات  حصيلــة  توجيــه  ســيجري  أنــه 
الدوالرية لتمويل أنشطة الموازنة العامة.

وأشــار كجوك إلى أن الســندات الدوالرية، 
بمثابــة “جزء من آليات التمويل، وتســاعد 

الحكومة في تنويع مصادر الحصول على 
مــن االقتصــار علــى  بــدالً  النقــد األجنبــي 

السوق المحلية فقط”.
 ،2018  �  2017 المالــي  العــام  وخــالل 
 4 بقيمــة  دوليــة  ســندات  مصــر  طرحــت 
مليــاري  بقيمــة  وأخــرى  دوالر،  مليــارات 

يورو )2.46 مليار دوالر(.
ويبــدأ العــام المالي في مصــر مطلع يوليو 
العــام  مــن  يونيــو  نهايــة  حتــى  ويســتمر 

التالي، وفًقا لقانون الموازنة العامة.
الجــاري،  فبرايــر  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
أعلنت مصر أنها تســلمت شريحة خامسة 
بقيمــة مليــاري دوالر مــن قــرض صنــدوق 
النقــد الدولــي، ليصــل إجمالــي ما تســلمته 
القــرض  إجمالــي  مــن  مليــارات دوالر   10
الديــن  وارتفــع  دوالر.  مليــار   12 البالــغ 
 93.130 إلــى   %  15.2 لمصــر  الخارجــي 
مليــار دوالر حتــى ســبتمبر 2018، مقابــل 
80.831 مليــار دوالر فــي نفس الشــهر من 

2017، وفًقا لبيانات المركزي المصري.

مصر تطرح سندات دولية بـ 4 مليارات دوالر“الغرفة” تدعو التجار للقاء وفد ألماني

تهــدف الهنــد مؤخــًرا مــن خالل تبنــي العديد من االســتراتيجيات ألن تصبح ثالث أكبــر اقتصاد في العالم، لتســتفيد بذلك من 
تبعات الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين، مستهدفة التفوق على االقتصاد الياباني بحلول العام 2028.

وجاء التزايد الهائل في الثروات بســبب 
طفــرة العولمــة التــي بــدأت عــام 1991 
واســتمرت حتــى 2008، حيــث شــرعت 
الهند بإصالحات في التسعينات للهروب 
مــن 4 عقــود مــن االشــتراكية المحافظة 

والحد من الفساد الذي كان منتشًرا.

قطاع متطور

المتبعــة  االســتراتيجيات  أهــم  ومــن 
لتطويــر االقتصــاد الهنــدي هــو التركيــز 
على قطاع العقارات، والذي من المتوقع 
بحلــول  دوالر  تريليــون  إلــى  يصــل  أن 
عام 2030، وبحلول العام 2025، ســوف 
يســاهم بنســبة 13 % من الناتج المحلي 

اإلجمالي للبالد.
حقــوق  مؤسســة  تصريحــات  وبحســب 
ملكيــة الهنــد التــي نقلتهــا “القبــس” فإنه 
مــن المرجــح أن يظــل التوســع الحضري 
الســريع وارتفــاع دخل األســرة الدافعين 
مجــاالت  جميــع  فــي  للنمــو  الرئيســيين 
العقــارات، كمــا يســاهم التحضر الســريع 
فــي البالد في نمو العقارات، وستســاهم 
المناطــق الحضريــة بأكثــر من 70 % من 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول العــام 

.2020
باســتثمارات  الحكومــة  ســمحت  كمــا 
أجنبيــة تصــل إلــى 100 % فــي خدمات 
الوساطة العقارية، هذا إضافة إلى وضع 

أطــر لتســريع الحصــول علــى الموافقات 
المطلوبــة ال ســيما لزيــادة االســتثمارات 

اليابانية المتدفقة إلى الهند.

تدفقات رأس مالية

مــن جهة أخرى، يشــهد االقتصاد الهندي 
عبــر  ماليــة  الــرأس  التدفقــات  ارتفــاع 
الحــدود إلــى قطــاع العقــارات فــي الهند 
2012� الفتــرة  خــالل   %  600 بنســبة 

2017 لتصــل إلــى 2.6 مليــار دوالر فــي 
العام 2017.

وفــي الحديــث عن رؤوس األمــوال فقد 
اســتطاعت الهنــد أن تحتــل المرتبــة 19 
رؤوس  جــذب  فــي  دولــة   73 بيــن  مــن 

األموال عبر الحدود إلى سوق العقارات، 
كمــا بلغــت اســتثمارات الملكيــة الخاصة 
ورؤوس األمــوال االســتثمارّية فــي هذا 

القطــاع 4.1 مليــار دوالر فــي الفتــرة مــا 
بيــن ينايــر ونوفمبــر 2018، وفــي الفترة 
2018، اجتذبــت  2015 و  بيــن العاميــن 

شــريحة التجزئــة فــي القطــاع العقــاري 
الهندي اســتثمارات في األســهم الخاصة 
بلغــت نحــو 5.500 كــرور روبيــة أي مــا 

يعادل )853.4 مليون دوالر(.

مناطق جيدة 
ويقــدم الخبــراء مجموعــة مــن النصائح 
واقتراحــات لمــن يرغــب فــي االســتثمار 
الهنــد أهمهــا  فــي  العقــارات  فــي قطــاع 
العلــم بالقوانين واألنظمة، فيما اقترحوا 
4 مناطــق لمــن يرغــب باالســتثمار هــي: 

بنغالور، بوني، مومباي، جورجاون.

 مواقع - مؤسسة حقوق ملكية الهند

“قطــاع العقــارات” في الهنـد... االستثمـار واألربـاح

مدينة مومباي

القاهرة - األناضولالسنابس - بيت التجار

4 مدن على 
رأس قائمة 

“التوصية”
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20/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -22463( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: جواد حسن السلمبادي

االسم التجاري الحالي: نيو الديه للفالفل الفلزين
االسم التجاري الجديد: مطاعم المشاعل

قيد رقم: 17728-7

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ميرسين إلدارة العقارات تضامن إلصحابها علي الصائغ وأسيا أمان

سجل تجاري رقم 110031

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة ميرس���ين إلدارة العقارات تضام���ن إلصحابها 
علي الصائغ وأس���يا أمان المس���جلة بموجب القيد رقم 110031، بتصفية الش���ركة 

اختياريا وتعيين السيد/ علي حسن محمد سلمان الصائغ مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقان���ون رقم )21( لع���ام 2001، 
وعمال بنص المادة 335 من قانون الش���ركات يدعو المصفي 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:

علي حسن محمد سلمان الصائغ
)+973(36999938

alihmssa@yahoo.com

21/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 - 25071( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تج���اري، فعل���ى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 30863-13

اسم التاجر: السيد زهير مجيد علوي المشقاب
االسم التجاري الحالي: بينو لنتظيم المؤتمرات والمعارض التجارية

االسم التجاري المطلوب: بينو للدعاية واإلعالن
األنشطة التجارية المطلوبة: مؤسسة وكاالت الدعاية واإلعالن والتنظيف العام 

للمباني

19/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -24010( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلينا الس���يد جعفر علي احم���د المال بطلب تحويل المح���ل التجاري التالي: 
إلى السيدة/ زينب عباس علي عشير

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 109256-1

اسم التجاري: البادرينو بيت القهوة

نوع النشاط: تجار/بيع األغذية والمشروبات  أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات

القيد: 127702  -  تاريخ: 20/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة سنبريدج للتجارة ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها  السادة شركة سنبريدج للتجارة ذ.م.م، المسجلة بموجب 
القي���د رق���م 127702، طالبي���ن تغيي���ر االس���م التج���اري م���ن  ش���ركة 
س���نبريدج للتج���ارة ذ.م.م إل���ى ش���ركة ب���ودي إلكسس���وارات الهواتف 

ذ.م.م
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )24661( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها مالك شركة عربيان لتخليص المعامالت ش ش و لمالكها 
قيث���ا موهنان  والمس���جلة بموجب القيد رق���م 117676 طالبا تحويل 
الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى شركة تضامن برأسمال وقدره 

1000 بين كل من:
GEETHA MOHANAN .1

RASHMA NAIR .2
GIREESH KUMAR .3

áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh

π«é°ùàdG IQGOEG

2019 áæ°ùd (25063) ºbQ ¿ÓYEG

 á«dƒÄ°ùe äGP ácô°T πjƒ– ¿CÉ°ûH

 óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T¤GIOhó

 áYÉæ°üdG  IQGRƒH  π«é°ùàdG  IQGOEG  ø∏©J

 Ωó≤J  ób  ¬fCÉH  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh

 hOÉe  ácô°T  ‘  AÉcô°ûdG  IOÉ°ùdG  É¡«dEG

 á``∏é°ùŸG  Ω  Ω  P  âfGQƒ«à°ùjQ  ófG  ‘ƒ``c

 ,92296-1  º``bQ  ó`«≤dG  Ö``LƒÃ
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 ¢ü`î`°ûdG ácô°T ¤EG IQƒcòŸG á``cô°û∏d

 50,000.00 √Qóbh ∫É`ª°SCGôH óMGƒdG

 ,(»æjôëH  QÉæjO  ∞dG  ¿ƒ°ùªN)Ü.O

 ∫ÉªL  ˆGóÑY  øe  ácƒ∏‡  íÑ°üàd

.»égƒµdG óª ˆGóÑY

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  بي باريا لتوصيل الطعام ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ حني���ف مي���اه فضل مي���اه باعتب���اره المصفي القانوني لش���ركة  بي باري���ا لتوصيل 
الطع���ام ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة بموج���ب القي���د رق���م 
104410، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 
الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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إسرائيل تعتقل 40 
فلسطينيا في القدس

نفذت القوات اإلسرائيلية، حملة اعتقاالت 
أسفرت عن القبض على 40 شخصا من 
سكان القدس، حسبما قال نادي األسير 
الفلسطيني، أمس الجمعة. وأضاف أن 

الحملة تأتي تزامنا مع دعوات فلسطينيين 
في القدس: “للتصدي لمخططات االحتالل 

الجديدة في المسجد األقصى”. وذكر أن 
13 من المعتقلين سيمثلون أمام المحاكمات 
فيما لم يتضح مصير الباقين، بحسب وكالة 

رويترز. وقال المتحدث باسم الشرطة 
اإلسرائيلية في بيان لإلعالم العربي: “في 
أعقاب نداءات للقيام باضطرابات والعبث 

بالنظام أثناء تالوة صلوات الجمعة في 
الحرم القدسي الشريف، تم توقيف 60 

مشتبها بشبهة التحريض والعبث بالنظام”.

ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يبحثان تعزيز العالقات

اتفاق نفطي بقيمة 10 مليارات دوالر

أجرى ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس الجمعة أبرما خاللها اتفاقًا نفطيًا بقيمة 10 مليارات دوالر، وذلك 
في إطار جولة آســيوية لولي العهد الســعودي. وكان ولي العهد قد وصل إلى بكين الخميس عقب محطتين في باكســتان والهند. وأكد شــي لألمير محمد بن ســلمان 

خالل االجتماع الذي عقد في قصر قاعة الشعب الكبرى التطور المستمر لعالقات الشراكة االستراتيجية الشاملة بين البلدين، بحسب وكالة األنباء السعودية.

ونــوه ولــي العهد “بعمق عالقــة المملكة 
بالصين” مشيرا إلى أنها “عالقة قديمة، 
مــع  العربيــة  الجزيــرة  ســكان  وعالقــة 
آالف  إلــى  تمتــد  عالقــة  الصينييــن 

السنين” وفقا للوكالة.
والتقــى ولــي العهــد أيضــا نائــب رئيس 
الحكومة الصيني هان تشــنغ في وقت 

سابق الجمعة.
عالقاتهــا  لتعزيــز  الصيــن  وتســعى 
وقــت  فــي  المملكــة  مــع  االقتصاديــة 
تدفــع بكيــن باتجاه مبادرتهــا الطموحة 
التحتيــة  للبنيــة  والطريــق”  “الحــزام 
التجاريــة، فيمــا تطلــق الريــاض مبادرة 
العهــد  ولــي  خطــة   --  ”2030 “رؤيــة 
المرتهــن  االقتصــاد  لتنويــع  الضخمــة 

للنفط.
وقــال ولــي العهــد للرئيــس الصينــي إن 
المشــروعين يمكــن أن يتضافــرا مؤكدا 

الحــرص علــى “تحقيــق كل المكاســب 
ومجابهــة كل التحديــات التــي تواجــه 

البلدين”.
الحكومــة هــان  نائــب رئيــس  واقتــرح 
خــالل اجتماعــه بولــي العهــد أن تقــوم 
فــي  الشــراكات  بتعزيــز  الدولتــان 
الطاقــة وبنــاء البنية التحتيــة والمالية 

والتكنولوجيا العالية.

تجارة وأمن 

وأكــدت شــركة ارامكــو، عمــالق النفــط 
السعودي توقيع اتفاقية بشأن مشروع 
تتجــاوز   -- ســعودي-صيني  مشــترك 
لتطويــر   -- مليــارات دوالر   10 قيمتــه 
مجمــع للبتروكيماويــات والتكريــر فــي 
مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين.

العامــة  االســتثمارات  هيئــة  وأعلنــت 
الســعودية عن التوقيع على 35 مذكرة 

تفاهــم غيــر ملزمة تشــمل اتفاقات في 
والنقــل  والتعديــن  الطاقــة  مجــاالت 

والتجارة االلكترونية.
التجارييــن  الشــركاء  أكبــر  والصيــن 

للمملكة.
لــدى  المحلــل  العتيبــي  نجــاح  وقــال 
لألبحــاث  العربيــة”  الجزيــرة  “معهــد 
)ارابيا فاوندشــين( لوكالة فرانس برس 
“هــل ترمز جولــة ولي العهــد إلى توجه 

السعودية نحو آسيا؟ نعم”.
المملكــة  تقــوم  “فيمــا  العتيبــي  وقــال 

بتنويع اقتصادهــا غير النفطي، تحتاج 
ألنــواع أخــرى مــن المســتثمرين لديهــم 

الخبرة التقنية، ومنهم الصينيون”.
العهــد  لولــي  الصينــي  الرئيــس  وقــال 
بحــزم  “تؤيــد  “الصيــن  إن  الســعودي 
مســاعي الســعودية فــي الدفــع باتجــاه 
تنويــع اقتصادهــا وتطبيــق إصالحــات 
الصينــي  للتلفزيــون  وفقــا  مجتمعيــة” 
الرسمي، منوها بالجهود الخالصة التي 
بذلتها المملكة لتعزيز االستقرار واألمن 

في الداخل.

واألمن القومي من المجاالت المحتملة للتعاون بين المملكة والصين. ونقلت  «
وكالة الصين الجديدة الرسمية عن هان قوله خالل اجتماعه بولي العهد إن 

على الدولتين تعزيز الشراكات في مكافحة اإلرهاب وتطبيق القانون وتبادل 
الخبرات في مكافحة التطرف. ونقل التلفزيون الصيني عن األمير محمد قوله 
لهان “للصين الحق في اتخاذ تدابير لمكافحة اإلرهاب والتطرف لضمان األمن 
القومي”. وأضاف بأن “السعودية تحترمها وتدعمها ومستعدة لتعزيز التعاون” 

معها.

بكين ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ رويترز

الرئيس الصيني لدى استقباله ولي العهد السعودي

بيونغ يانغ ـ وكاالتتونس ـ وكاالتالقاهرة ـ أ ف ب

تبحــث الــدول األعضــاء فــي الجامعــة العربية واالتحــاد األوروبي فــي أول قمة 
تعقد بينهما يومي األحد واإلثنين في شرم الشيخ بشرق مصر، عددا من القضايا 

التي تثير اهتمام الجانبين من بينها األمن والهجرة والتنمية االقتصادية.

عبــد  المصــري  الرئيــس  وسيســتضيف 
الفتــاح السيســي العديد مــن نظرائه العرب 
واألوروبييــن ورئيســي المجلــس االوروبي 
دونالد توســك والمفوضيــة األوروبية جان 
كلــود جونكــر. ويتوقــع أن يشــارك في قمة 
شــرم الشــيخ رؤســاء دول وحكومــات 25 
فــي االتحــاد  البلــدان ال28 األعضــاء  مــن 
األوروبــي، بحســب مســؤول مــن االتحــاد 
لــم يعــط مزيدا مــن اإليضاحــات. ومن بين 
الذين سيشاركون في االجتماع المستشارة 

وقــد تحضــر  ميــركل.  أنغيــال  األلمانيــة 
رئيســة وزراء بريطانيــا تيريــزا مــاي 
في وقت تواجــه إصرار األوروبيين 
علــى موقفهــم بشــأن بريكســت. من 

الجانــب العربي، أكــد عدد قليل 
حتــى  مشــاركتهم  القــادة  مــن 

اآلن، بينهــم رئيــس الــوزراء اللبنانــي ســعد 
االتحــاد  بعثــة  رئيــس  وصــرح  الحريــري. 
فــي  ســركوس  إيفــان  الســفير  االوروبــي 
القاهرة أن المناقشــات ســتتركز على ثالث 
قضايــا رئيســية: التعــاون االقتصــادي بيــن 
أوروبا والدول العربية والتحديات الدولية 
هــذه  رأس  وعلــى  االقليميــة.  والمســائل 
القضايــا ســتأتي التجــارة واالســتثمار فــي 
حوض البحر المتوســط والمسائل التربوية 
واالجتماعيــة. وفــي مــا يتعلــق بالتحديات 
الدوليــة، ســيناقش العــرب واألوروبيــون 

التغيرات المناخية والهجرة واألمن.

وسيتم كذلك بحث  «
ملفات إقليمية مثل النزاع 

الفلسطيني اإلسرائيلي أو 
اليمن أو ليبيا.

أعلن األمين العام لحزب “نداء تونس” الحاكم، ســليم الرياحي، عن اســتقالته 
من كل مناصبه الحزبية، وهو محكوم بالسجن لمدة خمس سنوات في بالده.

وذكــر الرياحــي فــي بيــان نشــره امس 
الجمعــة علــى حســابه في “فيســبوك”: 
أرى  ال  عميــق،  تفكيــر  وبعــد  “إننــي 
مجــاال لتقديــم اإلضافــة اليــوم داخــل 
“نــداء تونــس”، وأعلــن بعــد مراجعــات 
وتقييم.. اســتقالتي من األمانة العامة 
للحــزب وكل هياكلــه، ملتزمــا بخدمــة 
تونــس ورعاية مصالحها من أي موقع 
كنت ومقسما على عدم خيانتها تحت 

أي ظرف من الظروف”.
وتعهد السياســي بشرح األسباب التي 

دفعتــه إلــى االســتقالة فــي مؤتمــر 
صحفي سيعقده قريبا.

وأعرب الرياحــي عن إيمانه بأن 
بــالده “تســتحق مســارا سياســيا 
واقتصاديــا  ثقافيــا  وزخمــا 

أنقــى  وحضاريــا  وأخالقيــا 

مشــددا  اليــوم”،  تعيشــه  ممــا  وأرقــى 
علــى أن ذلــك لــن يتحقــق إال بتقديــم 
اليــد  ذات  والكفــاءات  الوطنييــن 
النظيفــة .  وســبق أن هــرب الرياحــي 
قبــل نحــو شــهرين إلــى فرنســا، وصدر 
بحقــه في تونس، في وقت ســابق من 
الشــهر الجاري، حكم قضائي بالســجن 
لمدة خمس سنوات، في قضية إصدار 

شيك بال رصيد.

وكان الرياحي قد أكد في نوفمبر  «
الماضي أنه تقدم بشكوى إلى 

القضاء العسكري اتهم فيها 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد 

بالتخطيط “مع آخرين” 
لالنقالب على الرئيس الباجي 

قائد السبسي المنتمي إلى 
حزبه.

طلبــت كوريــا الشــمالية مــن منظمات األمــم المتحــدة المســاعدة لمواجهة أزمة 
غذائيــة تلــوح فــي األفــق بعد أن أظهرت األرقــام انخفاضا حادا فــي المحاصيل 

الزراعية هذا العام، بحسب ما ذكره متحدث باسم األمم المتحدة.

وأبلــغت بيونــغ يانــغ األمــم المتحــدة انهــا 
تواجــه نقصــا يصــل الــى 1,4 مليــون طــن 
في إنتاج المواد الغذائية هذا العام، تشــمل 
محاصيل األرز والقمح والبطاطا والصويا.

المتحــدة  األمــم  باســم  المتحــدث  وقــال 
طلبــت  “الحكومــة  دوجاريــك  ســتيفان 
المســاعدة من المنظمات االنسانية الدولية 
الموجــود فــي البــالد للتعامــل مــع تأثيــرات 

وضع األمن الغذائي”.
وتعقــد المنظمــات التابعــة لألمــم المتحــدة 

محادثــات مــع بيونــغ يانــغ “للعمل بشــكل 
ســريع من أجل مواجهة االحتياجات 

االنسانية”.
ووفــق أرقــام األمــم المتحــدة فــإن 

كــوري  مليــون   10,5 نحــو 
شــمالي أو 41 % مــن الســكان 

هم بحاجة الى مساعدة غذائية.
وجاء طلب كوريا الشمالية قبل قمة مقررة 
األميركــي  الرئيــس  بيــن  المقبــل  األســبوع 
دونالــد ترامــب والزعيــم الكــوري الشــمالي 
كيــم جونــغ أون للتوافــق على نقــاط للعمل 
النوويــة  يانــغ  بيونــغ  برامــج  وقــف  علــى 
والصاروخية. وتطالب بيونغ يانغ بتخفيف 
بعــد  عليهــا  المفروضــة  الدوليــة  العقوبــات 
أن أوقفــت تجاربهــا النوويــة والصاروخية، 
الواليــات  مــع  الثقــة  بنــاء  علــى  والعمــل 

المتحدة من خالل الحوار الدبلوماسي.

وخالل القمة األولى في  «
سنغافورة العام الماضي، وافقت 

كوريا الشمالية على العمل 
لنزع السالح النووي من 
شبه الجزيرة الكورية.

كوريا الشمالية تواجه نقص الغذاءاستقالة أمين الحزب الحاكم في تونسأول قمة للجامعة العربية واالتحاد األوروبي
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

أن  قرقــاش،  أنــور  اإلمــارات،  فــي  الخارجيــة  للشــؤون  الدولــة  وزيــر  اعتبــر 
فشــلت  المقاطعــة  دول  مــع  أزمتهــا  مــع  التعامــل  فــي  الدوحــة  إســتراتيجية 
)اإلمارات، السعودية، البحرين ومصر(، ملمحًا إلى أن قطر وبعد فشل اعتمادها 

على المنصات اإلعالمية، ستنتقل إلى مرحلة ثانية، إال أنها ستفشل أيضًا.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات: هناك مشكلة جوهرية في اإلستراتيجية القطرية 
للخــروج مــن األزمة. وأضاف أنه اتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها اإلعالمية حدودًا، 
كاشفًا أن “المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي ستفشل كما 
فشــلت الجهــود الســابقة”. وقال: “من الواضــح أن الجهود القطريــة األخيرة للتواصل 

واالعتذار للرياض باءت بالفشل”.

عــاودت ميليشــيات الحوثــي اســتهداف مطاحــن البحر األحمر فــي مدينة 
الحديدة، بعد ساعات من قصفها مجمعا تجاريا وصناعيا، ضمن خروقاتها 

المتصاعدة لوقف إطالق النار في الحديدة.

وأطلق الحوثيون، قذيفة هاون سقطت 
فــي  الواقعــة  الغــالل  صوامــع  بجــوار 
والمليئــة  للمدينــة،  الشــرقية  األحيــاء 
بكميــات كبيــرة مــن القمح، وهي ســالل 
لتلبيــة  العالمــي  الغــذاء  لبرنامــج  تابعــة 

احتياجات أكثر من 3 ماليين جائع.

لمطاحــن  الحوثييــن  اســتهداف  ويأتــي 
البحــر األحمــر مجــددا، بعــد ســاعات من 
معاودتهــا قصــف مجمــع إخــوان ثابــت 
التجاري والصناعي في صنعاء متســببة 
وإتــالف  المخــازن  أحــد  احتــراق  فــي 

محتوياته. 

قرقاش: جهود اعتذار قطر فشلت

الحوثيون يستهدفون مطاحن البحر األحمر

الخرطوم ـ وكاالت الجزائر ـ أ ف ب

حــال  بإعــالن  ســودانية  مصــادر  أفــادت 
الطوارئ في البالد، وأن الرئيس عمر البشير 
ســيتخلى عن رئاســة الحزب الحاكــم، بينما 

يواصل ممارسة مهماته كرئيس للسودان.
ســيعلن  البشــير  بــأن  المصــادر  وأفــادت 
عزوفه عن الترشــح لوالية رئاســية جديدة 
األمــن  جهــاز  مديــر  وقــال  الســودان.  فــي 
والمخابــرات الســوداني صــالح عبدهللا، إن 
الرئيــس عمــر حســن البشــير، ســُيعلن حالــة 
الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين 
ســيوقف  كمــا  والواليــات(،  )المركزيــة 
تســمح  التــي  الدســتور،  تعديــل  إجــراءات 
لــه بالترشــح لفتــرة رئاســية جديدة.وأشــار 
قوش في تصريح مقتضب لرؤســاء تحرير 
أنهــم  إلــى  السياســية،  اليوميــة  الصحــف 
عازمــون علــى محاربــة الفســاد، مؤكــدًا أن 
البشــير ســيظل رئيســًا لجمهورية الســودان 
فيمــا ســيبحث المؤتمــر الوطني عــن رئيٍس 

آخر.

في وقت سابق، قال شهود إن قوات األمن 
أطلقت الغاز المســيل للدموع لتفريق مئات 
المتظاهرين الذين نظموا مســيرات ورددوا 
عقــب صــالة  للحكومــة  مناهضــة  هتافــات 
الجمعــة فــي مســجد كبيــر قــرب العاصمــة 

السودانية.
والمظاهرات التي شــهدتها مدينة أم درمان 

خــارج مســجد الســيد عبــد الرحمــن المهدي 
هي األحدث في ما أصبح احتجاجات شبه 
يوميــة فــي البــالد منــذ 19 ديســمبر. وردد 
”الثــورة خيــار  تقــول  المحتجــون هتافــات 
الشــعب“ و“تســقط بــس“ في إشــارة إلى أن 
مطلبهــم الوحيــد هــو انتهــاء حكــم الرئيس 

عمر البشير.

تظاهر المئات في أحياء مختلفة من العاصمة الجزائرية وفي مدن أخرى،أمس الجمعة، احتجاجا على ترشح الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة لوالية خامسة. وامتدت التظاهرات إلى أماكن أخرى خارج العاصمة مثل وهران وبومرداس.

وفــي العاصمــة، شــوهدت تعزيــزات أمنية 
جــرى  بينمــا  الرئاســة،  فــي محيــط قصــر 
إغــالق الطريــق المــؤدي إليــه من ســاحات 
التظاهر، وسط أنباء عن توجه المحتجين 
إلــى القصر. وانطلقت التظاهرات مباشــرة 
مســاجد  عــدة  مــن  الجمعــة  صــالة  بعــد 
العاصمــة  نحــو ســاحة أول مايــو بوســط 
الجزائريــة، ثــم ســار المئــات نحــو ســاحة 
بــن  المركــزي عبــر شــارع حســيبة  البريــد 
بوعلــي. وغالبيــة المتظاهرين من الشــباب 
أحــزاب  إلــى  ينتمــون  ال  الذيــن  النشــطاء 
سياســية. واكتفت قوات األمن حتى اآلن 
بتطويق المتظاهرين دون االشتباك معهم. 
وردد المتظاهرون شعارات “ال بوتفليقة ال 
الســعيد”، فــي إشــارة إلى شــقيقه الســعيد 
بوتفليقــة الذي يتم الحديــث عنه كخليفة 

الخامســة”،  للعهــدة  “ال  وكذلــك  للرئيــس، 
و”بوتفليقة ارحل”، و”أويحيى ارحل”، في 
إشــارة إلى رئيس الــوزراء أحمد أويحيى، 
إضافــة الى أغان معارضــة للحكومة عادة 

ما يرددها المشجعون في المالعب.
وانتشــرت أعداد كبيرة من أفراد الشــرطة 
فــي الســاحات الكبرى للعاصمــة الجزائرية 

ومفترق الطرق الرئيسة.

الشرطة تحاول تفريق مظاهرة في أم درمان

الشرطة تفرق مسيرة احتجاج على ترشح بوتفليقة لوالية خامسة

المئــات يتظاهــرون فــي الســودان عقب صــالة الجمعة تـــعـــزيـــزات أمـــنـــيـــة قـــــرب الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي
البشير يتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم مظاهرات ضد ترشح بوتفليقة



روالبندي ـ رويترز

قــال المتحــدث باســم الجيــش الباكســتاني أمــس الجمعــة إن باكســتان ســترد 
”بــكل قــوة“ علــى أي هجــوم من الهند وذلك وســط تصاعــد التوتر بيــن الجارتين 

النوويتين بشأن إقليم كشمير.

آصــف  جنــرال  الميجــر  تصريحــات  تأتــي 
جماعــة  إعــان  مــن  أســبوع  بعــد  غفــور 
متشــددة مقرهــا باكســتان مســؤوليتها عن 
أودى  ملغومــة  بســيارة  انتحــاري  هجــوم 
بحيــاة 40 فــردا من الشــرطة الهندية شــبه 
بمنطقــة  الواقــع  اإلقليــم  فــي  العســكرية 
البلــدان.  عليــه  تتنــازع  الــذي  الهيمااليــا 
وزعــم أكبــر قائــد عســكري هنــدي باإلقليــم 
أن المخابــرات الباكســتانية متورطــة فــي 
الهجوم. وقال غفور للصحفيين في مدينة 
روالبندي ”ليست لدينا أي نية لبدء الحرب 
ولكننــا ســنرد بــكل قــوة علــى التهديــدات 

الشــاملة بصورة ستفاجئكم... ال تعبثوا مع 
باكستان“.

وجــاء رد الجيــش بعــد يوميــن مــن دعــوة 
رئيــس الــوزراء عمران خــان للهنــد لتقديم 
عارضــا  المقاضــاة،  تســتوجب  أدلــة  أي 

التعاون الكامل في التحقيقات.

وخاض البلدان حربين بشأن كشمير  «
منذ االستقالل في عام 1947. ويدعي 

الطرفان أحقيتهما في كامل اإلقليم. 
وجدد غفور أيضا عرض المحادثات 

قائال ”كشمير قضية إقليمية. 
فلنتحدث بشأنها. ونحل )القضية(“.

باريس ـ اف ب

أعلنت باريس أمس الجمعة أن القوات الفرنســية تمكنت من تصفية أحد أبرز 
قادة القاعدة في منطقة الساحل اإلفريقي، الجزائري “يحيى أبو الهمام”.

الفرنســية  الدفــاع  وزيــرة  وأكــدت 
الجنــود  أن  بارلــي،  فلورنــس 
الفرنســيين المشــاركين فــي عملية 
“برخان” بمالي قتلوا يوم الخميس 
زعيــم إحــدى الجماعات الرئيســية 
في منطقة الساحل، وهو الجزائري 

يحيى أبو الهمام.
وقالت الوزيرة إن يحيى أبو 
الثانــي  الرجــل  كان  الهمــام 
الجهــادي”  “التحالــف  فــي 
لإلســام  الدعــم  “مجموعــة 
 ،)GSIM( والمســلمين” 

كونــه  إلــى  باإلضافــة 

“زعيم إمارة تمبكتو”.
وأشارت فلورنس بارلي في البيان 
إلــى أن المجموعــة المســلحة “دعم 
اإلسام والمسلمين” يقودها المالي 

إياد أغ غالي.

وكلف تنظيم “القاعدة في باد  «
المغرب اإلسامي” 
الجزائري جمال 
عكاشة بخافة 

عبد الحميد أبو زيد 
القيادي الرئيسي 

في هذا التنظيم الذي 
أكدت فرنسا مقتله 

عام 2013.

أنقرة ـ وكاالت

أعلــن مكتــب المدعــي العــام التركــي، أمــس الجمعــة، إصــدار أمــر باعتقــال 295 
مــن أفــراد الجيــش بســبب االشــتباه في صالتهم بشــبكة رجل الديــن المقيم في 
الواليات المتحدة فتح هللا غولن، المتهم بتدبير محاولة انقالب في عام 2016.

وأورد بيــان المدعــي العــام التركــي أن 
القائمــة تضــم ثاثــة عســكريين برتبــة 
وعشــرة  رائــد  برتبــة  وثمانيــة  عقيــد  

برتبة مازم.
وأضــاف أن نحــو نصفهــم فــي الجيش 
بينمــا ينتمــي العســكريون الباقــون إلى 
فروع أخرى في القوات المسلحة بينها 

البحرية والقوات الجوية.
وأدان  االتهامــات  هــذه  غولــن  ونفــى 
محاولة االنقاب. وغولن حليف ســابق 
للرئيــس رجــب طيــب أردوغــان ويقيم 
الواليــات  فــي  االختيــاري  منفــاه  فــي 

المتحدة منذ 1999.
وســجنت الســلطات في تركيا أكثر من 
انتظــارا لمحاكمتهــم  ألــف شــخص   77
وعزلــت أو أوقفت عن العمل نحو 150 
ألفــا مــن العاملين فــي الحكومة وأفراد 
عمليــة  إطــار  فــي  وغيرهــم  الجيــش 
التطهير التي أعقبت محاولة االنقاب.

وأبدت جمعيات مدافعة عن حقوق  «
اإلنسان وحلفاء تركيا الغربيون 

قلقهم من هذه الحملة قائلين إن 
أردوغان يتخذ من االنقالب الفاشل 

ذريعة لسحق معارضيه.

الجيش الباكستاني يحذر 
الهند

باريس تعلن مقتل 
يحيى أبو الهمام

أوامر باعتقال مئات من 
الجيش التركي

ظريف: صادرات إيران النفطية انخفضت

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أكــد وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف، أن صــادرات نفــط إيــران 
انخفضت بشكل أكبر مع بدء الجولة الثانية من العقوبات األميركية التي بدأت 

في نوفمبر الماضي.

ووفقا للموقع الفارسي إلذاعة “دويتشه فيليه” األلمانية، فقد أكد ظريف في مقابلة 
مــع صحيفــة “زود دويتشــه”، أن صادرات النفط اإليرانــي انخفضت من نحو مليون 
ونصف المليون برميل يوميًا إلى حوالي مليون برميل يوميًا وحتى أقل من ذلك.

وردا علــى ســؤال حــول إجراءات إيران عندمــا تنتهي اإلعفــاءات األميركية للدول 
الثمانــي والتــي تشــمل شــراء النفــط عقــب مهلة الســتة أشــهر التي ســتنتهي أواخر 
أبريــل المقبــل، قــال ظريــف إن “ إيران ستســتفيد مــن اإلمكانيات األخــرى في مثل 

هذه الحالة”.
وعندمــا ســأله المراســل مــا هــي هــذه اإلمكانيــات؟ رد ظريــف متهكما بــأن “ ترامب 

يحب المفاجآت ونحن نريد أن نسليه بهذه المفاجئات”.
وقــال وزيــر الخارجيــة اإليراني للصحيفة إنــه “بعد أن انســحبت الواليات المتحدة 

من االتفاق النووي، فإن من واجب أوروبا االلتزام بتعهداتها”.

أنقرةباريسإسالم أباد

بعــد تراجــع الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، عــن االنســحاب الكامل للقــوات األميركيــة من ســوريا، أعلن البيــت األبيض أن 
الواليات المتحدة ستترك “مجموعة صغيرة لحفظ السالم” مؤلفة من 200 جندي أميركي لفترة من الوقت.

وكان ترامب أمر في ديسمبر بسحب القوات 
األميركيــة من ســوريا وقوامهــا 2000 جندي، 
قائا إنهم هزموا متشددي داعش هناك، على 
الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية التي 
تدعمهــا واشــنطن مازالــت تخــوض معركتهــا 

النهائية ضد آخر مواقع التنظيم.
عــدة  مــن  ضغــط  تحــت  وقــع  ترامــب  لكــن 
مستشــارين للعــدول عــن قــراره، بمــا يضمــن 
التــي  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  حمايــة 
تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها 

الرئيس، وتتعرض اآلن لتهديد من تركيا.
األبيــض  البيــت  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
ســارة ســاندرز، فــي بيــان مقتضــب “ســتبقى 
مجموعــة صغيــرة لحفــظ الســام مــن نحــو 
وتــم  الوقــت”.  مــن  لفتــرة  ســوريا  فــي   200

إعــان القــرار بعــد أن تحــدث ترامــب هاتفيــا 
إلــى الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغان، 
وقــال بيــان للبيت األبيــض إن الزعيمان اتفقا 
علــى “مواصلة التنســيق بشــأن إقامــة منطقة 
آمنــة محتملــة”. وقال مســؤول كبيــر باإلدارة 
األميركيــة، إن اإلعــداد لقــرار ترامــب يجــري 
منذ فترة. ولم يتضح إلى متى ســتظل القوة 
أو  المنطقــة  فــي  200 جنــدي  قوامهــا  البالــغ 
متــى ستنشــر تحديدا. وقال المســؤول :”هذا 
توجيه واضح لحلفائنا وأعضاء التحالف إلى 
أننا ســنظل موجوديــن بدرجة ما”. ولم يحدد 

البيت األبيض أين ستتمركز القوات. 
شــاحنة   30 نحــو  غــادرت  آخــر،  جانــب  مــن 
تحمــل مدنييــن آخــر جيــب لتنظيــم “داعش” 
في ســوريا، أمس الجمعــة، فيما تنتظر قوات 

ســوريا الديمقراطيــة المدعومة مــن الواليات 
المســلحين  علــى  هجــوم  لشــن  المتحــدة 
المحاصريــن. وشــاهد صحفيون قــرب الخط 
األمامي في بلدة الباغوز عشــرات الشــاحنات 
وهــي تخــرج حاملة مدنييــن بداخلها، لكن لم 
يتضح إن كان هناك المزيد من الشاحنات في 

الجيب الصغير.
والباغــوز آخــر جيــب لـ”داعــش” فــي منطقــة 
معقــل  آخــر  أصبحــت  التــي  الفــرات،  وادي 
مأهــول للتنظيــم فــي العراق وســوريا بعد أن 

خسر مدينتي الموصل والرقة في 2017.
وذكــر التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة 
ويدعم قوات ســوريا الديمقراطية، أن أخطر 
متشــددي “داعــش” ال يزالــون محاصريــن في 

الباغوز.

عواصم ـ وكاالت

واشنطن تطمئن حلفاءها بقوة في سوريا
األخــيــر” داعـــش  “معقل  على  وشــيــك  وهــجــوم  ــوز...  ــاغ ــب ال يــغــادرون  الــمــدنــيــون 

طهران ـ وكاالتدبي ـ العربية نت

أعلــن إمــام الجمعــة فــي منطقة لواســان جنــوب العاصمة اإليرانية طهران، ســعيد لواســاني، عــن اعتقال ثالثة مســؤولين بدائرة 
األوقاف بتهمة االستيالء على أراض بصورة غير مشروعة.

ونقلت وكالة األنباء اإليرانية “ارنا” عن لواساني قوله، إن قوات األمن 
اعتقلــت ثاثــة مســؤولين باألوقــاف فــي منطقتي شــميرانات )جنوب 
الوظيفيــة  لمناصبهــم  اســتغالهم  بســبب  طهــران  ومركــز  العاصمــة( 

ومصادرة أراض لصالحهم الشخصي بصورة غير مشروعة.
وأضاف أن األمن يحقق مع هؤالء المسؤولين المتهمين إلحالتهم إلى 
القضــاء. وكان لواســاني قــد كشــف في تغريــدة يوم االثنيــن الماضي، 
عبــر حســابه علــى موقــع “تويتــر” عــن حملــة أمنيــة ضــد مــا وصفــه بـــ 
“الفســاد المتفشــي” والتي تشــمل ظاهرة االســتياء على األراضي من 
قبل المسؤولين الحكوميين. وفي هذا السياق نشرت وكالة أنباء “آنا” 
الحكوميــة اإليرانيــة تقريــرا ذكــرت فيــه أن دائرة األوقاف والشــؤون 
الخيريــة، فيهــا بيئــة خصبة للفســاد دائما، ولهذا الســبب من الضروري 
أن تخضع للرقابة”. ووفقا للتقرير، هناك أرض بمســاحة 5 آالف هكتار 
في منطقة قلعة حســن خان، تدر أرباحا المســؤولين في دائرة أوقاف 
المنطقــة. وأكــدت الوكالــة أن الجهــات األمنيــة اعتقلــت لهــذا الســبب، 

غام رضا محمد زاده، مسؤول دائرة األوقاف في تلك المنطقة.
يذكــر أن ظاهــرة االســتياء علــى أراض بصــورة غيــر مشــروعة مــن 

قبــل مســؤولي النظــام اإليراني ورجــال الدين المتنفذين في الســلطة 
أصبحت منتشرة بشكل واسع خال السنوات األخيرة.

وفــي ســبتمبر الماضــي، نشــرت مواقــع إخباريــة وثائــق عــن اســتياء 
الحــرس الثــوري بصــورة غيــر قانونيــة وقســرا علــى أراض وعقــارات 

بمساحة 40 هكتارا تابعة لبلدية العاصمة طهران.

كشــف الجيــش اإليرانــي أنــه ســيطلق صواريخ مــن الغواصات، ألول مــرة، خالل مناوراته العســكرية األخيرة. وأعلن قائد ســالح 
البحرية اإليراني، حســين خانزادي، أن مناورات “الوالية 97” للقوة البحرية والتي تســتغرق ثالثة أيام، ســتجري في منطقة تبلغ 

مساحتها مليوني كيلومتر مربع، بين مضيق هرمز والمحيط الهندي.

وأكــد خانــزادي، أنــه ســيتم خــال المناورات 
وألول مــرة إطــاق الصواريخ من الغواصات 
وإجــراء تماريــن لطائــرات بــا طيــار وقصف 

األهداف من الجو. 
وتجــري إيــران تلــك المنــاورات، تزامنــا مــع 
تصاعــد التوتــر بينها وبين واشــنطن، وتقول 
وغواصــات  ومدمــرات  ســفنا  إن  طهــران 
ســيتم  كمــا  التدريبــات،  تلــك  فــي  ستشــارك 
مــن  أنــواع مختلفــة  التدريــب علــى إطــاق 
المقذوفــات، بمــا في ذلك الصواريخ وســيتم 

استخدام أسلحة خفيفة وثقيلة مختلفة.
ورغــم أن المنــاورات اإليرانيــة فــي مضيــق 
هرمز سنوية، فإن توقيتها في الغالب يعكس 
رســائل سياســية مــن طهــران، فهــي هــددت 
أكثــر مــن مــرة بإغــاق المضيــق هرمــز أمــام 

حركة السفن الدولية، ردا على قرار واشنطن 
بإعادة فرض عقوبات على صادراتها النفطية 

على خلفية دعمها لإلرهاب.
ومــع أن هــذه التهديدات لم تتجاوز مســتوى 

خطاب لاســتهاك اإلعامي، إال أن واشنطن 
اعتبرتها خطا أحمر، وتعهدت في حينها بأنها 
ســتعمل علــى ضمــان حركــة ناقــات النفــط 

وتدفق البضائع في الخليج العربي.  

سعيد لواساني

المناورات تستمر لمدة ثالثة أيام

مــشــروعــة ــر  ــي غ ــورة  ــصـ بـ أراض  ــى  ــل ع مــرةاســـتـــولـــوا  ألول  الغواصــات  مــن  صواريــخ  إطــاق  تشــهد 
إيران تجري مناورات قرب هرمزاعتقال 3 مسؤولين بأوقاف طهران بتهم فساد

الشاحنات تنقل المدنيين إلى خارج الباغوز
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إشادة كبيرة بالمستوى 
الطيب الذي ظهر عليه فريقا 
الرفاع والحد في نهائي “أغلى 

الكؤوس”، واإلثارة التي صاحبت 
مجرياتها. لم يكن هناك خاسر 

في اللقاء، بل الجميع حظي بشرف 
مصافحة عاهل البالد المفدى، وهو 

الفوز األكبر.

فريق الحد دون شك خرج 
بحسرة كبيرة من نهائي كأس 

الملك بعدما كان “قاب قوسين أو 
أدنى” من الظفر باللقب، وهذا يعود 

أوال لغلطة “الشاطر” سعد العامر 
وأيضا لخطأ المدافع الخبير سيد 

محمد عدنان.

رفع ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة أســمى آيات الشــكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه؛ بمناســبة 
تشــريف جاللتــه المبــاراة الختامية لــكأس جاللته لكرة القدم للموســم الرياضي 
2018 / 2019، مشــيرا ســموه إلــى أن تشــريف جاللتــه للحفــل الختامــي زاد مــن 

رونق المباراة.

دعــم  علــى  جاللتــه  حــرص  ويؤكــد   
ورعايــة المحافل الرياضيــة في مملكة 
إلــى أن هــذه  البحريــن، منوهــا ســموه 
تعطينــا  الســامية  الملكيــة  الرعايــة 
الحافــز الكبير لمواصلة دعم كرة القدم 
البحرينيــة؛ لتحقيق األهداف المرجوة، 
جاللتــه  تشــريف  أن  ســموه  مؤكــدا 
المباراة النهائية وســام على صدر كافة 

األسرة الرياضية في المملكة.
وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة أن رعايــة جاللــة الملــك المفدى 
صاحــب  واهتمــام  ورعــاه  هللا  حفظــه 

الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
الموقــر،  الــوزراء  رئيــس  خليفــة  آل 
وصاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد األمين 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
لرئيــس مجلــس الــوزراء ســاهم بنجاح 
كأس جاللــة الملــك للموســم الرياضــي 

.2019 / 2018
ونــوه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
جاللــة  مــن  الملكيــة  بالرعايــة  خليفــة 
ورعــاه،  هللا  حفظــه  المفــدى  الملــك 
واهتمــام صاحب الســمو الملكي األمير 

رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة ولي 
العهد األمين نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الوزراء، مشــيرا 
والرعايــة  الدعــم  هــذا  أن  إلــى  ســموه 
ســاهم بشــكل كبير بتحقيق العديد من 
األهــداف، وأن هذا الدعم حافز للجميع 
لالرتقــاء  الجهــود  مــن  المزيــد  ببــذل 

بالرياضة البحرينية.
وأشــاد ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة بجهــود مجلــس إدارة االتحــاد 
البحرينــي لكــرة القــدم برئاســة الشــيخ 
علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة 
وكافــة أعضاء مجلــس اإلدارة، والذين 
بذلــوا جهــودا كبيــرة؛ مــن أجــل إخــراج 
صــورة  بأفضــل  الختامــي  الحفــل 
تنظيمية، مشــيدا ســموه بجهود اللجنة 
كان  والتــي  للبطولــة،  العليــا  المنظمــة 
عملهــا احترافيــا ومميــزا طــوال الفترة 

الماضية، كما أشــاد ســموه بجهود كافة 
اللجان العاملة.

وبــارك ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفــة لنادي الرفاع؛ بمناســبة حصوله 
علــى كأس جاللــة الملك المفدى حفظه 
 2018 الرياضــي  للموســم  ورعــاه  هللا 
إدارة  مجلــس  ســموه  وهنــأ   ،2019  /
نادي الرفاع برئاســة الشيخ عبدهللا بن 
خالــد آل خليفة وكافــة أعضاء مجلس 

اإلدارة.
وقــال ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة أن المســتوى المميــز الــذي ظهر 
عليــه فريقــا الرفاع والحد فــي المباراة 
النهائيــة أبــرز الصــورة المشــرقة لكــرة 
وفــق  تســير  التــي  البحرينيــة  القــدم 
مــن  الموضعــة، والتــي نســعى  الخطــة 
خاللهــا؛ لتحقيــق العديد مــن األهداف، 
مقدما سموه الشكر لكافة الالعبين من 
الفريقيــن علــى المســتوى المميــز الــذي 

ظهروا عليه طوال المباراة.

جاللة الملك يحضر المباراة النهائية لكأس جاللته لكرة القدم في استاد البحرين الوطني

النجاح تحقق برعاية جاللته واهتمام سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

ناصر بن حمد: نعتز بحضور العاهل العرس النهائي
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اســتعرض أطفال قرية النويدرات مهاراتهــم الكروية بإحدى المالعب 
الشــعبية وذلــك ضمــن برنامــج “مالعــب الفرجــان” الذي تنظمــه اللجنة 
األولمبية البحرينية تنفيذا لمبادرة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب، رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة .

الدولييــن  النجــوم  مــن  كل  وقــام 
محمــد جمعة بشــير وخالد جاســم 
بتوزيــع  ســلمان  ومحمــد  النصــف 
بحضــور  األطفــال  علــى  كــرة   62
طاقــم العمــل المكــون مــن المدرب 
ســليمان  ومحمــد  محمــد  حمــد 
والفريــق اإلعالمــي التابــع للجنــة، 
حيــث حــرص النجوم علــى اللعب 
بعــض  واســتعراض  األطفــال  مــع 
المهارات وتدريب األطفال وســط 
وفرحــة  وايجابــي  كبيــر  تفاعــل 
بالكــراة  األطفــال  عمــت  غامــرة 

المهداة إليهم.
محمــد  حمــد  المــدرب  قــدم  كمــا 
نبذة بســيطة لألطفال عــن مبادرة 
مالعــب الفرجــان وأهدافهــا داعيا 
اياهــم إلــى االســتمرار فــي مزاولة 
لعــب كــرة القــدم الكتســاب المزيد 

ليصبحــوا  والمهــارة  الخبــرة  مــن 
عبــر  المســتقبل  فــي  نجومــا 
ثــم  األنديــة  أحــد  إلــى  االنضمــام 
المنتخبــات، وقدم لهــم العديد من 

النصائح واإلرشادات العامة.

وبهذه المناسبة، عبر  «
الالعبان محمد بشير وخالد 
النصف عن خالص شكرهما 
وتقديرهما للجنة األولمبية 

على هذه المبادرة الطيبة 
والتي تحمل ابعادا ايجابية 
تتمثل في عودة الحياة إلى 

مالعب الفرجان التي انطلق 
منها النجوم وابرزهم في 
السنين الماضية وكانت 

محطة مهمة لبروز افضل 
المواهب والخامات، باعتبارها 

ملتقى كروي يتيح لألطفال 
تفجير طاقاتهم وابداعاتهم.

“مالعب الفرجان” تزور النويدرات
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المكتب اإلعالمي

هّنــأ األميــن العــام المســاعد للمجلــس األعلى للشــباب والرياضــة، األمين 
العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة عبدالرحمــن عســكر رئيــس وأعضــاء 
مجلــس إدارة نادي الرفاع بمناســبة فــوز الفريق األول لكرة القدم بكأس 

جاللة الملك المفدى.

الشــكر  آيــات  أســمى  عســكر  ورفــع 
والتقديــر إلى حضرة صاحب الجاللة 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
هللا  حفظــه  المفــدى  البــالد  عاهــل 
الملكيــة  الرعايــة  أن  مؤكــًدا  ورعــاه، 
إال  هــي  مــا  المبــاراة  لهــذه  الســامية 
علــى حــرص جاللتــه  تأكيــد واضــح 
علــى دعــم الرياضــة واهتمــام جاللته 
فــي  الرياضييــن  بأبنائــه  بااللتقــاء 
مختلف المناســبات الرياضية، مؤكًدا 
أن حضــور جاللــة الملــك حفظــه هللا 
ورعاه تعد تشــريًفا لألســرة الرياضية 
بشــكل عام وأســرة كرة القدم بشــكل 

خاص.

الملكيــة  الرعايــة  أن  عســكر  وأكــد 
الســامية تعتبــر وســام فخــر واعتــزاز 
علــى  واضًحــا  تأكيــًدا  تمثــل  وأنهــا 
الحركــة  دعــم  علــى  جاللتــه  حــرص 
جاللتــه  حضــور  أن  كمــا  الرياضيــة، 
أضفــى أجــواء متميــزة علــى الحفــل 
وأعطى صك النجاح للمباراة النهائية 

التي كانت أشبه بمهرجان رياضي.
كمــا أشــاد عســكر بالجهــود المتميــزة 
التي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد 
المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  خليفــة؛  آل 
الملــك  جاللــة  كأس  لمســابقة  العليــا 
ظهــور  فــي  ســاهمت  التــي  المفــدى، 
هذه المســابقة بصورة زاهية في هذا 

بصمــات ســموه  أن  الموســم، مؤكــًدا 
واضحــة فــي االحتفاليــة الرائعــة مــع 
باقــي أعضــاء اللجنــة المنظمــة العليا 
واللجنــة التنفيذيــة مــع الــدور البــارز 
لالتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة 

الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

عبدالرحمن عسكر

هنأ الرفــاع باللقب وأثنى على الحضــور الجماهيري الكبير
عسكر: الرعاية الملكية السامية وسام فخر واعتزاز

اللجنة اإلعالمية

أعــرب رئيــس االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القــدرة نائب رئيس المجلــس األعلى للبيئة 
سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة عن اعتزازه بالدعم الكبير الذي يقدمه حضرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه  للرياضــة 
البحرينيــة بشــكل عــام، وكرة القــدم بصورة خاصة مؤكًدا أن الرعايــة الكبيرة التي تحظى بها 
الحركــة الرياضيــة في المملكة وتشــريف جاللة الملك للمبــاراة النهائية على كأس جاللته لكرة 
ا أمام جميع منتسبيها من أجل تحقيق اإلنجازات المتميزة باسم مملكة  القدم شكل دافًعا قويًّ

البحرين في مختلف المحافل.

وثّمن ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة 
حضــور ممثــل جاللــة الملك لألعمــال  الخيرية 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
جاللــة  لــكأس  النهائيــة  للمبــاراة  البحرينيــة 
الملــك لكرة القدم ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة، مؤكــًدا أن دعــم ســموه للحركتيــن 
المملكــة ومتابعتــه  الشــبابية والرياضيــة فــي 
المستمرة شكلت األساس المتين لتطور هذين 

القطاعين ووصولهما إلى مستويات متقدمة.
وأشــاد بالمســتويات الراقية التــي قدمها نادي 

ومشــواره  النهائيــة  المبــاراة  خــالل  الرفــاع 
فــي  ســاهم  الــذي  األمــر  الغاليــة  بالــكأس 
لقــب  وتحقيــق  األول  المركــز  علــى  حصولــه 
“أغلــى الكــؤوس”، مشــيًرا إلــى أن األداء الــذي 
قدمــه الفريــق أهلــه لتحقيــق اللقــب بجــدارة 
واســتحقاق وينــم عن جهــد مميز بذل من قبل 
مختلــف منظومــة العمــل فــي النــادي. كمــا هنأ 
سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة مجلس 
ادارة نــادي الرفــاع علــى تحقيــق هــذا اإلنجــاز 
الكبيــر، منّوًها بالمســتويات التــي قدمها فريق 
نــادي الحــد ومنافســته الحقيقيــة علــى لقــب 

ا أوفر خالل المســابقات  ــا له حظًّ الــكأس متمنيًّ
المقبلــة، مشــيًدا بالحضــور الجماهيــري الكبيــر 
وحرصهم على الوقوف إلى جانب فريقهم في 
المبــاراة النهائيــة. وبــارك ســمو الشــيخ فيصــل 
بــن راشــد آل خليفــة لالتحــاد البحرينــي لكــرة 
القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 
الكــؤوس  أغلــى  لمســابقة  المتميــز  التنظيــم 

وإخراجها بحلة زاهية.

سمو الشيخ فيصل بن راشد

بارك على التنظيم المتميز للمسابقة وإخراجها بحلة زاهية
فيصل بن راشد يشيد برعاية وتشريف جاللة الملك

حضور جاللة الملك تشريف لألسرة الرياضية
علي بن خليفة: دعم ناصر بن حمد أسهم في ارتقاء المسابقة
أعــرب رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم الشــيخ علي بــن خليفة آل خليفة، عن عظيم امتنانه وخالص شــكره وتقديــره إلى عاهل البالد حضرة صاحــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة، بتشريف جاللته للمباراة النهائية على كأس جاللته للعام 2019، والتي أقيمت أمس األول الخميس بين ناديي الرفاع والحد، وانتهت بتتويج الرفاع بطالً.

الرياضيــة  األســرة  أن  خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  وأكــد 
البحرينيــة عموًما وأســرة كــرة القــدم البحرينية خصوًصا 
تعتــز وتفتخــر بالرعايــة الملكيــة الســامية وحضــور جاللة 
الملك المفدى وتشريفه للمباراة النهائية، مؤكًدا أن حضور 
عاهــل البــالد دليــل علــى حــرص جاللتــه لدعم كــرة القدم 

البحرينية والرياضة البحرينية بشكل عام.
وأضــاف رئيــس اتحــاد الكــرة: “لقــد شــّكل حضــور جاللــة 
الملك المفدى تأكيًدا على ما يوليه جاللته من اهتمام بالغ 
ودعم كبير وخاص للرياضة البحرينية، والتي وصلت إلى 
مصاف متقدمة على جميع األصعدة بفضل ما حققته من 

إنجازات ومكتسبات”.
وأشــار الشــيخ علــي بــن خليفــة إلــى أن الرعايــة الملكيــة 
الســامية واالهتمــام الكبيــر وحضور جاللة الملــك للمباراة 
النهائيــة هــو تشــريف لألســرة الرياضــة البحرينيــة، مبيًنــا 

أنهــا تســهم أيًضــا فــي تحفيــز وتعزيــز مشــوار الرياضيين 
البحرينييــن نحو تحقيق المزيد من اإلنجازات بما يعكس 
رقــي وتطــور الرياضــة البحرينيــة، لما تحظى بــه من دعم 

خاص وكبير من قبل عاهل البالد المفدى.
وعاهــد رئيــس اتحــاد الكــرة، جاللــة الملــك المفــدى، فــي 
أن يواصــل االتحــاد دوره فــي االهتمــام ورعايــة األنديــة 
الوطنيــة األعضــاء، للمســاهمة معهــا فــي النهــوض بكــرة 
القــدم بمــا يعكــس تطلعــات جاللتــه فــي رقــي كــرة القــدم 

البحرينية ووصولها إلى أعلى المستويات.
وأكــد أن االتحــاد يولــي مســابقة أغلى الكــؤوس االهتمام 
الكبيــر والبالــغ، نظــًرا للمكانــة العالية للمســابقة في نفوس 
وقلوب جميع البحرينيين، مشيًرا إلى استمرار العمل نحو 
التطويــر المنشــود بمــا يحقــق األهــداف التطويريــة التــي 

تحقق النهضة الكروية.

 إلــى ذلــك، نــّوه رئيــس اتحــاد الكــرة بالدعــم الكبيــر الــذي 
يقدمــه ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، وما يقدمه ســموه من ســبل دعم مختلفة، مشــيًرا 
إلى أن رئاســة ســموه للجنة المنظمة العليا لمســابقة أغلى 

الكؤوس ساهمت في االرتقاء بالبطولة األغلى.
وأكد أن جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة محل 
إشــادة وتقدير، لما يقدمه ســموه من خطط كفيلة بتهيئة 

سبل النجاح لشباب مملكة البحرين.

رئيس اتحاد الكرة يهّنئ نادي الرفاع

رفــع رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم 
أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس مجلس إدارة 
نــادي الرفــاع الشــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة، بمناســبة 

فوز الفريق الكروي األول بلقب كأس جاللة الملك.
لعمــل  ثمــرة  جــاء  الرفــاع  لفريــق  التتويــج  إن  وقــال 
ومجهــودات مجلــس اإلدارة، منوهــا بالــدور الكبيــر لنــادي 

الرفاع في خدمة الرياضة البحرينية.
وأشــار إلــى أن إدارة الرفــاع حرصــت علــى توفيــر جميــع 
ســبل النجــاح الكفيلــة بالظهــور المتميــز للفريــق، مؤكــًدا 

استحقاق الرفاع للقب الكروي األغلى.
قدمــوا مســتويات  الرفــاع  فريــق  أن العبــي  إلــى  ولفــت 

متميزة أثبتوا بها جدارتهم بالحصول على اللقب.
إلــى ذلــك، أعــرب رئيــس اتحــاد الكــرة عــن تقديــره لألداء 
ا  والعطاء الذي قدمه العبو فريق الحد في المباراة، متمنيًّ

ا أوفر للفريق خالل المناسبات القادمة. حظًّ

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

 جاللة الملك يكرم الالعبين



أكــد ســمو الشــيخ محمد بن ســلمان 
االحتفــاء  أن  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
الشــعبي  المــوروث  عناصــر  بــكل 
مــن  تمثلــه  لمــا  باالهتمــام  تحظــى 
ارتباط بالهوية البحرينية ومكونات 
بيئتها، منوهًا بما تحظى به مختلف 
المجــال  بهــذا  المتعلقــة  الفعاليــات 
مــن دعــم مــن عاهــل البــاد صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 

خليفة.
ولدى رعاية سموه بحضور محافظ 

الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة، بطولــة 
العربــي  للســلق  البحريــن  مملكــة 
المقامة في قرية البحرين لسباقات 
بمــا  ســموه  نــوه  بالــزالق،  القــدرة 
شــهدته البطولــة من إقبال من ماك 

السلق العربي على فعالياتها.
مختلــف  فــي  بجولــة  ســموه  وقــام 
تضمنــت  حيــث  البطولــة  أقســام 

مسابقات لجمال السلق العربي.
وتــوج ســموه الفائزيــن فــي الفئــات 

التالية:

محمد بن سلمان: فعاليات الموروث الشعبي تحظى بدعم ملكي

أكــد رئيــس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفــة، أن حضور 
ورعايــة حضــرة صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة للمبــاراة النهائية على كأس 
جاللتــه لكــرة القــدم هــو تأكيــد علــى االهتمــام الكبيــر الــذي يوليــه جاللتــه للحركــة الرياضيــة 
والشــبابية في المملكة، والتي حققت في الســنوات الماضية العديد من اإلنجازات الرياضية 
المشــرفة علــى مختلــف األصعــدة، مضيًفا أن رعاية جاللــة الملك للمباراة النهائيــة تعتبر دعًما 

للرياضة والرياضيين في مملكة البحرين.

وقال ســموه إن األســرة الرياضية تثّمن كثيًرا 
مبــادرة عاهــل البــاد برعايــة بطولــة جالتــه، 
والتــي تأتــي فــي ســياق الدعــم الوافــر والــا 
محدود الذي تقّدمه القيادة الرشيدة، وحرًصا 
منهــا على متابعة األحــداث الرياضية المحلية 

باستمرار.
الملكيــة  الرعايــة  هــذه  أن  ســموه  وأوضــح 
الكريمــة تمثــل تأكيــد حــرص جالتــه بتقديــم 
الدعــم المتواصــل للرياضــة البحرينيــة بشــكل 
الخصــوص،  وجــه  علــى  القــدم  ولكــرة  عــام 
ممــا يســهم إلــى حــد بعيــد فــي إثــراء الحركــة 
الرياضية في المملكة وتعزيز المكتسبات التي 

تحّققت بفضل رعاية جالته للرياضيين.
وأعــرب ســموه عــن شــكره وتقديــره لاتحــاد 
البحرينــي لكــرة القــدم برئاســة الشــيخ علــي 
اإلعــداد  حســن  علــى  خليفــة  آل  خليفــة  بــن 
لكــرة  الملــك  كأس جالــة  لبطولــة  والتنظيــم 

القــدم وبجهود أعضاء مجلــس إدارة االتحاد، 
والشكر موصول إلى كل من ساهم في إنجاح 
هــذا العــرس الرياضــي البحرينــي الــذي تــوج 

بتشريف جالة الملك له.
وهنأ سمو الشيخ عيسى بن علي فريق الرفاع 
بمناســبة تحقيقه لقب كأس جالة الملك لكرة 
ثمــرة  القــدم، مؤكــًدا ســموه أن هــذا اإلنجــاز 

جهود النادي طوال المرحلة الماضية.
وبارك ســموه اإلنجــاز المميز الذي حققه فريق 
الرفــاع بفــوزه بــكأس جالــة الملــك المفــدى، 
النــادي  مشــيًدا ســموه بجهــود مجلــس إدارة 
برئاســة الشــيخ عبــدهللا بــن خالــد آل خليفــة 
جهــاز  رئيــس  النــادي،  رئيــس  نائــب  وكذلــك 
كــرة القدم ســمو الشــيخ خليفة بن عيســى آل 
اإلداري  الفريــق والجهازيــن  خليفــة، والعبــي 
والفني، الفًتا سموه إلى أن تحقيق هذا اللقب 
ويتــوج  النــادي  مســيرة  إثــراء  فــي  سيســهم 

عطاءه طيلة الموسم الكروي.
علــى  علــي  بــن  الشــيخ عيســى  وأثنــى ســمو 
العطاء السخي لاعبي الفريقين طيلة فترات 
الطيــب  بالمســتوى  ســموه  مشــيًدا  المبــاراة، 
الــذي قدمــه نجــوم الفريقيــن والذيــن عكســوا 
عــن مســتوى  الصــورة اإليجابيــة  مــن خالــه 
كــرة القدم البحرينية منّوًهــا بالروح الرياضية 
العاليــة. وبّيــن ســموه أنــه ال يوجــد خاســر في 
المبــاراة النهائيــة، فالجميــع كان فائــًزا بتواجد 

جالة الملك في المباراة ومصافحة جالته.

اللجنة اإلعالمية

جاللته بفضل  تحّققت  ــتــي  ال المكتسبات  وتــعــزيــز  الــريــاضــيــة  الــحــركــة  ــراء  ــ إث
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أفضل المخضرمين:

يشــهد الــدوري الوطنــي للجامعات لكرة القدم اليوم “الســبت” مواجهة مهمة تجمع 
فريقــي جامعــة العلوم التطبيقيــة المتصدر وفريق جامعة AMA الثالث وذلك عند 
السابعة مساء على ملعب جامعة البحرين الطبية بالمحرق ضمن الجولة التاسعة.

المواجهــة  هــذه  تشــكل  أن  وينتظــر 
أهميــة في حســابات صــراع الصدارة 
إلــى  الــدوري  وصــول  مــع  خصوًصــا 
مرحله الحاســمة، حيــث يدخل فريق 
متصــدر  وهــو  التطبيقيــة  العلــوم 
مــن  نقطــة   19  “ برصيــد  الترتيــب 
تحقيقــه  مــن  حصدهــا  مباريــات”   7
جميــع  فــي  بفــوزه  الكاملــة  العامــة 
مــع  وحيــد  تعــادل  عــدا  مبارياتــه 
الجامعــة األهلية في الجولة الماضية 
وتبقــت له مباراة مؤجلة، فيما يدخل 
فريــق جامعــة AMA وهو فــي المركز 
 6 مــن  نقطــة   15“ برصيــد  الثالــث 
مباريات” ويمتلك مباراتين مؤجلتين 

ولديه الفرصة للتقدم أكثر في صراع 
الصدارة.

وهمــا  المواجهــة  الفريقــان  ويدخــل 
يرفعان شــعار ال خيار سوى الفوز في 
مواجهــة ال تحتمــل إهــدار أيــة نقطــة 
قــد تكلــف الكثيــر فــي هــذه المرحلــة 
الحرجــة من صراع الدوري الجامعي، 
فالعلــوم التطبيقية يســعى الســتعادة 
نغمة انتصاراته المتتالية التي حققها 
فــي جميــع مبارياتــه قبــل تعادلــه في 
مباراته الجولة األخيرة أمام الجامعة 
عليــه  يســتوجب  والفريــق  األهليــة 
التعامــل الجــاد وعدم التراخــي مثلما 
حصل في المباراة السابقة، وهو األمر 

الــذي يدركــه مدربــه الوطنــي الكابتن 
صــاح حبيب وبقيــادة العبيه هداف 
وأبراهيــم  وحيــد  عبــدهللا  الــدوري 
المالــود خصوًصــا أن منافســه اليــوم 
رقم صعــب وعنيد ويتمتــع بمقومات 
فــي  أظهرهــا  جيــدة  وبدنيــة  فنيــة 
مبارياتــه الســابقة والتــي حقــق فيهــا 
انتصارات متتالية خصوًصا في حال 
مشــاركة عناصــره األساســية بقيــادة 
حاجــي  حبيــب  وعلــي  ميــرزا  أحمــد 
وعلــي جمــال بجانــب جاســم طــرادة 
والذين سيمنحون الفريق دفعة فنية 

في هذه المباراة المهمة.

مواجهة الكبار في دوري الطائرة 

 10( الدوليــة  “أمــا”  جامعتــا  تخــوض 
اليــوم  نقــاط(   9( والبحريــن  نقــاط( 
وعلــى  الثقيــل  العيــار  مــن  مواجهــة 
الســاعة  تمــام  فــي  الكبــار  شــاكلة 

بينمــا  اليــوم،  مســاء  مــن  السادســة 
العربــي  الخليــج  جامعتــا  تبحــث 
والبحريــن الطبيــة بــدون نقــاط فــي 
والنصــف  الســابعة  الســاعة  تمــام 
مســاء عــن أول انتصــار بعــد سلســلة 
وتقــام  الخاســرة،  المواجهــات  مــن 
بوليتكنــك  صالــة  علــى  المباراتــان 
البحريــن في إطار منافســات الدوري 

الوطني للجامعات للكرة الطائرة.

اللجنة اإلعالمية

المنامة - بنا

AMAموقعة الصدارة بين “التطبيقية” و

من منافسات كرة القدم

Wonder Women اليوم انطالق بطولة
ــز ــزي ــع ــدال ــب ــاة بــنــت ع ــيـ ــة “انــلــمــتــد كـــــروس فــــت” بـــرعـــايـــة حـ ــالـ ــام عــلــى صـ ــقـ تـ

تحت رعاية كريمة من عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية رئيسة لجنة النشاط النسائي رئيسة االتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، تنطلق عصر اليوم 
السبت الموافق 23 من شهر فبراير الجاري منافسات بطولة Wonder Women التي ينظمها االتحاد البحريني لرفع األثقال بالتعاون مع صالة انلمتد كروس فت والتي تستضيف المنافسات والواقعة 
ا، حيث يقام وزن الالعبات والتسجيل عند الساعة 2 ظهًرا وحتى 3 عصًرا، وعند الساعة 3 وربع عصًرا تنطلق منافسات جميع فئات البطولة. بالمنطقة الصناعية بالحد وبمساهمة فريق كن مستعدًّ

منافســات  البطولــة  تشــهد  أن  وينتظــر 
قوية ومشــاركة واســعة نظًرا لما تشــهده 
رياضــة رفــع األثقــال النســائية مــن تطور 
هــذه  تنظيــم  ويأتــي  وملحــوظ،  الفــت 
البطولة ضمن اســتراتيجية مجلس إدارة 
االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال بقيــادة 
رئيــس االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال 
ســلطان الغانــم وجميــع أعضــاء مجلــس 
مــن  يبــذل جهــود جبــارة  والــذي  اإلدارة 
أجل االرتقاء برياضة رفع األثقال وتعزيز 

موقعهــا علــى الخارطــة الرياضيــة ولجنة 
رفع األثقال.

وينظــر اتحــاد رفــع األثقــال بأهميــة كبيــرة 
لمثــل هــذه البطــوالت المحليــة التــي تتيــح 
األنديــة  مختلــف  مــن  الاعبــات  لجميــع 
قدراتهــن  بإطــاق  الرياضيــة  والصــاالت 
والتنافــس على المراكز والمراتب المتقدمة، 
وهــي  وزنيــة  فئــات   3 اعتمــاد  تــم  حيــث 
وســيتم  والشــباب،  العمــوم  الناشــئين، 
احتســاب النتائــج العمريــة وتتويــج أفضــل 

العبــة على مســتوى البطولة بنظــام الروبي، 
وهو نظام تابع لاتحاد الدولي لرفع األثقال 
النقــاط،  بنظــام  الاعبــة  نتيجــة  ويحســب 
وتشــجيًعا للمشــاركات تم تخصيــص جائزة 
قيمــة لاعبــة التــي تحقق معــدل 80 % فما 

فوق من الرقم القياسي العالمي.
وتعتبــر بطولــة Wonder Women  بمثابــة 
الفرصة الكتشــاف مواهب وخامات نسائية 
جديــدة فــي رياضــة رفــع األثقال النســائية، 
حيث أن رياضة رفع األثقال النسائية تشهد 

تطــور كبيــر بفضل االهتمــام الامحدود من 
القيــادة الحكيمــة بالمملكــة، حيــث شــهدت 
بطولــة أنديــة غــرب آســيا التــي احتضنتهــا 
المملكة للمرة األولى والتي أقيمت بالتعاون 
ديســمبر  شــهر  خــال  المحــرق  نــادي  مــع 
الماضــي مشــاركة واســعة مــن العبــات رفــع 
األثقال من دول منطقة غرب آسيا وتميزت 
خالهــا العبــات األندية الوطنيــة وهو تأكيد 
علــى وصلت إليــه الرياضة النســائية عمومًا 

ورياضة رفع األثقال خصوصًا.

أم الحصم - االتحاد البحريني لرفع األثقال

فريق المحرق لرفع األثقال

سمو الشيخ محمد بن سلمان يرعى بطولة مملكة البحرين للسلق العربي 

سموه يرعى بطولة السلق العربي
 بحضور سمو محافظ الجنوبية

واحدة من 
أهم مباريات 

الدوري الوطني 
للجامعات



حســم فريــق المحــرق تأهلــه إلــى الدور نصــف النهائــي لبطولة كأس 
خليفــة بن ســلمان لكرة الســلة، إثر فــوزه المثير على حســاب األهلي 
بنتيجــة 93/87، فــي المبــاراة التي جمعتهما مســاء أمــس )الجمعة(، 
علــى صالــة مدينــة خليفــة الرياضيــة، فــي ختــام منافســات الــدور 

التمهيدي من المسابقة.

الدور  المحرق  فريق  بلغ  وبذلك، 
إذ  مباشر،  بشكل  النهائي  نصف 
لقاء  من  الفائز  الفريق  سينتظر 
بالدور  عيسى  ومدينة  االتــحــاد 

ربع النهائي.
وأخفق األهلي للعام الثالث على 
الذهبي  المربع  بلوغ  من  التوالي 
منذ استحداث المسابقة، إذ هذه 
يقصي  الــتــي  الثالثة  الــمــرة  هــي 
فيها المحرق منافسه من األدوار 

المبكرة.
ولـــم يــشــفــع لــأهــلــي تــقــدمــه في 
األشــواط الثالثة األولــى، إذ عاد 
األخير  الــربــع  فــي  بقوة  المحرق 
ــمــعــطــيــات  ــه ال ــيـ ــلـــب فـ الـــــــذي قـ

والنتيجة.

الشوط األول

ضمت  بتشكيلة  الــمــحــرق  وبـــدأ 
محمد  ربيعة،  علي  حسن،  أحمد 
ــدر عــبــدهللا واألمــيــركــي  حــســن، ب
مورفي، فيما بدأ األهلي بتشكيلة 
ضمت هشام سرحان، جاسم أبل، 
العربي  حسن  عبدالرضا،  عمران 

واألميركي مارسيل.
وجاءت بداية األهلي في المباراة 
قـــويـــة صــاحــبــهــا تــركــيــز ذهــنــي 
األسبقية  األصــفــر  لــيــأخــذ  عـــال، 
مطلع   7/0 النتيجة  في  والتقدم 
الفارق  يوسع  أن  قبل  الــمــبــاراة، 
المحرق  بــدايــة  مستغال   ،14/3
المتواضعة وعشوائية التصويب 

الغير مركز على الحلق.
الصربي  المحرق  مدرب  وتدخل 
األول  الفني  بــالــوقــت  جيرميك 
الــذي  األول  الــربــع  منتصف  عند 
رفع فيه األهلي فارق تقدمه إلى 
وترتيب  تموضع  إلعـــادة   ،18/4

أوراق فريقه.

ــلـــي عــالمــة  وشـــكـــل هـــجـــوم األهـ
ــة خـــــالل هـــــذا الــــربــــع، إذ  ــارقــ فــ
هجومه  األصــفــر  الفريق  واصـــل 
المستميت معوال على التصويب 
الثالثي الناجح؛ ليعزز تقدمه إلى 

.24/8
بمحمد  ــمــحــرق  ال ــدرب  مــ ــع  ــ ودف
ــادة  ــزيـ ــد لـ ــاجـ ــم مـ ــاظــ ــر وكــ ــاصـ نـ
الــفــاعــلــيــة الــهــجــومــيــة، غــيــر أن 
األهــلــي حــافــظ عــلــى رتـــم أدائـــه 
بواقع  الربع  هــذا  نتيجة  ليحسم 

.28/17
الهجومي  المحرق  أداء  وتحسن 
ـــ14  فــي الــربــع الــثــانــي، وتــمــكــن ب
 6 إلــى  ــفــارق  ال تقليل  مــن  نقطة 

نقاط فقط 37/31.
وظــــل فـــــارق الــــــ6 نـــقـــاط قــائــمــا 
بــيــن الــفــريــقــيــن حــتــى الــدقــيــقــة 
األهلي  فيها  أعــاد  التي  السابعة 
بفضل   ،44/35 إلــى  الــفــارق  رفــع 
الـــتـــحـــول الـــهـــجـــومـــي الــســريــع 
يعود  أن  قبل  مارسيل،  بواسطة 
المحرق ويقلص النتيجة مجددا 
أحمد  بثالثية جهاد  نقاط   5 إلى 
الــذي  الــشــوط األول  نــهــايــة  مــع 

انتهى أهالويا بـ48/43.

الشوط الثاني

ــاء الــربــع الــثــالــث ســجــاال من  وجـ
الجانبين، إذ قّرب المحرق فارق 
إلى  وصــوال  أكبر  بشكل  النتيجة 
سلة واحدة 54/52، غير أن دفاع 
يتمكن  أن  دون  ــال  حــ ــلـــي  األهـ
منافسه من تعديل النتيجة، جنبا 
هــشــام سرحان  بـــروز  إلــى جنب 
الهجومي  الجانب  ومارسيل في 
التي  الثالثية  تصويباتهم  عبر 
ــادت فـــارق الــــ6 نــقــاط لأهلي  أعـ

بواقع 65/59.

وصــوال  بتقدمه  األهــلــي  واحتفظ 
لحسم هذا الربع بـ70/66.

األخير  الربع  اإلثارة في  واشتدت 
النتيجة  المحرق  فيه  قلص  الــذي 
إلــــى نــقــطــة واحــــــدة مـــع بــدايــتــه 
في  األول  تقدمه  يحقق  أن  قبل 

المباراة 71/70.
التسجيل  نقاط  الفريقين  وتبادل 

إذ  األداء،  في  كبير  تكافؤ  وســط 
أخذ  ثم   ،74/74 النتيجة  تعادلت 
األهــلــي الــتــقــدم مــجــددا، غــيــر أن 
ثالثية محمد ناصر أعادت التقدم 

للمحرق 77/76.
 6 بفارق  األفضلية  المحرق  وأخذ 
نقاط 86/80، غير أن األهلي قّرب 
الدقيقة  في  واحــدة  لسلة  الفارق 

المحرق  فيها  خسر  التي  األخيرة 
جهود محترفه لخروجه باألخطاء 
ــمـــســـة. واحـــتـــفـــظ الـــمـــحـــرق  الـــخـ
ــركــيــزه فـــي الــثــوانــي  بـــهـــدوءه وت
قاده  مثيرا  فوزا  ليحسم  األخيرة 

للدور نصف النهائي.

 المنامة يتفوق على النويدرات

وفي المباراة األولى، خرج حامل 

اللقب فريق المنامة بفوز عريض 
بنتيجة  النويدرات  حساب  على 

قوامها 99/74.
ــــدور  وســيــنــتــظــر الــمــنــامــة فـــي ال
من  الفائز  الفريق  النهائي  نصف 
األحد  يــوم  والحالة  الرفاع  لقاء 

المقبل.
وجــــــاءت الـــمـــبـــاراة مـــن جــانــب 

الــذي  المنامة  فريق  وهــو  واحــد 
ــقــاء؛  ــل ــى ال فــــرض ســيــطــرتــه عــل
الكبيرة  الفنية  الــفــوارق  مستغال 
ــفــريــقــيــن،  ــات بـــيـــن ال ــ ــان ــكــ واإلمــ
المباراة  أشــواط  نتائج  وجــاءت 
المنامة،   28/9 كــاآلتــي:  األربــعــة 
 28/25 الــــمــــنــــامــــة،   23/16

النويدرات و23/21 المنامة.

ــن ســلــمــان ــي كــــأس خــلــيــفــة بـ ــائ ــه ــف ن ــص ــره إلــــى فــــوز وبـــلـــغ ن ــأخـ ــب تـ ــل ق

بالتخصص... “الذيب” المحرقاوي يغتال “النسر” األهالوي

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء مع الفريق اإلداري

sports@albiladpress.com

السبت
23 فبراير 2019 
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شــارك ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنــة األولمبية 
البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تدريبات فريق بحرين ميريدا للدراجات الهوائية بمناســبة تقديم الفريق للعام 
2019. وحرص ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة على المشــاركة في التدريبات التي شــهدت مشــاركة واســعة من الدراجين من 
مختلــف دول العالــم والذيــن تــم اختيارهم للمشــاركة مع الفريق فــي البطوالت القادمة، حيث أعطى تواجد ســموه تدريبات الفريق 

دفعة معنوية عالية في ظل الخبرة التي يمتلكها سموه في الدراجات الهوائية.

ناصر  الشيخ  سمو  أكــد  المناسبة،  وبــهــذه 
مع  مــشــاركــتــه  أن  خــلــيــفــة  آل  حــمــد  ــن  بـ
الهوائية  للدراجات  ميريدا  بحرين  فريق 
للدراجين  تشجيعا  تأتي  التدريبات  فــي 
بالمشاركات  مليء  عــام  ينتظرهم  الذين 
الخارجية، مشيرا سموه إلى أن الدراجين 
كبيرة،  وخــبــرة  عالية  إمكانات  يمتلكون 
لكافة  كبيرة  إثــارة   2019 العام  وسيحمل 

الدراجين في المشاركات الخارجية.

آل  بــن حمد  نــاصــر  الشيخ  وأوضـــح سمو 
على  والجدية  الحماسة  يــرى  أنــه  خليفة 
تقديم  على  وحرصهم  الــدراجــيــن  وجــوه 
المقبلة،  الــفــتــرة  فــي  المستويات  أفــضــل 
كان  أن  بعد  جــديــدة  إنــجــازات  وتسجيل 
للفريق،  بــاإلنــجــازات  حــافــال   2018 الــعــام 

متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح.
الـــتـــي شـــــارك فيها  الـــتـــدريـــبـــات  وكـــانـــت 
ــن حــمــد آل خليفة  نــاصــر ب الــشــيــخ  ســمــو 

وشهدت  كيلومترا،   40 من  ألكثر  امتدت 
مشاركة واسعة من دراجي فريق ميريدا، 
الدراجين  من  كبيرة  مشاركة  إلى  إضافة 
من  األخــرى  الجنسيات  ومــن  البحرينيين 

الجنسين.
لفريق  واإلداري  الفني  الــطــاقــم  وحـــرص 
خاص  مسار  تجهيز  على  ميريدا  بحرين 
ــــى تـــعـــاون حلبة  ــتــدريــبــات، إضـــافـــة إل ــل ل
ــيــة الــتــي شــهــدت تــواجــد  الــبــحــريــن الــدول

الفريق في التدريبات.

.. ويجتمع مع الفريق اإلداري

الــتــقــى ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل 
البحرين  لــفــريــق  اإلداري  الــوفــد  خليفة 
ميريدا للدراجات الهوائية، وأشاد بالجهود 
إبراز  في  ساهمت  والتي  للفريق،  الكبيرة 

من  الــبــحــريــن  مملكة  عــن  مثالية  صـــورة 
المحافل  مــن  العديد  فــي  التواجد  خــالل 
أهمية  إلى  مشيًرا  الرياضية،  والبطوالت 
المرحلة  لــمــشــواره فــي  الــفــريــق  مــواصــلــة 
ــمــزيــد من  ــتــي تــتــطــلــب بـــذل ال الــمــقــبــلــة ال
العطاء لتمثيل المملكة في أهم مسابقات 

الدراجات الهوائية حول العالم.

ــمــا حــقــق فــريــق  ــفــخــر ب ــوه: “ن ــمـ ــال سـ ــ وقـ
البحرين ميريدا من إنجازات كبيرة خالل 
وهذا  الفكرة،  إطــالق  منذ  قصيرة  مرحلة 
ما يؤكد اإلستراتيجية المهمة التي يتبعها 
القائم  النهج  من  يعّزز  الذي  األمر  الفريق؛ 
الصعيد  على  البحرين  مملكة  علم  برفع 

الرياضي العالمي”.

سموه خالل تدريبات فريق ميريدا للدراجات

ناصر بن حمد 
يشارك في تدريبات

“بحرين ميريدا”
ــلــة ــمــقــب ال ــلـــة  الـــمـــرحـ ألهـــمـــيـــة  وأشـــــــار  ــق  ــريـ ــفـ الـ إدارة  الـــتـــقـــى  ســـمـــوه 

اللجنة اإلعالمية
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تحــت رعايــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى، انطلقت يوم الجمعة الموافق 22 فبراير، منافســات 
النسخة الثانية من بطولة #أقوى_رجل_بحريني، والتي تقام تحت شعار #خلك_وحش، خالل الفترة 
-21 23 فبراير الجاري في حلبة البحرين الدولية، والتي وجه سموه لتخصيص ريعها لدعم #مرضى_
الســرطان، حيث تأتي هذه البطولة ضمن مبادرات ســموه لدعم المجالين الرياضي واإلنســاني. حيث 

شهدت المنافسات إقامة مسابقات األطفال والمسابقات المصاحبة.

العــام  األميــن  حضــور  المنافســات  شــهدت  وقــد 
المســاعد للمجلس األعلى للشــباب والرياضة أمين 
عبدالرحمــن  البحرينيــة   االولمبيــة  اللجنــة  عــام 

صادق عسكر وجمهور كبير.

تعزيزا لروح التحدي والمنافسة

وقــد أشــاد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة 
مســابقات  شــهدتها  التــي  الكبيــرة  بالمشــاركة 
ســموه  مؤكــدا  المصاحبــة،  والمســابقات  األطفــال 
أن هــذه البطولــة تســهم فــي تعزيــز روح التحــدي 
والمنافســة لدى الشــباب والناشــئة، والذي ينعكس 
مــن  الرئيســي  الهــدف  تحقيــق  إيجابيــة  بصــورة 
دفعهــم  علــى  ترتكــز  والتــي  المنافســات،  هــذه 
وتشــجيعهم على ممارســة الرياضــة التي ترفع من 
لياقتهم البدنية وتســاهم في تطوير ومســتوياتهم 

وتمنحهم الجسم السليم.

بيئة خصبة الكتشاف المواهب

وأكد سموه أن هذه البطولة تأتي في سياق توفير 
والناشــئة  الشــباب  الحتضــان  المناســبة  األجــواء 
بمختلــف أعمارهــم، وأنهــا بيئــة خصبــة الكتشــاف 
طاقــات ومواهــب المشــاركين، والتي تأتــي تنفيذا 
لتوجيهــات حضرة صاحب الجاللــة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة عاهــل البالد المفــدى حفظه هللا 
ورعــاه، بضــرورة دعــم الشــباب والناشــئة وتوفيــر 
الفرص المناســبة لهم إلبراز قدراتهم، لتكوين جيل 
رياضــي يمكن االســتفادة بتشــكيل الفــرق المحلية 
والمنتخبــات الوطنيــة القــادرة على المنافســة، من 
أجل تحقيق المزيد من االنجازات لمملكة البحرين 

في المســتقبل، بمــا يعزز من مكانتها على مســتوى 
الرياضة قاريا ودوليا.

سعداء بالمشاركة الفاعلة 

الفعالــة  بالمشــاركة  كثيــرا  “ســعدنا  ســموه:  وقــال 
والكبيــرة والناجحــة مــن قبــل الشــباب والناشــئة، 
فــي  المنافســات  نجــاح  علــى  انعكســت  والتــي 
هــذه البطولــة التــي فرضــت نفســها علــى الســاحة 
الرياضيــة. فمثــل هذه الفعاليات تســاهم في صقل 
مهــارات وقــدرات هذه الفئة، التي تعتبر هي النواة 
الرئيســية لبنــاء المجتمعــات ورقّيها”، مهنئا ســموه 
فــي الوقت ذاتــه الفائزين بالمراكــز األولى ومتمنيا 

حظا للبقية في المشاركات القادمة.

األنجال يتّوجون الفائزين

تــّوج ســمو الشــيخ فيصــل بــن خالــد بــن حمــد آل 
خليفة وســمو الشــيخ عبدهللا بن خالد بن حمد آل 
خليفة نجلي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
األطفــال  بمســابقات  األولــى  بالمراكــز  الفائزيــن 
والمســابقات المصاحبــة، والتــي شــهدت مشــاركة 

كبيرة من قبل المشاركين من الشباب والناشئة.

عسكر يتّوج أبطال المسابقات 
المصاحبة

المراكــز  أصحــاب  عســكر  عبدالرحمــن  تــّوج  وقــد 
وقــد  لـ”الكبــار”.  المصاحبــة  بالمســابقات  األولــى 
جــاءت نتائــج المســابقات على النحــو التالي، ففي 
مســابقة الــدردور حقــق الالعب عبدالحميد ســعيد 

الالعــب أحمــد حمــود  المركــز األول، فيمــا احتــل 
المركــز الثانــي، بينمــا احتل الالعب عبــدهللا صالح 
المركز الثالث، وفي مســابقة مصارعة األذرع حقق 
الالعب مــازن عبدالجليل المركز األول، فيما احتل 
الالعــب منهــل طــالل المركــز الثانــي، بينمــا احتــل 
الالعب ســعود صالح المركز الثالث. وفي مســابقة 
رفع التاير حقق الالعب محمد جزاع المركز األول، 
فيمــا احتل الالعــب علي الكوهجــي المركز الثاني، 
بينمــا احتــل الالعب محمــد مجايد المركــز الثالث. 
وفي مســابقة المطارح حقق الالعب يوســف سيار 
المركــز األول، فيمــا احتــل الالعــب محمــد جــزاع 
المركــز الثانــي، بينمــا احتــل الالعــب أحمــد فيــاض 
المركــز الثالــث. وفــي مســابقة شــد الحبــل، حقــق 
الفريــق المكّون من الالعبيــن: محمد مجايد، أحمد 
إبراهيم، توفيق مجايد، محمد حسين وعبدالرزاق 
المكــّون  الفريــق  احتــل  فيمــا  األول،  المركــز  علــي 
مــن الالعبيــن: أحمد فيــاض، أحمد حمــود، عبدهللا 
جمعــة، محمــد جــزاع ومحمــد بــدر المركــز الثانــي، 

بينمــا احتــل الفريــق المكــّون مــن الالعبيــن: علــي 
الكوهجــي، أحمــد محمــد، محمــد جاســم، حســين 

موسى وعبدهللا صالح المركز الثالث.

نتائج مسابقات األطفال

النحــو  علــى  األطفــال  مســابقات  نتائــج  وجــاءت 
التالــي، الفئــة العمريــة -6 8 ســنوات: ففي مســابقة 
مصارعــة األذرع حقــق الالعــب عبــدهللا بــن محمد 
النعــار  نــواف  الالعــب  احتــل  فيمــا  األول،  المركــز 
المركــز الثانــي، بينمــا احتل الالعــب عبدهللا محمد 
التايــر حقــق  رفــع  وفــي مســابقة  الثالــث.  المركــز 
الالعب عبدهللا بن محمد المركز األول، فيما احتل 
الالعــب نــواف النعــار المركــز الثانــي، بينمــا احتــل 

الالعب عبدالرحمن بشار المركز الثالث. 
وفــي مســابقة المطــارح حقــق الالعــب عبــدهللا بن 
محمــد المركــز األول، فيمــا احتــل الالعــب يوســف 
حســين المركــز الثانــي، بينمــا احتــل الالعــب خالــد 
ســعود المركــز الثالــث. وفــي مســابقة شــد الحبــل، 
عبــدهللا  الالعبيــن:  مــن  المكــّون   B فريــق  حقــق 
وضــاح، محمــد خليــل، عبــدهللا بن محمــد، عبدهللا 
عيســى وقاســم طاهــر المركــز األول، فيمــا احتــل 
فريــق D المكــّون مــن الالعبيــن: يوســف حســين، 
خليفة سلمان، ريان محمد، عبدالرحمن بشار، خالد 
عبدهللا ويوســف محمد المركــز الثاني، بينما احتل 
فريق A المكّون من الالعبين: عبدهللا محمد، أحمد 
محمــد، أحمــد الــذوادي، خالــد ســعود وفهــد راشــد 

المركز الثالث. 
الفئة العمرية -9 11 سنوات: ففي مسابقة مصارعة 
األذرع حقق الالعب تميم خالد المركز األول، فيما 
احتــل الالعــب عبــدهللا خالــد المركــز الثانــي، بينما 
احتــل الالعــب عبدالرحمن ممدوح المركــز الثالث. 
وفي مسابقة رفع التاير حقق الالعب حارث شاكر 
علــي  فــراس  الالعــب  احتــل  فيمــا  األول،  المركــز 
المركــز الثاني، بينما احتل الالعب عبدهللا يوســف 
المركز الثالث. وفي مسابقة المطارح حقق الالعب 
الالعــب  احتــل  فيمــا  األول،  المركــز  خالــد  تميــم 

عبــدهللا خالــد المركــز الثانــي، بينمــا احتــل الالعب 
عبدالرحمــن ممــدوح المركــز الثالث. وفي مســابقة 
شــد الحبــل، حقــق فريــق D المكــّون مــن الالعبين: 
منير عصام، فراس علي، حســن علي، حســن أحمد 
 B وتميــم خالــد المركــز األول، فيمــا احتــل فريــق
المكّون من الالعبين: عبدهللا الشعبان، ريان أحمد، 
عبدهللا خالد، محمد منيف وعبدهللا محسن المركز 
الثانــي، بينمــا احتل فريق A المكــّون من الالعبين: 
عبدالرحمــن عصــام، حــارث شــاكر، فــؤاد عبــدهللا، 
ســيد هاشــم وعبدهللا الســيار المركز الثالــث. الفئة 
العمريــة -12 14 ســنوات: ففــي مســابقة مصارعــة 
األذرع حقــق الالعب محمود الكســار المركز األول، 
فيمــا احتــل الالعــب جاســم علــي المركــز الثانــي، 
بينمــا احتــل الالعب مهدي إبراهيــم المركز الثالث. 
وفي مســابقة رفع التاير حقق الالعب طالل راشــد 
المركــز األول، فيمــا احتــل الالعــب يعقــوب أحمــد 
المركــز الثانــي، بينمــا احتــل الالعــب أحمد يوســف 
المركز الثالث. وفي مسابقة المطارح حقق الالعب 
محمــود الكســار المركــز األول، فيمــا احتــل الالعب 
مهــدي إبراهيــم المركــز الثاني، بينمــا احتل الالعب 
محمد عايض العتيبي المركز الثالث. وفي مسابقة 
شــد الحبــل، حقــق فريــق A المكــّون مــن الالعبين: 
محمــد وليــد، طــالل راشــد، محمــود الكســار، علــي 
العــرادي وحســين علــي المركــز األول، فيمــا احتــل 
فريــق C المكــّون من الالعبيــن: جمال محمد، عامر 
صالح، جاســم الدخيل، علي حســن ومحمد عايض 
العتيبي المركز الثاني، بينما احتل فريق D المكّون 
مــن الالعبيــن: عبــدهللا علي، عبــدهللا محمد، أحمد 
يوســف، مهــدي إبراهيــم وإبراهيــم يوســف المركــز 

الثالث.

الختام اليوم

وتختتم اليوم السبت الموافق 23 فبراير منافسات 
فــي  النهائيــة  المســابقات  بإقامــة  البطولــة، وذلــك 
والتــي  والثقيــل،  المتوســط  الخفيــف،  األوزان 
الســيارة،  ســحب  الســقاي،  مشــية  علــى:  تشــتمل 

سحب القرقور، رفع التاير ورفع السيارة.

جانب من التتويج

من التتويج

سمو الشيخ خالد بن حمد 

عسكر يتوسط المتوجين في البطولة

خالد بن حمد: تأسيس جيل رياضي قادر على مواصلة حصد اإلنجازات
أشاد بالمشــاركة الكبيرة في مســابقات األطفال والمسابقات المصاحبة

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

تنطلــق اليــوم )الســبت( منافســات الجولــة الحاديــة عشــرة لــدوري الدرجة 
الثانيــة لكــرة القــدم للموســم الرياضــي 2019-2018، وذلك بإقامــة لقاءين 

عند 6.20 مساء.

علــى  األهلــي  مــع  البحريــن  يلعــب 
الرياضيــة،  خليفــة  مدينــة  اســتاد 
واالتفــاق مــع التضامــن علــى اســتاد 

النادي األهلي.
غــًدا  الجولــة  مباريــات  وتســتكمل 
األحــد بإقامة لقاءين أيًضا، إذ يلعب 
قاللــي مــع مدينــة عيســى، واالتحاد 

مع البسيتين، فيما يغيب سترة
عــن هــذه الجولــة؛ لخضوعــه للراحة 
اإلجباريــة. ويشــير ترتيــب الــدوري 
الصــدارة  فــي  األهلــي  إلــى:  ــا  حاليًّ
برصيــد 25 نقطة، البســيتين وصيًفا 
 ،15 19، مدينــة عيســى  21، ســترة 
 ،6 9، قاللــي  البحريــن   ،13 االتحــاد 
التضامــن 4، واالتفاق بنقطة واحدة 

هــذه  وجميــع  األخيــر.  المركــز  فــي 
األنديــة لعبــت 9 مباريــات، فيما عدا 
نادي البحرين الذي لعب 8 مباريات.

حبيب يحتج على قرارات التحكيمالجولة 11 للدرجة الثانية
الــثــانــيــة ــة  ــدرجـ الـ دوري  فـــي  ــاد  ــحـ االتـ مـــن  ــي  ــال ق خـــســـارة  ــد  ــع ب

طالب مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي قاللي، صالح حبيب، لجنة الحكام باالتحاد البحريني لكرة القدم، 
لمراقبة أداء الحكام بصورة أكبر، خصوًصا على مستوى مباريات دوري الدرجة الثانية.

وقــال صــالح حبيــب ل “البــالد ســبورت” إن فريقه تأثر 
بالقــرارات التحكيميــة خــالل المبــاراة التــي جمعتــه مع 
فريــق االتحــاد، وانتهت بفوز االتحــاد )3/2(، ضمن إطار 
الثانيــة،  الدرجــة  لــدوري  العاشــرة  الجولــة  منافســات 

وأدارها الحكم دولي صاالت حسين البحار.
كان  فريقــه  أن  حبيــب  صــالح  وأوضــح 

متقدًمــا بالنتيجــة )2/1( حتــى الدقيقة 
90 مــن زمــن المبــاراة التــي شــهدت 

فيما بعد العديد من المتغيرات.
وذكر حبيب أن الحكم لم يحتسب 
ركلــة جــزاء واضحــة لفريقــه فــي 
الدقيقــة 4+90 بعــد لمســة يد على 

العــب االتحــاد وكانــت بالقــرب مــن 
الحكم المســاعد الثانــي محمد غازي، 

مضيًفــا أن هدف الفــوز لفريق االتحاد جاء في الدقيقة 
7+90، رغم أن الحكم حســين البحار احتســب 5 دقائق 

كوقت بديل للضائع.
ولفــت إلــى أن فريــق قاللــي ســبق وأن تعــرض لبعــض 
هــذا  المباريــات  فــي  التحكيميــة  األخطــاء 
الموســم 2018/2019، إال أن مــا حــدث 
فــي مبــاراة االتحــاد غير مــن نتيجة 

المباراة بشكل كامل.
وطالــب المــدرب صــالح حبيــب 
بضــرورة  حديثــه  ختــام  فــي 
التركيــز الكبيــر من قبــل الحكام 
خــالل إدارة المباريــات، وتفعيل 
دور ومهمــة تقييــم ومراقبة أداء 

الحكام.
صالح حبيب
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برعاية وحضور ممثل صاحب الجاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، نظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل عصر أمس السباق السابع عشر لهذا الموسم، والذي 
أقيم على كؤوس ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجاله الكرام ســمو الشــيخة شــيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ 
حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة وذلك على 

مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

كمــا حضــر الســباق نائــب رئيــس الهيئــة العليــا 
لنــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل ســمو 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
للبيئــة  وســمو نائــب رئيــس المجلــس األعلــى 
رئيــس االتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات 
القــدرة الشــيخ فيصــل بن راشــد بن عيســى آل 
خليفة.  وشهد السباق منافسات قوية ومثيرة 
بتحقيقهــا  المرشــحة  الجيــاد  خاللهــا  تفوقــت 
األشــواط  فــي  الســباق  بكــؤوس  االنتصــارات 
الســبعة وغابــت المفاجــآت، حيث كان الشــوط 
الســابع أقــوى األشــواط المرتقبــة فــي الســباق؛ 
نظــرا لمشــاركة مجموعــة مــن الجيــاد القويــة 
 – “دوفيــل  الجديديــن  الحصانيــن  خصوصــا 
وبإشــراف  فيكتوريــوس  إلســطبل  يوجينــو” 
المضمر البحريني فوزي ناس واللذين كانا في 
الموعــد وظهــرا بصــورة قويــة في مشــاركتهما 
مــا  البحريــن، وعكســت  المضمــار  فــي  األولــى 
يتمتعان به من إمكانات عالية واستطاعا تأكيد 
ذلــك بتفوقهمــا على مجريــات الســباق، وحقق 
“دوفيــل” بقيــادة الفــارس بريــت دويــل الفــوز 
بجــدارة بعدمــا فــرض تفوقه مــن البداية حتى 
النهايــة وبفــارق طول عن الحصــان “يوجينيو” 
بقيــادة الفــارس الهولنــدي أدري ديفريس ثانيا 

فيما جاء الحصان “بورت دوغالس” ثالثا.

“مليار” يكسب الداربي

وأقيــم الشــوط الســادس علــى داربــي البحرين 
برعايــة ســمو الشــيخ حمدان بن ناصــر بن حمد 
آل خليفــة لجيــاد الدرجــة األولى )نتــاج محلي( 
مسافة 2000 متر والجائزة 6800 دينار، وتمكن 
جدارتــه  تأكيــد  مــن  “مليــار”  البطــل  الحصــان 
بمواصلــة انتصاراته وتفوقه وســط نخبة جياد 
النتاج المحلي بتحقيق الفوز بالكأس وبجدارة. 
وأقيم الشوط الخامس على كأس سمو الشيخ 
حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة لجياد الدرجة 
األولى “مســتورد” مســافة 1400 متــر والجائزة 
4600 دينــار، وتمكنت الفرس المرشــحة األولى 
“النمــرة” مــن مواصلــة انتصاراتهــا هذا الموســم 
بتحقيــق الفــوز، والــذي خطفتــه بعــد انطالقتها 

القوية في األمتار األخيرة. 

“بالسترا” يواصل تألقه

التــوازن  لجيــاد ســباق  الرابــع  الشــوط  وأقيــم 

مســتقيم  متــر   1200 مســافة  “مســتورد” 
الحصــان  واســتطاع  دينــار،   2000 والجائــزة 
المرشح “بالسترا” من تحقيق فوزه الثاني على 
التوالــي هــذا الموســم، والــذي انتزعــه بصعوبة 
بعد دخوله القوي في اآلمتار األخيرة وبكفاءة 

من الفارس حسين مكي.
وأقيم الشــوط الثالث على كأس ســمو الشــيخ 
محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة والمخصص 
لجياد الدرجة األولى من خيل البحرين العربية 
األصيلــة “الواهو” مســافة 1600 متــر والجائزة 
المرشــح  الحصــان  واســتطاع  دينــار،   3000
الثانــي “الحمدانــي 1697” تحقيق فوزه الثالث 
هــذا الموســم، والــذي جاء بعدما فــرض تقدمه 

في الشوط من البداية حتى النهاية.
وأقيم الشــوط الثاني على كأس ســمو الشيخة 
شــيمة بنــت ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لجيــاد 
مســتقيم  متــر   1000 مســافة  التــوازن  ســباق 
والجائــزة 3000 دينــار، وتمكــن الحصان “لندن 
لــوك” مــن انتزاع أولى انتصاراته هذا الموســم، 
والذي جاء بعد أداء سريع ومثير خصوصا في 

األمتار األخيرة. 
وأقيــم الشــوط األول علــى كأس ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة للجيــاد المبتدئــات 
مســتقيم  متــر   1000 مســافة  محلــي(  )نتــاج 
الفــرس  وتمكنــت  دينــار،   3000 والجائــزة 
المرشــحة “ريــادة” مــن تأكيــد تفوقهــا بتحقيق 

فوزها الثالث على التوالي هذا الموسم، والذي 
جــاء بتفــوق ودون منافســه وبفــارق 4 أطــوال 

عن الحصان الثاني “نردين”.

التتويج

وقد قام ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بتقديم كأس ســموه للشوط السادس إلى سمو 
الشــيخ حمد بــن عبدهللا بن عيســى آل خليفة، 
فيما تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
كأس ســموه للشــوط الســابع مــن ســمو الشــيخ 
عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وذلك بعد 
فــوز جــواد ســموه “دوفيــل” بالمركــز األول في 
الشــوط الســابع للسباق، فيما قام توفيق شرف 
العلوي مدير عام نادي راشد للفروسية وسباق 

الســباق،  بكــؤوس  الفائزيــن  بتتويــج  الخيــل 
حيث قدم كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة للشــوط األول إلى ســمو الشــيخ عيسى 
بــن عبدهللا بن عيســى ال خليفة، وكأس ســمو 
الشــيخة شــيمة بنــت ناصــر بن حمــد آل خليفة 
إلــى المالــك الفائــز عبدالهــادي البقالــي، ثم قدم 
العلــوي كأس ســمو الشــيخ محمد بــن ناصر بن 
حمــد آل خليفــة إلــى الضمــر الفائز ألن ســميث، 
كمــا قدم كأس ســمو الشــيخ حمد بــن ناصر بن 
حمد آل خليفة إلى سمو الشيخ نادر بن محمد 
بــن ســلمان آل خليفــة، ثم قدم داربــي البحرين 

إلى المضمر الفائز فوزي ناس. 

ناصر بن حمد يؤكد دعمه لسباق الخيل

 وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
التوجيهــات  ترجمــة  علــى  وحرصــه  اعتــزازه 
الجاللــة  صاحــب  حضــرة  لــدن  مــن  الســامية 
الملــك الفارس األول والداعم األكبر للفروســية 
فــي المملكة بضــرورة االهتمــام ودعم مختلف 
رياضــات الفروســية والخيــل فــي المملكــة بمــا 
يســاهم فــي المحافظــة علــى مكانتهــا األصيلة 
علــى  والعمــل  البحريــن  مملكــة  تاريــخ  فــي 
تطويرها نحو أفضل المستويات، مشيرا سموه 
والخطــوات  الجهــود  دعــم  علــى  إلــى حرصــه 
التطويريــة التــي تقــوم بهــا الهيئة العليــا لنادي 
راشــد للفروســية برئاســة سمو الشــيخ عبدهللا 
الشــيخ  ســمو  ونائبــه  خليفــة  آل  عيســى  بــن 

عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة وذلــك 
لالرتقــاء برياضــة ســباق الخيــل فــي المملكــة 
وانعكاســاتها اإليجابيــة علــى ارتفــاع مســتوى 
الســباقات المحليــة مــن خــالل اهتمــام المــالك 
بجلــب جياد ذات مســتويات عاليــة ونخبة من 
الفرســان العالميين والمحترفين مماساهم في 
الســباقات،  لمتابعــة  كبيــرة  اجتــذاب جماهيــر 
انتصــارات  المــالك  مــن  عــدد  وكذلــك تحقيــق 
مميــزة خــالل مشــاركاتهم في ســباقات الخيل 

الخارجية. 
وأعــرب ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
عــن ســعادته بالنجــاح التنظيمــي الــذي ظهر به 
الســباق، مشــيدا ســموه بالجهــود التــي تبذلهــا 
راشــد  لنــادي  العامــة  واإلدارة  العليــا  الهيئــة 
للفروســية وســباق الخيــل فــي ســبيل إنجــاح 
تنظيــم هــذا الســباق واالرتقــاء برياضة ســباق 
الخيــل فــي مملكــة البحريــن وتطويرهــا نحــو 
أفضل المســتويات. وأشــاد ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة بالمســتويات والمنافســات 
المثيــرة التــي شــهدتها أشــواط الســباق، والتي 
عكســت تطــور مســتوى رياضــة ســباق الخيــل 
واهتمــام وجهــود مــالك الخيل واالســتعدادات 
عــن  معرًبــا  المختلفــة،  لإلســطبالت  الكبيــرة 
تهانــي ســموه وأنجالــه الكــرام لجميــع المــالك 
بكــؤوس  الفائزيــن  والفرســان  والمضمريــن 

السباق وتمنياتهم للجميع بالتوفيق والنجاح.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

الجياد المرشحة تحقق كؤوس ناصر بن حمد وأنجاله
... وسموه أثناء تتويج الفائزين سمو الشيخ ناصر بن حمد مع سمو الشيخ عيسى بن سلمان

السبت
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ــي ــ ــدارب ــ ال ـــ “دوفـــــــيـــــــل”... و ”مـــلـــيـــار” يــكــســب تـــحـــدي  ــ ل ــة قـــويـــة  ــ ــداي ــ ب
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إعداد: هبة محسن

أقامــت شــركة كريــدي َمكــس الحفــل الســنوي لموظفيهــا فــي تاريــخ 7 فبراير بفندق الريتــز كارلتون بحضــور الرئيس التنفيذي للشــركة  يوســف ميرزا 
واإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين. وخالل الحفل، ألقى ميرزا كلمة افتتاحية شكر من خاللها كادر العمل في الشركة، كما أثنى على دورهم الكبير 

في تطوير الشركة والمحافظة على مكانتها في المملكة.

كريــدي  فــي  “نؤمــن  ميــرزا:  وقــال 
مكــس بــأن العنصر البشــري يعد من 
أهــم الثــروات فــي الشــركة ونعمــل 
لذلك على مكافأتهم وإظهار امتناننا 
وتقديرنا لجهودهم الكبيرة وعملهم 

المتفوق. وتمثل هذه اللقاءات التي 
فــي  ــا  مهمًّ دوًرا  الموظفيــن  تجمــع 
إتاحــة الفرصــة أمــام الجميــع إلبراز 

إنجازاتهم خالل العام الماضي”.
م بعض الموظفين  وخالل الحفل كرِّ

لخدمتهم الطويلة في الشــركة التي 
تتــراوح مــن 5 إلــى 20 ســنة وأيًضــا 
 2018 العــام  موظــف  عــن  ُأعلــن 
تكريــم  تــم  كمــا  محســن.  أحســن 
أعضــاء لجنــة األنشــطة للموظفيــن 

واهتمامهــم  لخدمتهــم  الســابقين 
الســنوات  خــالل  الشــركة  بأنشــطة 
جــدد  أعضــاء  وتقديــم  الســابقة 
للجنــة، متمنيــن لهــم كل النجاح في 

السنوات القادمة.

ــري أهـــم الـــثـــروات بــالــشــركــة ــش ــب ــرزا: الــعــنــصــر ال ــيـ مـ

“كريدي َمكس” تقيم الحفل السنوي للموظفين

حصلــت ســكيوريتي 1، إحــدى أقســام شــركة إبراهيــم خليــل كانــو، علــى جائــزة “أفضــل شــريك” مــن شــركة يونايتــد تكنولوجيــز 
كوربوريشن United Technology Corporation )UTC( خالل معرض انترسك 2019 الذي أقيم في دبي. 

أكبــر  يعــد  الــذي  المعــرض  إلــى  حضــر 
معــرض متخصــص فــي مجــاالت األمن 
والســالمة والحمايــة مــن الحرائق، وفد 
الجائــزة.  الســتالم   1 ســكيوريتي  مــن 
نظــام  بتوفيــر   1 ســكيوريتي  وتقــوم 
Le� ونظــام الحريــق  إلنــذار   ادوارد 
بالدخــول  للتحكــم  األوتوماتيكــي   nel
البحرينيــة  الســوق  فــي  والخــروج 
بالتعــاون مع شــركة يونايتد تكنولوجيز 
علــى  الرائــدة   )UTC( كوربوريشــن 
مســتوى العالم فــي توفير حلــول األمن 

والسالمة والحماية من الحرائق. 
مــن جانبــه، تحــدث المديــر العــام لقســم 
عــن  مينــون  رامغوبــال   ،1 ســكيوريتي 
“نحــن  قائــال:  الجائــزة،  هــذه  أهميــة 
فخــورون للغاية باســتالمنا هذه الجائزة 
التــي تؤكــد التزامنــا التام تجــاه عمالئنا 

وشــركائنا. فقــد كان العــام 2018 ناجحا 
ومميزا بالنسبة لسكيوريتي 1، خصوصا 
تكنولوجيــز  يونايتــد  شــركة  لمنتجــات 
هــذه  وتعتبــر   .)UTC( كوربوريشــن 

الجائــزة تقديــرا خاصا للجهــود المبذولة 
مــن جانــب فريقــي المبيعــات وخدمــات 
حلــول  أفضــل  لتقديــم  المســاندة؛ 

وخدمات األمن والسالمة للعمالء”.

والسالمة األمــن  وخدمات  حلول  أفضل  يقدم  القسم 

”UTC“ سكيوريتي”1  “أفضل شريك” من“
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فــي إطــار برامــج المســؤولية االجتماعيــة، رعــت شــركة البحرين للتســهيالت 
التجاريــة فعاليــة اليــوم العائلــي لمرضى الســرطان، والــذي يقــام بالتزامن مع 

اليوم العالمي لمرض السرطان.

وقــد شــارك موظفو شــركة تســهيالت 
البحريــن مــع المنظمين فــي االحتفال 
اقامــة  عبــر  الســرطان  محاربــي  مــع 
عائليــة  أجــواء  فــي  ترفيهيــة  ألعــاب 
ضمــن  الشــركة  دعــم  ويأتــي  مرحــة. 

مبادراتهــا المتجــددة فــي دعــم كافــة 
فئــات المجتمــع وتقديــم أوجــه الدعم 
المــادي والمعنــوي لمحاربي الســرطان 
ومبــادرات جمعيــة البحريــن لمكافحة 

السرطان.

“التسهيالت” ترعى اليوم العائلي لمرضى السرطان

تجديد عروض تصفية األسعار لدى “مونتريال”
%  50 إلــــــــــــــى  تـــــــصـــــــل  تــــــخــــــفــــــيــــــضــــــات 

جــددت شــركة مونتريــال للســيارات أحــد أكبر شــركات الســيارات بمملكة 
البحريــن عروضهــا القويــة في مهرجان تصفية األســعار بعد النجاح الباهر 
واإلقبال الكبير من جميع عمالئها على النسخة السابقة من العرض؛ األمر 
الذي دفع شــركة مونتريال للســيارات لطرح مجوعة جديدة من السيارات 

بتخفيضات تصل إلى 50 %.

أهــم مــا يميــز هــذه العــرض أســعاره 
التنافسية وأقساطه المخفضة ومن 
دون مقدم ومن دون أي اشــتراطات 

بنكيه أخرى وتسليم فوري.
تشــمل الدفعــات الجديــدة تشــكيلة 
الســيارات  مــن  ومتنوعــة  مميــزه 
مــن  المســتعملة  وأيضــا  الجديــدة 
مختلف األنواع والموديالت، وبذلك 
االختيــار  فرصــة  الشــركة  تمنــح 
رغباتهــم  جميــع  وتلبــي  لعمالئهــا، 

واحتياجاتهم. 
وأوضحــت الشــركة أن الهــدف مــن 
هذه العروض المساعدة على امتالك 
الســيارة بأســهل الطرق التي تناسب 
العمالء سواء من نسبة التخفيضات 
الرائعــة التي تصــل إلى 50 %، أيضا 
إلــى جانــب التســهيالت المرنــة مــن 
تســتمر  حيــث  التمويليــة،  الناحيــة 
شــركة مونتريــال فــي إســتراتجيتها 
الناجحــة عــن طريــق الوصــول إلــى 

أقصــى درجات رضا عمالئها وإيجاد 

أفضــل الســيارات وبأفضــل األســعار 

واألقســاط التي تناسب جميع فئات 

المجتمع من مواطنين ومقيمين.
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شــارك موظفــو المصــرف الخليجــي التجــاري، أحــد 
البحريــن  بمملكــة  الرائــدة  اإلســالمية  المصــارف 
احتفــاالت المملكــة بيــوم البحريــن الرياضي، وذلك 
مــن خــالل حضورهم حصــة تدريبية بلعبــة الغولف 
بالنــادي الملكــي للغولــف الكائــن فــي الرفــاع فيــوز 
بأجــواء مــن الحمــاس والتحــدي. وتأتــي مشــاركة 
منــه  التزاًمــا  الرياضــي  اليــوم  هــذا  فــي  المصــرف 
الوطنيــة،  والمناســبات  الفعاليــات  فــي  بالمشــاركة 
والتي دائًما ما حرص بالمســاهمة في نجاحها نظًرا 

لما تحمله من أهداف ومعاني تجاه المجتمع.
 وبهــذه المناســبة، أكــد الرئيــس التنفيــذي للمصرف 
يــوم  بــأن  القصيبــي  ســطام  التجــاري  الخليجــي 
البحرين الرياضي هو يوم وطني بامتياز وتظاهرة 
رياضيــة تحمــل فــي طياتهــا العديــد مــن الرســائل 
الهادفــة، ليــس على مســتوى الفرد فقــط وإنما على 

تعزيــز  فــي  لمســاهمتها  وذلــك  المجتمــع  مســتوى 
التالحــم وإبــراز قيــم المحبــة والمــودة بيــن الجميع 

ممارســة  خــالل  مــن  للوطــن  الــوالء  روح  وبــث 
الرياضة.

“الخليجي” يحتفل باليوم الرياضي

أعلنــت مجموعــة شــرف دي جــي عن إطــالق المهرجان اإللكترونــي مع عروض 
كثيرة ومذهلة.

العــاب ماجيــك  ويتــم إعطــاء بطاقــة 
بالنيــت مجانــًا علــى كل عملية شــراء، 

وبرنامج entertainer the مجانا.
يقــدم ايضــًا نســبة فوائــد %0 بخطــة 
و  بنــك  ســيتي  مــع  الشــهري  القســط 
ســتاندرد جارتــر, اتــش اس بــي ســي 
أحــكام  “تطبــق  واليــت...  وماكــس 

والشروط”.
ويقــدم شــرف دي جــي دعــوة لجميــع 
ســيتي  فــروع  البحريــن  فــي  عمالئــه 
ســنتر، مجمــع اإلنمــاء الرفــاع و مجمع 
السيف المحرق للحصول على منتجك 
المفضل.وهذا العروض ســارية من 21 

فبراير الى 6 مارس 2019.

“شرف دي جي” يطلق المهرجان اإللكتروني

وقعــت VIVA البحريــن اتفاقيــة شــراكة حصريــة مــع بيــت التمويــل الكويتــي )بيتك( البنــك اإلســالمي الرائد في المملكــة، إلطالق 
برنامج الوالء المشترك لعمالء VIVA لقطاع األعمال. 

يقــدم البرنامــج مكافــآت للعمــالء مــن خــالل 
مــن  الشــهرية  الجوائــز  مــن  عــدد  تخصيــص 
ســحوبات بيــت التمويــل الكويتــي لهــم عنــد 
االشــتراك فــي باقــات VIVA لقطــاع األعمــال، 
حيــث أن كل 50 دينــار بحريني فــي الفاتورة 
الشهرية تخول العميل لفرصة سحب واحدة، 
خدمــات  فــي  االشــتراك  للعمــالء  ويمكــن 
أو خدمــات  األعمــال،  لقطــاع  موبايــل   VIVA
المعلومــات  تقنيــة  خدمــات  أو  البرودبانــد، 
واالتصــاالت )ICT(، ممــا يمنحهم فرصة الفوز 
بجوائــز شــهرية تبلــغ 500 دوالر. ويخصــص 
برنامــج مكافــآت VIVA لقطــاع األعمــال، 10 
 10 جوائــز شــهرية مــن “لبشــارة” تقــدم إلــى 
فائزين من عمالء VIVA لقطاع األعمال حيث 
يتمكن العمالء من سداد الفواتير الشهرية أو 

شراء األجهزة.
التنفيــذي  المنتــدب والرئيــس  العضــو  وقــال 
عبــد  البحريــن   - الكويتــي  التمويــل  لبيــت 

الحكيــم الخيــاط: “يســرنا أن نعلــن عــن هــذه 
البحريــن   VIVA مــع  اإلســتراتيجية  الشــراكة 
التــي تهــدف إلــى مكافــأة الشــركات الصغيرة 
التوفيــر  بحســاب  ربطهــا  عبــر  والمتوســطة 
أحــد  يعتبــر  حيــث  لبشــارة”   “ االســتثماري 

حســابات التوفيــر الرائــدة فــي المملكــة التــي 
تقــدم جوائز شــهرية قيمة للعمــالء. وإنه لمن 
دواعي سرورنا أن نوقع هذه الشراكة الفريدة 
التــي تمهــد الطريــق لمزيــد مــن التعــاون فــي 

المستقبل”.

ــك” ــت ــي “ب مـــع  ــة  ــري ــص ح شـــراكـــة  تـــوقـــع   VIVA

10 جوائز من “لبشارة” بـ 500 دوالر للشركات
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انت اليوم في مزاج يساعدك على االبداع.

التزم مكانك حاليا وال تغامر كثيرا.

الدهون مضرة بالمعدة ابتعد عنها.

خبر سار في طريقه اليك في العمل.

احرص على التواجد مع أسرتك.

اليوم مناسب للخروج في نزهة.

رياضة المشي تناسب كل االعمار.

ال تقلق فمديرك في العمل يقدرك.

النجاح ال يأتي هكذا بل بالمثابرة.

ارتح بعد يوم طويل وشاق من العمل.

ليس عيبا أن تحلم، ولكن االهم المثابرة.

اتعظ من ما عانيته في السابق من تهورات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

23 فبراير

1953
 احتجاب مجلة الرسالة 
عن الصدور بعد أن 

ظلت 20 عاًما 
المجلة األدبية 

األولى في 
الوطن العربي 

والتي اشترك في تحريرها 
كبار الكتاب في مصر.

تغيب الممثلة ليلى 
علوي عن الظهور في 
دراما رمضان المقبل 

للعام الثالث على التوالي 
حيث قدمت اخر اعمالها 

“هي ودافنشي” مع 
الممثل خالد الصاوي في 

شهر رمضان 2016.

tariq.albahar
@albiladpress.com

العلمي واألكشن تشكيلة متنوعة من أفالم األطفال والخيال 

شاهدت لكم: جديد السينما المحلية والعالمية

عرضت شــركة ســينما البحرين عددا 
مــن االفــام عبر شاشــاتها المنتشــرة 

في البحرين وهذه اهمها:

حيــرت اإلعاميــة األردنية عــا الفارس متابعيها بعد أن غّردت في حســابها 
عبــر “تويتــر”، قائلــة: “عاهــدت نفســي أن يكــون عــام 2019 عــام عــودٍة تليــق 
بحجــم الغيــاب”، مضيفــة: “كمــا أقــول كعادتي: أغيــب ألعود أقــوى وأتوارى 

ليشتد االشتياق، انتظروني”.

وقـــوبـــلـــت تـــغـــريـــدة عـــا بــتــأويــات 
وتساؤالت عّدة عن الوجهة اإلعامية 
التي ستطّل من خالها الفارس، األمر 

جديد  من  التغريد  إلــى  دفعها  الــذي 
مازلت  العزيز،  “الجمهور  موضحة: 

أحتفظ بحق الرد عليها.

عال تحير متابعيها
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 1903
 الواليات المتحدة تستأجر خليج جوانتانامو من كوبا إلى األبد.

 1904
 الواليات المتحدة تحصل على حقوق التحكم بمضيق بنما.

 1919
بينيتو موسوليني يؤسس الحزب الفاشي في إيطاليا.

 1934
 الملك ليوبولد الثالث يتولى عرش بلجيكا.

 1941
 ألول مرة يتم عزل وإنتاج البلوتونيوم.
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الــفــيــلــم هـــو أحـــدث 
ــم  ــجــ ــ ــن ــ أعــــــــمــــــــال ال
ــي دويــــن  ــركــ ــ ــي األمــ
روك(  )ذا  جونسون 
والــذي  السينمائية، 

يشارك ببطولته، فضاً عن المشاركة بإنتاجه.
تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والدراما حول 
الجوالت  من  عــدد  بــأداء  يقومان  وعائلته  سابق  مصارع 
بعدد من المدن، بينما يحلم أوالده باالنضمام إلى مصارعة 

المحترفين وعالم الترفيه.
الــفــيــلــم ســيــنــاريــو وإخـــــراج الــمــمــثــل الــبــريــطــانــي ستيفن 
ميرشانت، ويشارك ذا روك البطولة نخبة من نجوم السينما 
العالمية، منهم فينس فون، ستيفن ميرشانت، كيم ماتوال. 
الـــدورة  بفعاليات  عالمًيا  مــرة  ألول  العمل  هــذا  ويــعــرض 

األخيرة لمهرجان صاندانس السينمائي الدولي.

الفيلم تــدور أحــداثــه فــي إطــار من 
الكوميديا والرومانسية حول امرأة 
من  تمكنها  خـــارقـــة  قــــدرة  تــمــتــلــك 
والفيلم هو  الــرجــال.  أفــكــار  قـــراءة 
الرومانسية  لفيلم  المعاكسة  الفكرة 
“What Women Want” عام 2000، 
النجم ميل جيبسون، وهذه  بطولة 
المرة تقوم بالبطولة النسائية للفيلم 

البطولة  ويشاركها  هينسون،  بي  تاراج  األميركية،  النجمة 
ماكس  منهم  الجديدة،  والوجوه  الشابة  النجوم  من  نخبة 
دافيدسون.  بيت  كــوفــي،  ماكليندون  ويــنــدي  جرينفيلد، 

”Paramount“ والفيلم من إنتاج شركة

الرعب  أفام  نوعية  الفيلم من 
الثاني  الــجــزء  واإلثـــــارة، وهـــو 
 Happy Death“ الرعب  لفيلم 
حقق  الـــذي   ،2017 عــام   ”Day
متخطًيا  ضخًما  تجارًيا  نجاًحا 
دوالر  مـــلـــيـــون  الــــــــ50  حـــاجـــز 
إنتاجية  ميزانية  من  ــرادات  إيـ
مليون،  الــــ4  حــاجــز  تتخط  لــم 
الــشــركــة   ”Universal“ لــتــقــرر 

عمل  طاقم  بنفس  ثاني  جــزء  إنتاج  للفيلم  المنتجة 
الذي يضم جيسيكا روث، روبي مودن،  جزئه األول، 

ريتشل ماثيوز.

الفيلم ينتمي لنوعية أفام الدراما 
في  أحداثه  وتــدور  والرومانسية، 
والكوميديا  الرومانسية  من  إطار 
ــحــب  ــن قـــصـــص ال حـــــول عـــــدد مــ
بالعاصمة برلين. ويتشارك ببطولة 
ونجمات  نجوم  مــن  نخبة  الفيلم 
هوليوود، وهم كيرا نايتلي، هيلين 
ميرين، لوك ويلسون، ميكي رورك، 

المدن  من  بعدد  بالكامل  الفيلم  تصوير  وتــم  لونا،  دييجو 
األلمانية. 

الرعب  أفام  لنوعية  ينتمي  الفيلم 
واإلثــــارة. وتـــدور أحــداثــه حــول أم 
البنها،  النفسية  الحالة  بشأن  تقلق 
ــوة غير  ــود قــ ــوجـ ــي تــعــتــقــد بـ ــتـ والـ
طبيعية تتحكم في تصرفاته، الفيلم 
 ،”Orion Pictures“ من إنتاج شركة
ويتشارك في بطولته مجموعة من 
الممثلين الشباب والوجوه الجديدة، 

وهم تايلور شيلينج، بريتاني الين، كولم فور، بيتر مووني، 
جاكسون روبرت سكوت.

الفيلم هو أحدث 
إنتاجات المخرج 
جيمس  العالمي 
كــامــيــرون، تــدور 
أحـــــــــداثـــــــــه فـــي 
إطار من األكشن 
ــرات  ــ ــامـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ والـ

“أليتا” ومغامرتها  حول فتاة تدعي 
أن  لتكتشف  حقيقتها،  عن  للكشف 
لتغيير  حـــرب  فــي  الــدخــول  عليها 

العالم إلى األبد.
يقوم ببطولة الفيلم عدد من نجوم 
هـــولـــيـــوود وهــــم جــيــنــيــفــر كــونــلــي، 
فالتز،  كريستوف  علي،  مــاهــرشــاال 
شركة  إنتاج  من  وهو  كوندور،  النا 
وبــلــغــت   .”20th Century Fox“
ــتــاجــيــة 200  مــيــزانــيــة الــفــيــلــم اإلن

مليون دوالر.

يمثل  ــفــيــلــم  ال
عــــــــــودة نــجــم 
األكـــــــــــــشـــــــــــــن 
ليام  األميركي 
وتــدور  نيسن. 
أحـــــداثـــــه فــي 

ــار مـــن األكـــشـــن واإلثــــــارة حــول  إطــ
يقرر  الــزالجــات،  إحــدى  على  عامل 
االنتقام البنه بعدما يتم توريطه من 

قبل أحد تجار المخدرات.
الفيلم  من  األحــداث  مقتبس  الفيلم 
In Order of Disap� “النرويجي 
pearance” عام 2014. ويشارك به 
نخبة من نجوم ونجمات هوليوود، 
جونز،  جوليا  روســـوم،  إيمي  منهم 
بــيــتــمــان، ديفيد  تـــوم  ــرن،  ــ لــــورا ديـ

أوهارا. 

لنوعية أفام  الفيلم ينتمي 
الـــرســـوم الــمــتــحــركــة، وهــو 
فيلم  مـــن  الـــثـــانـــي  الـــجـــزء 
“The Lego Movie”عـــــام 
نجاًحا  حقق  والــذي   ،2014
ــا ضــخــًمــا بـــإيـــرادات  تــجــارًي
تخطت حاجز الـ400 مليون 
 Warner“ دعـــى  مــا  دوالر، 
Bros” إلى إنتاج جزء ثاني 

من الفيلم.
الفيلم نخبة من  الصوتي لشخصيات  ويتشارك في األداء 
نجوم هوليوود، منهم كريس برات، إليزابيث بانكس، ويل 
ألحداث  استكماالً  أحداثه  وتدور  هاديش،  تيفاني  ارنيت، 
الخارقين  األبطال  من  عــدد  مشاركة  وســط  األول،  الجزء 

منهم شخصية “باتمان”. 

Fighting With My Family

What Men WantHappy Death Day 2 U

Berlin I Love You The Prodigy

Alita: Battle Angel

Cold Persuit

The Lego Movie 2

تتابع الفنانة يامور تصوير أحدث أعمالها الدرامية “هلي وناسي”، 
المنتظر عرضه في دراما رمضان المقبل.

ونشرت يامور عبر حسابها الشــخصي بموقع “إنستاغرام”، 
صــورة من كواليــس تصوير العمل، وعلقــت عليها: “صورة 
من تصوير مسلســل هلي وناســي بطولة صالح المال، غازي 

حسين، سحر حسين، منى شداد، جاسم االنصاري، محمد أنور، 
حســن إبراهيم، شوق، عبداإلمام عبدالله، غادة الزدجالي، وفيصل 

الرشيد”.

تناقلت منصات التواصل االجتماعــي فيديوهات من احتفال 
الفنانــة نجــوى كرم بعيد ميالدها، وســط حضــور عدد من 
الفنانيــن، من ابرزهم الفنــان وليد توفيق، الــذي غنى لها 
اغنيته الشهيرة العياد الميالد “انزل يا جميل في الساحة” 

حيث بدت عليها مشاعر الفرح والسعادة.
كما بثت الفنانة ســيرين عبدالنور فيديو مــن اجواء الحفل، 

حيث توســطت كرم عبدالنور ووليد توفيق وهم يرددون احدى 
االغاني اثناء عيد الميالد.

تواصل شركة “صمود برودكشن” لإلنتاج الفني التعاقد مع 
نجــوم الفن للعمل الدرامي “آهات” الذي يشــارك ضمن 
الماراثــون الرمضانــي القــادم، لينضــم مؤخــرا كل من 

النجم محمد العجيمي، والفنانة شيماء قمبر.
مسلســل “آهــات” بطولــة صمــود الكنــدري، شــيماء 

قمبر، ومحمد العجيمي، ســعود بو شــهري، وغيرهم من 
نجوم الفن، والمسلســل من تأليف الهنــوف، وإنتاج صمود 

برودكشن.

شيماء قمبر في ”آهات”انزل يا جميل في الساحة“هلي وناسي”

محرر مسافات



نادين: “كفرناحوم” يجسد واقع أطفال الشوارع بلبنان

احتفلت أليشيا كيز، بوصول متابعيها عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”  «
إلى 15 مليون متابع على طريقتها الخاصة. ونشرت فيديو على حسابها 

غنت خالله إحدى أغانيها إهداء لمتابعيها ومحبيها على مواقع التواصل 
االجتماعي، وظهرت وهي حاملة عددا من البالونات الملونة الحمراء. وعلقت 

كيز على الفيديو قائلة: اليوم وصلنا معًا الى 15 مليون روح جميلة.

في حوار لها مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، تحدثت المخرجة اللبنانية نادين لبكي عن فيلمها وقالت “كفرناحوم واقع أطفال الشوارع في لبنان”. تحدثت لبكي عن أن فكرة 
فيلــم “كفرناحــوم” جــاءت حيــن التقــت بطفــل عند الســاعة الواحدة فجرًا، يجلس في الطريــق، يريد النوم ولكنه يعجز عــن ذلك. وقالت “عندها قررت أن أحمل مســؤولية هؤالء 

األطفال وأكون صوتهم في الحياة”.

فأنــا  المشــهد،  هــذا  تجاهلــت  “إذا  قائلــًة  لبكــي  وتابعــت 
متواطئة في الجريمة، هؤالء األطفال هم في خطر دائم”.
وعــن فكــرة مقاضــاة زيــن لوالديه قالت “ســألت األطفال 
الذيــن تحدثــت إليهــم إذا كانــوا ســعداء بهــذه الحيــاة، 
فأجابــوا “ال”، وقــال لــي أحدهم: ال أعرف لمــاذا ولدت إذا 
لم يكن أحد يحبني، إذا لم يكن أحد سُيقبّلني قبل النوم، 

إذا كنت سأضرب كل يوم”.
وأشــارت لبكــي إلــى أن فريــق عمل الفيلم وجــد زين في 

الشارع وهو الجئ سوري لم يذهب إلى المدرسة.
أّمــا عــن إنتــاج األفــام فــي لبنــان، فقــد لفتــت لبكــي إلى 
أن زوجهــا خالــد مزنــر هــو الذي أنتــج الفيلــم بعدما رهن 
منزلهمــا مــن دون إخبارهــا. وأضافــت ناديــن قائلــة “تــم 
تصويــر الفيلــم خــال 6 أشــهر مــن دون تكاليــف باهظــة 
دون  مــن  الشــوارع  فــي  التصويــر  علــى  التركيــز  وكان 

إحداث ضجة بين الناس”.
ُنشــير إلــى أن ناديــن لبكــي هــي أول امــرأة عربيــة تــم 
ترشــيحها للحصــول علــى جائــزة األوســكار ألفضل فيلم 
امــرأة  أول  أنهــا  كمــا  “كفرناحــوم”.  فيلمهــا  عــن  أجنبــي 

تحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان.
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اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المسرح الخليجي بإمارة الشارقة اإلماراتية الذي 
استمرت فعالياته خالل الفترة من 14 إلى 19 فبراير الجاري. وقد اعلنت لجنة تحكيم المهرجان 
التــي تضــم فــي عضويتهــا كال من المخرج عصام علي الســيد من جمهورية مصر العربية رئيســا 
للجنة، والفنان وليد الزعابي من دولة اإلمارات، والمخرج رياض موســى ســكران من جمهورية 
العــراق، والكاتبــة المســرحية ليلــى بن عائشــة مــن الجمهوريــة الجزائرية،  والناقــد  محمد لعزيز 
مــن المغــرب، نتيجــة المهرجان الذي تنافس على جوائزه خمســة عروض مســرحية، وهي: »مدق 
الحنــاء« مــن ســلطنة عمان، و»حبوس«  من المملكة العربية الســعودية، و»نــوح العين« من مملكة 

البحرين، و»مجاريح«  الشارقة  و»الصبخة« الكويت. وقد جاءت النتائج على النحو التالي

أوال - جائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية 

ورشح له مدق الحناء - مجاريح
وفــاز بهــا إبراهيــم األميري عن عــرض مجاريح 

اإلمارات

ثانيًا - جائزة أفضل إضاءة

ورشح لها مدق الحناء - مجاريح - الصبخة
وفــاز بهــا عبــدهللا الوهيبــي عــن عــرض مــدق 

الحناء سلطنة عمان

ثالثًا - جائزة أفضل ديكور

ورشح لها مدق الحناء - مجاريح - الصبخة
وفازت بها مسرحية الصبخة الكويت

رابعًا - جائزة لجنة التحكيم الخاصة 

للممثل حبيب غلوم 

خامسًا - جائزة أفضل ممثلة دور ثان

وفازت بها كفاح الرشيد عن عرض الصبخة 

سادسًا - جائزة أفضل ممثلة دور أول

وفازت بها بدور عن مسرحية مجاريح 

سابعًا - جائزة أفضل ممثل دور ثان

وفاز بها يوسف البغلي عن  مسرحية الصبخة 

ثامنًا - جائزة أفضل ممثل دور أول

وفاز بها علي الحسيني وعبدالعزيز بهبهاني 
 في مسرحية الصبخة 

تاسعًا - جائزة أفضل تأليف

اسماعيل عبدهللا
عن مسرحية مجاريح 

عاشرا - جائزة أفضل إخراج

عبدهللا العابر
عن مسرحية الصبخة الكويت

الحادي عشر - جائزة أفضل عرض مسرحي

مسرحية: مدق الحناء  سلطنة عمان

عبـــداهلل   لإلماراتـــي  تأليـــف  وأفضـــل  العابـــر  للكويتـــي  إخـــراج  أفضـــل   

عمان تفوز بأفضل عرض في “الشارقة المسرحي”

في حدث هو األول من نوعه على المستوى العربي يجدد تأكيد ريادة وأسبقية مملكة البحرين في الجانب اإلنساني والثقافي، تم تدشين 
موسوعة »الحكايات الشعبية البحرينية: ألف حكاية وحكاية«، والتي تعد أكبر مجموع حكائي شعبي على مستوى الوطن العربي تمَّ حتى 
اآلن، فالموســوعة الضخمــة تتألــف مــن 2500 صفحــة موزعــة على 5 مجلدات مــن القطع الكبيرة لتكون أول موســوعة للحكايات الشــعبية 

البحرينية، ُتجمع بهذا الحجم والجهد والتنوع واإلتقان.

وتأتي »الحزاوي« - كما تسمى في البحرين - 
ا لمختلف فنون القول الشــفاهي  منافًســا قويًّ
التصالهــا بالقــص والتأثير الشــخصي لطريقة 
الحيــاة  ظــروف  كل  ورغــم  الــرواة.  ســرد 
المعاصرة وتغيرات أنماط العيش، فإن ذاكرة 
أجيــال حية ال تزال بها بقايا من أحداث تلك 
الحــزاوي التــي ألهبــت الخيال وشــكلت بذور 

الوعي بعالم متخيل جميل
إجــراء  بمهمــة  البحريــن  جامعــة  ونهضــت 
رئيــس  برعايــة  والتدويــن،  المســح  عمليــة 
يوســف  ريــاض  الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة 
الدوليــة  المنظمــة  رئيــس  حمــزة، ومشــاركة 
للفن الشعبي علي عبدهللا خليفة، وعدد كبير 
من األســاتذة والطلبــة والمثقفين والمهتمين 

بالتراث والفلكلور الشــعبي، واســتغرق إنجاز 
هذا العمل الضخم عشــرة أعوام، وعمل 100 
طالــب وطالبــة، علــى إجــراء عمليــات مســح 
وتدويــن وتحقيــق الحكايــات الشــعبية مــن 
1200 راٍو وراويــة يتوزعــون بين قرى ومدن 
البحرين، تتراوح أعمارهم بين 50 و82 سنة.

المشــروع الكبيــر تــم بالتعــاون مــع “الثقافــة 
والنشــر”  والبحــوث  للدراســات  الشــعبية 

و”المنظمة الدولية للفن الشعبي”.
وقــد ولــد المشــروع فكــرًة تقــدم بهــا الشــاعر 
البحرينــي علــي عبــد هللا خليفــة عــام 2007، 

حيــث لفــت انتبــاه أكاديميــة متخصصــة في 
الكعبــي،  ضيــاء  الدكتــورة  هــي  الســرديات 
إلــى عــدم وجــود تدويــن متســع للحكايــات 
وتنوعهــا  ثرائهــا  رغــم  البحرينيــة  الشــعبية 
الحكايــة  تدويــن  ضــرورة  مؤكــًدا  الخــاق، 
الشــعبية  باللهجــات  البحرينيــة  الشــعبية 
المحليــة دون تحويلهــا إلــى الفصحى؛ ســعًيا 
إلــى الحفــاظ على صــورة المروية الشــفاهية 
الشــعبية كمــا ِقيلــت. وحــرص القائمــون على 
إعــداد الموســوعة علــى أن تنقــل الحكايــات 
مــن أفــواه الرواة مباشــرة أمــا الملمــح األكثر 
بــروًزا فهــو تدويــن هــذه الروايــات والحكايــا 
أصحاُبهــا  رواهــا  وكمــا  المحليــة  باللهجــات 
بلكناتهــم المحكيــة؛ ممــا يجعلنــا أمام إســهام 
مهــم يتكئ علــى الحكاية الشــعبية، ويجعلها 
أن  والنقــاد  للباحثيــن  يمكــن  التــي  القاعــدة 
يستلهموا منها تداعياٍت اجتماعية، وثقافية، 
الــذي  األمــر  وتاريخيــة؛  وأنثروبولوجيــة، 

يكرس األهمية البالغة لمثل هذه المشاريع«.
وتميــز إنجــاز هــذا المشــروع بتغطية شــاملة 
مــرة  وألول  البحرينيــة،  الجغرافيــة  للرقعــة 
بتعدد كبير للرواة وباختاف المناطق وتعدد 
المرويــات  تحقيــق  جانــب  إلــى  اللهجــات، 
وتدوينها وتقريب النصوص لبعضها وفرز ما 
هــو متكــرر أو ضعيــف منها مع اإلصــرار على 
أن تكــون النصــوص بلهجــة راويهــا تحقيًقــا 
الجمــع  يقتضيهــا  التــي  العلميــة  للشــروط 

الميداني للمادة الشفاهية.
التحكيــم  إلــى  برمتــه  المشــروع  كمــا خضــع 
التحكيــم  لجنــة  علــى  وأشــرفت  العلمــي، 
الدكتــورة نور الهــدى باديس، مديرة البحوث 
للدراســات  الشــعبية  بالثقافــة  الميدانيــة 
والبحــوث والنشــر، وقــد أصبــح العمــل الــذي 
اعتمــد  ــا  مبدئيًّ لعشــر ســنوات عمــاً  اســتمر 
المسح الميداني الشمولي بلهجة أهل المكان 

ليخضع إلى التصنيف والتوثيق والحفظ.

تدشين موسوعة الحكايات الشعبية البحرينية

أوضــح المخــرج المســرحي والتلفزيونــي عبــدهللا يوســف أن مــن مســتلزمات التجربــة 
المسرحية الخليجية المعاصرة أن يعيد المشتغلون فيها من عناصر شابة واعدة تقييم 
مشــاريع عروضهم التي أضحت منصرفة عن الموروث الشــعبي وااللتفات إليه، وإعمال 
البصيــرة والبصــر فــي مكوناتــه النتقــاء مــا يغذي ويعبــئ مخيلــة المربع المبــدع للعرض 
المســرحي )المؤلــف- المخرج- مصمم الفضاء الســينوغرافي- المتلقي( بالكثير المدهش 
الــذي يحفــل بــه المنجــز الحياتــي الخليجــي فــي رباعيــة مكوناتــه التاريخيــة ونســيجه 

االجتماعي: البحري والزراعي والصحراوي والمدني.

جــاء ذلــك ضمــن فعاليــات الملتقــى الفكري 
الخليجــي  للمســرح  الشــارقة  لمهرجــان 
الخليجــي  »المســرح  الثالثــة،  دورتــه  فــي 
حــول  دار  والــذي  الشــعبي«  والمــوروث 
المــوروث  توظيــف  وتحديــات  رهانــات 

الشعبي في المسرح الخليجي المعاصر. 

انطلقــت ورقــة يوســف مــن متابعتــه لعــدد 
فــي  الواعــدة  المســرحية  التجــارب  مــن 
تاريخيــًا  الخليــج، وقدمــت ســردًا  منطقــة 
لبدايــات وتطــور المســرح الخليجي بتركيز 
علــى تجربــة البحرين في عشــرينات القرن 

الماضي إلى اآلن.

عروض انصرفت عن الموروث الشعبي

محرر مسافات

أكبر مجموع حكائي 
شعبي على مستوى 

الوطن العربي
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الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد
تشــير دراســة أميركيــة جديــدة إلــى أن 
كميــات  يتضمــن  غذائــي  نظــام  اتبــاع 
كبيــرة من الحبــوب الكاملة قد تكون له 
منفعــة جديــدة تتمثل فــي تراجع خطر 
اإلصابة بسرطان الكبد. وخلص تحليل 
لبيانــات أكثر من 125 ألف رجل وامرأة 
علــى مــدى 24 عامــا تقريبــا إلــى أن من 
تناولوا كميات أكبر من الحبوب الكاملة 
تراجعــت احتماالت إصابتهم بســرطان 
الكبــد بواقــع نحــو 40 في المئــة مقارنة 

بمن تناولوا كميات أقل.
)جامــا  دوريــة  فــي  الباحثــون  وأشــار 
نتوورك أوبن( إلى أن مجموعة الدراسة 
شــملت 141 حالة فحســب من ســرطان 
الكبــد ومــن ثــم فمــن الضــروري تحديد 
الحبــوب  توفــر  لمــاذا  وراء  الســبب 
شــويهونج  وقــال  الحمايــة.  الكاملــة 
تشــانج كبير الباحثين، وهو طبيب في 
كليــة الطــب بجامعــة هارفــارد، ويعمــل 

بوســطن،  فــي  النســاء  فــي مستشــفى 
إنــه رغــم أن ســرطان الكبــد نادر نســبيا 
فــي الواليــات المتحــدة، فإنــه مميــت. 
وقــال لخدمــة رويتــرز هيلــث ”األعــداد 
ترجــع  اإلصابــة  لحــاالت  المنخفضــة 
بشــكل أســاس إلــى انخفــاض معــدالت 
اإلصابــة بســرطان الكبــد فــي الواليــات 

كل  مــن  خمســة  مــن  )أقــل  المتحــدة 
100 ألــف فــرد( رغم أن وتيــرة اإلصابة 
تتســارع في العقــود األخيرة“. وأضاف 
”كمــا هــو متوقــع لــم نوثــق ســوى 200 
رغــم  الكبــد(  بســرطان  )إصابــة  حالــة 
العينــة الكبيــرة وفتــرات المتابعــة على 

المدى البعيد“.

 وقال تشانج في رسالة بالبريد اإللكتروني ”ارتبط استهالك الحبوب الكاملة واأللياف الغذائية، خصوصا الحبوب الغنية  «
باأللياف بانخفاض فرص اإلصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهي عوامل 

تزيد احتماالت اإلصابة بسرطان الكبد“.

أقدم رجل مصري على قتل سيدة عجوز 
تبلغ من العمر 74 عاما، بحجة االنتقام من 
ابنها الذي “انتهك شــرف” الجاني، بحسب 
وأوضحــت  إعالميــة.  تقاريــر  ذكــرت  مــا 
مصادر أن الشرطة المصرية في محافظة 
الجيــزة عثرت على امرأة عجوز مذبوحة 
فــي شــقتها في حــي إمبابة، وهــي ترتدي 
فــي  بعثــرة  وجــود  مــع  كاملــة  مالبســها 
محتويات المنزل. وبعد 3 أيام من البحث 
والتحــري، تمكــن رجــال الشــرطة من فك 
طالســم القضيــة، ليتبيــن أن الدافــع ليس 
الســرقة، وأن الغاية من جريمة القتل كان 

“االنتقام” من نجل العجوز.

وأوضحت الشرطة المصرية أن  «
ابن العجوز الضحية مارس الرذيلة 

مع سيدة على مدار عامين بزعم 
عالجها؛ كونه متخصصا في أعمال 

الدجل والشعوذة، مما دفع الزوج 
إلى قتل المرأة العجوز بعدما فشل 

في العثور على ابنها المشعوذ.

زوج “مخـدوع” 
ينتقـم مـن مشعوذ 

بقتل أمه
فــي قضيــة هــزت الــرأي العــام فــي روســيا، دفعــت الغيــرة زوجــة روســية إلــى طعــن 
عشــيقة زوجهــا وخنقهــا وحرقهــا حتــى المــوت قبــل خمــس ســنوات، فيمــا يتوقع أن 

تصدر المحكمة قراراها قريبا.

وتواجــه إيلينــا رومانوفــا )36 عامــا( عقوبة 
الســجن لمــدة تصل إلى 20 عامــا إذا أدينت 
بتهمــة التآمــر مــع آخريــن الختطــاف ماريــا 
ســوكولوفا وقتلها، حســبما أوردت صحيفة 

صن اإلنجليزية.

عشــيقة  أجبــرت  بأنهــا  رومانوفــا  واعترفــت   
زوجهــا البالغــة مــن العمر 32 عاًمــا على دخول 
سيارتها وهي في حالة غضب بشأن عالقتهما. 
وقالــت: “عندمــا دخلت الســيارة ، كنت أمســك 

سكينا في يدي . لكنني ال أتذكر ما حدث”.

 وأوضحت: “خنقتها لمدة نصف ساعة داخل السيارة. وعندما أخرجتها من السيارة، كانت ال  «
تزال تصدر صوًتا”. ثم أشعلت رومانوفا النار في المرأة، بحسب تقارير المحكمة.

تلقــى محــام أميركــي فــي واليــة أوهايــو ضربــات عنيفــة داخــل المحكمــة مــن طرف 
موكله، بعدما أصدر القضاة حكما باإلدانة لسنوات طويلة من الحبس.

وبحســب “إن بــي ســي نيــوز”، فــإن الرجــل 
المتهــم، دافيــد شيســلتونن البالــغ من العمر 
الســجن  مــن  ســنة   47 بـــ  أديــن  عامــا،   42
علــى إثــر ضلوعــه فــي تهــم العنف األســري 
والتخريــب والهجوم اإلجرامــي واالعتداء 
بفظاعــة علــى حيــوان. وتــم توثيــق حادثة 
االعتــداء على المحامي، آرون بروكلر، يوم 

الثالثــاء الماضــي، بكاميــرا يجــري تركيبهــا 
الواليــات  الشــرطة فــي  علــى بذلــة رجــال 

المتحدة.

وبعد ضلوعه في اعتداء جديد، يواجه  «
الشخص المدان تهما جديدة قد تجلب 

له سنوات إضافية داخل الحبس السيما 
وأن االعتداء تم على مرأى من القضاة.

روسية تقتل عشيقة زوجها بشكل مرّوع

سجين أميركي ينهال ضربا على محاميه

المشاركون في سباق الزوارق لكرنفال فينيسيا، البندقية )أ ب(

انتشــرت عريضــة عبر اإلنترنــت تدعو إلى بيع واليــة مونتانا التي تقع 
شــمالي أميــركا، بمبلــغ تريليــون دوالر؛ مــن أجــل تخفيف ديــون البالد. 
وتفاعل اآلالف في أميركا مع هذه الدعوة التي اقترحها أشخاص بعد 
أن بلغ الدين القومي األميركي أكثر من 22 تريليون دوالر، في فبراير 
الجــاري. واقتــرح أصحاب الفكرة بيع الواليــة إلى كندا بقيمة تريليون 

دوالر، بحسب ما نشرته مجلة “التايم” األميركية.

وجمعت العريضة أكثر من 12 ألف توقيع، وأطلقها موقع “تشانج.أورغ”، 
وجاء فيها أن الواليات المتحدة “تحمل أعباء ديون كبيرة جدا، ومونتانا 

عديمة الفائدة، فال تشتهر سوى بوجود حيوان القندس”.

وتساءلت صحيفة أميركية: “لماذا ال نبيع أالسكا؟ إنها غير متصلة  «
ببقية الواليات، وما الذي سيفعله األمريكيون بشأن الـ21 تريليون 

دوالر األخرى؟”. ويشار إلى أن والية مونتانا األميركية تقع على 
الحدود مع كندا، وتبلغ مساحتها 380 ألف كيلو متر مربع، بعدد 

سكان يتجاوز المليون نسمة بقليل.

عرض والية أميركية للبيع 
مقابل تريليون دوالر

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

برنامج ممتاز

القــالف...  جــاء منشــور بعنــوان “زهــرة 
صاحبة ماجلة للتســوق عبــر اإلنترنت... 
والوقــت  الجهــد  يوفــر  ســوبرماركت 
المســتغرق باألســواق التقليديــة” ضمــن 
المنشورات األعلى تفاعال على إنستغرام 

“البالد” في اليومين الماضيين. 
 um_7man_14@ المســتخدمة  وقالــت 
ويريــح  مفيــد  برنامــج  بالفعــل  إنــه 
وأكــد  االزدحــام،  مــن  المتســوقين 
المســتخدم @muharraqi1 األمــر قائــال 

“برنامج ممتاز وجربته لألوردرات”.

أعلنــت إحــدى القاطنــات فــي بريطانيــا أنها 
تبحــث عــن مصمــم أزيــاء لصنــع حقيبــة يد 
لنفســها مــن جلــد ســاقها المبتــورة. وذكرت 
مدينــة  مــن  جــوان،  أن  متــرو،  صحيفــة 
مانشستر، ستخضع قريبا لعملية بتر ساقها 
بســبب إصابــة مرضيــة حــادة فــي أوعيتهــا 

الدموية “التهاب الشرايين”.
وتعتــرف المــرأة البالغــة مــن العمــر 55 عاما 
بأنهــا غاضبــة من فكرة أنها ســتفقد ســاقها، 
لذلــك، ترغــب فــي أن تقــرر بنفســها مصيــر 
طرفهــا الــذي ســتفقده. ولجــأت البريطانية 
إلــى موقــع إلكترونــي للخياطــة والتصميم، 
أنهــا  فيهــا  تبيــن  إلدارتــه  رســالة  وكتبــت 
مســتعدة إلنفــاق 3 آالف جنيــه إســترليني 
للحصــول علــى حقيبــة نســائية متوســطة 

الحجم بحزام قصير.

وقالت جوان : “أفهم أن األمر يبدو  «
غريبا ومثيرا لالشمئزاز، لكن هذه ساقي 
وال يمكنني تركها في مكان ما لتتعفن. 

إنها جزء مني، وأريد االحتفاظ بها”.

أمــس  اليابانيــة  الفضــاء  وكالــة  قالــت 
الجمعــة إن مســبار الفضــاء )هايابوســا2( 
 300 هبــط علــى مذنــب يبعــد أكثــر مــن 
مليــون كيلومتــر عــن األرض فــي مهمــة 

تهدف لجمع معلومات عن نشأة الحياة.
)ريوجــو(  المذنــب  علــى  المســبار  وهبــط 
الذي يبلغ قطره نحو 900 متر بعد إرجاء 
أول محاولــة فــي أكتوبــر بســبب صعوبة 
الســطح  علــى  للهبــوط  نقطــة  تحديــد 

الصخري للمذنب.
وقالت وكالة الفضاء اليابانية إن المسبار 
أطلق مقذوفا صغيرا على سطح المذنب 
لجمع جســيمات يأمل العلمــاء أن يعيدها 

المسبار إلى األرض لتحليلها.

وقال مدير المشروع يويتشي تسودا  «
في مؤتمر صحفي ”ربما نكون تسببنا 

في بعض القلق بسبب التأجيل، 
لكننا مضينا في خطتنا دون أخطاء 
على مدى الشهور األربعة الماضية؛ 

لتحقيق هبوط ناجح“.

بـريطانيـة “تصنـع” 
حقيبة 

من جلدها!

مسبار ياباني 
يهبط على مذنب 

لجمع عينات
كشــفت وكالــة األنبــاء الصينية “شــينخوا” عــن أول مذيعــة أخبار تعمل بتقنيــة الذكاء 

الصناعي في العالم، لتنضم إلى نظرائها الذكور في الوكالة الرسمية.

االفتراضيــة”  “المذيعــة  الوكالــة  وطــورت 
شــين خيومينغ بالتعاون مع شــركة محرك 
البحث “ســوغو”، وصاغ مطوروها خطابها 
وتصرفاتهــا اســتنادا لمذيعــة األخبــار كوي 
منغ، قبل أن يتم الكشــف عنها في شــريط 

المذيعيــن  خيومينــغ  وتحاكــي  فيديــو. 
الحقيقييــن في حركاتها وأســلوب كالمها، 
بتفاصيــل  بالحيــاة  نابضــة  فعــال  وتبــدو 
الرمــوش  حــركات  مثــل  للدهشــة،  مثيــرة 

واليدين أمام الكاميرا.

وكانت الوكالة الصينية قد كشفت عن زوج من المذيعين اآلليين الذكور في نوفمبر  «
الماضي، يعمل بالذكاء االصطناعي، واحد يتحدث اللغة اإلنجليزية واآلخر الصينية.

الصين تكشف عن أول “مذيعة روبوت”

ربما ال يسمح لعارضات األزياء بتناول الكثير من الشوكوالته، لكنهن  «
ارتدين كميات منها في عرض ضم 13 ثوبا مصنوعة بالكامل من هذه 

الحلوى اللذيذة في بلجيكا. والعرض جزء من معرض “صالون دو 
شوكوال” السنوي، الذي يضم ورش عمل ومؤتمرات عن الشوكوالته 

البلجيكية، التي يتباهى البلجيكيون بأنها األفضل في العالم.

“المذيع الروبوت” يتميز بقدرته على العمل على مدار 24 ساعة، على عكس البشر

مجموعة الدراسة شملت 141 حالة فحسب من سرطان الكبد
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