
أعلــن صنــدوق العمــل )تمكيــن( أنــه 
المقبلــة  للمرحلــة  االنتقــال  بصــدد 
 2018 مــن إســتراتيجيته لألعــوام 
التركيــز  فــي  والمتمثلــة   2020  -
علــى تحقيــق أكبــر أثــر ممكــن مــن 
فــرص الدعــم المقدمــة؛ لتعزيز نمو 
حــد  علــى  واألفــراد  المؤسســات 

السواء.
وتأتي المرحلة انســجاما مع حزمة 
“تمكيــن”  أجراهــا  التــي  الدراســات 
لــكل مــن برنامجي تطويــر األعمال 
ضمــن  األجــور  ودعــم  والتدريــب 
فضــا  المؤسســات،  دعــم  برنامــج 
عــن األخــذ فــي االعتبــار مؤشــرات 
األخــرى  االقتصاديــة  التقاريــر 
الصادرة بشأن أداء السوق، ونتائج 
سلســلة الجلســات التشــاورية التي 
عقدهــا “تمكين” مــع ممثلي القطاع 

الخاص خال العام الماضي. 

وأشــار الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” 
إبراهيــم جناحي إلى أنه اســتجابًة 
تشــهدها  التــي  التوســع  لتطلعــات 
“تمكيــن”  يعكــف  حاليــا،  الســوق 
تكثيــف  علــى  المقبلــة  الفتــرة  فــي 
جهوده؛ من أجل إجراء تحســينات 
جذريــة علــى آليــات فــرص الدعــم 
وإجراءاتها وإعادة تصميم كل من 
برنامــج تطويــر األعمــال وبرنامــج 

التدريب ودعم األجور.

دعــا وزيــر الخارجيــة األميركي مايــك بومبيو 
الشــرق  دول  القاهــرة  مــن  الخميــس  أمــس 
القديمــة  الخصومــات  إنهــاء  إلــى  األوســط 
ثالــث  فــي  إيــران،  مواجهــة  فــي  والتحالــف 
محطــة مــن جولتــه في الشــرق األوســط التي 

ستقوده أيضا إلى الخليج.
مــن  وقــال بومبيــو إن االنســحاب األميركــي 
ســوريا ســيتم، مؤكــدا أن واشــنطن ســتعمل 
دبلوماســًيا علــى طــرد آخــر جنــدي إيراني من 

هذا البلد.
وفــي خطــاب ألقــاه فــي الجامعــة األمريكيــة 
بالقاهــرة عــرض فيــه إســتراتيجية متماســكة 
للرئيــس دونالــد ترامــب في الشــرق األوســط، 
أكــد بومبيــو أن واشــنطن تعمــل علــى إقامــة 
األوســط  الشــرق  فــي  إســتراتيجي  تحالــف 
لمواجهــة أهــم األخطار فــي المنطقة. وأوضح 
التعــاون  مجلــس  دول  ســيضم  التحالــف  أن 

الخليجي إضافة إلى األردن ومصر.
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إبراهيم جناحي

المنامة - تمكين

“تمكين”: تحسينات جذرية على الدعم

المنامة - الصناعة والتجارة

ارتفعت أســعار الفائدة على الودائع ألعلى 
تواصــل  إذ  أعــوام،   10 فــي  مســتوياتها 
المســتثمرين  حفــز  التجاريــة  البنــوك 
وبحســب  أموالهــم.  الدخــار  والمدخريــن؛ 
متوســط  قفــز  “البــاد”،  جمعتهــا  بيانــات 
الفائــدة علــى الودائع أكثر من 144 % منذ 

2014، من 0.95 % إلى 2.32 %.

ذكــر تقريــر اقتصــادي خليجــي أن البحرين 
ساهمت بنسبة 1.3 % في التبادل التجاري 
السلعي لدول مجلس التعاون الخليجي مع 
الهنــد 2017، والــذي بلــغ 92.9 مليــار دوالر، 
 ،2016 فــي  دوالر  مليــار  بـــ84.5  مقارنــة 

بنسبة ارتفاع بلغت 9.9 %.

قام مركز التفتيش الشامل وبالتنسيق 
بــوزارة  المســتهلك  حمايــة  إدارة  مــع 
الصناعــة والتجــارة والســياحة وكذلك 
الجهــات األخرى ذات العاقــة كالجهاز 
الوطني للضرائب الخليجية، بناًء على 
شــكوى من إحــدى المواطنات، بالحجز 
التحفظي على أحد المحات، باع سلعا 
واحتسب ضريبة القيمة المضافة دون 

وجود شــهادة تســجيل 
ضريبي. 

الفائدة على الودائع 
تحلق ألعلى مستوى

1.3 % مساهمة البحرين 
بالتبادل الخليجي الهندي

على ذمة الوزارة: المواطن ليس معفيا عن الشــريحة الثانية
دينــــــــــار
سنويا سقف اإلعفاء من “مضافة” الكهرباء6.3

بعــد يوميــن من إعــان وزارة الكهرباء 
والمــاء فــرض ضريبة القيمــة المضافة 
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  جميــع  علــى 
للمواطنيــن والمقيمين بما فيها فاتورة 
الــوزارة  عــادت  والمــاء،  الكهربــاء 
لتقــرر إعفــاء المواطنيــن في مســكنهم 
األول مــن الضريبــة. وعلــى الرغــم مــن 
االســتدراك الــوزاري، إال أن ذلــك القرار 
لــم يعــِف بشــكل كامــل المواطنيــن من 
تحمل الضريبة على مسكنهم األول، إذ 
حددت ســقفا أعلى الستحقاق اإلعفاء 
الشــريحة  حــدود  وهــو  الضريبــة  مــن 

األولى من تعرفة الكهرباء والماء.
وبنــاء علــى االســتدراك الــوزاري فــإن 
الواحــد  للحســاب  اإلعفــاء  ســقف 
والمــاء  للكهربــاء  األولــى  للشــريحة 
ســيبلغ نحو 6 دنانير و300 فلس كحد 

أقصى للمواطن المستفيد.

تعرفة الماء لالستهالك المنزلي لحساب واحد

المنامة - بنا

رًدا علــى دعــوة مكتــب األمــم المتحــدة 
لحقــوق اإلنســان بتاريــخ 4 ينايــر 2019 
بشــأن ما أســماه “اإلفــراج الفــوري وغير 
رجــب،  نبيــل  المدعــو  عــن  المشــروط“ 
نهائــي  قضائــي  حكــم  بحقــه  والصــادر 
“نشــر أخبــار  بتهــم  5 ســنوات  بالســجن 
كاذبة وشائعات في وقت الحرب، إهانة 
الداخليــة  وزارة  وإهانــة  شــقيقة  دول 
لمكافحــة  العامــة  اإلدارة  أكــدت  علنــا”، 
الفســاد واألمن االقتصادي واإللكتروني 
أن المحكــوم عليه بالســجن نبيل رجب، 
علــى  ومغرضــة  كاذبــة  تغريــدات  نشــر 

االجتماعــي  التواصــل  بموقــع  حســابه 
األهلــي  بالســلم  الضــرر  تلحــق  “تويتــر” 
والنســيج االجتماعي، وتمثــل مخالفات 
قانونيــة وليــس لهــا أي عاقة بشــكل أو 

آخر بحرية التعبير.
وأضافــت أن المذكــور أذاع فــي مــارس 
أخبــاًرا  الحــرب  زمــن  فــي  عمــًدا   2015
وشــائعات كاذبــة ومغرضــة وعمــد إلــى 
ذلــك  شــأن  مــن  وكان  مثيــرة،  دعايــات 
إلحــاق الضــرر بالعمليات التــي تخوضها 
بجانــب  البحرينيــة  المســلحة  القــوات 

قوات دول شقيقة.

“الداخلية”: نبيل رجب نشر تغريدات كاذبة طرد آخر جندي إيراني من سوريا
طهــران لمواجهــة  إســتراتيجي  لتحالــف  يدعــو  بومبيــو 

القاهرة - أ ف ب

وزير الخارجية األميركي يلقي خطابا في الجامعة األمريكية بالقاهرة أمس )أ ف ب(

“األحمر” يسقط أمام تايلندالدراما بألف خيرنجاد يطالب بمظاهرات11 مليونا لمستودع “بابكو”نسبة البطالة

أكد النائب األول لمجلس النواب  «
عبدالنبي سلمان أن نسبة 

ا  البطالة المعلن عنها رسميًّ
والمقدرة بـ4.3 % هي نسبة 

غير حقيقية. وقال “إذا أردنا أن 
نناقش مسألة البطالة فيجب أن 

نقف على األرقام الحقيقية”.

طرحت شركة نفط البحرين “بابكو”  «
في جلسة مجلس المناقصات 

والمزايدات مناقصة إلنشاء مستودع 
للمواد المحفزة لرواسب التكسير 
الهيدروجيني، تقدم إليها عطاءان 

بنحو 30.2 مليون دوالر )ما يعادل 
11.4 مليون دينار(.

طالب الرئيس اإليراني السابق  «
أحمدي نجاد، أمس، السلطات 

اإليرانية بمنحه تصريًحا لتجمع 
احتجاجي. وقال في بيان له على 
“تلغرام” إن “منع إصدار تصريح 

بالتظاهر يعتبر جريمة تؤدي إلى 
فصل وزير الداخلية ومقاضاته”.

أكدت النجمة البحرينية أميرة  «
محمد أن الدراما البحرينية بألف 
خير، وهي تتحرك وبإيقاع إيجابي 
وإن كانت طموحاتنا أكبر ولكننا 

نتوقع المزيد في الفترة المقبلة، 
مؤكدة أهمية التعاون مع الدراما 

التلفزيونية الكويتية.

خسر منتخبنا الوطني األول لكرة   «
  القدم أمام نظيره التايلندي بهدف  

دون رد في اللقاء الذي جمعهما أمس   
على استاد آل مكتوم بنادي النصر في إمارة 

دبي باإلمارات، ضمن منافسات الجولة 
الثانية للمجموعة األولى لكأس آسيا 2019 

التي تستمر حتى 1 فبراير المقبل.
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سيد علي المحافظة

 علي الفردان

زينب العكري

قال المحامي محمد الذوادي إنه تقّدم بدعوى قضائية ضد وزير شؤون الكهرباء والماء والرئيس التنفيذي 
لهيئــة الكهربــاء والمــاء؛ لمطالبتهمــا بوقــف وإلغاء تطبيق ضريبــة القيمة المضافة على فواتير المشــتركين، 
مؤكــًدا عــدم قانونية تحصيل الهيئة للضريبة. وأشــار إلى أنه تقدم بائحــة دعوى للمحكمة الكبرى المدنية 

)الدائرة اإلدارية(؛ إللغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء.

دعوى قضائية إللغاء “ضريبة الكهرباء”

)٠٦( )٠٦(



رفــع رئيــس مجلــس إدارة نــادي المحرق الشــيخ أحمد بــن علي بن عبــدهللا آل خليفة 
خالــص التهانــي والتبريــكات الــى مقــام عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفة، بمناســبة تقليد جاللته بوسام نجمة األكاديمية الكبرى من الدرجة 
األولــى مــن قبــل األكاديميــة الروســية للعلــوم الطبيعيــة، وذلــك تقديــرًا للــدور الكبير 
الــذي يضطلــع بــه جاللتــه فــي مجــال تطويــر المجــاالت العلميــة والتكنولوجيــة، مــن 
أجل تحقيق التنمية المســتدامة لوطننا العزيز، وكذلك اهتمام جاللته بدعم البحوث 

العلمية في مملكة البحرين وخارجها.

بهــذا  الملــك  جاللــة  تقليــد  أن  وأكــد 
الوســام يؤكــد مجــددًا المكانــة الرفيعة 
جاللتــه  بهــا  يحظــي  التــي  والعاليــة 
لمــا  تقديــرًا  الدولــي  المجتمــع  لــدى 
حققتــه مملكــة البحريــن مــن إنجــازات 
تنمويــة واجتماعيــة وثقافيــة وعلميــة 
وتكنولوجيــة، ممــا مكنهــا مــن أن تتبــوأ 
العالــم،  دول  بيــن  المتقدمــة  المكانــة 
ولمــا حققه جاللته لشــعب البحرين من 
المكاسب التي جعلت منه شعبًا يواكب 
النهضة العلمية الحديثة، وينعم بالخير 

واالستقرار واألمان، وكذا جهود جاللته 
العالــم،  دول  علــى  لالنفتــاح  الحثيثــة 
وفتح آفاق جديدة في التعاون الثنائي 
وتبادل الخبرات على مختلف األصعدة 
ليتواصــل بذلــك البناء واإلنجــاز بفضل 

قيادة العاهل وفكره النير.

11 يناير 2019 الجمعة
5 جمادى األولى 1440

ملفات عن سيرة العاهل والديمقراطية والمشروع اإلصالحي

“الصياد” تنشر عددا خاصا عن البحرين

خصصت مجلة “الصياد” اللبنانية واسعة االنتشار عدد يناير الجاري خاًصا عن البحرين؛ 
بمناســـبة احتفــال المملكــة بأعيادهــا الوطنية في يومــي 16 و17 ديســمبر؛ إحياء لذكرى 
قيــام الدولــة البحرينيــة الحديثــة فــي عهــد المؤســس أحمــد الفاتــح دولة عربية مســلمة 
العــام 1783 ميالديــة، والذكــرى 47 النضمامها إلى األمــم المتحدة دولة كاملة العضوية، 

والذكرى 19 لتسلم صاحب الجاللة الملك مقاليد الحكم.

مــن  العديــد  الصحافــي  الملــف  وتضمــن 
مملكــة  مســيرة  فــي  المهمــة  الموضوعــات 
المجلــة  وابتــدأت  الحضاريــة،  البحريــن 
بشــأن  تاريخيــة  خلفيــات  بإيــراد  الملــف 
المشــروع اإلصالحــي لعاهل البــالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، 
وعكســت مــن خاللــه الكثير مــن اإلنجازات 
التــي تمثــل دعامــة أساســية لــكل مشــاريع 
التطــور والنهضــة فــي البــالد علــى مختلــف 
صعيــد  علــى  خصوصــا  المســتويات، 
والديمقراطيــة  السياســية  اإلصالحــات 
وصــون حقوق اإلنســان، ومجــاالت التنمية 
االقتصادية والبشــرية المستدامة، والتقدم 
المــرأة  مجــال  فــي  حــدث  الــذي  الكبيــر 

البحرينية.
وفي هذا السياق، أكدت “الصياد” أن “مملكة 
البحريــن أنجــزت الكثيــر مــن القفــزات على 
هــدي مشــروع اإلصــالح الوطني الشــامل”، 
البحرينيــة،  الديمقراطيــة  أن  إلــى  مشــيرة 
والتي تأسســت وترســخت كنمــوذج وطني 
نبــت  التــي  األرض  مــن  جــذوره  يســتمد 
المباركــة،  بنجــاح مســيرتها  فيهــا، تواصــل 
وقــد صــارت أكثــر نضجــا ووعيــا والتزاما”. 
وأبــرزت المجلة فــي حديثها عن التطورات 
الحضاريــة التي حدثت في البحرين بقولها 
“كل اإلنجــازات تمت في ظل قيادة حكيمة 
اســتثنائية طموحــة ومنفتحة وواعية ذات 
نظــرة إســتراتيجية تضــع مصلحــة الوطــن 

والمواطنين في مقدمة سلم األولويات”.
وأشــارت المجلــة إلــى “أن البحريــن تتجــه 
وفــق خطــط إســتراتيجية مدروســة تمتــد 
)رؤيــة  خــالل  مــن  األمــد  بعيــد  للمســتقبل 
توجهــات  تضــع  والتــي   ،)2030 البحريــن 
ورؤى البحريــن التنمويــة للمســتقبل وفــق 
العدالــة  إلــى  واســتنادا  محكمــة  خطــة 
والتنافســية، وتحقيق أكبر قدر من التنمية 
المتوافقــة مــع مــا تشــهده البالد مــن تجربة 
ديمقراطيــة رائــدة تعــزز مــن خاللهــا منــاخ 

والمواطنــة  والتطــور  واالنفتــاح  الحريــة 
وحقــوق اإلنســان، حيــث ازداد فيهــا نطــاق 
التقــدم واإلصالحــات إلــى مــا وراء حــدود 

التوقع”.
وبشــكل بارز وأكثر وضوح خصصت مجلة 
صفحــات  الخــاص  عددهــا  فــي  “الصيــاد” 
مضيئــة عن ســيرة صاحــب الجاللــة الملك، 
متناولــة فيهــا ســيرة جاللتــه منــذ ميــالده 
الميمــون وحتــى تاريــخ اليــوم، مــرورا بكل 
الجهــود العظيمــة التــي قام بهــا جاللته منذ 
أن كان وليــا للعهــد في وضع اللبنات األولى 
للدولــة الحضارية فــي العهد الحديث، وفي 
هذا المنحى أبــرزت بالخط العريض العديد 
الملــك،  لجاللــة  التاريخيــة  المقــوالت  مــن 
مخاطبــا  الملــك  جاللــة  قــول  بينهــا  ومــن 
شــعبه “ســنبقى معكــم يــدا بيد علــى امتداد 
كل  إلــى  ممــدودة  يــدي  وهــذه  المســيرة، 
بحرينــي وبحرينيــة، كمــا امتــدت فــي بيعة 
العهد، وكما ســتمتد في بيعة التجديد، هذا 
التجديــد والتحديث الوطني الشــامل الذي 

ستتمّيز به أجمل أيامنا المقبلة”.
المجلــة  عكســت  ذاتــه،  الصــدد  وفــي 
بالرياضــة  الملــك  جاللــة  اهتمامــات 
وحــرص  والصيــد،  والفروســية  والطيــران 
البحــوث  تعزيــز  ضــرورة  علــى  جاللتــه 
العلميــة والتكنولوجية وتنســيق نشــاطاتها 
لخدمــة البحريــن ومجتمــع الخليــج العربي 
إلــى  ذلــك  فــي  مشــيرة  العربــي،  والعالــم 
تأســيس جاللتــه لمركز البحرين للدراســات 
والبحــوث؛ لتعزيــز القاعــدة العلميــة للبــالد 
ولتنميــة مقــدرة للمواطــن والمجتمــع، كمــا 
أشــارت إلــى اهتمامات جاللــة الملك بحفظ 
التــراث وتيســير االنتفــاع منــه، فضــال عــن 
أنشــطة جاللته في مجال السباحة وركوب 
الخيــل ورياضــة الصيــد بالصقــور والرماية 
وكــرة القــدم، والجولــف والتنــس، غيــر أن 
اهتمامــه جاللتــه األول منصــب علــى قــوة 
دفاع البحرين، التي وهبها قســطا من وقته 

وطاقته في كل األوقات.
الصحافــي،  الملــف  صفحــات  خــالل  ومــن 
علــى  الضــوء  بتســليط  المجلــة  اهتمــت 
فــي  البحريــن  حققتهــا  التــي  المكتســبات 
ســنوات العهــد اإلصالحــي الميمــون، وذلــك 
بالحديــث عــن النقــالت النوعيــة والكيفيــة 
مــن  واجهــه  ومــا  البحرينــي  لالقتصــاد 
الملــك  جاللــة  بحكمــة  اســتطاع  تحديــات 
عكســت  كمــا  كبيــر،  بنجــاح  يتجاوزهــا  أن 
المجلــة التطــورات التــي شــهدتها البحريــن 
فــي مجاالت الشــباب والرياضة والســياحة 
والتنميــة االقتصاديــة، والمــرأة البحرينيــة 
وفــي  كافــة،  المجــاالت  فــي  وإنجازاتهــا 
السياســة الخارجيــة للبحريــن، ومــا حققته 
المؤسســة  فــي  اإلنســان  حقــوق  لجنــة 
التشــريعية. كذلــك اهتمــت المجلــة بالنقلــة 
المملكــة،  فــي  الكبــرى  النوعيــة  اإلعالميــة 

المقــروءة والمســموعة  الوســائل  بمختلــف 
الــرأي  والمرئيــة، اســتجابة إلطــالق حريــة 
والتعبير المســؤولة مع االســتفادة من ثورة 

المعلومات واالتصاالت.
ومــن ضمــن مــا أبرزتــه المجلــة واهتمت به 
مــن موضوعــات مهمة ســلطت الضوء على 
العالقــات البحرينيــة اإلماراتيــة مــن خــالل 
الملونــة،  والصــور  التاريخيــة  المعلومــات 
واللقــاءات الوديــة، وأبــرزت مكامــن القــوة 
فــي العالقــات المتميزة التي تربــط البلدين 
الشــقيقين، ومــا يربــط مــن عالقــات محبــة 
بيــن قيــادة البلديــن، والتــي انعكســت فــي 
الكثيــر من المواقــف التاريخيــة وتلك التي 
شهدها الحاضر في الكثير من المجاالت بال 
استثناء، وكذلك عكست المجلة اإلنجازات 
الكبيرة التي حققها المجلس األعلى للمرأة، 

ووزارة الداخلية، وقوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

غالف المجلة

local
@albiladpress.com

الصالح يبارك للعاهل بمنحه الوسام

ــنــواب فــوزيــة زينل  ال رفــعــت رئــيــس مجلس 
مقام  إلــى  والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل 
جاللته  تقليد  بمناسبة  خليفة؛  آل  عيسى 
الدرجة  من  الكبرى  األكاديمية  نجمة  وســام 
ــــى بــاســم عــلــمــاء األكــاديــمــيــة الــروســيــة  األول
جاللته  لــجــهــود  تــقــديــرا  الطبيعية؛  لــلــعــلــوم 
وحرصه على تطوير مختلف مجاالت العلوم 
تعزيز  فـــي  الــكــبــيــر  ودوره  والــتــكــنــولــوجــيــا 
البحرين  مملكة  بــيــن  ــوطــيــدة  ال ــعــالقــات  ال
مختلف  فــي  الصديقة  االتــحــاديــة  وروســيــا 
والــتــعــاون  التنسيق  بينها  ومــن  الــمــجــاالت، 

المشترك في مجال العلوم واألبحاث. 
جاللته  على  ينعم  أن  وجــل  عــز  هللا  داعــيــة 
ــســعــادة، وعــلــى مملكة  بــمــوفــور الــصــحــة وال
البحرين العزيزة بمزيٍد من التقدم واالزدهار 

في ظل قيادة جاللته الحكيمة.

القضيبية - مجلس النواب

العاهل يتلقى تهنئة زينل
02

البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  قــام 
المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل 
لعــدد  بزيــارة تفقديــة  أمــس  خليفــة صبــاح 
مــن وحــدات قــوة دفــاع البحريــن؛ لالطــالع 
علــى ســير العمل العســكري وخطــط اإلعداد 
الجهوزيــة  لتحقيــق  الالزمــة  والتدريــب 
القتالية واإلدارية المنشودتين. وأكد المشير 
الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة 
أن قــوة دفــاع البحريــن وبفضــل مــن هللا ثم 
التوجيهــات الســديدة مــن لــدن عاهــل البالد 
القائــد األعلــى صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة، مســتمرة فــي البنــاء 
ووحداتهــا،  أســلحتها  بمختلــف  العســكري 
وأن رجــال هــذه القــوة ال يألــون جهــًدا فــي 
أعلــى مســتويات  لتحقيــق  والعطــاء  البــذل 
الجهوزيــة العســكرية فــي مختلــف المواقــع 
فــي  المخلــص  بذلهــم  عــن  فضــاًل  القتاليــة، 

بحــق  ليكونــوا  والتدريــب  اإلعــداد  مياديــن 
الــدرع المنيعة لحفظ أمن واســتقرار الوطن، 
موضًحا أن الدفاع عن الوطن أمانة مقدســة 

ومسؤولية عظيمة.
وفــي ختام الزيارة أشــاد القائــد العام بالدور 
الذي يقوم به رجال قوة الدفاع في مختلف 
وتقديرهــم  والزمانيــة،  المكانيــة  الظــروف 

للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقهم.

الرفاع - قوة الدفاع

الدفاع عن الوطن أمانة مقدسة ومسؤولية عظيمة

المنامة - بناالمنامة - بنا

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة برقية تهنئة من 
وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، هذا نصها: 

سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة ملــك البــالد المفدى 

حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد،،،

يشــرفني يــا صاحــب الجاللــة أن أرفع إلى 
مقامكــم الكريــم - حفظكــم هللا ورعاكــم. 
أســمى آيات التهاني والتبريكات بمناســبة 
منــح جاللتكــم األكاديمية الكبــرى الدرجة 
األكاديمية وسام نجمة من الدرجة األولى 
الطبيعيــة؛  للعلــوم  الروســية  جانــب  مــن 
جاللتكــم  لجهــود  ودعمــا  تقديــرا  وذلــك 
وحرصكــم علــى تطويــر مختلــف مجاالت 
العلــوم والتكنولوجيــا ودوركــم الكبير في 
تعزيــز وتوطيــد العالقــات المشــتركة بيــن 

مملكة البحرين وجمهورية روسيا.
ويأتــي هــذا التكريــم بمثابة فخــر واعتزاز 

تعزيــز  فــي  ويصــب  البحريــن  لمملكــة 
المشــترك ودعــم مختلــف  الدولــي  العمــل 
وال  والتكنولوجيــة،  العلميــة  المؤسســات 
يفوتني أن أرفع إلى مقام جاللتكم خالص 
الالمحــدود  اهتمامكــم  علــى  االمتنــان 
بالقطاع التكنولوجي ودعمكم في تحقيق 
أفضــل المنجــزات لرفعة اســم هــذا الوطن 
العزيــز وحرصكــم البالــغ واهتمامكم بفتح 

اآلفاق مع الدول الصديقة. 
هللا  وفقكــم  الجاللــة،  صاحــب  ســيدي 
فــي  اإلنجــازات  مــن  المزيــد  لتحقيــق 
وســندا  ذخــرا  وأدامكــم  الغاليــة  مملكتنــا 
الشــعب  ولهــذا  البحريــن  لمملكــة  وقائــدا 
الوفــي ومتعكــم بموفور الصحــة والعافية 
والســعادة لمواصلة مســيرة الخير والنماء 

في وطننا العزيز.

آيــات  أســمى  بقبــول  جاللتكــم  وتفضلــوا 
التقدير واالحترام والوالء.

المخلص لجاللتكم
الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
وزير الكهرباء والماء

 عبدالحسين ميرزا

المحــرق الملــك يتلقــى تهنئــة رئيــس نــادي  “الكهربـــاء”جاللــة  وزيـــر  تهنئـــة  يتلقـــى  الملـــك  جاللـــة 

الوسام فخر واعتزاز للبحرينوسام “األكاديمية الكبرى” تقدير دولي

القضيبية - مجلس الشورى

رفع رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
أســمى آيات التهانــي والتبريكات للمقام 
الســامي لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة؛ وذلك 
نجمــة  بوســام  جاللتــه  تقليــد  لمناســبة 
األكاديميــة الكبــرى مــن الدرجــة األولى، 
والمقدم من األكاديمية الروســية للعلوم 

الطبيعية.
وأكد رئيس مجلس الشــورى، في برقية 
بعثهــا لجاللــة الملــك، أن تقليــد جاللتــه 
بهذا الوســام الرفيــع، يأتي تقديًرا لدوره 
العلميــة  المجــاالت  تطويــر  فــي  الكبيــر 
والتكنولوجيــة، ورعاية جاللته للبحوث 
وعلــى  البحريــن،  مملكــة  فــي  العلميــة 

المستويين اإلقليمي والدولي.
إلــى  الشــورى  مجلــس  رئيــس  وأشــار 

تأكيــًدا  يأتــي  الملــك  جاللــة  تكريــم  أن 
لحقيقــة دور جاللته المشــهود في رفعة 
شــأن مملكة البحرين، ومضي مشــروعه 
اإلصالحــي ُقدًمــا فــي مســيرة التطويــر 
والتحديــث، والتنميــة المســتدامة، وهو 
األمــر الــذي مّكن مملكــة البحرين بفضل 
هللا ســبحانه وتعالــى وجاللتــه حفظــه 
هللا ورعــاه، وإنجازاتــه البارزة، من تبوؤ 
المكانــة اإلقليميــة والدوليــة المرموقــة، 
والتي هي محل فخر واعتزاز في جميع 
المحافــل الوطنية والدوليــة، متمنًيا من 
هللا ســبحانه وتعالــى أن يســدد خطــى 
وســنًدا  ذخــًرا  ويديمــه  الملــك،  جاللــة 

لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

رئيس مجلس الشورى

الوسام تقدير 
لتطوير المجاالت 

العلمية 
والتكنولوجية

العاهل مهتم 
بدعم البحوث 

العلمية 
في البحرين 

وخارجها

الشيخ أحمد بن علي

القائد العام 
يتفقد عددا من 

وحدات قوة 
الدفاع

تخريج إحدى الدورات العسكرية المتخصصة للضباط

قائد القيادة العسكرية الموحدة يزور المتحف العسكري

أقيم بقوة دفاع البحرين صباح يوم األربعاء، حفل تخريج 
بمركــز  للضبــاط  المتخصصــة  العســكرية  الــدورات  إحــدى 
تدريــب قوة الدفاع الملكي، بحضور آمر مركز تدريب قوة 

الدفاع الملكي اللواء الركن جابر عبدهللا بن حويل.
وبعــد تــالوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم ألقيــت كلمــة بهــذه 

المناســبة، ُقــدم مــن خاللهــا إيجــاز عــن الــدورة ومراحــل 
التدريــب التي اشــتملت عليها من مــواد نظرية وتطبيقات 
عمليــة، بعدهــا قــام آمــر مركــز تدريب قــوة الدفــاع الملكي 
بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على 

المتفوقين.

قــام قائــد القيــادة العســكرية الموحــدة لمجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة الفريــق الركــن عيــد بــن عــواض 
الشلوي بزيارة إلى المتحف العسكري لقوة دفاع البحرين 
صبــاح أمــس، حيــث كان فــي االســتقبال مديــر اإلعــالم 

والتوجيه المعنوي اللواء محمد قطامي الكبيسي.
وخــالل الزيــارة اطلــع قائــد القيــادة العســكرية الموحدة 

لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى مختلــف 
مــن  تشــكيلة  تضــم  التــي  المتحــف،  وأقســام  قاعــات 
العســكرية  الفنيــة  واللوحــات  التاريخيــة  المقتنيــات 
والنمــاذج التــي تعــد أرشــيفا توثيقيــا للتاريخ العســكري 
البحرينــي فــي العصر الحديث والمعاصــر، كما تم تقديم 

شرح مفصل عنها.
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تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة عددا من برقيات التهاني والتبريكات من 
كبار المســؤولين والمواطنين في مملكة البحرين؛ بمناســبة مغادرة ســموه المستشفى بعد أن منَّ هللا على سموه بنعمة 
الشــفاء، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تبريكاتهم بهذه المناســبة، ســائلين المولى عز وجل أن يحفظ ســموه، 

وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وطول العمر؛ لمواصلة مسيرة الخير والعطاء لوطننا الغالي.

فقــد تلقــى ســموه التهانــي مــن الشــيخ 
إبراهيم بن خليفة آل خليفة، والشيخة 
لولــوة بنــت راشــد بن خليفة بن ســلمان 
بــن عيســى آل خليفــة، وماجــد جــواد 
الجشــي، ونــواف محمــد جواد الجشــي 
رئيس مجلس إدارة مجموعة اكسلنس 
العالميــة لألعمــال، وراشــد نبيــل الحمــر 
األيــام،  جريــدة  إدارة  مجلــس  عضــو 
بــن محمــد  بــن خالــد  والشــيخ ســلمان 
بــن إبراهيــم آل خليفــة وأبنائــه الشــيخ 
محمــد والشــيخ خليفــة والشــيخة هند 
بنت ســلمان آل خليفة رئيســة وأعضاء 
واألمومــة،  الطفــل  رعايــة  جمعيــة 
والشــيخة لميــاء بنت محمــد بن خليفة 
للبــر،  النــور  رئيــس جمعيــة  آل خليفــة 
ورشيد محمد المعراج محافظ مصرف 
صــاح  ومحمــد  المركــزي،  البحريــن 
الديــن وأوالده، وإبراهيم صاح الدين، 
ويوســف صــاح الديــن وأحمــد صــاح 
الديــن، وراشــد محمــد بــو نجمــة أميــن 
وخالــد  وعلــي  النــواب،  مجلــس  عــام 
ومحمــد وعــادل أبنــاء المغفور لــه بإذن 
هللا تعالــى يوســف عبدالرحمــن إنجني، 
وهشــام بــن محمــد الجــودر، وعلــي بــن 
الشــيخ عبدالحســين العصفــور محافظ 
بحــر  محمــد  وعبدالرحمــن  الشــمالية، 
وبهيــة  اإلعــام،  شــؤون  وزارة  وكيــل 
جــواد الجشــي ســفير مملكــة البحريــن 
عمــار  وعبــدهللا  بلجيــكا،  مملكــة  لــدى 
المقلــة  محمــد  وخميــس  الســعودي، 
ماركــوم  مجموعــة  رئيــس  والعائلــة 
الخليج، وشقوى بنت شافي آل شافي، 
وأبناء وبنات راشد بن علي الغتم أحمد 
وخليفــة وخالد وســلمان وعلي وراشــد 

ونورة ودولة ومي، وفؤاد محمد المقلة 
الكواري وأبنائه محمد وعيسى، وعدنان 
محمــد فخــرو نائــب الرئيــس التنفيــذي 
للتوزيعات وخدمات المشــترك، وراشــد 
عيســى سبت الســبيعي، وجاسم محمد 
عبــدهللا المطــوع وأوالده، ومنــى بنــت 
أمنــاء  مجلــس  رئيــس  الزيانــي  راشــد 
محمــد  وأبنائهــا  الخليجيــة  الجامعــة 
ومهند ومناف، ومحفوظة خالد العاني، 
العلــوي  عبدالحميــد  وليــد  والقبطــان 
نائب الرئيس التنفيذي طيران الخليج، 
التنفيــذي  المديــر  الشــهابي  وفــوزي 
المعــارض  إدارة  والتســويق  للمبيعــات 
العربية، وفاطمة عبدهللا خليل، وغازي 
محمــود عبدالعزيــز القصيبــي وعائلتــه، 
وعدنان بسيســو والعائلة، وعبدالحميد 
شــاكر، واألميــن العــام وأعضــاء األمانة 
العامــة لاتحاد العام لنقابــات البحرين، 
وخالــد فهد محماس القحطاني، وفربيا 
أحمــد أميــري، والســفير صــاح المالكي 
ســفير مملكــة البحرين لــدى الجمهورية 

العراقية.
ســليمان  الشــيخ  بــن  طاهــر  ومحمــد 
الكبــرى  المحكمــة  رئيــس  المدنــي 
علــي  ومنصــور  الجعفريــة،  الشــرعية 
حمــادة عضو المجلس األعلى للشــؤون 
اإلسامية، وعلي صاح عمر إمام جامع 
خضــر  وحســين  الفاتــح،  أحمــد  مركــز 
كمال محمد وعائلته، وحامد محمد أبو 
الفتح مدير إدارة نظم المعلومات جهاز 
المســاحة والتســجيل العقــاري، وفوزي 
الــوزارة  وكيــل  الجــودر  عبدالرحمــن 
ومحمــد  والمناهــج،  التعليــم  لشــؤون 
عبدالصالــح جمعــة عيد محمــد، وعادل 

إدريــس وأوالده، وفتحيــة  أبــو  حســن 
محمــود آل محمــود الملحقيــة الثقافية 
بسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لــدى مملكــة البحريــن، وعدنــان محمــد 
المالكــي، وســلمان إبراهيــم عبدالعزيــز 
الجــودر وأوالده صقر وعيســى وجهاد، 
وفيصــل رضي الموســوي، وبدرية بنت 
إبراهيم الجودر، والشيخ الدكتور ناجي 
بــن راشــد العربــي - جامعــة البحريــن، 
وســهير بنــت ســند بــن راشــد المهنــدي، 
وحســن علــي المدحــوب، وأحمد محمد 
المطــوع وعائلتــه مديــر مكتــب رئيــس 
العقــاري،  والتســجيل  المســاحة  جهــاز 
وحســن محمــد زيــن العابديــن وأبنائــه 
وأحمد وغدير وعبداالله وياسر وحسن 
عبــد  جمعــة  الحــاج  المرحــوم  أبنــاء 
محمــد، وعلــي يعقــوب المقلــة، وأحمــد 
يعقوب المقلة، ويوســف يعقوب المقلة، 
وهاني علــي عبدالهادي، ولينا مصطفى 
نــور الديــن، وعيســى علــي البوســميط، 
نائــب  الصادقــي  عبدالرحيــم  ومحمــد 
اإلداريــة  للشــؤون  التنفيــذي  الرئيــس 
والمالية، وعلي حسن العطيش، وأحمد 
بــن الشــيخ منصور حمــادة األمين العام 
للشــؤون  األعلــى  للمجلــس  المســاعد 
اإلســامية، وعبــدهللا أحمــد بوقحوص 
وزارة   - الماليــة  المــوارد  إدارة  مديــر 
محمــد  يوســف  والســفير  الخارجيــة، 
جميل الوكيل المســاعد لشؤون مجلس 
ومحمــد  العربيــة،  والــدول  التعــاون 
وعبدالعزيز أبناء عبدالكريم بن مجحم 
المناعــي وعائاتهم، وعبدالعزيز حســن 
علي أبل عضو مجلس الشــورى وعموم 
عائلــة أبــل، وعبــدهللا بن أحمــد منصور 

آل رضــي، ومنى يعقوب يوســف القوز، 
وعلي عبدالعزيز حسن علي أبل، وخلف 
حجيــر وعائلته، وســامي يعقوب القوز، 
وعائلــة عبــدهللا أحمد محمــد بوجيري، 
وبدريــة يوســف الجيــب، ومحمد أحمد 
إبراهيــم  وياســر  الجســمي،  رمضــان 
الشــورى،  مجلــس  عضــو  حميــدان 
والشــيخ حمد بن راشــد بن عبدالرحمن 
بــن إبراهيــم بن حمــد آل خليفة، وهمام 
إبراهيم العلي، وأشرف عدنان بسيسو، 
وخالــد عبدالرحمــن إســحاق الكوهجي 
المجتمــع  لتنميــة  المســاعد  الوكيــل 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
ومحمــد عــادل أبــو حســان مديــر إدارة 

البلديــات  شــؤون  المعلومــات  نظــم 
فــؤاد  ومــروان  العمرانــي،  والتخطيــط 
كمــال مديــر إدارة المــوارد والخدمــات 
والرياضــة،  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
بــن  بــن علــي  الشــيخ محمــد  والســفير 
حمد آل خليفة، وشــوقي الدالل وهاني 
األمــم  منظمــة  مكتــب  رئيــس  حســين 
المتحــدة للتنميــة الصناعيــة، ونصيــف 
وصــادق الشــيخ منصــور الســتري مدير 
الكهربــاء  هيئــة  الميــاه  توزيــع  إدارة 
والمــاء ومنتســبي مكتــب منظمة األمم 
ورئيــس  الصناعيــة،  للتنميــة  المتحــدة 
وأعضاء مجلس إدارة وجميع منتسبي 
مستشــفى الكنــدي التخصصي، وســهى 

فريــد عبــدهللا حســاني، وعدنــان أحمد 
خالــد المحرقــي، وعبــاس محمــود أكبر 
علــي رضــا وعائلتــه، ويوســف عبــدهللا 
بهــزاد،  علــي  زينــب  وحرمــة  المعنــز 
ونــوف مــرزم الحــداد، ومحمــد جاســم 
محمــد  جاســم  المرحــوم  وعائلــة  بــدر 
بــدر، وأحمــد جعفر عيســى مديــر إدارة 
المجلــس  والماليــة  البشــرية  المــوارد 
األعلــى للبيئــة ورئيــس نــادي االتحــاد، 
وعبدالرحمــن عبــدهللا أبــو علــي رئيــس 
مجلس أمناء دار يوكو لرعاية الوالدين، 
وريما أحمد بن شمس المدير العام لدار 
يوكــو لرعاية الوالدين، وجميلة منصور 
السماك، وعدنان أحمد عبدالملك رئيس 
مجلس إدارة نادي البســيتين الرياضي، 
والهيئــة  اإلدارة  مجلــس  ورئيــس 
اإلداريــة والتعليميــة لمدرســة وروضــة 
لؤلــؤة الخليج العربــي، ومجدي حبيب، 
والســفير رامي صالح وريكات العدوان 
ســفير المملكــة األردنيــة الهاشــمية لدى 
مملكــة البحريــن، والســفير طــه محمــد 
عبدالقــادر ســفير دولــة فلســطين لــدى 
وعبدالعزيــز  وأحمــد  البحريــن،  مملكــة 
ومحمــود  حســين،  محمــود  يوســف 
وفــاروق  المحمــود،  حســين  محمــود 
ومؤنــس  المحمــود،  حســين  محمــود 
محمــود المــردي رئيس مجلــس اإلدارة 
- جمعية الصحفيين البحرينية، وراشد 
ومؤنس وعموم عائلة المرحوم محمود 
األحمــد  عبدالواحــد  وفاطمــة  المــردي، 
والخدمــات  للمــوارد  المســاعد  الوكيــل 
- وزارة الصحــة، وعاصــم عبداللطيــف 
المنطقــة  بلديــة  عــام  مديــر  عبــدهللا 
الجنوبيــة، وعصام عبدهللا محمد مدير 
والكشــفية  الرياضيــة  التربيــة  إدارة 
والتعليــم،  التربيــة  وزارة  والمرشــدات 
وعبدالرحيــم الســيد مديــر عــام فنــدق 
جولدن توليب البحرين، ومحمد محمد 

شريف حاتم وأوالده.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يتلقى فيًضا من برقيات التهاني
ــعــمــر ال وطــــــول  الـــصـــحـــة  دوام  لـــســـمـــوه  تـــمـــنـــوا  ــون  ــ ــن ــ ــواط ــ وم مـــســـؤولـــون 

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  «
برقية تهنئة من أخيه نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة 

عمان الشقيقة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، اعرب فيها 
عن خالص تهانيه القلبية بمناسبة مغادرة سمو رئيس الوزراء المستشفى 
بعد أن منَّ الله على سموه بنعمة الشفاء، سائال المولى عز وجل ان يحفظ 

سمو رئيس الوزراء ويمتعه بموفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة الخير 
والعطاء في مملكة البحرين.

سموه يتلقى تهنئة من فهد بن محمود

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  «
برقية تهنئة من سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين طه محمد 

عبدالقادر أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة مغادرة سمو رئيس الوزراء 
المستشفى بعد أن منَّ الله على سموه بنعمة الشفاء والعافية، داعيا المولى 

عز وجل أن يحفظ سموه وأن يديم عليه موفور الصحة والسعادة ويبقيه 
ذخرا وسندا لمواصلة التقدم في مسيرة الخير واالزدهار لمملكة البحرين 

الشقيقة ودعمه ومساندته لكل القضايا العربية.

سموه يتلقى تهنئة السفير الفلسطيني

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  «
برقية تهنئة من سفير المملكة األردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين رامي 

صالح وريكات العدوان، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة مغادرة سمو 
رئيس الوزراء المستشفى بعد أن مّن الله على سموه بنعمة الشفاء، سائال 

المولى عز وجل أن يحفظ سموه، وأن يحيطه بكريم عنايته ويسبغ عليه 
موفور الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة التقدم والبناء واالزدهار 

لمملكة البحرين.

سموه يتلقى تهنئة السفير األردني

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة  «
بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة من فؤاد شويطر، فيما 

يلي نصها:
سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة حفظه الله رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...

فلقد كان من دواعي عميق سعادتي بعد أن مّن الله 
سبحانه وتعالى على سموكم بالشفاء التام إثر العارض 

الصحي الذي ألم بكم، وقد كان لشفائكم أكبر الفرحة 
والبهجة في نفوسنا ولدى جميع أبناء البحرين المحبين 

لسموكم، ذلك يا صاحب السمو، أنكم قائد مسيرة نهضة 
البحرين الحديثة وتقدمها على كافة الصعد، وأنتم الذين 

تحملتم كل الصعاب وبذلتم الجهد بل ومن ضحيتم 
بصحتكم من اجل رفعة بلدنا العزيز وشعبكم الوفي 

فحققتم حفظكم الله المكانة العالية التي تتبوأها 
البحرين اليوم بفضل تلك اإلرادة الوطنية، وإننا اليوم 

نتطلع إلى مواصلة تلك المسيرة الخيرة والعطاء من أجل 
تحقيق المزيد من التقدم والرقي وتحقيق الرفاه لشعبكم.

سائلين المولى عز وجل أن يمن على سموكم حفظكم 
الله بتمام الصحة والسعادة وطول العمر انه سميع 

مجيب الدعاء.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 

المخلص لسموكم
فؤاد بن حسين شويطر.

شويطر: شفاء سموه أبهج قلوبنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة  «
بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة من رئيس جهاز األمن 

الوطني الفريق عادل الفاضل؛ بمناسبة مغادرة سموه 
المستشفى بعد أن منَّ الله على سموه بنعمة الشفاء، 

هذا نصها:
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته...

يسعدني ويشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقامكم 
السامي الكريم حفظكم الله ورعاكم باألصالة عن نفسي 

وبالنيابة عن كافة منتسبي جهاز األمن الوطني أسمى 
آيات التهاني وأخلص التبريكات على ما أفاء الله سبحانه 

وتعالى على سموكم حفظكم الله بتمام الصحة والعافية.
داعيا المولى عز وجل أن يحفظكم ويديم على سموكم 

حفظكم الله نعمة الصحة والعافية، وأن يمد في 
عمركم وأن يبقيكم ذخرا للوطن، لمواصلة مسيرة الخير 

والعطاء، وتحقيق مزيد من االستقرار والرخاء لمملكة 
البحرين وشعبها الوفي في ظل العهد الزاهر لسيدي 

حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه الله 
ورعاه.

ودمتم سموكم سالمين موفقين بعناية الله تعالى.
المخلص لسموكم

رئيس جهاز األمن الوطني
عادل بن خليفة الفاضل.

الفاضل: أبقاكم اهلل ذخرا للوطن

ترأس محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، االجتماع 
التنسيقي لموسم البر بحضور عدد من المسؤولين من ممثلي الجهات المتعاونة.

وأشــاد ســموه فــي بدايــة االجتمــاع بجهــود 
لتوفيــر  والداعمــة  المتعاونــة  الجهــات 
متطلبــات األمن والســامة والخدمات التي 
تلبــي احتياجــات مرتــادي البــر في الموســم 
والــذي انعكــس فــي تحقيق اإلنجــاز األمني 
الرفيــع في ليلة رأس الســنة الميادية للعام 

.2019
يتميــز  الحالــي  الموســم  أن  ســموه  وأكــد 
بتوفيــر جميــع متطلبــات األمــن والســامة، 
بالطمأنينــة  المواطنــون  يشــعر  حيــث 
والســكينة واألمان، األمر الذي يحقق الغاية 
والجهــات  الجنوبيــة  للمحافظــة  المنشــودة 
العامــة  اإلدارات  فــي  المتعاونــة والمتمثلــة 
بوزارة الداخلية وبلدية المنطقة الجنوبية.

بتعــاون  الجنوبيــة  محافــظ  ســمو  وأشــاد 

خــال  مــن  الجهــود  وتضافــر  الجهــات 
ســامة  تحفــظ  التــي  التوعويــة  الحمــات 
البيئــة  البــر وممتلكاتهــم وســامة  مرتــادي 
الطبيعيــة للمنطقــة ممــا كان لــه األثــر البالــغ 
في نجاح هذه الفترة من الموســم واإلعداد 
للفتــرة المقبلة التي تتزامن مع عطلة الربيع 

لترســيخ القيــم التــي تعمــل عليهــا الجهــات 
المتعاونة لرفع الحس التوعوي لدى مرتادي 

البر.
الخدمــات  إدارات  مديــر  واســتعرض 
المحافظــة  فــي  واالســتثمار  الهندســية 
عــن  تقريــرا  حاجــي  خالــد  الجنوبيــة 

اإلحصاءات العامة للموســم، إذ بلغ مجموع 
المخيمين المســجلين طوال الموســم 3015 
حقــق  إذ  إلكترونيــا،  تســجيلها  تــم  مخيمــا 
تســجيل العوائــل نســبة 58 % والتســجيل 
العــام بنســبة 42 %، كمــا تــم تســجيل 122 
ألصحــاب النشــاطات التجاريــة فــي موســم 

البــر، ويعد أكبر عدد منذ المواســم الســابقة، 
فيمــا تم عرض عــدد المخيمات المخالفة، إذ 
تــم ضبــط 18 مخيمــا مخالفــة و150 مخيما 

في المناطق الممنوعة.
ومن جانب آخر، اســتعرضت بلدية المنطقة 
إجــراءات  بشــأن  آخــر  تقريــرا  الجنوبيــة 

النظافة وحماية بيئة البر، والتي تمثلت في 
توفيــر 80 حاويــة فــي مناطق البــر وبث 14 
إعانا توعويا للحفاظ على النظافة والبيئة، 
الحمــات  مــن  عــدد  تنظيــم  إلــى  إضافــة 
التوعويــة لمرتــادي البر للحفــاظ على البيئة 

البرية طوال الموسم.

الرفاع - المحافظة الجنوبية

موسم البر تميز بتوفير جميع متطلبات األمن والسالمة

سمو محافظ الجنوبية يترأس االجتماع التنسيقي لموسم البر

سمو رئيس الوزراء

سمو محافظ 
الجنوبية يشيد 

بتعاون المشاركين 
في الحمالت 

التوعوية
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فــي إطــار حــرص وزارة الخارجيــة على تعزيز التعــاون المثمر مع كل مؤسســات الدولة في 
ظــل النهــج اإلصالحــي لعاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد بــن عيســى آل خليفة، بما 
يعود بالنفع على تلك المؤسســات والعاملين فيها ســعيا للوصول إلى األهداف المرجوة في 
مجــال التطويــر والتأهيــل، تم صباح أمــس بمجلس النواب التوقيع علــى مذكرة تفاهم بين 
المعهــد الدبلوماســي بــوزارة الخارجيــة، ومركز الدراســات والتدريب البرلمانــي، حيث وّقع 
المذكــرة مــن جانــب الــوزارة وكيــل وزارة الخارجية الشــيخة رنا بنت عيســى بــن دعيج آل 

خليفة، ومن جانب مجلس النواب األمين العام راشد بونجمة.

الــوزارة  حــرص  الخارجيــة  وكيــل  وأكــدت 
مــع  التعــاون  أواصــر  وتدعيــم  تعزيــز  علــى 
مجلس النواب في مجاالت التدريب وتبادل 
المعلومــات، منوهة باألهمية التي تحظى بها 
مذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن الجانبين، في 
مجــال رفــد العاملين في الجهتيــن بالخبرات 
والعمــل  القانونــي  المجــال  فــي  الالزمــة 

الدبلوماسي.
مذكــرة  أن  بونجمــة  أعــرب  جانبــه،  ومــن 

التفاهم تأتي تماشيا مع تطلعات وتوجيهات 
نحــو  زينــل  فوزيــة  النــواب  مجلــس  رئيــس 
تعزيز الشــراكة، وتعميــق أواصر التعاون بين 
المجلــس النيابــي والجهــات المتخصصة في 
مجــال التدريــب والتأهيل، الســيما الشــركاء 
الوطــن مــن مؤسســات ومعاهــد تعنــى  فــي 
القانونيــة  المجــاالت  فــي  القــدرات  بتطويــر 
والتشــريعية والدبلوماســية، بمــا يســهم فــي 
للنهــج  الطموحــة  الــرؤى  وترجمــة  تفعيــل 

مــن  فتحــه  بمــا  الملــك،  لجاللــة  اإلصالحــي 
آفــاق رحبــة للعمــل الديمقراطي الذي يشــكل 
التعــاون فيــه اســتدامة للتكامــل فــي األداء 

والمخرجات.
أهميــة  بيــان  إلــى  التفاهــم  مذكــرة  وتهــدف 
بيــن  األكاديمــي  التعــاون  وتبــادل  تقويــة 

الجانبيــن واالســتفادة مــن تبــادل المعلومات 
ووجهات النظر من خالل التدريب واألبحاث 
الدبلوماســي  المجــال  فــي  والدراســات 
والبرلمانــي وتنظيــم نــدوات مشــتركة، فضال 
المتدربيــن  وتبــادل  االتصــاالت  دعــم  عــن 

والخبراء والباحثين في هذا المجال.

القضيبية - مجلس الشورى

تفاهم بين “الدبلوماسي” و “التدريب البرلماني”

أثناء توقيع االتفاقية

المنامة - بنا

أشــاد وزيــر شــؤون اإلعــالم علــي الرميحــي رئيــس مجلــس أمنــاء معهــد البحريــن للتنميــة 
السياســية بالشــراكة الفاعلــة بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية فــي تعزيــز المســيرة 
التنمويــة والديمقراطيــة وخدمــة الوطــن والمواطنيــن خــالل العهــد الزاهــر لعاهــل البــالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

مكتبــه  فــي  اســتقباله  لــدى  الوزيــر،  وأعــرب 
امــس النائبيــن محمــد العباســي والنائب محمد 
بوحمود عن تقديره للمجلس النيابي وواجباته 
الوطنيــة فــي المجاليــن التشــريعي والرقابــي.  
وعّبر الرميحي عن ســعادته بالتمثيل المشــرف 
مجلــس  فــي  اإلعالميــة  الكــوادر  مــن  للعديــد 

النــواب المنتخــب للفصــل التشــريعي الخامس، 
البرلمانــي  للعمــل  نوعيــة  إضافــة  باعتبارهــم 
الرائــدة  البحريــن  مملكــة  ولمكانــة  المســؤول، 
كنمــوذج في اإلصالح السياســي والديمقراطي 
المحافــل  مختلــف  فــي  الشــباب  وتمكيــن 

الدبلوماسية والبرلمانية اإلقليمية والدولية.

من جانبهما، تقدم عضوا مجلس النواب الموقر بالشكر والتقدير  إلى وزير  «
ا،  ا وتقنيًّ شؤون اإلعالم على اهتمامه بتطوير قطاع اإلعالم واالتصال تشريعيًّ

وإعداد الكوادر الوطنية.

خلف يفتتح المخيم السنوي لـ “األشغال”الشراكة بين السلطتين تعزز التنمية
ــاة الشـــخصية للموظفيـــن خلـــق التـــوازن بيـــن مســـؤوليات العمـــل والحيـ

افتتــح وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف المخيم 
الســنوي لشــؤون األشــغال بالصخير الذي نظمته لجنة الثقافة المؤسســية واألنشــطة 
بالــوزارة برئاســة وكيــل شــؤون األشــغال أحمــد الخياط، وذلــك بحضور عــدد من كبار 

مسؤولي ومنتسبي الوزارة وعائالتهم وسط أجواء من المحبة واأللفة.

وأكــد الوزيــر أن هــذه الفعاليــة تأتــي تزامنــا مع 
الوطنــي  بالعيــد  البحريــن  مملكــة  احتفــاالت 
المجيــد وعيــد جلــوس صاحــب الجاللــة الملك 
وتولــي جاللته مقاليد الحكم، وتحرص الوزارة 
للترابــط  تعزيــزا  ســنويا  المخيــم  إقامــة  علــى 
بيــن  العالقــات  أواصــر  وتعميــق  االجتماعــي 
الموظفيــن ممــا مــن شــأنه تحســين أداء العمــل 

وينعكس على تقديم أفضل الخدمات.
قــال  كلمــة  الخيــاط  ألقــى  المناســبة،  وبهــذه 
فيهــا “إن مــا يميز شــؤون األشــغال هــو العالقة 
التــي  الواحــدة  األســرة  وروح  األخويــة، 
تربــط جميــع موظفيهــا بمختلــف مســتوياتهم 
الوظيفيــة، ومــا هــذا المخيــم الســنوي إال تأكيد 

لتعزيــز  فهــو مناســبة  الحقيقــة،  لهــذه  متجــدد 
هــذه العالقــات، وفرصة للتواصــل بين الزمالء، 
ومجــال لقضــاء وقــت ممتــع مــع زمــالء العمــل 
الترفيهيــة  بالبرامــج  واالســتمتاع  وعوائلهــم، 
والرياضيــة. وهــو األمــر الــذي ينعكــس إيجابــا 
علــى جــو العمــل ويعمــق أواصــر الــود والمحبة 
بيــن الموظفيــن ويســهم فــي تحســين الكفــاءة 

وتقديم خدمات عالية الجودة للمجتمع”.
اســتمرار  علــى  “الــوزارة حريصــة  أن  وأضــاف 
تنظيــم هــذه الفعاليــة منذ ســنوات؛ عرفانا منها 
بــدور موظفيها الذين هــم رأس مالها الحقيقي، 
بيــن  التــوازن  خلــق  بأهميــة  منهــا  وإيمانــا 
مســؤوليات العمــل الكثيــرة والمتزايــدة، وبيــن 

الحيــاة الشــخصية واألســرية لموظفيها، مؤكدا 
المرافــق  جميــع  توفيــر  علــى  الــوزارة  حــرص 
الصحيــة والمالعب الرياضية ووســائل الترفيه 

المختلفة بالمخيم”.
وكــرم الوزيــر فريق العمل تقديــرا على جهدهم 
وقــدم خالــص  المخيــم،  تنظيــم  فــي  الــدؤوب 
شــكره وتقديــره للقائميــن علــى هــذه الفعاليــة 

وّخــص بالذكــر رئيــس وأعضــاء لجنــة الثقافــة 
المؤسسية واألنشطة.

الــوزارة  إدارات  جميــع  الخيــاط  دعــا  كمــا 
فعاليــات  بتنظيــم  المخيــم  مــن  لالســتفادة 
التواصــل بيــن الموظفيــن، متمنيــا لهــم قضــاء 
وقــت ممتــع وســط أجــواء المحبــة والفــرح مع 

أطفالهم وعوائلهم.

وزير األشغال مفتتحا المخيم

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تعزيز التعاون والتنسيق مع ُعمان
ــة ــ ــوي ــ ــد عـــمـــق الــــعــــاقــــات األخ ــ ــؤك ــ ــة ي ــ ــي ــ ــارج ــ ــخ ــ وزيـــــــر ال

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بن محمــد آل خليفــة، أمس، مــع أخيه 
الوزير المســؤول عن الشــؤون الخارجية بســلطنة عمان الشقيقة يوسف عبدهللا، الذي 
يقــوم بزيــارة رســمية لمملكــة البحريــن، وبحضور األمين العــام لمجلس التعــاون لدول 

الخليج العربية عبداللطيف الزياني.

وأكــد وزيــر الخارجيــة عمــق ومتانــة العالقات 
البحريــن  مملكــة  بيــن  تجمــع  التــي  األخويــة 
االهتمــام  ظــل  فــي  الشــقيقة  عمــان  وســلطنة 
والحــرص الدائــم مــن قبــل البلديــن الشــقيقين 
الثنائــي  التعــاون  أطــر  مختلــف  تعزيــز  علــى 
االهتمــام  ذات  القضايــا  إزاء  والتنســيق 
المشترك، بما يلبي تطلعات وطموحات البلدين 
ويعود بالنفع على شــعبيهما الشــقيقين في كل 
ــا لســلطنة عمان الشــقيقة كل  المجــاالت، متمنيًّ
التوفيــق في رئاســتها للــدورة الحالية لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبه، أعرب الوزير المسؤول عن الشؤون 
الخارجية بســلطنة عمان الشــقيقة عن اعتزازه 

بزيــارة مملكــة البحريــن وتقديــره لمــا لقيه من 
حفــاوة فــي االســتقبال، مؤكــًدا قــوة العالقــات 
والشــعبين  البلديــن  بيــن  الراســخة  األخويــة 
الشــقيقين على المستويات كافة وما يجمعهما 
ــا  مــن أواصــر المحبــة ووشــائج القربــى، متمنيًّ

لمملكة البحرين دوام الرفعة واالزدهار.
وتــم في االجتماع بحث عدد من الموضوعات 
المشــترك  الخليجــي  بالعمــل  المتعلقــة 
اإلقليميــة  الســاحتين  علــى  والمســتجدات 
وصــل  قــد  العمانــي  الوزيــر  وكان  والدوليــة. 
مملكــة البحريــن صبــاح أمــس بمعيــة الزيانــي 
آل  بــن محمــد  أحمــد  بــن  الشــيخ خالــد  وكان 

وزير الخارجية مجتمعا مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقةخليفة في مقدمة مستقبليهما.

المنامة - وزارة الخارجية

تذليل العقبات أمام المنظمات األهلية
تـــرســـت” ــن  ــ ــري ــ ــح ــ “ب ـــ  ــ لـ رائـــــــد  تـــنـــمـــوي  دور  حــــمــــيــــدان: 

التقــى وزيــر العمــل والتنمية االجتماعيــة جميل حميدان، صباح أمس برئيســة مجلس 
أمناء مؤسســة بحرين ترســت فاطمة البلوشي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة 

المؤسسة، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وخالل اللقاء اطلع حميدان على أبرز المشاريع 
ترســت”  “بحريــن  تنفذهــا  التــي  والمبــادرات 
علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي، إذ تتركــز 
فــي  واإلنســانية  الخيريــة  المؤسســة  مشــاريع 
والتمكيــن  والصحيــة  التعليميــة  المجــاالت 
االقتصــادي وخدمــة المجتمــع؛ بهــدف تمكيــن 
األفــراد والحصــول على الحيــاة الكريمة، فضاًل 
والخيريــة  التنمويــة  المؤسســة  مشــاريع  عــن 
لتطويــر نمــاذج علميــة وذكيــة تســهم في جعل 
المنــال  التعليميــة والصحيــة ســهلة  الخدمــات 
لألشــخاص األكثر احتياجا، السيما الموجودين 
فــي مخيمــات الالجئين ومناطــق الكوارث، كما 
تواجــه  التــي  التحديــات  أهــم  اســتعراض  تــم 
المؤسســة وتســهيل اإلجراءات التي من شــأنها 

أن تعزز دورها اإلنساني والخيري.
الــذي  والرائــد  التنمــوي  بالــدور  الوزيــر  وأشــاد 
تبذلــه “بحرين ترســت” ســواًء للمجتمع المحلي 
أو اإلقليمــي، ومــا تقدمــه مــن مشــاريع تنمويــة 
فــي  الحكوميــة  للتوجهــات  وفًقــا  مســتدامة 
هــذا المجــال، مؤكــًدا دعمــه مثــل هــذه الجهــود 
تســهم  التــي  المميــزة  األهليــة  والمبــادرات 
الحمايــة  المجتمــع وتعزيــز  أفــراد  فــي تمكيــن 
االجتماعيــة لهــم، إضافة إلى إســهام المؤسســة 
فــي تمثيــل البحريــن من خــالل تنفيذ مشــاريع 
إنمائيــة فــي مختلــف الــدول، داعًيا فــي الوقت 
ذاتــه أن تحــذو منظمات المجتمــع المدني حذو 
المؤسســة مــن خــالل تبنــي وتنفيــذ المشــاريع 
الرائــدة والتــي تســهم فــي دعــم جهــود التنمية 

المستدامة الدولية.
كمــا أكد دعم وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
وتذليــل  األهليــة،  المنظمــات  جهــود  لجميــع 
لألنظمــة  وفًقــا  تواجههــا،  قــد  التــي  العقبــات 
والقوانيــن المعمــول بهــا، منوًهــا بجهــود تعزيــز 
مبــادئ الشــراكة المجتمعيــة التــي تحققــت من 
بيــن  التنمويــة  العديــد مــن اإلنجــازات  خاللهــا 

مؤسسات الدولة ومختلف المنظمات األهلية.
مــن جانبهــا، أشــادت البلوشــي بدعــم حميــدان 
المســتمر للعمل الخيري والتطوعي، وبمبادرات 
الــوزارة فــي دعــم المشــاريع المميــزة، مؤكــدة 
حرص “بحرين ترســت” على إطالق العديد من 
البرامــج والمشــاريع النوعيــة الهادفــة إلى دعم 

المسيرة التنموية الشاملة.

وزير العمل والتنمية االجتماعية ملتقيا فاطمة البلوشي

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة العدل

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســتقبل وزير العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة بالديوان العام للوزارة، امس، سفير جمهورية إيطاليا 

لدى مملكة البحرين دومينيكو بيالتو.

بعالقــات  اللقــاء  خــالل  وأشــاد 
الصداقــة التــي تربــط بيــن مملكة 
إيطاليــة  وجمهوريــة  البحريــن 
الصديقــة، ومــا تشــهده مــن تطور 

ونماء في مختلف المجاالت.
وتم بحث أوجه التعاون المشترك 
والتدريــب  العدلــي  المجــال  فــي 

القانوني.

اســتقبل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بمكتبه بديوان الوزارة 
بمدينة عيســى النائب زينب عبداألمير، إذ قدم لها عرضا عن البرامج 

التطويرية التي تنفذها الوزارة.

 كمــا تم التباحث بشــأن الخدمات 
الــوزارة  تقدمهــا  التــي  التعليميــة 

في دائرتها االنتخابية.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للموارد 
والخدمــات محمــد مبــارك جمعــة 

وعدد من المسؤولين.

بحث التعاون “العدل” مع إيطاليا

النعيمي يبحث الخدمات التعليمية

اجتمعت وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة،  «
بالديوان العام للوزارة، أمس، مع وفد من وزارة خارجية جمهورية كينيا 
برئاسة سفير جمهورية كينيا لدى مملكة البحرين المقيم في الكويت 
علي عباس، وبرفقة مدير إدارة الرعايا في الخارج والشؤون القنصلية 

بوزارة خارجية جمهورية كينيا  مايكل أويجي والوفد المرافق لهما، والذي 
يزور البحرين في الفترة 9 - 13 يناير 2019.

واستعرضت الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، العالقات الثنائية  «
بين مملكة البحرين وجمهورية كينيا، وسبل تطويرها واالرتقاء بها إلى 

آفاق أرحب بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز عالقات الصداقة 
وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجاالت ذات االهتمام المشترك، 

ال سيما في المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية والسياحية 
والعمالية والخدمات الجوية وتكنولوجيا المعلومات والهندسية وغيرها.

وأثنت على الدور الفاعل للجالية الكينية ومساهماتها في عملية التنمية  «
في مملكة البحرين، معربة عن خالص تقديرها لجهود سفارة جمهورية 
كينيا لدى مملكة البحرين في تعزيز العالقات الثنائية القائمة على كل 

األصعدة.

وكيل “الخارجية” تجتمع مع وفد كيني
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بصــدد  أنــه  “تمكيــن”  العمــل  صنــدوق  أعلــن 
االنتقــال للمرحلــة المقبلــة مــن إســتراتيجيته 
لألعــوام 2020-2018 والمتمثلــة فــي التركيــز 
علــى تحقيــق أكبر أثر ممكن مــن فرص الدعم 
المقدمة؛ لتعزيز نمو المؤسسات واألفراد على 

حد السواء.
حزمــة  مــع  انســجاما  المرحلــة  هــذه  وتأتــي 
مــن  لــكل  “تمكيــن”  أجرتهــا  التــي  الدراســات 
برنامجــي تطويــر األعمــال والتدريــب ودعــم 
األجــور ضمن برنامج دعم المؤسســات، فضال 
التقاريــر  فــي االعتبــار مؤشــرات  عــن األخــذ 
أداء  حــول  الصــادرة  األخــرى  االقتصاديــة 
الســوق، ونتائج سلســلة الجلســات التشاورية 
القطــاع  ممثلــي  مــع  “تمكيــن”  عقدهــا  التــي 

الخاص خالل العام الماضي. 
وأشــار الرئيــس التنفيــذي لـــ “تمكيــن” إبراهيم 
جناحــي إلــى أنــه اســتجابًة لتطلعات التوســع 
التــي يشــهدها الســوق حاليــا، يعكــف “تمكين” 
فــي الفتــرة المقبلة على تكثيــف جهودها؛ من 
أجــل إجــراء تحســينات جذريــة علــى آليــات 
فــرص الدعــم وإجراءتهــا وإعــادة تصميم كل 
مــن برنامج تطوير األعمال وبرنامج التدريب 
ودعم األجور، وذلك فيما يســمح بتعزيز األثر 
الــذي يعــود بالنفع على كل مــن قطاع األعمال 
من جهة، واألفراد، وعلى أداء حركة االقتصاد 

الوطني في البحرين من جهة أخرى. 
عمــل  إســتراتيجيات  أن  جناحــي  وأوضــح  
“تمكيــن” عبر األعوام المختلفة منذ تأسيســها 
حققــت أهدافهــا الرئيســة في تلبيــة متطلبات 
الســوق مــن التدريب، الســيما بعد دمــج مهام 
المجالــس النوعيــة ضمن إطار عمــل “تمكين”، 
مــن  المســتدام  األثــر  تحقيــق  أهميــة  مؤكــدا 
برامــج دعــم “تمكيــن”، وإعــادة توجيــه خطط 
الدعــم فيمــا يواكــب التغيــرات الحاصلــة فــي 
رؤيــة  أهــداف  ُيّدعــم  وفيمــا  العمــل،  ســوق 
علــى  القائمــة   2030 االقتصاديــة  البحريــن 

تشــجيع االبتــكار وضمــان فــرص االســتغالل 
فــي  الوطنــي  الدعــم  أوجــه  فــي  األمثــل 

القطاعات االقتصادية الواعدة. 
ولفــت إلــى أنه تم خــالل العام الماضــي البدء 
لألعــوام  “تمكيــن”  إســتراتيجية  تنفيــذ  فــي 
2020-2018، حيث شهد العام في سياق ذلك 
زيــادة تقــدر بنحــو 10 ماليين دينــار في قيمة 
الدعــم الموجهــة لحزمــة البرامــج والمبادرات 
التــي تصــب فــي دعــم األفــراد والمؤسســات. 
وقــد فــاق إجمالــي قيمــة الدعــم خــالل العــام 

المنصرم 95 مليون دينار.
وخــدم  برنامــج التدريــب ودعــم األجــور أكثر 
مــن 25 % مــن البحرينيين العامليــن بالقطاع 
الماضيــة.  الثالثــة  األعــوام  خــالل  الخــاص 
وشــهد الدعم المقدم خــالل العام 2018 ضمن 
فئة دعم األجور زيادة بنســبة 212 % مقارنة 
بالعــام 2017، وبالتالــي ســاهم بشــكل مباشــر 
فــي توظيــف مايزيد عــن 9 آالف بحريني في 

القطاع الخاص في العام 2018 فقط.
زيــادة  فئــة  ضمــن  بالدعــم  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
األجــور، فقــد زادت قيمة الدعم بنســبة 76 % 
وســاهم فــي خدمــة أكثر مــن  5 آالف موظف 
الماضــي  العــام  عــن  زيــادة  بنســبة  بحرينــي، 
بلغت %160، بينما سجلت فئة دعم التدريب 
زيــادة بنســبة 125 % في العــام 2018 مقارنة 

بالعام 2017.  كما أوضح أن نسبة المؤسسات 
الناشئة المســتفيدة من برنامج دعم التدريب 
واألجور ضمن برنامج دعم المؤسســات بلغت 
63 % منــذ إطــالق البرنامج فــي 2016، بينما 
بلغــت نســبتها ضمــن برنامــج تطويــر األعمال 
مــا يصــل إلى 56 % منذ إطــالق البرنامج في 

العام 2014.

الناشــئة  المؤسســات  نســبة  أن  أوضــح  كمــا 
المستفيدة من برنامج دعم التدريب واألجور 
ضمــن برنامــج دعــم المؤسســات بلغــت 63% 
منــذ إطــالق البرنامــج فــي 2016، بينمــا بلغت 
نســبتها ضمن برنامج تطوير األعمال ما يصل 
عــام  فــي  البرنامــج  إطــالق  منــذ   56% إلــى 
2014. وبحســب مؤشرات التقرير الصادر عن 

هيئة تنظيم ســوق العمل، ســجل ســوق العمل 
العامليــن  البحرينييــن  إجمالــي  فــي  ارتفاعــًا 
بالقطــاع الخــاص فــي العــام 2018 عــن عــام 
2017،  وذلــك بنســبة ســنوية ُتقــدر بـــ 1.0%، 
هذا فضالً عن ارتفاع أجور البحرينيين بنسبة 
ســنوية ُتقــدر بـــ %1.9، وهــو ما يقدم مؤشــرًا 
جيــدًا حــول  أثــر الجهــود الوطنيــة، بمــا فيهــا 

مبــادرات وبرامــج “تمكيــن”، فــي تعزيــز نمــو 
القطاع الخاص وازدهاره. 

تطويــر  برنامــج  شــهد  آخــر،  صعيــد  وعلــى 
األعمــال خــالل العــام الماضــي نمــوًا فــي عدد 
حيــث  للمؤسســات،  المقــدم  الدعــم  وقيمــة 
بلــغ عــدد المؤسســات التــي تــم خدمتها ضمن 
تطوير األعمال 1596مؤسســة، بزيادة نسبتها 
فــي  الزيــادة  وبلغــت   ،2017 عــام  عــن   27%
إجمالــي قيمــة الدعــم المقــدم فــي 2018 مــا 

يصل إلى %18 مقارنة بعام 2017. 
ومــن المقــرر أن يتــم إعــادة تصميــم البرنامج 
التــي  التحســينات  مــن  العديــد  يضمــن  بمــا 
تشــمل تقليــل المــدة الزمنيــة لعمليــات طلبات 
الدعــم وإجــراءات الموافقة عليهــا عن طريق 
لخدمــة  مبتكــرة  رقميــة  حلــول  اســتحداث 
العمالء بشــكل أفضل، وتيسيير آليات متابعة 
فيمــا  األداء  ومؤشــرات  الطلبــات،  وثائــق 

يحقيق األثر المنشود من فرص الدعم. 
وفي هذا اإلطار واســتكماال للجهود المستمرة 
فــي تطويــر برامــج “تمكيــن”، فإننــا فــي طــور 
إعــادة تصميمهــا بمــا يتوافــق مــع التوجهــات 
الحاليــة فــي تخصيــص الدعــم والتركيــز على 
برامــج  واســتدامة  جهــة  مــن  األثــر  تحقيــق 
الدعــم مــن جهــة أخــرى، حيــث ســيتم وقــف 
اســتقبال طلبــات الدعــم الجديــدة ضمــن كل 
من برنامجي دعم المؤسسات ودعم التدريب 
واألجــور، وذلــك لمــدة ســتة أســابيع اعتبــارًا 
مــن 15 ينايــر 2019، ســيتم على إثرهــا إعادة 
طــرح البرنامجيــن بحلتهما الجديــدة لتحقيق 
االســتفادة القصــوى وتعزيز فرص االســتثمار 

األمثل للعمالء من األفراد والمؤسسات.
يذكــر أن دعــم “تمكيــن” ســاهم فــي تعزيز نمو 
القطــاع الخــاص ومؤسســاته مــن خــالل دعم 
نســبة التأمين ضد التعطل لمؤسسات القطاع 
بلــغ إجمالــي  الخــاص،  والبالغــة %1، حيــث 
قيمــة الدعــم منذ العــام 2007 حتــى 2018 ما 

يقرب من 165 مليون دينار .

إبراهيم جناحي

المنامة - تمكين

تحقيق األثر المستدام لدعم “تمكين” أهم األولويات
والخدمـــات البرامـــج  لتطويـــر  الجديـــدة  لإلســـتراتيجية  يســـتعد  “الصنـــدوق” 

البحرين والسعودية تدرسان مشاريع أمنية
ــع آلـــيـــات تــنــفــيــذيــة لــلــمــبــادرات الــمــشــتــركــة ــ ــدء وض ــ ــن: ب ــس ــح ال

تــرأس رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق الحســن وفــد وزارة الداخليــة المشــارك فــي 
االجتمــاع الثانــي للجنــة األمنيــة المشــتركة بيــن وزارتــي الداخليــة بمملكــة البحريــن، 
والمملكة العربية الســعودية الشــقيقة، والذي عقد في الرياض. وفي بداية االجتماع، 
نقل رئيس األمن العام تحيات وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفــة، إلــى وزيــر الداخليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة أخيــه صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف آل ســعود، وتمنياته بــأن يحقق 
اجتماع اللجنة األمنية المشــتركة األهداف التي تســهم في خدمة المصالح المشــتركة 

للبلدين والشعبين الشقيقين.

بعمــق  العــام  األمــن  رئيــس  وأشــاد 
ومتانــة العالقــات التاريخيــة الوثيقــة 
التــي تربــط مملكة البحريــن والمملكة 
منوهــا  الشــقيقة،  الســعودية  العربيــة 
األمنيــة  اللجنــة  اجتمــاع  بأهميــة 
والمبــادرات  والمشــاريع  المشــتركة، 
مصلحــة  فيــه  لمــا  بحثهــا  تــم  التــي 

البلدين الشقيقين.
وخــالل االجتمــاع، تــدارس الجانبــان 

المشــاريع والمبــادرات التــي توصلــت 
وهــي  المشــتركة  العمــل  فــرق  إليــه 
الفريــق األمنــي، فريق حــرس الحدود 
والمنافــذ والجوازات، وفريق التطوير 
الفريــق  ســيقوم  إذ  اإلســتراتيجي، 
الفني المشترك بالبدء في وضع آليات 
وإعــداد  المبــادرات،  لتلــك  تنفيذيــة 
خطــط تنفيذهــا علــى أن ترفــع نتائــج 

أعماله للجنة األمنية بشكل دوري.

تــم االتفــاق علــى تشــكيل  أنــه  يذكــر 
خــالل  المشــتركة  األمنيــة  اللجنــة 
الزيــارة التــي قــام بهــا صاحب الســمو 
الملكــي وزيــر الداخلية الســعودي إلى 
مملكــة البحرين بتاريخ 9 يناير 2018 
بحيــث تتولى اللجنة بحث ومناقشــة 

الموضوعــات التــي يتم االتفــاق عليها 
والعمل على تعزيز التعاون والتنســيق 

في مجال العمل األمني.
وضــم الوفــد المرافــق لرئيــس األمــن 
مــن  وعــددا  الجمــارك  رئيــس  العــام، 

القيادات األمنية بوزارة الداخلية.

رئيس األمن العام

المنامة - وزارة الداخلية

أكــد محافــظ الشــمالية علــي العصفــور أهميــة وضــع قــرار تنظيمــي لنشــاط االســتثمار فــي مجــال الترخيــص لقــوارب النزهة 
الشــاطئية، وذلــك خــال اجتمــاع اللجنــة األمنيــة الــدوري بحضــور المديــر العام لشــرطة المحافظــة الشــمالية العميد عبدهللا 

الجيران وممثلي اإلدارات األمنية واألهلية المعنية.

وأشــار العصفور إلى أن هناك عددا كبيرا 
ممــن يقومــون بمزاولــة نشــاط الســياحة 
قــرارات  وجــود  دون  مــن  الشــاطئية 
تنظيميــة تحفــظ أمــن وســالمة مرتــادي 
بعــض  وقــوع  إلــى  أدى  ممــا  الســواحل 
المخالفــات والحــوادث المؤســفة أخيــرا، 
وهو ما يســتدعي عملية التنظيم ووضع 
الضوابــط واالشــتراطات الخاصة باألمن 
والســالمة ووضــع المواصفــات المعتمدة 
واألفــراد  الشــاطئية  النزهــة  لقــوارب 

لمزاولة هذا النشاط.
مــن جانبــه، أكــد العميد الجيــران ضرورة 
فنيــا  ومرخــص  مخصــص  مرفــأ  وجــود 
مــن قبــل الجهــات الرســمية ذات العالقة 

فــي ســاحل المالكية، منوهــا إلى ضرورة 
رفــع درجــة الوعــي العــام والثقافــة لــدى 
النظــام  علــى  للمحافظــة  المواطنيــن 
واألمــن العــام وأهميــة مراعــاة الضوابط 
المطلــوب توافرهــا للمســتثمرين في هذا 

النشاط واألهالي والمقيمين.
وزيــر  توجيهــات  تنفيــذ  علــى  وتأكيــدا 
“معــا”  برنامــج  الســتثمار  الداخليــة 
لمكافحــة المخــدرات للتحــول مــن تنفيذ 
برنامــج  إلــى  المــدارس  فــي  البرنامــج 
علــى  المخــدرات  لمكافحــة  مجتمعــي 
قاعــدة قريــة خالــي مــن المخــدرات، إذ 
يبــدأ  نموذجــا  باربــار  قريــة  اعتمــاد  تــم 
قاعــدة  الستشــراف  إحصائــي  بمســح 

التــي ســوف ينفــذ مــن خاللــه  البيانــات 
برامج وأنشــطة رياضية عدة تتمثل في 
مبــاراة لكرة اليد بالتعاون مع نادي باربار 
الثقافــي والرياضي، وأنشــطة اجتماعية 
وثقافيــة أخــرى تتمثــل فــي محاضــرات 
ومعــرض ومرســم توعــوي تقيمــه إدارة 
العامــة  واإلدارة  الجريمــة  مــن  الوقايــة 
بــوزارة  الجنائيــة  واألدلــة  للمباحــث 
الداخلية، إذ قدم مدير إدارة الوقاية من 
الجريمــة علي أمينــي عرًضا تفصيلًيا عن 
مكونــات هــذه الحملــة. بعدها اســتعرض 
اللوجســتية  االســتعدادات  المحافــظ 
العــام  والنظــام  األمــن  لحفــظ  الوقائيــة 
خالل شهر فبراير، إذ وجه بتشكيل لجنة 

الدعم اللوجســتي التي ســوف يكون من 
أبــرز مهامهــا متابعــة توفيــر فــرق العمــل 
األمنية واللوجســتية كعمل استباقي في 
مواقــع متعــددة تضمن توزيــع اإلمكانات 

اآللية والبشــرية لضمان تغطية المساحة 
الشــمالية،  للمحافظــة  أمنًيــا  الجغرافيــة 
إحصائيــة  مؤشــرات  هنــاك  أن  مبيًنــا 
تؤكــد تراجــع الوقوعــات األمنيــة خــالل 

شــهر فبرايــر 2018 وهــو مــا يؤكــد نجاح 
الخطــط األمنيــة الوقائيــة التــي تضعهــا 
المحافظة الشــمالية بالتعــاون مع الجهاز 

األمني في السنوات الماضية.

الجنبية - محافظ الشمالية

العصفور: مقترح لالستثمار في قوارب النزهة

جانب من اجتماع اللجنة األمنية الدوري 

رئيس األمن 
العام يشيد 

بعمق 
العالقات 
التاريخية 

الوثيقة بين 
البلدين

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

مــن  كل  مــع  إســتراتيجية  بشــراكة 
للتطويــر  ســمارت”  “ثينــك  مجموعــة 
ســمارت”  “وورك  وشــركة  والتدريــب، 
لتنظيــم المعارض والمؤتمرات، نظمت 
وتقنيــة  والتصميــم  الهندســة  كليــة 
البحريــن  لكليــة  التابعــة  المعلومــات 
أمــس  البحريــن(  )بوليتكنــك  التقنيــة 
لمشــاريع  الســنوي  المعــرض  األول 
واإلعــالم  المعلومــات  تقنيــة  طلبــة 

اإللكتروني.

وافتتــح الرئيس التنفيذي للبوليتكنك 
يرافقــه  المعــرض،  زابودســكي  جيــف 
لشــؤون  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 
علــي  الشــيخ  والمعلومــات  المــوارد 
بــن عبدالرحمــن آل خليفــة وعــدد مــن 
شــركاء الصناعة، إذ قاموا بجولة على 
مشاريع الطلبة المعروضة، التي ضمت 
أكثر من 50 مشروًعا في مجاالت نظم 
المعلومــات  ونظــم  البيانــات،  قواعــد 

اإلدارية، والشبكات، والبرمجة.

50 مشروًعا في “اإلعالم اإللكتروني”
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بعــد يوميــن علــى إعــان وزارة الكهربــاء والمــاء فــرض ضريبــة القيمــة 
المضافــة علــى جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنيــن والمقيمين بما 
فيهــا فاتــورة الكهرباء والماء، عــادت الوزارة لتقرر إعفاء المواطنين في 

مسكنهم األول من الضريبة.

وعلــى الرغــم مــن االســتدراك الــوزاري، 
إال أن ذلــك القــرار لم يعف بشــكل كامل 
المواطنيــن مــن تحمــل الضريبــة علــى 
مســكنهم األول، إذ حــددت ســقفا أعلى 
الســتحقاق اإلعفــاء مــن الضريبــة وهو 
تعرفــة  مــن  األولــى  الشــريحة  حــدود 

الكهرباء والماء.
وبينــت الــوزارة أن اســتدراكها إلعالنها 
لتوجيهــات جاللــة  تنفيــذا  األول جــاء 
الملــك الســامية بمراجعــة آليات تطبيق 
التجريبيــة  الفتــرة  خــالل  الضريبــة 
النطالقها وضرورة مراجعة احتياجات 
مــع  وتماشــيا  األساســية،  المواطنيــن 
كلفــة  بخفــض  الســابقة  التوجيهــات 
الشريحة األولى من استهالك الكهرباء، 
للكهربــاء  الدعــم الحكومــي  واســتمرار 

فــي  المواطنيــن  لحســابات  والمــاء 
مسكنهم األول.

فــإن  الــوزاري  االســتدراك  علــى  وبنــاء 
سقف الدعم للحساب الواحد للشريحة 
فلســا،   450 ســيبلغ  للكهربــاء  األولــى 
حيــث يبلــغ أقصى اســتهالك الشــريحة 
األولــى 3 آالف وحــدة بكلفــة 3 فلــوس 
للوحــدة، أي بحد أقصــى فاتورة تبلغ 9 

دنانير.
فســيبلغ  للمــاء  الدعــم  ســقف  وأمــا 
اســتهالك  معــدل  علــى  بنــاًء  فلســا   75
الشــريحة األولــى الشــهري لالســتخدام 
المنزلــي والبالغ 60 وحــدة، والتي تقدر 

كلفتها بمبلغ 25 فلسا للوحدة.
الشــهري  الدعــم  ســقف  فــإن  وعليــه 
مــن  األولــى  الشــريحة  عــن  للمواطــن 

الكهربــاء والمــاء ســيبلغ 525 فلســا، أي 
ما يعادل 6 دنانير و300 فلس سنويا.

الكهربــاء  لوزيــر  ســابق  وفــي تصريــح 

والماء عبدالحسين ميرزا قال “إن عدد 
المشــتركين البحرينييــن الذين يملكون 
حساًبا واحًدا يبلغون 115 ألف مشترك، 

الذيــن  البحرينييــن  المشــتركين  وأن 
يبلــغ  واحــد  حســاب  مــن  أكثــر  لديهــم 
عددهم 92 ألف مشترك، فيما يبلغ عدد 

المشــتركين غيــر البحرينييــن 55 ألــف 
مشــترك، إضافة إلى 105 آالف مشترك 

لالستهالك غير المنزلي”.

تعرفة الكهرباء والماء لالستهالك المنزلي لحساب واحد

6.3 دينار سنويا سقف الدعم عن “مضافة” الكهرباء والماء
ــثــانــيــة ــة ال ــح ــري ــش ــن ال ــس مــعــفــيــا عـ ــي ــن ل ــواطـ ــمـ ــى ذمــــة الـــــــــوزارة: الـ ــل ع

قال المحامي محمد الذوادي إنه تقّدم بدعوى قضائية ضد وزير شؤون الكهرباء والماء والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء 
والمــاء؛ لمطالبتهمــا بوقــف وإلغــاء تطبيــق ضريبــة القيمة المضافة علــى فواتير المشــتركين، مؤكًدا عــدم قانونية تحصيل 

الهيئة للضريبة.

دعــوى  بالئحــة  تقــدم  أنــه  إلــى  وأشــار 
)الدائــرة  المدنيــة  الكبــرى  للمحكمــة 
ضريبــة  تطبيــق  قــرار  إللغــاء  اإلداريــة( 
هيئــة  خدمــات  علــى  المضافــة  القيمــة 

الكهرباء والماء.
وأوضــح أنــه مواطــن بحرينــي ومنتفــع 
من خدمات هيئة الكهرباء والماء تفاجأ 
المدعــي برســالة واردة مــن قبــل هيئــة 
الكهربــاء والمــاء بتاريــخ 8 ينايــر 2019 
مرســلة عبر البريــد اإللكتروني، تضمنت 
إشــعاًرا بتطبيق ضريبــة القيمة المضافة 
علــى توريدات خدمــات الكهرباء والماء 
بنسبة 5 % من قيمة الخدمة وذلك بأثر 
رجعــي، اعتبــاًرا مــن فاتــورة شــهر يناير 
التســجيل  شــهادة  بهــا  ومرفــق   ،2019

الضريبي للهيئة.
قانونــي  غيــر  اإلجــراء  هــذا  أن  وأفــاد 
كــون أن المشــرع ألــزم في حــال تطبيق 
ضريبــة القيمة المضافة على التوريدات 
الحكوميــة وجــود توافــر عــدة شــروط، 
وهي أن ال تباشر الدولة تلك التوريدات 
بصفة سيادية وأن يكون هنالك منافسة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بشــأنها 
وهو ما ال يتوافر بهذا القطاع الحكومي.

فــي  الفصــل  قبــل  الــذوادي  وطالــب 
وقــف  مســتعجلة  وبصفــة  الموضــوع، 
تنفيــذ القــرار المطعــون عليــه إلــى حين 
االنتهــاء من نظــر الدعــوى الماثلة، وفي 
الموضــوع بإلغــاء القــرار المطعــون عليه 
فيمــا تضمنه مــن تطبيق ضريبــة القيمة 

المضافــة علــى خدمــات هيئــة الكهربــاء 
والماء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الفقــرة  أن  الدعــوى  الئحــة  فــي  وجــاء 
المرســوم  مــن   )9( المــادة  مــن  األولــى 
بشــأن   2018 لســنة   )48( رقــم  بقانــون 
ضريبــة القيمــة المضافة نصــت صراحة 
علــى: )تخضع للضريبــة التوريدات التي 
تقــوم بهــا الجهــات الحكوميــة مــا دامت 
تباشــرها بصفــة غيــر ســيادية من خالل 
مزاولــة نشــاط اقتصــادي وفًقــا آلليــات 

تنافسية مع القطاع الخاص(
وأوضــح أن مفاد هذا النص أن المشــرع 
رئيســية  شــروط  اســتلزم  القانونــي 
بهــا  تقــوم  التــي  التوريــدات  إلخضــاع 
القيمــة  لضريبــة  الحكوميــة  الجهــات 

المضافة، وأهمها:
أ - أن ال تباشــر الجهــة الحكوميــة هــذه 

الخدمات بصفة سيادية.
الجهــة  بيــن  التنافــس  إمكانيــة  ب - 
الحكوميــة والقطاع الخــاص في تقديم 

الخدمات.
وبيــن قصد المشــرع القانونــي أن تكون 
ا  الجهة الحكومية تمارس نشــاًطا تجاريًّ

الخــاص  القطــاع  مــع  بالتنافــس  بحًتــا 
حتــى تخضــع خدماتهــا لضريبــة القيمــة 

المضافة طبًقا لما نص عليه القانون.
هيئــة  أن  معلــوم  هــو  كمــا  أنــه  وأفــاد 
تباشــر  حكوميــة  جهــة  المــاء  الكهربــاء 
تنافــس  خدماتهــا بصفــة ســيادية دون 
إن مرفــق  الخــاص، حيــث  القطــاع  مــع 
خدمــات الكهربــاء والمــاء، وهــو مرفــق 
هيئــة  بيــد  محصــور  ورئيســي،  مهــم 
الكهربــاء والمــاء وحدهــا دون منافــس، 
وبالتالــي يجــب أن ال تخضــع خدماتهــا 
لقيمــة الضريبــة المضافة طبًقا لما نصت 
عليــه الفقــرة األولــى مــن المــادة )9( مــن 
قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة المشــار 

إليه سابًقا.
كمــا قّرر الــذوادي أن قرار هيئة الكهرباء 
والماء بإخضاع خدماتها لضريبة القيمة 
المضافــة قــرار مجحــف ومشــيب بعيب 
ومخالفــة  القانــون  تطبيــق  فــي  الخطــأ 
نصوصه، مشــيًرا إلى أن مملكة البحرين 

بلــد المؤسســات والقانــون، يقــع الجميــع 

فيها تحت مظلة القانون سواســية دون 

تفرقــة ســواء أكان حاكًمــا أم محكوًمــا، 

القانــون  ويلتــزم الجميــع فيهــا بأحــكام 

هــذه  وقعــت  ومتــى  مخالفــة،  دون 

مــن جهــة  المخالفــة وجــب تصحيحهــا 

القضــاء دون تــردد، وأن القضاء اإلداري 

يســعى  الــذي  الحصيــن  الحصــن  هــو 

إلــى إحــداث التــوازن بيــن جهــة اإلدارة 

والحريــات  الحقــوق  ويحمــي  واألفــراد 

مخالفــة  أو  اعتــداء  أي  مــن  الفرديــة 

للقانون، ويعمل على رفع التعدي ســواء 

ــا مــن جهــة اإلدارة،  ــا أم معنويًّ أكان ماديًّ

ضمانــة  هــي  القضائيــة  الرقابــة  وأن 

نــص  وأن  مهمــة،  ودســتورية  أساســية 

المشــرع عليها هدفه إعمال مبدأ ســيادة 

ا كان المخطئ. القانون أيًّ

أكد عدد من الفلكيين في تصريحات صحافية وعلى مواقع التواصل االجتماعي، أن البحرين ودول الخليج ودعت 
يوم أمس الخميس آخر يوم من “المربعانية” وأنها ستستقبل اليوم الجمعة أول يوم من أيام موسم “الشبط”، بينما 

رد عدد من الفلكيين على هذا، بأن المربعانية لم تنتِه لحد اآلن والزالت موجودة وتؤثر على الطقس والمناخ.

البحريــن  أنهــا دخلــت  إلــى  وأشــاروا 
7 ديســمبر  يــوم  الخليــج فــي  ودول 
يوًمــا،   40 لمــدة  وتســتمر  الماضــي، 
لذلــك فهــي لــم تنتــِه، وإنما ستســتمر 
حتــى 17 ينايــر الجاري، أي األســبوع 
وجــود  مــن  الرغــم  علــى  المقبــل، 
انتهاءهــا  تؤكــد  مناخيــة  عــوارض 
واســتقبال أيــام “الشــبط” مــن اليــوم 
ينايــر  مــن   11 الموافــق  الجمعــة 
الجــاري، وهــي تمثــل آخــر أيــام بــرد 

الشتاء القارس. 
الفلكيــون،  يقــول  وكمــا  والمربعانيــة 
مميــزة  جويــة  خصائــص  تضــم 
ببرودتهــا النهاريــة والمســائية وديــم 
فجــًرا  النــدى  وتشــكل  أمطارهــا 
وخــروج البخــار مــن الفــم، وســقوط 
أوراق الشــجر، وعدد أيامها 40 يوًما، 
ولكن في بعض السنوات قد تقل عن 

ذلــك بكثيــر أو تزيــد حســب الظروف 
الجوية.

يوًمــا   26 لمــدة  “الشــبط”  ويســتمر 
مقسمة على نجمين هما النعام والبلد 
وكل نجــم 13 يوًمــا وعالمــة دخولــه 
رؤية نجم المرزم بعد مغيب الشمس 
الشــمالية  الريــاح  عصــف  وشــدة 

الباردة.
“الشــبط”  علــى  الخليجيــون  ويطلــق 
ألنهــم  “البطيــن”؛  بــرد  الخليــج  فــي 
البــرد  بدايــة  “المربعانيــة”  يعتبــرون 
والبطيــن شــدة البــرد وبردهــا قــارص 

وشديد ويتميز بالصقيع.
“المربعانيــة”  إن  الفلكيــون  وقــال 
فــي هــذا العــام كانــت دافئــة عمومــا 
والســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى أمــور 
عــدة أهمهــا، أن هذه الســنة تعتبر من 
الســنوات المطيرة علــى جدول دورة 

المطر التقريبية والسنة المطيرة سنة 
دافئــة وســقوط األمطار يعنــي تغلب 
المنخفضــات الدافئة على المرتفعات 
الباردة، ومن حسن الحظ أن األمطار 
هــذا  “المربعانيــة”  أول  فــي  هطلــت 

العام.
ويعتبــر العامــة، أن “الشــبط” هــو ولــد 
“المربعانية” الشــقي ومن شقاوته أنه 
ال يقــر لــه قــرار يفتــح ويغلــق النوافذ 
المربعانيــة  أمــا  بعنــف،  واألبــواب 
هــذه  إن  إذ  المنــازل،  داخــل  فبردهــا 
منطقــة  رحــم  فــي  تتخلــق  الريــاح 
تنخفــض  والتــي  بروســيا  ســيبيريا 
فيهــا درجــة الحــرارة إلــى 70 درجــة 
تحــت الصفــر لــذا يكــون الجــو البــارد 
فــي العــراء أما داخل المنــازل فأخف 

وطأة.
ويقــول الفلكيــون إن بــرد المربعانيــة 

ينبع من األرض، أما “الشــبط” فبردها 
نابــع مــن رياحهــا؛ ألنــه مســتورد مــن 
فيــه  تنخفــض  وســوف  الخــارج، 

درجــات الحــرارة، وكمــا هــو متوقــع 
بأن بوادرها ســتبدأ من اليوم الجمعة 
أو الســبت، إذ ســيكثر هبــوب الريــاح 

الشمالية الباردة وشدة عصف الرياح 
نتيجة تســاقط الثلــوج على المناطق 

الشمالية.
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محمد الذوادي

المحـــــــــامـــــــــــــــي الــــــــذوادي يـــؤكـــــــــد عــــــــــــدم قانونيتهــــــــــــــــا

ــي الـــلـــيـــل والـــنـــهـــار ــ ــرد والــــــريــــــاح الــــقــــارســــة فـ ــ ــب ــ ــال ــ يـــتـــمـــيـــز ب

دعوى قضائية إللغاء “ضريبة الكهرباء”

البحرين تودع “المربعانية” لتستقبل “الشبط” اليوم

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

بدور المالكي



نسبة البطالة “غير حقيقية” واألجانب غالبية

مناقشات برلمانية للمشاريع الحكومية

جامعيون الــعــاطــلــيــن  مــن   %  70 “تـــقـــّدم”:  اســتــبــيــان  حــســب 

ــغـــرب ــمـ ــل حـــكـــومـــتـــي الـــكـــويـــت والـ ــمـ ــع بـــرنـــامـــج عـ ــ مـــقـــارنـــة م

ا  أكــد النائــب األول لمجلــس النــواب عبــد النبــي ســلمان أن نســبة البطالة المعلن عنها رســميًّ
والمقــدرة بـــ4.3 % هــي نســبة غيــر حقيقيــة وغير مقبولــة والواقــع يكذبها بــكل المقاييس، 
وقــال إذا أردنــا أن نناقــش مســألة البطالــة فيجــب أن نقف علــى األرقام الحقيقيــة، معتبًرا 

األرقام الرسمية ال تخدم حل مشكلة البطالة.

جــاء ذلــك خــالل المؤتمــر الصحفــي لإلعالن 
عن نتائج اســتبيان العاطلين عن عمل لكتلة 

تقدم النيابية التابعة للمنبر التقدمي. 
وقــال ســلمان إن توجــه الكتلــة فــي المرحلة 
القادمة سيكون في ترسيخ عمل وطني في 
التحــرك على ملف العاطلين عن العمل يؤمن 
الفــرص المتســاوية المبنيــة علــى الكفــاءة ال 

على أي أسس أخرى. 
النــواب  ســّنه  مــا  يتوقــف  أن  “يجــب  وتابــع 
أبنــاء  لتوظيــف  الســعي  مــن  الســابقون 
دوائرهــم واالنضمــام لتحرك الكتلــة وتثبيت 
ملــف العاطليــن والعمــل علــى حلحلتــه علــى 

المستوى الوطني”. 
والشــئون  العمــل  وزارة  “علــى  وأكمــل 
االجتماعيــة إعادة النظر في طريقة حســاب 
نســبة البطالــة بمــا يحــدد المشــكلة بحجمهــا 
الواقعــي وإعــادة النظر فــي برامجها الموحد 

الموجهة للعاطلين عن العمل”.
 وأكــد أن الكتلــة ستســعى إلــى إضافــة ملــف 

العاطلين فــي برنامج عمل الحكومة متوقًعا 
االتجــاه،  هــذا  فــي  النــواب  مــن  كبيــر  دعــم 
فضــالً عن طلــب خطة توظيف خالل الدورة 
الوزاريــة القادمــة لضمان العدالة والشــفافية 

في التعيين. 
التربيــة  وزار  لمطالبــة  سنســعى  وأكمــل، 
والتعليــم خطــط بنــاء على أســس أخرى في 
التعليــم والبرامــج لتجنــب تخريــج مزيد من 
التخصصــات  وربــط  العمــل  علــى  العاطليــن 

بالخطة الشاملة للبحرين. 
وتابع “ال يوجد توجه إلحالل البحرينيين في 
الوظائــف، مؤكًدا أن النســبة الطاغية يحتلها 
األجانــب في القطاعين العــام والخاص الفًتا 
إلى أن رؤية البحرين 2030 تؤكد االستدامة 
والشــفافية إال أن نصف الشباب خارج نطاق 

العمل. 

نتائج االستبيان

بّين االستبيان حول ملف العاطلين قامت به 

كتلــة تقــدم أن 70 % مــن العاطلين يحملون 
مؤهــالت جامعيــة، الفًتــا إلــى أن 89 % مــن 
العاطليــن يرغبــون فــي العمل بالقطــاع العام 

وال يفضلون العمل في القطاع الخاص.
وكشــفت النتائــج أن 56 % مــن العاطلين قد 
فصلــوا مــن أعمالهم وأن 76 % من العاطلين 
مســجلون في وزارة العمــل وأن 44 % منهم 

خريجون جدد لم يسبق لهم العمل. 
وبينــت النتائــج أن 61 % مــن العاطليــن هــم 
مــن اإلنــاث مقابــل 39 % مــن الذكــور، وكمــا 
العمــل  عــن  للعاطليــن  األكبــر  النســبة  كانــت 
هــم من فئة الشــباب الذين تتــراوح أعمارهم 
بيــن 35-25 ســنة بنســبة 55 % مــن إجمالــي 

العاطلين عن العمل.
وبحســب االستبيان تبين أن نصف العاطلين 
مــن العمــل فــي البحريــن هــم مــن محافظــة 

المحافظــة  تلتهــا   %  46 بنســبة  العاصمــة 
ثــم   %  23 بلغــت  بطالــة  بنســبة  الشــمالية 
الجنوبيــة بنســبة 16 % فالمحرق بنســبة 15 

.%
وأظهــرت النتائــج أن حملة البكالوريوس هم 
األكثر بطالة من بين حملة الشــهادات، حيث 
بلغــت نســبة البطالــة بينهــم إلــى 55 % بينما 
العاطليــن من خريجــي الثانوية العامة كانت 
نســبتهم 25 % وتوزعت النســب الباقية بين 
خريجــي الدبلــوم والماجســتير بنســبة 2 % 
ومن هم أقل من الثانوية العامة بنسبة 5 %.
وبحســب النتائــج، فــإن 58 % مــن العاطلين 
تخرجوا منذ أكثر من 5 سنوات، 29 % منهم 
عاطلــون ألكثــر من 3 ســنوات و 28 % منهم 
عاطلــون مــن 4 إلى 7 ســنوات ونســبة 30 % 

منهم عاطلون ألكثر من 10 سنوات

عقــدت اللجنــة البرلمانيــة لدراســة برنامج عمــل الحكومة للســنوات 2019 - 2022 
اجتماعهــا الثانــي صبــاح أمــس برئاســة النائب الثانــي لرئيس مجلــس النواب علي 

زايد، وبحضور النواب أعضاء اللجنة. 

وتم خالل االجتماع مناقشة برنامج 
 -  2019 للســنوات  الحكومــة  عمــل 
2022، وعــرض اإلحالــة الــواردة إلى 
اللجنــة بهذا الخصــوص والمرفق بها 
مشــروع البرنامــج المتكامل، إضافة 
إلى بيان الحكومة المقدم من رئيس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة. 

وبعدهــا اســتعرض النــواب األعضاء 
العمــل  أوراق  االجتمــاع  فــي 
المتوافــرة والتــي ُطلبــت باالجتماع 
األول للجنــة، والتي تتضمن كل من: 
الخطــاب الســامي لصاحــب الجاللــة 
االنعقــاد  دور  افتتــاح  فــي  الملــك 
الفصــل  مــن  األول  العــادي  الســنوي 

التشريعي الخامس. 

أيًضــا مقارنــة  اللجنــة  واســتعرضت 
لدولــة  الحكومــة  برنامــج عمــل  مــع 
وبرنامــج   ،2016  -  2013 الكويــت 
عمل الحكومة لدولة الكويت )2016 

- 2017(، )2019 - 2020(، وبرنامــج 
المغربيــة  للمملكــة  الحكومــة  عمــل 
الحكومــة  عمــل  وبرنامــج   ،2012

للمملكة المغربية 2017. 

النائب فالح هاشم والنائب عبدالنبي سلمان ويحيى المخرق

المنامة - بنا

قالــت رئيــس اللجنــة الماليــة والقانونيــة بمجلس بلدي الشــمالية زينة جاســم إن اللجنة بصدد دراســة مقترح وضــع آلية؛ للحفاظ 
علــى ســالمة الحدائــق والمتنزهــات العامة. وبينــت لـ “البالد” أن هذه اآللية ســتوجه بالخصوص للحدائــق والمتنزهات الكبيرة في 

المحافظة دون السواحل، إال أنه سيتم األخذ في االعتبار عدم تحميل هذه اآللية المواطنين رسوما الرتيادها.

ولفتــت إلــى أن هــذه اآلليــة المطروحــة 
تتضمــن  ال  المجلــس  فــي  للنقــاش 
بالضرورة فرض رســوم على دخول هذه 
المرافــق، حيــث إن الهــدف هــو الحفــاظ 
على سالمتها، وأنه في حال انتهى الرأي 
إلــى ضرورة فرض رســوم علــى دخولها، 

فسيكون ذلك لألجانب فقط.
وأشارت إلى أن هذه اآللية من شأنها أن 
تعالــج ظاهرة التخريــب للمرافق العامة، 
واســتغاللها لممارسة عادات غير صحية 
المنطقــة  أهالــي  إزعــاج  فــي  وتتســبب 

ومرتادي هذه المتنزهات والحدائق.
يأتــي ذلــك فــي وقت كشــفت فيــه مدير 
لميــاء  الشــمالية  المنطقــة  بلديــة  عــام 

الفضالة عن دراسة البلدية لفرض رسوم 
رمزيــة قد تتراوح بيــن 300 و500 فلس 
على عدد من السواحل والحدائق العامة 
مــوارد  توفيــر  بهــدف  المحافظــة؛  فــي 
ماليــة من أجل صيانــة مرافقها وحوكمة 

إدارتها بالصورة المثلى.
وبينــت أن هناك ميزانيات كبيرة تصرف 
والســواحل،  المتنزهــات  صيانــة  علــى 
إلــى صيانــة  احتياجهــا  شــكوى  وتكــرار 
رســوم  فــرض  وأن  الصحيــة،  مرافقهــا 
التشــغيلية  التكلفــة  يغطــي  لــن  رمزيــة 
لهــا، إال أنــه سيســاهم فــي توفيــر هــذه 
الميزانيــات، وهــو مــا يطبــق فــي العديــد 

من الدول.

انتهت لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس الشورى خالل اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة النائب األول لرئيس 
المجلس جمال فخرو، من إعداد تقريرها النهائي لمشروع الرد على خطاب عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة لدى تفضل جاللته بافتتاح أعمال دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس، إذ قررت اللجنة رفع التقرير 

لهيئة مكتب المجلس؛ تمهيًدا لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.

وكانــت اللجنــة قــد نظــرت فــي االجتمــاع 
في المسودة التي أعدتها خالل االجتماع 

السابق.
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  وأعــرب 

الشــورى عــن شــكره وتقديره لمــا تقدم به 
األعضاء من أفكار، مبيًنا أن الحرص على 
للجنــة  واقتراحــات  بمالحظــات  التقــدم 
يــدل علــى حرص األعضاء علــى التعاطي 

الخطــاب  تناولــه  مــا  تجــاه  بإيجابيــة 
الســامي، والدفــع بعمــل اللجنــة لما يضمن 
قيامهــا بدورهــا فــي إعــداد التقريــر علــى 

زينة جاسمالوجه األكمل.

زينة جاســم: فرض رسوم على دخولها يخص األجانب فقط

“المكتــب” لـــ  تقريرهــا  ترفــع  الشــورية  الــرد”  “لجنــة 

آلية للحفاظ على حدائق “الشمالية”

تعاط إيجابي مع مضامين الخطاب السامي
اجتماع لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي

المحرق - مجلس بلدي المحرق

التقى عضوا المجلس البلدي للدائرة الخامسة صالح بوهزاع، والدائرة الثامنة عبدالعزيز 
الكعبي مع رئيس إدارة األوقاف السنية راشد الهاجري أمس بخصوص مقبرة قاللي.

وتــم خــالل اللقاء، مناقشــة صيانة الســور 
الخارجي، فتح المغســل وتوصيله بشــبكة 
صــرف الميــاه، وضع إنــارة داخــل المقبرة، 
تقســيم المقبرة إلى أحواض، إزالة الكبائن 
الموجــودة داخــل المقبــرة، وبنــاء مســجد 

لفرضة قاللي.

إدارة  بيــن  التعــاون  أن  الهاجــري  وبيــن 
المنطقــة  أهالــي  وبيــن  الســنية  األوقــاف 
ســوف يحقــق المطلــوب فــي أقــرب وقت 
ممكــن، حيــث وضعــت جميــع احتياجــات 
لتنفيــذ  األعمــال  جــدول  فــي  األهالــي 

المطلوب.

احتياجات مقبرة قاللي بعهدة “السنية”

اجتماع لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة 
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ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

عقــدت لجنــة الحقــوق المدنيــة والسياســية بالمؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
اجتماعهــا العــادي التاســع عشــر، برئاســة بــدر عــادل وعضويــة أحمــد الحــداد ودينــا 

اللظي.

وافتتحــت اللجنــة اجتماعهــا بتهنئــة الحداد 
حقــوق  لجنــة  رئيــس  منصــب  توليــه  علــى 
للمــرة  بالتزكيــة  الشــورى  بمجلــس  اإلنســان 
الخامــس،  التشــريعي  الفصــل  فــي  الثانيــة 
وبهذه المناسبة نوهت اللجنة بضرورة تعزيز 
أطــر التعــاون الفعال بين المؤسســة الوطنية 

التشــريعية،  والســلطة  اإلنســان  لحقــوق 
بصــورة إيجابيــة تصــب بشــكل رئيــس فــي 
مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء.

واختتمــت اللجنــة أعمالهــا بمناقشــة مجمــل 
قراراتهــا وتوصياتها الســابقة وما اتخذ فيها 

من إجراء.

تعزيز التعاون بين “الحقوق” و “التشريعية”

Û  اجتماعهــم ببــادرة  المحــرق  وبلديــي محافظــة  نــواب  مــن  لفتــة جميلــة 
التشــاوري األول، والتي جاءت دعما للمجلس البلدي، ووقوفا على تمرير 
المشاريع الخدمية العالقة والمتأخرة، واألهم رفع ميزانية بلدية المحرق، 

والتي تصنف باألقل على مستوى المملكة.
Û  وعبــر النــواب والبلديــون عــن أهميــة توحيــد الصفــوف، بصــورة تختلــف

عــن تجارب ســابقة، كانــت القطيعة، والمناحرة، والمنافســة بين العضوين 
)النيابي والبلدي( سمة مالزمة منذ االنتخاب، وحتى فض دور االنعقاد.

Û  ،وأضفــى لهــذا االجتمــاع ســمة إيجابية، هي خليفــة النائبين خالــد بوعنق
ويوســف الــذوادي فــي العمــل البلــدي، حيــث أبديــا تفهمــا كبيــرا لهمــوم 
البلدييــن، ولطبيعــة الصعوبــات التي تعتــرض عملهم، منهــا البيروقراطية، 

وعدم إنصات المسؤولين.
Û  وللبحريــن، وألهــل المحــرق تحديــدا، اتفــق الحضــور علــى أهميــة دوريــة

االجتمــاع، وإطــالع النــواب على جميع تطــورات وعثرات عمــل البلديين؛ 
ليكونــوا حلقــة وصل مباشــرة مــع وزراء الخدمات، والمســؤولين، وصناع 
القرار، وعامل تأثير إيجابي وبناء، يســرع من وتيرة المشــاريع، ويســتثمر 

كل الصالحيات المتوفرة.
Û  وكنت - وال أزال - ممن يرفض بشدة استهداف النواب الجدد، ويحاول أن

يوهم الرأي العام بقلة حيلتهم، ومعرفتهم بالشــأنين التشــريعي والرقابي، 
فكــم مــن أعضاء دخلوا المجلــس بحصيلة متواضعة، لكــن محبتهم للبلد، 
وللنــاس، وصدقهــم، وتواصلهــم، ومســاعيهم، أوجدت منهم نوابا ال يشــق 
لهم غبار، خدموا بشرف، وترجلوا عن المجلس بسمعة طيبة، وأرث يفخر 

به أبنائهم.
Û  شــكرا لنواب وبلديي المحرق على هذه البادرة الطيبة، وشــكرا لمساعيهم

الخيــرة لإليفــاء بالعهــود والوعــود التــي قطعوهــا علــى النــاس، والبحرين 
تستاهل، وأنتم أهل لذلك بإذنه تعالى.

مبادرة 
محرقية 

جميلة

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ليلى مال اهلل

القضيبية - مجلس النواب

سيد علي المحافظة

للمجلس البلدي حق وضع حدود إبرام العقود
“قانونيـــة الشـــمالية” تعقـــد لقـــاءات تعريفيـــة مـــع الجهـــاز التنفيـــذي

عقــدت اللجنــة الماليــة والقانونية اجتماعها الثاني لدور االنعقــاد األول من الدورة البلدية 
الخامســة برئاســة زينــة جاســم وعضويــة حســين العالي، وياســين زينــل، محمــد الظاعن، 
محمد الدوسري وحضور أمين سر المجلس زهير إبراهيم ومحامي البلدية صادق الزيمور، 
إضافة لكادر اللجنة أحمد مرهون، وجعفر حسين. وقالت جاسم إن اللجنة في بداية عملها 
طلبــت عقــد لقــاءات تعريفيــة مــع بعض أقســام الجهــاز التنفيــذي المرتبطــة باختصاصات 
اللجنــة؛ حتــى يتســنى لألعضــاء التعــرف علــى مهــام واختصاصــات تلــك األقســام وخلــق 
التواصــل والتعــاون معهــا، وأضافــت أن طلــب اللقــاء يشــمل قســم الحســابات والميزانيــة 

وقسم تنظيم األسواق واألمالك وقسم اإليرادات وقسم العقود والمشتريات.

وأضافــت أن الخطة التــي اعتمدتها اللجنة 
الشــؤون  منهــا  أقســام   4 فــي  تتلخــص 
القانونيــة التــي ينــدرج تحتهــا العمــل علــى 
القوانيــن  بتعديــل  المقترحــات  تقديــم 
للجهــات  ورفعهــا  البلــدي  بشــأن  المتعلقــة 
المعنيــة، بدءا من قانون البلديات والئحته 

وغيرهــا،  الداخليــة  والالئحــة  التنفيذيــة 
هــذا  فــي  الــواردة  المقترحــات  دراســة  أو 

الجانب.
وأشــارت إلــى األمــور الماليــة وتتمثــل فــي 
دراســة مقتــرح ميزانيــة البلديــة الشــمالية 
ورفعهــا  التنفيــذي  الجهــاز  مــن  المرفــوع 

الجتماعــات المجلس االعتياديــة؛ إلقرارها 
ومراجعــة محاضر المناقصات واالســتثمار 
وتظلمــات الرســوم البلديــة، والعمــل علــى 
تبنــي اقتــراح اســتثمار أراضــي البلديــة أو 

دراسة المرفوع للمجلس.

الحــدود  وضــع  حــق  للمجلــس  إن  وقالــت 
المرخــص لهــا للبلديــة بشــأن إبــرام عقــود 
العقــود  وســائر  والمبيعــات  المشــتريات 
األخــرى ومراقبتهــا عمــال بنــص المــادة 31 

من قانون البلديات. 

الجنبيه - المجلس البلدي الشمالي



مددت المحكمة الكبرى الجنائية الحبس االحتياطي لشاب “33 عاما” متهم بمحاولة تهريب مواد مخدرة إلى أحد النزالء في “سجن جو” عبر المنامة - النيابة العامة
وســيط لم يكن ســوى مصدر ســري تعاون في كمين لضبط المتهم متلبســا بجرمه؛ وذلك لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبســه الســابق على أن 

يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.

وتتمثــل التفاصيــل التي علمت بهــا “البالد” أن 
بالغــا كان قــد ورد للنيابــة العامــة مــن اإلدارة 
ورود  مفــاده  المخــدرات،  لمكافحــة  العامــة 
معلومــات إلــى نائــب عريــف بــأن أحــد نــزالء 
“سجن جو” يعمل على ترويج المواد المخدرة 
فــي داخــل الســجن، وأنه يســتعين بأشــخاص 
من الخارج إلدخال تلك المخدرات وتوصيلها 

إليه.
وبتكثيــف التحريــات حــول تلــك المعلومــات، 
تــم التوصــل لهويــة المتهــم، وتــم االســتعانة 
بمصدر ســري كانــت بينه وبيــن المتهم معرفة 
مســبقا، واتفــق المصــدر مــع الشــاب علــى أن 
شــخص  مــن  المخــدرة  المــواد  األول  يســتلم 
آخــر ويعمــل على توصيلها إلى داخل الســجن 

لصالح النزيل.
وتوصلــت التحريات إلى هوية ذلك الشــخص 

كذلك كون أنه هو من سيسلم المصدر السري 
المواد المخدرة إليصالها لذلك النزيل.

وبعــد الحصــول علــى األذن الالزم مــن النيابة 
العامــة تــم ضبــط المتهــم عنــد الســاعة 4:30 
مســاء يــوم الكميــن المشــار إليــه، إذ التقــى به 
أمــام منزله واســتلم المصدر منــه قطعة لمادة 
8 أقــراص طبيــة  الحشــيش المخــدرة وعــدد 

ممنوعة من التداول.

وبعد مداهمة مسكن المتهم والقبض عليه، تم 
العثور في غرفته على 8 أقراص مؤثرة عقليا، 
إضافة إلى مسحوق مادة الهيروين المخدرة.
ويواجــه المتهــم تهمــة انــه بتاريــخ 15 نوفمبر 
2018، حــاز وقــدم من دون مقابــل للنزيل في 
“ســجن جــو” وينفــذ بــه حكــم بالســجن، مــادة 
الحشــيش المخدرة في غير األحوال المصرح 

بها قانونا.

 ذكــرت رئيــس نيابــة الــوزارات والجهــات العامــة المحامــي العــام 
أمينــة عيســى أن النيابــة العامــة تلقــت بالغــا من جهــاز حماية 

المستهلك بقيام أحد المحال التجارية ببيع السلع مضافا إلى 
ســعرها قيمة الضريبة المضافة )VAT( دون تســجيل المحل 
ضريبي،وذلــك  تســجيل  شــهادة  علــى  والحصــول  ضريبيــا 
بالمخالفــة ألحــكام قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة، وهــو ما 
ترتب عليه زيادة السعر على غير سند من القانون والذي يعد 
من خصائص السلعة التي توجب المادة )6( من قانون حماية 
المســتهلك علــى التاجــر إحاطة المســتهلك بهــا وتجنب ما قد 
يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك. 
وباشــرت النيابــة التحقيــق فــي الواقعــة فــور تلقيهــا البــالغ، 
الســلع  مــن  يحتويــه  ومــا  المحــل  علــى  بالتحفــظ  وأمــرت 
األجهــزة  وجميــع  والحواســب  والفواتيــر  والمســتندات 

المستخدمة في تداول السلع وتقدير قيمتها، وتمكين مأموري 
الضبــط القضائــي المختصيــن بجهــاز حمايــة المســتهلك مــن 

فحصهــا وحصــر المخالفــات، وذلــك إلى حين صــدور قرار 
آخر في هذا الشأن، وعلى أن يتم موافاة النيابة بتقرير 

جهاز حماية المستهلك بما أسفر عنه الفحص.

مصـــدر ســـري تعـــاون فـــي كميـــن لضبـــط المتهـــم أضـــاف “VAT” علـــى ســـلع دون التســـجيل ضريبيـــا

نزيل في سجن جو يروج للمخدرات التحفظ على محل تجاري ومحتوياته

ردا على دعوة مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بتاريخ 4 يناير 2019 بشأن ما أسماه “اإلفراج 
الفــوري وغيــر المشــروط “ عــن المدعــو نبيــل رجب، والصــادر بحقه حكــم قضائي نهائي بالســجن 5 
ســنوات بتهــم “نشــر أخبــار كاذبــة وشــائعات فــي وقــت الحــرب، إهانــة دول شــقيقة وإهانــة وزارة 

الداخلية علنا”، تؤكد اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني ما يلي:

أوال: المحكوم عليه بالسجن نبيل رجب، قام 
بنشــر تغريدات كاذبة ومغرضة على حســابه 
بموقــع التواصــل االجتماعــي “تويتــر” تلحــق 
الضــرر بالســلم األهلي والنســيج االجتماعي، 
وتمثل مخالفات قانونية وليس لها أي عالقة 

بشكل أو آخر بحرية التعبير.
ثانيــا: قــام المذكــور فــي غضون شــهر مارس 
2015 بالنشر علًنا على هذا الموقع للمتابعين 
لــه بــأن أذاع عمــًدا فــي زمــن الحــرب أخبــاًرا 
وإشاعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات 
مثيــرة، وكان مــن شــأن ذلــك إلحــاق الضــرر 
بالعمليــات التــي تخوضهــا القــوات المســلحة 

البحرينية بجانب قوات دول شقيقة.
ثالثــا: وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، فقــد 
نشــر بتاريــخ 26 مــارس 2015 صــورا لعــدد 
مــن الجثث على ســند أنهــا ناتجة من الحرب 
فــي اليمــن، فــي حيــن أن تلك الصــور خاصة 
بأحداث إدلب في سوريا، وتم نشرها بتاريخ 

23 سبتمبر 2014.
رابعا: نشــر المذكــور بتاريخ 31 مارس 2015 
صــورا لعــدد من الجثث على ســند أنها ناتجة 
مــن الحــرب فــي اليمــن، فــي حيــن أن تلــك 

الصور خاصة بأحداث فلسطين )غزة(.
خامســا: قــام بإعــادة نشــر تغريــدات، أرفــق 

بهــا صــورا ألشــخاص بهم إصابــات وتضمنت 
ادعــاء إصابــة المئــات مــن نــزالء ســجن جــو 
ومئــات  أجســادهم  فــي  متفرقــة  بكســور 
منهــم ينزفــون مــن رؤوســهم نتيجــة الضرب 

والتعذيب.
وزارة  بإهانــة  علًنــا  المذكــور  قــام  سادســا: 
مــن  والتأهيــل  اإلصــالح  وإدارة  الداخليــة 
خــالل نشــر تغريــدات عــدة على حســابه في 

موقع “تويتر”.

ســابعا: أثبتــت عمليــات البحــث والتحري أن 
المدعــو نبيــل رجب هو مرتكب هــذه الوقائع 
اإلجــراءات  اتخــاذ  تــم  وعليــه  حينــه،  فــي 
القانونية الالزمة واســتصدار إذن من النيابة 

العامة بالقبض عليه وتفتيشه.
علــى  القبــض  تــم  األمــر،  لهــذا  نفــاذا  ثامنــا: 
المذكور وضبط عدد من األجهزة اإللكترونية 
المســتخدمة فــي نشــر هــذه التغريــدات على 

حسابه بموقع التواصل االجتماعي “تويتر”.

المنامة - بنا

“الداخلية”: نبيل رجب نشر تغريدات كاذبة
ردا علــى مــا تداولتــه بعــض وســائل اإلعالم بشــأن القبــض على عناصــر إرهابيــة ذات صلة بأحد 

اإلرهابيين الهاربين خارج البالد، تؤكد اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية على ما يلي:
أوال: المحكــوم عليهــم التالــي ذكــر قضاياهــم واألحــكام الصــادرة بحقهــم، تــم اتخــاذ اإلجراءات 
القانونيــة بحقهــم؛ كونهــم ارتكبــوا جرائــم إرهابية وتم محاكمتهــم على أساســها، إذ يتم معاملة 

المتهم على جريمته وليس قرابته بإرهابي هارب.
ثانيــا: تتضمــن قضايــا المحكــوم عليهم الثالثة والذين تداولت أســماءهم بعض وســائل اإلعالم، 

على أساس صلتهم بالمدعو أحمد الوداعي المحكوم عليه والهارب خارج البالد، ما يلي:
1. المدعوة هاجر منصور حسن علي )51 عاما(

تقضــي فتــرة العقوبــة بالســجن ومدتهــا 3 ســنوات فــي قضيــة وضــع هيــاكل محاكيــة ألشــكال 
المتفجــرات “قنابــل وهميــة” تنفيذا لغرض إرهابي، مما تســبب في ترويــع المواطنين والمقيمين 

واإلخالل باألمن والنظام العام.
2. المدعو محمود مرزوق منصور حسن علي )32 عاما(

يقضــي عقوبــة بالســجن مدتها 3 ســنوات فــي قضية وضع هيــاكل محاكية ألشــكال المتفجرات 
“قنابــل وهميــة” تنفيــذا لغــرض إرهابي، مما تســبب فــي ترويــع المواطنين والمقيميــن واإلخالل 

باألمن والنظام العام.
3. المدعو السيد نزار نعمة باقر علي الوداعي )21 عاما(

يقضــي عقوبــة بالســجن لمــدة 10 ســنوات فــي قضيتــي إشــعال حريــق عمــدا وصناعــة وحيازة 
عبوات قابلة لالنفجار.

“المباحث”: معاملة المتهم على جريمته ال قرابته

المنامة - النيابة العامة

ذكر رئيس النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة عدنان الوداعي أن 
النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة فتح وإدارة مخبز من دون 
ترخيــص مــن الجهــة المختصة وال تتوافــر به االشــتراطات الصحية، 

والذي تداول بشأنه مقطع فيديو بمواقع التواصل االجتماعي.

اســتجوبت  النيابــة  أن  وأوضــح 
باســم  المعــروف  المخبــز  صاحــب 
مخبــز “الديــرة” والعامل المســؤول 
به وأمرت بحبسهما احتياطيا على 
ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما 
تهمة مزاولة نشاط تجاري من دون 
غذائيــة  مــواد  وتــداول  ترخيــص 
دون الحصول على ترخيص بذلك 

مــن الجهة المختصة، وعدم توفير 
االشــتراطات الصحيــة فــي مــكان 
غذائيــة  مــواد  وتــداول  تصنيعهــا، 
تجــاري،  بغــرض  بالصحــة  ضــارة 
إدارة  بتكليــف  النيابــة  وأمــرت 
عينــات  بفحــص  العامــة  الصحــة 
األغذيــة المضبوطــة فــي المخبــز، 

فيما تم غلق المخبز إداريا.

“النيابة” تستجوب صاحب المخبز

08local@albiladpress.com
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إثبات حضانة زوجة لطفليها 5 جمادى األولى 1440
شهرية ــفــقــة  ون ــســكــن  ال بــتــوفــيــر  ــزوج  ــ الـ ــزم  ــل ت ــة”  ــري ــف ــع ــج “ال

قــال المحامــي عمــار عبدالعزيز إن المحكمة الشــرعية المســتعجلة )الدائــرة الجعفرية( 
قضت بإثبات حضانة زوجة لطفليها “6 ســنوات وســنتين” وانضمامهما إليها واإلقامة 
والعيــش معهــا، وألزمت الزوج بأن يدفع لزوجته المدعية مبلغ 50 ديناًرا نفقة شــهرية 

للمأكل والمشرب ومبلغ 30 ديناًرا كسوة العيدين مرتين في السنة.

كمــا حكمــت علــى الــزوج بــأن يدفــع للولدين 
ا مناصفة بينهما ويسلم  مبلغ 70 ديناًرا شهريًّ
للمدعيــة ابتــداء مــن تاريــخ صــدور الحكــم، 
باإلضافة إلى مبلغ 30 ديناًرا كســوة للعيدين 
تقسم بين الطفلين بالتساوي، فضالً عن إلزام 
الزوج بتوفير مســكن مالئم للســكنى فيه مع 
زوجته وأبنائهما، حيث إنهم يسكنون جميًعا 
فــي غرفــة واحــدة. وأوضــح عبدالعزيــز أن 
الوقائــع واألســباب لرفع هــذه الدعوى تتمثل 
فــي أن المدعيــة زوجــة للمدعــى عليــه منــذ 

يونيــو العــام 2011، ومــا زالــت فــي عصمتــه 
وطاعتــه حتى اآلن، وقــد رزقت منه بولدين 
“ابــن وبنــت”، إال أن المدعى عليه لم يوفر لها 
وألبنائهمــا ســكًنا مســتقالً مثلمــا هو مشــترط 
فــي عقــد النــكاح وتركهــا بــال نفقــة وال منفق 
بــدون وجــه حــق قانوني أو مســوغ شــرعي، 
مبينة أنه مقتدر ويعمل في إحدى الشــركات 
الخاصــة. وتابــع أنــه لمــا كانــت المدعيــة قــد 
طالبته مراًرا وبكافة الطرق والوسائل الودية 
لهــا  باإلنفــاق عليهــا وتوفيــر ســكن مســتقل 

والبنيهمــا بموجــب الشــرط الصريح في عقد 
النكاح بأن يهيئ لها ســكًنا مســتقالً، إال أنه لم 
يمتثل إلى ذلك بغير حق، فإنها تقدمت بهذه 

الدعوى أمام المحكمة المذكورة.

عمار عبدالعزيز

عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة متهما آسيويا، بالحبس لمدة 
3 أشــهر واإلبعــاد النهائــي عــن البــاد؛ إلدانتــه بمراقبة ســيدة في دورة 
ميــاه النســاء بأحــد المجمعــات التجاريــة، إذ نظــر إليهــا من أســفل باب 
الحمــام الــذي كانــت بداخلــه، وعند التحقيــق معه ادعــى أن دورة مياه 

الرجال معطلة مما اضطره لدخول الخاصة بالنساء.

واقعــة  أن  المحكمــة  وأوضحــت 
أن  فــي  تتمثــل  المتهــم  ضبــط 
أبلغــت  قــد  كانــت  عليهــا  المجنــي 
أحــد  فــي  تعمــل  أنهــا  الشــرطة 
محــالت بيــع العطــور فــي مجمــع 
تجاري، وأثنــاء وجودها في دورة 
المياه الخاصة بالســيدات تفاجأت 
أســفل  مــن  إليهــا  ينظــر  بشــخص 
بــاب “الحمــام”، فأبلغــت إدارة أمن 

المجمع بالواقعة.
تســجيل  عليهــا  عــرض  وعندمــا 
الخاصــة  األمنيــة  الكاميــرات 
بالمجمــع ثبــت فعــال دخــول أحــد 
النســاء،  ميــاه  لــدورة  الذكــور 
كاميــرات  تســجيالت  طلــب  فتــم 

المحــالت بالمجمــع وتــم التوصــل 
والــذي  اآلســيوي،  المتهــم  لهويــة 
اتضــح أنــه يعمــل كذلــك فــي أحــد 

المحالت بالمجمع ذاته.
وبالتحقيق معه أنكر ما نســب إليه 
من اتهام، وادعى أنه بالفعل توجه 
لكنــه  للوضــوء،  الميــاه  دورة  إلــى 
الحــظ أنها معطلة، فما كان منه إال 
أن توجــه إلى دورة المياه الخاصة 
اكتشــف  عندمــا  لكنــه  بالنســاء، 

وجود فتاة خرج من المكان.
وثبــت للمحكمــة أن المتهم بتاريخ 
4 ســبتمبر 2018، تعــرض للمجنــي 
مــن  يخــدش  وجــه  علــى  عليهــا 

حيائها في مكان عام.

حبس آسيوي خدش حياء سيدة

 عباس إبراهيم

الحكم بصفة مستعجلة باآلتي:

ضم حضانة األبناء )6 سنوات . 1
وسنتان( للمدعية.

الحكم بنفقه للمدعية مقدارها . 2
ا باإلضافة إلى  100 دينار شهريًّ

كسوة العيدين.

الحكم بنفقه لألبناء مقدارها . 3
100 لكليهما وكسوة العيدين 
باإلضافة إلى رسوم مدرسة 

لالبن مرتين في السنة.

توفير سكن مستقل لها . 4
وألبنائها.

تضمين المدعى عليه المصاريف . 5
وأتعاب المحاماة.

طالبت المدعية

تأييد السجن 5 سنوات لآلسيويين الخاطفين
ديـــــــنـــــــارا  480 ــب  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ بـ ــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــضـ ــ الـ عـــــــذبـــــــا 

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئنافي مدانين من أصل 4 متهمين، جميعهم 
آســيويو الجنســية، وأيــدت ســجن كل منهــم لمدة 5 ســنين واألمــر بإبعادهم نهائيا عــن الباد بعد 
تنفيذ العقوبة المقضي بها؛ إلدانتهم باختطاف وحجز حرية وشتم آخر وتهديده بالتعذيب؛ كونه 

مدينا ألحدهم بمبلغ مالي مقداره 480 دينارا.

وذكــرت المحكمــة أن الواقعــة تتحصــل فــي أن 
المتهــم الرابــع كان قــد أرســل قبل أيــام عدة من 
الواقعــة للمجنــي عليــه نســختين مــن بطاقتــي 
هويــة شــخصين طلــب منه عمل رســالة تحويل 
إقامتهمــا علــى المكتــب الــذي يعمــل بــه، ففعــل 
المجنــي عليــه ذلــك. وبتاريــخ 27 مــارس 2018 
تلقــى المجنــي عليــه اتصــاال هاتفيــا مــن المتهم 
الرابــع وطلــب منــه أن يلتقيه بالقــرب من بلدية 

المنامة.
وعنــد التقائهمــا فوجــئ المجنــي عليــه بحضــور 
باقــي المتهميــن مــع الرابــع، وطالبوه بدفــع مبلغ 
480 دينــارا الخاصــة بالمتهميــن األول والثانــي 
أحــد  إلــى  واقتــادوه  إقامتهمــا،  تحويــل  قيمــة 
وهنــاك  النســائية،  العبــاءات  حياكــة  محــالت 

أجبــروه علــى تدويــن ورقتين تثبتــان أنه مدين 
بالمبلــغ ســالف البيــان لــكل مــن المتهميــن األول 
والثانــي، وأجبــروه علــى التوقيــع عليهمــا، بــأن 
هددوه في حال عدم التوقيع عليهما سيعتدون 
عليــه بالضــرب، كمــا تعمــدوا ســبه بعبــارات غير 

الئقة.
وعلــى إثــر ذلك رضــخ لهــم المجني عليــه ووقع 
على الورقتين، فنقلوه إلى مسكن المتهم األول، 
وأخذوا هاتفه النقال واتصلوا بأهله وطلبوا منه 
تحويــل المبلــغ وإال ســيتم قتلــه، كمــا احتجزوه 
داخل غرفة بأعلى سطح المنزل الذي يقيم فيه 

المتهم األول وأغلقوا عليه الباب.
وفــي اليــوم التالــي حضــر لــه المتهمــون األول 
مــن  ســاعة   12 قرابــة  بعــد  والثالــث  والثانــي 

االحتجــاز، وهــددوه وطلبــوا منــه ســداد المبلــغ، 
تدبيــر  منــه  وطلــب  الثالــث،  بالشــاهد  فاتصــل 
المبلغ، فما كان من األخير إال أن اتصل بالشاهد 
الثاني وأبلغه بأن المجني عليه محتجز، وطلب 
منــه تدبيــر المبلغ نظير تــرك المجني عليه، ومن 
ثــم توجــه الشــاهد الثاني إلى مــكان بالقرب من 
وهنــاك  المنامــة،  منطقــة  فــي  المجمعــات  أحــد 
التقــى بالمتهــم الثالــث، والــذي حضــر الســتالم 
المبلغ منه، ورفض األخير اإلفصاح له عن مكان 

احتجاز المجني عليه وفر هاربا من المكان.
وفــي ذلــك الوقــت قــرر الشــاهد المذكــور إبــالغ 
الشــرطة؛ خصوصا أن المجني عليه أرسل ألحد 
زمالئــه موقــع وجوده عبر أحــد برامج التواصل 
بصحبــة  الثالــث  الشــاهد  وتوجــه  االجتماعــي، 
الشــرطة بعــد حصولــه علــى الموقع إلــى المكان 
شــاهدوا  وهنــاك  عليــه،  المجنــي  بــه  المحتجــز 
األول  المتهــم  كان  كمــا  خائفــا،  عليــه  المجنــي 
المــكان وبرفقتــه آخــران ال  موجــودا فــي ذات 

يعرفهما.

وأثنــاء التحقيــق مــع المتهــم األول اعتــرف بأن 
المتهميــن الثالــث والرابع وآخــر مجهول هم من 
جلبــوا لــه المجنــي عليــه وطلبــوا منــه احتجازه 
فــي الغرفــة ســالفة البيــان، وأنكــر فــي الوقــت 
نفسه بعض ما نسب إليه، وقال إن الحاصل أنه 
تلقــى بتاريــخ 27 مارس 2018 بحوالي الســاعة 
8 مســاء اتصــاال هاتفيــا من الشــخص المجهول 
بالقضيــة، وأفصــح للمحققين عن اســمه، والذي 
كان قد أبلغه بأنه سيحضر إلى مسكنه وبرفقته 
المجنــي عليــه؛ ليتمكنــوا مــن اســترجاع المبلــغ 
بــه )أي بالمتهــم األول( والــذي  المالــي الخــاص 
بحوزة المجني عليه بعدما استلمه من الشخص 

المجهول الستخراج “فيزا” إليه.
وأضــاف أنــه بالفعــل حضــر المجهــول وبرفقتــه 
الثالــث  المتهمــان  معــه  وكان  عليــه،  المجنــي 
والرابــع، وطلــب منه أن يتحفظ به بمقر ســكنه، 
وهــو مــا حصل صبــاح اليوم التالــي، إذ حضر له 
المتهــم الثالث وســلمه الهاتف الخــاص بالمجني 

عليه.



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

opinions
@albiladpress.com

11 يناير 2019 الجمعة
5 جمادى األولى 1440

09

في عدد ُمميز لصحيفة “نيويورك تايمز” األميركية تم تخصيص جميع صفحاتها لموضوع 
واحد هو الكارثة التي حلت باألمة العربية بعد العدوان األميركي والبريطاني والصهيوني 

واإليراني على العراق واحتالله في 2003م.
أولــى النتائــج التــي ذكرتهــا الصحيفة جــراء هذا العدوان هــو تدمير الدولــة العراقية أرًضا 
وقيادًة وشــعًبا، فكًرا وحضارة وثقافة، تدميًرا سياســًيا واقتصادًيا واجتماعًيا، وجاء على 
اثره تقســيم العراق إلى طوائف ومذاهب وأعراق، وأصبح نموذًجا لتقســيم الســودان إلى 
شمالي وجنوبي، ومشروًعا لتقسيم سوريا وليبيا وإهداء ما تبقى من فلسطين للصهاينة، 
وأوردت الصحيفــة خســائر هــذا العــدوان )1.455.590( قتيــاًل عراقًيــا، )4801( أميركًيــا، 
)3487( من الُحلفاء اآلخرين، وتكلف العدوان )ترليون و705 مليارات و856 مليون دوالر(.

نتيجة ثانية تمثلت في نشأة وترعرع الُمنظمات اإلرهابية المتأسلمة التي تعددت أسماؤها 
واتفقــت أهدافهــا على تدمير األمة العربية وقتل شــعبها وتشــريده مــن أرضه التي جعلت 
ســاحًة لصراعاتهــا الميدانية، فراحت ضحية تلــك الصراعات أعداد كثيرة من العرب قتلى 
وجرحــى، وأصبــح الكثيــر منهــم الجًئا في األقطــار العربية والدول الغربيــة وفي مخيمات 

تفتقر إلى أبسط االحتياجات اإلنسانية.
وتمثلت النتيجة الثالثة في أحداث الربيع العربي التي بلغت خسائرها العربية )830( مليار 
دوالر بجانب ما حدث من دمار بنيوي وما وصلت إليه الحالة العربية من التردي والتخلف 
والعــودة إلــى عصــر مــا قبل النهضة في وقــت تتنافس فيــه األمم الغربية واآلســيوية غير 

العربية نحو النماء والرخاء.
وبعد 16 عاًما من احتالل العراق وســنوات من أحداث الربيع العربي مازال التدمير عربًيا 
ُمســتمًرا على أيِد عربية باســم الدين والديمقراطية وحقوق اإلنســان في العراق وســوريا، 
اليمــن وليبيــا، وفــي أقطار عربية أخرى، وبتوجيه ودعم إقليمي وغربي وشــرقي، والقاتل 
والمقتــول هــو العربي الُمَدَمرَة أرضه والمنهوبة ثرواته والُمْكتِســب من ذلك تجار الحروب 

وأسلحتها التي تباع للعرب.
وفــي كل عــاٍم جديــد يأتي، نقــول ونتمنى بأن يكون هذا العام أفضل من غيره، ونتمنى أن 
يكون في األفق ُمســتقبل عربي ُمضيء ُمبشــر بالتفاؤل والخير، فأرضنا ُملتهبة وجروحنا 

نازفة وشعبنا العربي ُمدَمر وطنًيا وقومًيا، دينًيا ومذهبًيا وإنسانًيا.

أصبح العربي الجًئا في أرضه وغريًبا في أمته وفقيًرا بما تملك أقطاره من  «
ثروات، وأعداؤنا فرحون بحالنا الذي يسير من سيٍء إلى أسوأ!.

من نتائج احتالل العراق

مؤامرة الربيع العربي... 
مسح الهوية العربية 

اإلسالمية

اعتراف الماللي بفشلهم وبشاعة دورهم

كانــت مؤامــرة الربيــع العربــي فرصــة عظيمة لكل مــن الطورانيين والكســرويين لمســح الهوية 
والثقافــة والتاريــخ اإلنســاني لألمــة العربيــة اإلســالمية، دعمتهــم فــي ذلــك إدارة أوبامــا رغبة 
فــي عرقلــة أيــة عملية نهوض ووحــدة عربية، كالتي تقودها اآلن الســعودية ومصر واإلمارات، 
بعــد أن أطاحــت هــذه الــدول بالمؤامــرة. وهاهــو العــراق الــذي تم البــدء فيه كأول هدف لنشــر 
ديمقراطيــة بــوش يعيش أســوأ حاالته، فباســم الديمقراطيــة أصبح إليران الكثيــر من العمالء 
من األحزاب والسياســيين العراقيين الذين يحققون أهداف إيران أوال وأخيرا، وهاهم األكراد 
والؤهــم األول واألخيــر للعــرق الكــردي وكردســتان، وهاهــم بعض الســنة يــردون خيانة عمالء 

إيران بتكريسهم مصطلح السنة بدل مصطلح “عراقيين”.
وها هي الهوية العربية اإلســالمية التي ظلت لقرون علما يرفرف في ســماء حضارة الرافدين، 
تستبدل بثالث هويات كبرى وهي، هوية شيعية وسنية وكردية، ناهيك عن الهوية التركمانية 

التي حركها الطورانيون ليضمنوا لهم دورا في الكعكة العراقية.
وها هي الهوية الكســروية للخمينية النتنة تجتاح العراق، وتظهر للعيان مظاهر الكســروية من 
طقوس وعصابات ومرتزقة وميليشيات والؤها األول للهوية الكسروية، وها هي المحاصصة 
الطائفية والعرقية غرســت بالعراق، وها هو الفســاد والســرقات وتعطيل الدور العراقي العربي 

ينهش بهذا البلد الذي تم تكبيله بديمقراطية بوش. 
أمــا الطورانيــون، فقــد كانــت مؤامــرة الربيــع العربي فرصــة لتدميــر الهوية العربية اإلســالمية، 

واســتبدالها بهويــة طورانيــة تمجــد العــرق الطورانــي، وتصــور كل مــا هــو طورانــي بأنه عظيم 
وجبار. 

وقــد بــدأوا باحتاللهــم األمة العربية اإلســالمية قبل خمســة قرون، مســتخدمين كذبة الخالفة 
اإلســالمية وتداولوهــا بينهــم مــن االبن لالبن ومن األخ ألخيه، فــي احتالل قذر نتن أذاق األمة 
العربية اإلســالمية أبشــع أنواع الهوان، وعطلوا الدور العربي اإلســالمي اإلنساني لألمة العربية 

اإلسالمية.
وهاهــم يريــدون تحقيــق ذلــك الهــدف مــن جديــد، عبــر بهلوانيــات إعالميــة طفوليــة يقودهــا 
زعيمهــم المنافــق، فتــارة يهدد الطورانيون إســرائيل وهم يتعاملون معها اقتصاديا وعســكريا، 
وتــارة يدعــون الجتماعات لنصرة الفلســطينيين، وهم لم يجرؤوا علــى قطع عالقاتهم بالكامل 
مع إســرائيل، وتارة ثالثة يشــتمون العرب ويتهمونهم بخيانة األقصى، وهم لم يقدموا شــهيدا 

طورانيا واحدا فداء لألقصى.
إنها مؤامرة قذرة نتنة أدارها كســرويون مازالوا يشــعرون بذل هزيمتهم من العرب المســلمين، 
وطورانيــون لــم ينســوا في يــوم من األيام أن العرب المســلمين مرغوا أنــوف أجدادهم، ورجل 

يريد أن يدخل التاريخ بنشره مؤامرة الربيع العربي.

لكن تصدت مصر والسعودية واإلمارات له، وضيعوا عليه وعلى الكسرويين  «
والطورانيين فرصة لن تتكرر مرة أخرى. وللحديث بقية. 

بعــد 40 عامــا مــن حكم الفاشــية الدينية وبعــد كل األحداث 
والتطــورات المأســاوية والكارثية التــي واجهها وعانى منها 
الشــعب اإليرانــي، وبعــد أن صــار المشــهد اإليرانــي فــي ظل 
هذا النظام الالإنساني نموذجا فريدا من حيث سلبيته، فإن 
قادة ومســؤولي هذا النظــام اإلجرامي لم يجدوا مناصا من 
االعتــراف الواضــح بفشــلهم وبشــاعة دورهم طــوال العقود 

األربعة الماضية.
عندمــا ينبري عضو برلمان نظام الماللي كامران دســتجردي 
إلى االعتراف بصريح العبارة بالوضع االنفجاري الذي يمر به 
المجتمــع، وســخط المواطنين اإليرانييــن على نظام الماللي 
الحاكميــن علــى البــالد، وكذلك على الفســاد الســائد في هذا 
النظــام ويحــذر بقولــه إن أصفهــان جمرة تحت الرمــاد، فإنه 
يبيــن مدى خطــورة األوضاع في إيران وأنها قابلة لالنفجار 
فــي أيــة لحظــة، والشــك أننــا عندما نســمع قول هــذا الرجل 

فإننا نعرف إلى أين وصل الحال بهذا النظام.
هــذا النائــب فــي برلمــان النظام الــذي ال يمثل ســوى الماللي 
للنائــب  الشــكوى  يأتــون ويقدمــون  “النــاس  قــال:  أنفســهم 
والوزيــر والقضــاء، فــال يجــدون آذانــا صاغيــة، يضطــرون 
للخــروج إلــى الشــوارع، ومــا هــو الــرد عليهــم فــي الشــارع؟ 
الهــراوات والضــرب، لمــاذا تتعاملــون هكــذا؟ لمــاذا؟ مدينــة 
أصفهــان حالهــا حــال جمــرة تحــت الرمــاد. فــي المســتقبل 
أي خطــر يحــدث فمســؤوليته علــى عاتق الســيد الريجاني، 
وكذلك على عاتق الحكومة، الحكومة جعلت القضية أمنية، 
الحكومة مســؤولة عن األمن، ال إيمان للجائع، عندما تســلب 

حقــه، ينقــل للجميع ثم يقول إن القضية أمنية، إنكم حولتم 
القضيــة إلــى قضيــة أمنيــة”، إنــه يعتــرف بصريــح العبــارة 
بمواجهــة النظــام الجياع والمحرومين بالهــراوات والضرب، 
وهــو أمــر معــروف للعالــم كلــه فهــذا النظــام ولــوال أســاليبه 

القمعية التعسفية لما كان قد بقي واستمر إلى يومنا هذا.
لــم يكــن هــذ العضــو فــي برلمــان النظــام لوحده مــن يعترف 
باألوضــاع المأســاوية والوخيمــة فــي ظــل نظــام الفاشــية 
نائــب آخــر يدعــى رضائــي،  بــل كان هنــاك أيضــا  الدينيــة، 
واعتــرف بحقيقــة أن “النظام في وادي والشــعب في وادي” 
وأن الشــعب لم يعد يثق بالنظام. والســيما عندما يقول: “ما 
هــذه األفعــال، شــوهنا صــورة اإلســالم وجعلنا اإلســالم دينا 
فاشــال، لم نبن االقتصاد اإلســالمي وال السياســة اإلســالمية 
وال األخــالق اإلســالمية، وال الرأفة اإلســالمية وال التســامح 
اإلســالمي، بــل روجنــا ثقافــة العنــف الالأخالقــي والتمييــز 
والجــور، حتــى الجــور الجماعــي لــم نحققــه وهــو نــوع مــن 
العدالــة، وبهــذا حصــل انفصــال بيــن الشــعب والحكومة وال 

يقتنعون بأي من كالمنا”.
االعتــراف بالترويــج لثقافــة “العنــف الالأخالقــي والتمييــز 
والجــور”، هــو اعتراف متأخر جدا ذلــك أن هذا النظام ومنذ 
بدايتــه قام علــى ثقافة الترويج للعنــف والكراهية والتمييز 

والجور.

من يستمع لهكذا اعترافات يعلم سر إصرار منظمة  «
مجاهدي خلق على إسقاط النظام وسر استمرار 

االحتجاجات الشعبية وعدم توقفها!.
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عبدعلي الغسرة
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تجولــت فــي معــرض األيام للكتــاب األخير أكثــر من مرة، حيــث العلوم 
والمعــارف والفكــر والثقافــة، واكتشــفت أن عــددا ال بأس به مــن القراء 
فــي البحريــن مصــاب بــداء العقــم الفكري، واســتنتجت ذلــك من خالل 
ســؤالي عــددا من الناشــرين، وكأنه ســؤال في أســواق المــال والبورصة 
عــن أكثــر الكتــب التي يقبــل عليها الناس فــي المعرض، وكأنني فراشــة 
اختــارت أتــون النــار، وكانــت اإلجابات تقريبا تشــير إلى الكتــب الدينية 
وكتب الفلك والشعوذة وروايات الجيب السخيفة، والقليل من يتسرب 
إلــى قلبــه البحــث عن الكتــب األدبية الرصينــة وذات الجوهر اإلنســاني 
الحيــاة  تقــدم  فــي  الكتــاب  أهميــة  يدركــون  الذيــن  فهــؤالء  العظيــم، 
والحضــارة أصبحــوا قلة فــي مجتمعاتنا العربية، هــؤالء الذين يعرفون 
حــق المعرفــة أن الكتــاب مــن أهــم أســلحة المعركــة وقــادر علــى إبــراز 
الجوهــر اإلنســاني لألمــة العربية والمكانــة التاريخيــة والحضارية التي 
أحرزتها، الكتاب الذي يتابع مراحل معركة العروبة عمقا وشموال ويؤثر 

إيجابا في تنشئة العقول واالطمئنان إلى مستقبلها.
انحسار موجة التهافت على الكتب الرصينة وذات القيمة المدهشة في 

عمــوم معــارض الكتاب العربية مــن المحيط إلى الخليــج، وبروز موجة 
التســابق علــى قــراءة كتــب الغبــاء والتخلــف ونوبــات الصــرع والثرثرة 
واألبــراج، مأســاة عربية بالخط العريــض، فحتى دور الكتب أصبحت ال 
تهتــم بوضــع كتب العظمــاء كجبران خليل جبران والعقاد وطه حســين 
وفالســفة العصــور القديمــة فــي الرفــوف األماميــة، بــل تخفيهــا تحــت 
ركام كتــب البدع وفك الطالســم والطبخ واإلفــالس الفكري، لعلمها أنها 
كتــب بغيضــة وليس عليهــا طلب في هذا العصر والزمــان الموبوء بداء 
الغربة والمطالعات الرخيصة، فجل من يزور معارض الكتاب يبحث عن 
تلــك الكتــب الرخيصــة الســاقطة إال من رحــم ربي، فالبحتــري وعبدهللا 
القصيمــي وحنــا مينــا وغيرهــم مــن الذيــن يصهــل اإلبــداع فــي دمائهم 

أصبحوا غرباء ومسافرين بال هوية.

ليست العبرة في عدد معارض الكتاب التي تقام في دولنا العربية،  «
إنما العبرة في نوعية الكتب التي تطرق كل باب وتفترش العقول 

وكما يقول فيدرو ديستوفيسكي... الكتاب غير المفيد كالسيف الذي 
يغتالك.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

فالح هادي الجنابي

“إن اعتراف عضو برلمان نظام  «
الماللي بالفساد السائد 

وتحذيره من أن أصفهان جمرة 
تحت الرماد، يبين مدى خطورة 

األوضاع في إيران وأنها قابلة 
لالنفجار في أية لحظة”.

ثبــت بوضــوح أن قطــر تمضــي فــي طريقهــا الخطيــر كمــا هــي، رغــم 
الخســائر الباهظــة التــي دفعــت حتــى اآلن، رغم هزيمة مشــروعها في 
ليبيــا وســقوط األســلحة التــي طالمــا أمــدت بهــا اإلرهابيين في شــرق 
ليبيــا فــي أيــدي رجــال الجيــش الليبــي، ورغــم فضائــح الفســاد التــي 
طالــت تنظيــم كأس العالــم لكــرة القــدم ٢٠٢٢ فــي إمــارة الحمديــن 
والصفعــات التــي وجههــا الرئيس الجديــد لالتحاد الدولي لكــرة القدم 
لقطر ومطالبته بمشاركة الكويت في تنظيم المباريات تارة ومطالبته 
بأن تشارك اإلمارات تارة أخرى، رغم كل هذا ورغم حجم الضرر الذي 
لحــق بالشــعب القطــري، وبثرواتــه ورصيــد المســتقبل ألبنائــه، ال تزال 

قطر تسير في طريق الالعودة.
ال تــزال قطــر تراهــن على قــوى إقليمية وعالمية لن تقــف إلى جوارها 
إلى األبد، وال تزال تسعى إللحاق األذى بجيرانها، خصوصا السعودية 
واإلمــارات والبحريــن، فقــد ذكــر الرئيــس اإلقليمــي للمركــز البريطاني 
قطــر،  نظــام  أن  طــه  أمجــد  األوســط  الشــرق  وأبحــاث  للدراســات 
وبالتنســيق مــع مخابرات جماعة اإلخــوان اإلرهابية في تركيا يحاول 
اســتهداف عــدد من الــدول العربية من خالل خطــة أقرتها تركيا تقوم 
علــى تقديــم معلومــات عــن ســعوديين وبحرينييــن لديهم أقــارب في 
قطر لالستخبارات التركية، وفي حالة قيام أي من هؤالء السعوديين 
أو البحرينييــن بمراجعــة أي مستشــفى فــي تركيــا تقــوم اســتخبارات 
أردوغــان بحقنهــم بفيــروس خطيــر يتفاعــل بعــد عودتهــم إلــى البــالد 

ويخلق حالة مرضية خطيرة فيها. 
وقال إن الدوحة ال تزال تستخدم أتباعها في تنظيم داعش من أجل 
نشــر الفوضــى فــي الــدول العربيــة، وخصوصــا الســعودية والبحريــن 
واإلمارات، وأن الدوحة ستدفع ثمن تعاونها مع إيران وثمن الشحنات 

التي ترسلها إليها والتي تحتوي على السالح والمخدرات.

لو صح هذا الكالم أو حتى أي جزء منه، فمعنى ذلك أن قطر تمضي  «
فعال نحو االنتحار، وأن نظام الحمدين سيدمر مستقبل الشعب 

القطري.

قطر ستواصل العربدة

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com



قال تقرير اقتصادي خليجي إن البحرين تســاهم بنســبة 1.3 % من حجم التبادل التجاري الســلعي لدول مجلس التعاون الخليجي مع 
الهند للعام 2017، والذي بلغ 92.9 مليار دوالر، مقارنة بـ 84.5 مليار دوالر في العام 2016، بنسبة ارتفاع بلغت 9.9 %.

وبلــغ الفائــض فــي الميــزان التجــاري لــدول 
الخليج مع الهند 29.7 مليار دوالر في العام 
الماضي، مقابل فائض 18.7 مليار دوالر في 
العــام 2016، أي بنســبة ارتفــاع بلغــت 58.8 

.%
التجــاري  التبــادل  حجــم  نســبة   % و9.3 
الســلعي لدول التعاون مع الهند من إجمالي 
قيمــة التجــارة الخارجيــة لــدول الخليج مع 

األسواق العالمية خالل العام 2017.
وتســاهم البحريــن بنســبة 2 % مــن إجمالي 
الــواردات الســلعية لــدول الخليج مــن الهند 
الــذي بلــغ 31.6 مليار دوالر فــي العام 2017 
مقابــل 32.9 مليــار دوالر خالل العام 2016، 

ومثلــت   ،%  4 مقدارهــا  انخفــاض  بنســبة 
هذه الواردات الســلعية بالنسبة إلى إجمالي 
الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من 
األســواق العالميــة مــا نســبته 6.9 % خــالل 

العام 2017.
وتبلــغ نســبة مســاهمة البحرين فــي إجمالي 
الصادرات الســلعية لــدول الخليج إلى الهند 
0.9 % مــن إجمالــي 61.3 مليــار دوالر للعام 
2017 مقابــل 51.6 مليــار دوالر فــي العــام 

2016، بنسبة ارتفاع مقدارها 18.8 %.
الخليــج  دول  نســبة صــادرات  بلغــت  فيمــا 
النفطيــة 65.9 % من إجمالي صادراتها إلى 
الهنــد أي مــا يقارب 40.4 مليــار دوالر خالل 

العــام الماضــي، مقارنــة بـــ 32.2  مليار دوالر 
للعــام 2016، مســجلة ارتفاعــا نســبته 25.7 

.%
وســجلت الصادرات الســلعية وطنية المنشأ 
التعــاون  مجلــس  دول  مــن  النفطيــة  غيــر 
إلــى الهنــد مــا نســبته 17.2 % مــن إجمالــي 
والتــي  الســلعية،  الخليــج  دول  صــادرات 
تبلــغ مــا يقــارب 10.6 مليار دوالر فــي العام 
للعــام  دوالر  مليــار   10.3 بـــ  مقارنــة   2017
2016، وبهــذه القيمة تكون قيمة الصادرات 
الســلعية وطنيــة المنشــأ غيــر النفطيــة قــد 
ارتفعــت بنســبة مقدارهــا 2.9 % فــي فتــرة 

المقارنة نفسها.

وتشــير اإلحصاءات الرســمية إلى أن حركة 
مــن  التعــاون  لمجلــس  الســلعية  الــواردات 
الهنــد خــالل العــام 2017، تركــزت في 3 من 
الســلع بنســبة 44.7 % فــي مقدمتهــا الحلي 
والمجوهــرات لتســتأثر بمــا نســبته 33.2 % 
لمجلــس  الســلعية  الــواردات  إجمالــي  مــن 
التعاون من الهند، تليها الحبوب بنســبة 6.2 
%، ومــن ثم اآلالت والمعــدات اآللية، حيث 

ساهمت ما نسبته 5.3 %.
ويأتي ترتيب الهند بالمرتبة الثالثة كشريك 
تجــاري مع دول الخليج في مؤشــر إجمالي 

الواردات السلعية في العام 2017.
وتركــزت إجمالــي الصادرات الســلعية لدول 
الخليــج إلــى الهند خالل العام 2017 بنســبة 
87.9 % فــي 3 ســلع جــاءت فــي مقدمتهــا 
لتســتحوذ  المعدنيــة  والزيــوت  الوقــود 

منفردة على 67.3 % من إجمالي الصادرات 
الســلعية لمجلــس التعاون إلــى الهند، والتي 
تصل نســبتها نحو أكثــر من ثلثي الصادرات 
تليهــا  الهنــد،  إلــى  الخليــج  لــدول  الســلعية 
الحلــي والمجوهــرات بنســبة 17.3 %، ومن 
ثم المنتجات الكيماوية العضوية ما نســبته 

.% 3.3
بالمرتبــة  والمجوهــرات  الحلــي  وجــاءت 
األولــى فــي مؤشــر الســلع المعــاد تصديرهــا 
 2017 العــام  الهنــد  إلــى  التعــاون  لمجلــس 
الوقــود والزيــوت  74.1 %، وتليهــا  بنســبة 
اآلالت  وثــم   ،%  8.7 بنســبة  المعدنيــة 

والمعدات اآللية بنسبة 2.5 %.
ويأتي ترتيب الهند بالمرتبة الثالثة كشريك 
تجــاري مــع دول الخليــج فــي مؤشــر الســلع 

المعاد تصديرها في العام 2017.
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فتح 23 مناقصة تابعة لـ 10 جهات حكومية بإجمالي 113 عطاء

لمستودع المواد المحفزة في “بابكو”

طرحت شركة نفط البحرين “بابكو” في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة إلنشاء مستودع للمواد المحفزه لرواسب التكسير الهيدروجيني تقدم 
إليها عطاءان، بنحو 30.2 مليون دوالر )ما يعادل 11.4 مليون دينار(.

وســيكون المســتودع مجهز بمعدات 
المحفــز  وتخزيــن  حــزم  المناولــة، 
ونقــل  توصيــل  الجديــد،  الكيميائــي 
لمصنــع  الجديــد  الكيميائــي  المحفــز 
التكريــر، تحميــل المحفــز الكيميائــي 
المحفــز  وإزالــة  تفريــغ  الجديــد، 
المحفــز  وتخزيــن  حــزم  المســتعمل، 
الكيميائي المستعمل، تنسيق وإدارة 
شــركة الشحن المعينة بشكل مباشر. 
كمــا طرحــت شــركة بابكــو مناقصــة 
مــع  األمــن  دوريــة  قــارب  لشــراء 
3 عطــاءات  إليهــا  تقــدم  المقطــورة، 

أقلها بـ 172 ألف دينار.
وفتــح المجلــس مناقصتيــن لشــركة 
لتقديــم  أولهمــا  البحريــن،  مطــار 
فــي  العامــة  التنظيفــات  خدمــات 
مطــار البحريــن الدولــي والواجهــات 
تقــدم  والمرافــق،  للمبانــي  المرتفعــة 
إليهــا 8 عطــاءات ُعلــق أحدهــا وأقل 
دينــار،  مليــون   1.3 بنحــو  عطــاء 
والثانيــة لتوريــد وتركيــب حاويــات 
قمامة بمطــار البحرين الدولي، تقدم 
إليهــا عطــاءان أقلهمــا بنحــو 201.9 

ألف دينار.
وأظهرت أحدث بيانات فتح المجلس 

أمــس 23 مناقصــة ومزايــدة تابعــة لـــ 
 113 بإجمالــي  حكوميــة  جهــات   10
عطــاء، وبلــغ مجموع أقــل العطاءات 
نحــو 19.1 مليون دينار، في حين تم 

تعليق 11 عطاء تابًعا لـ 3 جهات.
وفتــح المجلــس 4 مناقصــات إلدارة 
الكهربــاء  بهيئــة  المركزيــة  المخــازن 
ميــاه  أمتــار  لشــراء  أبرزهــا  والمــاء، 

إلكترونيــة مــع ُمرّكــز بيانــات الراديو 
لغــرض اســتخدامهم من جانب إدارة 
توزيــع المياه، تقــدم إليها 6 عطاءات 

أقلها بنحو 4 ماليين دينار.

السعودية: ترسية مشروع 
رياح بـ 500 مليون دوالر

قالــت وكالــة األنبــاء الســعودية الرســمية 
أمس الخميس إن وزارة الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية بالمملكة أرست مشروًعا 
 500 قيمتــه  الريــاح  مــن  الطاقــة  لتوليــد 
تقــوده  علــى كونســورتيوم  مليــون دوالر 
و”مصــدر”  المتجــددة  للطاقــة  إي.دي.اف 

التي مقرها أبوظبي.
وكان وزيــر الطاقــة الســعودي خالد الفالح 
إي.دي.اف  إن  ســابق،  وقــت  فــي  قــال 
مجــال  فــي  تنافــس  المتجــددة   للطاقــة 
طاقــة الريــاح بالســعودية، إذ مــن المتوقع 
وســبق  الشــان،  بهــذا  عــروض  تفتــح  أن 
الفرنســية أن نافســت علــى أول  للشــركة 
مناقصة للطاقة الشمسية التي ذهبت إلى 

شركة “أكوا باور” السعودية.

دبي - رويترز

المنامة - بورصة البحرين
أقفل مـــؤشر البحريـــن العام أمس الخميس عند مستوى 1,341.72 بارتفاع وقدره 
3.45 نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم األربعاء، في حين أقفل مؤشر البحريـن اإلسالمـي 

عند مستوى 813.85 بارتفاع وقـدره 4.77 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

وتــداول الـمستثـــمرون في بـــورصة 
البحريـن 13.43 مليون سهم، بقيـمة 
إجـمـــالية قدرها 3.45 مليون ديـنـار، 
تـــم تنفيذهــا من خــالل 117 صفقة، 
حيث ركز الـمستثـــمرون تعامالتـــهم 
علــى أســهم قطــاع البنــوك التجارية 

التي بلغت قيـــمة أسهمه الـمتداولـــة 
نســبته  مــا  أي  ديـنـــار  مليــون   3.29
اإلجـمـــالية  القيـــمة  مــن   %  95.35
 12.70 قدرهــا  وبكـــمية  للتــداول 
مليون ســهم، تـــم تنفيذها من خالل 

97 صفقة.

“البورصة” تقفل مرتفعة 3.5 نقطة

11 يناير 2019 الجمعة
5 جمادى األولى 1440

% 1.3

11.4
مليون دينار

إضافــة إلــى ذلــك، فتــح المجلــس مناقصــة لمجلس 
التنميــة االقتصاديــة لحجــز فنــادق خمــس نجــوم 
الســتضافة كبــار الشــخصيات فــي ســباق الفورميال 
1 لســنة 2019 تقــدم إليهــا 5 عطــاءات أقلهــا بنحــو 
15.1 ألــف دينــار، ومناقصــة لــوزارة الصحــة إلزالــة 
الجهــاز القديــم وإعــداد الموقــع وتوريــد وتركيــب 
جهــاز الموجــات التصادميــة تقدم إليهــا 3 عطاءات 
أقلهــا بنحــو 199 ألــف دينار.عالوة علــى ذلك، طرح 
المجلس مزايدة لشركة البحرين لالستثمار العقاري 
)إدامة( لبناء/ تشــغيل وتحويل لوحات إعالنية في 
مواقف سيارات باب البحرين في المنامة ب 263.7 

ألف دينار، وكان تقدم إليها 3 عطاءات.

كمــا فتــح المجلس 4 مناقصات لشــركة تطويــر للبترول، أبرزها لتقديــم خدمات صيانة 
األجهزة تقدم إليها 5 عطاءات أقلها بنحو 652.5 ألف دينار.

وكذلك فتح المجلس مناقصتين لشركة طيران الخليج، أبرزهما لتعيين وكيل سفريات 
في بنغالدش تقدم إليها 7 عطاءات ُعلق اثنان منها وأقل عطاء بقيمة ألف دينار.

وأيضــا فتــح المجلــس 4 مناقصــات لــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 
العمراني )شؤون األشغال(، أبرزها لتقديم الخدمات االستشارية الهندسية إلعداد دليل 
البحريــن لتصاميــم الطــرق الداخلية )الحضرية(، تقدم إليها 3 عطاءات ُعلق أحدها ولم 
يتــم اإلفصــاح عــن قيمــة أي منهــا، ومناقصة ألعمال تشــغيل وصيانــة محطات الصرف 

الصحي الفرعية.
ونظــر المجلــس مناقصتيــن لــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي 
)شــؤون البلديــات(، أبرزهمــا لتطويــر شــبكة الصرف الصحي في شــمال غــرب البحرين، 

تقدم إليها 9 عطاءات ُعلق أحدها وأقل عطاء بنحو 651.9 ألف دينار.

652.5 ألف دينار للصيانة بـ “تطوير”حجز فنادق 5 نجوم

أمل الحامد

أبرز العطاءات المطروحة

عدد وصف المناقصةالجهة
العطاءات

اسم الشركة المتقدمةاقل عطاء بالدينار

إنشاء مستودع للمواد بابكو
المحفزه لرواسب 

اللتكسير الهيدروجيني
2

  30,195,801.000
دوالر

BAHRAIN MAINTE-
 NANCE AND DIVING

SERVICES

تقديم خدمات شركة المطار
التنظيفات العامة في 
مطار البحرين الدولي 
والواجهات المرتفعة 

للمباني والمرافق

81,338,120.00Elite Facility Manage-
ment Co. SPC

تطوير شبكة الصرف شؤون البلديات
الصحي في شمال غرب 

البحرين 

9651,850.08Abdul Hadi Al-Afoo WLL

المخازن 
المركزية

أمتار مياه إلكترونية مع 
ُمرّكز بيانات الراديو

64,003,174.50NGN International

2017 الـــعـــام  فـــي  ــن  ــي ــب ــان ــج ال بــيــن  الـــفـــائـــض  ــة  ــم ــي ق دوالر  مــلــيــار   29.7

مساهمة البحرين بالتبادل التجاري الخليجي الهندي

زينب العكري

المنامة - الصناعة والتجارة

اجتمــع وزيــر الصناعــة والتجارة والســياحة زايد الزياني برئيس الوفد االقتصادي من جمهورية ألمانيا االتحادية، روالند ميســنر، وذلك 
في إطار الزيارة التي يقومون بها للبحرين. 

حــرص  الوزيــر  أكــد  اللقــاء،  وخــالل 
حكومة البحرين على توثيق عالقاتها 
والفعاليــات  المؤسســات  بمختلــف 
العالمية، وتقديرها للجهود التي تقوم 
بها والهادفة بشــكل أســاس إلى تعزيز 
الشــراكات العالمية وتحقيــق االنفتاح 

والموائمة بين كل شعوب العالم. 
وتــم اســتعراض ومناقشــة عــدد مــن 
الصلــة  ذات  والقضايــا  الموضوعــات 
بالشــأن االقتصــادي، والتــي تركز على 
العالقــات االقتصاديــة المشــتركة بين 
البحريــن وألمانيــا االتحاديــة، وســبل 
تعزيزهــا إضافة إلــى تفعيل االتفاقات 

المشتركة بين أقطاب القطاع الخاص 
حجــم  وزيــادة  الجانبيــن،  كل  فــي 

طــرف  كل  خبــرات  مــن  االســتفادة 
لآلخر.

الوزير الزياني ملتقًيا الوفد االقتصادي األلماني

ترحيب باالســتثمارات وتحقيق االنفتــاح بين البلدين

تفعيل االتفاقات المشتركة مع ألمانيا

السنابس - الغرفة

عقــدت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن أمــس بفندق الخليج لقــاءاٍت ثنائية مع وفــد تجاري ألماني ترأســه المدير العــام لجمعية منتجي 
الكالســيوم وســليكات األلمان، رونالد مايســنر. وضم الوفد ممثلين عن عدد من قطاعات األعمال منها الشــئون القانونية، قطاع المالية، 
الســياحة، تقنيــة المعلومــات، قطاع االستشــارات الضريبيــة والتجارية، التأمين الصناعــي، الخدمات الزراعية، قطاع الطاقة، الهندســة 

المعمارية، وسائل األعالم، اإلدارة الصحية، والقطاع العقاري.  

وشــدد عضــو مجلــس اإلدارة خالــد الزيانــي  
الثنائيــة  العالقــات  تعزيــز  أهميــة  علــى 
واالقتصادية المشتركة بين القطاع الخاص 
في البلدين وتنمية التعاون التجاري بينهما، 
داعيــا لالســتفادة مــن االمتيــازات العديــدة 
مــن  األجنبــي  المســتثمر  بهــا  التــي يحظــى 
تتميــز  الــذي  االســتراتيجي  والموقــع  جهــة 
بــه البحريــن. وأعرب رئيس الوفــد التجاري 
األلمانــي عن اهتمامه بخلــق عالقات تعاون 
وشــراكة مع البحريــن وبحث فرص التعاون 

جانب من اللقاء مع الوفد األلمانياالقتصادية واالستثمارية المتوافرة.

الوفــد التجاري الزائر ضــم ممثلي عدد مــن القطاعات

“الغرفة” تستعرض الشراكات مع ألمانيا
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ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع ألعلى مستوياتها في 10 أعوام في الوقت الذي تواصل فيه البنوك التجارية التقليدية واإلسالمية 
في إســالة لعاب المســتثمرين والمدخرين واســتقطابهم الدخار أموالهم. وبحســب بيانات جمعتها “البالد” من إحصاءات رسمية، فإن 
متوســط الفائدة على الودائع، والذي تقدمه البنوك البحرينية للمدخرين قفز بنســبة تفوق 144 % منذ 2014 وحتى نوفمبر الماضي، 
وذلك من 0.95 % إلى 2.32 % )الودائع من 3 إلى 12 شهرا(. وحققت النسب األخيرة األعلى على مستوى البحرين منذ العام 2008.

ويرجــع ســبب االرتفــاع في الفائــدة على 
مصــرف  رفــع  إلــى  والودائــع،  القــروض 
الفائــدة  معــدالت  المركــزي  البحريــن 
الرســمية الشــهر الماضــي، وذلــك بعــد أن 
األميركــي  الفيدرالــي  االحتياطــي  أقــدم 
على زيادة معدل الفائدة للمرة الخامســة 
فــي غضــون عاميــن، إذ أن ســعر صــرف 
بالــدوالر  يرتبــط  البحرينــي  الدينــار 
المصــرف  علــى  فــإن  وعليــه  األميركــي، 
المركــزي أن يقتــدي بالخطــوة األميركيــة 

لتفادي المضاربة على العملة البحرينية.
ويقــول الخبيــر العقاري، ناصر األهلي، أن 
الســندات الحكومية والودائــع المصرفية 

باتــت بديــال قويا لالســتثمار فــي القطاع 
العقــاري خصوصــا مع حالة الهــدوء التي 
يشــهدها القطــاع. فمــع الودائــع نجــد أن 
ومســتوى  أقــل  المخاطــرة  مســتويات 
ضمان العائد أعلى في الوقت الذي يشهد 
فيه السوق العقارية ضبابية مع القرارات 
المتسارعة المتعلقة بالرسوم وغيرها من 

األمور.
وتعطي البنوك تسهيالت كبيرة للمودعين 
مثل تقديم دفعة مقدمة أو توزيع شهري 
لألربــاح، وتقديــم فتــرات إيــداع مرنة، أذ 
تعــرض بعــض البنــوك نســب فائــدة تصل 

إلى 3.75 % لمدد إيداع ثالث سنوات.

األخــرى  هــي  االدخــار  شــهادات  وتعــد 
حــالً أفضــل للبنــوك الســتقطاب الودائــع، 
بينمــا  ثابتــة  فوائــد  تقديــم  يتــم  ال  إذ 
للحصــول  قيمــة  بجوائــز  الزبائــن  يغــرى 
علــى ســيولة دائمــة وكبيــرة فــي الســوق 

الستخدامها لإلقراض والتمويل.
علــى  اإليداعيــة  الفوائــد  تقتصــر  وال 
الودائــع المصرفيــة الثابتــة فحســب، بــل 
أن الســندات الحكوميــة والتــي تعــد أحد 
المنتجات المشابهة للودائع إلى حد بعيد، 
والتي تعد أكثر ضمانًا، ارتفعت كذلك في 
الســنوات الماضية خصوصــا بعد إتاحتها 
أن  بعــد  األفــراد  والمقيميــن  للمواطنيــن 

البنــوك  علــى  فيهــا حكــرًا  االكتتــاب  كان 
والمؤسسات، إذ ارتفعت معدالت الفائدة 
على سندات التنمية 6.55 % وهو األعلى 
الــذي تقدمه البحريــن للجمهور وذلك من 

خــالل شــراء الديــون الحكوميــة القابلــة 
للتــداول في بورصــة البحرين. وكان آخر 
إصــدار لســندات التنميــة فــي أغســطس 
الماضــي بقيمــة 150 مليــون دينــار حيث 

يتم دفع الفوائد فيها مرتين في العام.
أعلــن  الماضــي  19 ديســمبر  نهايــة  وقبــل 
رفــع  األميركــي  الفيدرالــي  االحتياطــي 
أســعار الفائــدة قصيــرة األجــل ربــع نقطــة 
مئويــة وهــي المــرة التاســعة منذ ديســمبر 
2015، وعلــى إثــره قــرر مصــرف البحرين 
المركــزي وبأثــر فــوري رفــع ســعر الفائــدة 
الواحــد  األســبوع  ودائــع  علــى  األساســي 
 % 2.50 مــن  أســاس،  نقطــة   )25( بواقــع 
إلــى 2.75 %. كمــا تــم رفــع ســعر الفائــدة 
علــى ودائــع الليلــة الواحــدة مــن 2.25 % 
إلــى 2.50 %، مع عدم تغيير ســعر الفائدة 
لفترة استحقاق ودائع الشهر الواحد 3.25 
% إضافــًة إلــى تغييــر ســعر الفائــدة الــذي 
يفرضــه المصــرف المركــزي علــى مصارف 
قطــاع التجزئة مقابل تســهيالت اإلقراض 

من 4.25 % إلى 4.50 %.

الفائدة على الودائع تحلق ألعلى مستوى في 10 سنوات
ــار أمــوالــهــم ــ ــادخ ــ ــن ب ــائـ ــزبـ ــس إلغــــــراء الـ ــاف ــن ــت ــة ت ــي ــن ــري ــح ــب الـــبـــنـــوك ال

متوسط معدالت الفائدة للودائع من 3 إلى 12 شهر

تراجعــت أســعار النفــط أكثــر مــن 1 % أمــس الخميس؛ بفعــل عدم وضوح نتيجــة محادثات التجــارة بين أميركا والصيــن وبيانات 
رسمية أشارت مجددا إلى مخزونات ضخمة من الوقود في الواليات المتحدة.

وفي الساعة 09:50 بتوقيت جرينتش كانت العقود اآلجلة للخام 
األميركــي غــرب تكســاس الوســيط عنــد 51.66 دوالر للبرميــل، 
منخفضة 70 سنتا بما يعادل 1.3 % عن التسوية السابقة. ونزلت 
عقــود خــام القيــاس العالمي برنت 1.3 % أو 79 ســنتا إلى 60.65 
دوالر للبرميــل. وكان كال الســعرين القياســيين ارتفــع حوالــي 5 
% فــي اليــوم الســابق؛ ليكلــل مكاســب أســبوع في أطــول صعود 
مســتدام للنفــط منــذ الصيف الماضــي. وارتفعت األســواق المالية 
العالميــة علــى أمــل أن تســتطيع واشــنطن وبكيــن قريبــا إنهــاء 

نزاعهما التجاري وتجنب حرب تجارة شاملة بين أكبر اقتصادين 
في العالم. لكن بعض المشــاعر اإليجابية انحســر أمس، وذلك بعد 
اختتــام المفاوضــات وصدور بيانــات إيجابية قليال مــن الجانبين 

لكن مع تفاصيل محدودة.
في غضون ذلك، خفض بنك مورجان ســتانلي األميركي توقعاته 
لســعر النفــط للعــام 2019 أكثــر مــن 10 دوالرات يــوم األربعاء بما 
يشــير إلــى تكهنــات بضعــف النمــو االقتصــادي وزيــادة إمــدادات 

الخام السيما من الواليات المتحدة.

تراجع التضخم الســنوي ألســعار المســتهلكين في المدن المصرية تراجعا حادا في ديســمبر مع انخفاض أســعار الغذاء على 
أساس شهري، مما أثار تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة واإلحصاء أمس 
الخميــس إن معــدل التضخــم انخفض إلى 12 % في ديســمبر 

من 15.7 % في نوفمبر.
وانحســر التضخم على نحو مطرد في األشــهر األخيرة بعد أن 
دفعتــه زيــادة في أســعار الوقــود والكهربــاء والنقــل في وقت 
ســابق مــن العــام الماضي إلى ذروة بلغــت 17.7 % في أكتوبر 

في ظل ارتفاع أسعار األغذية.
ونفــذت مصر سلســلة من إجراءات التقشــف الصارمــة التزاما 

بشــروط برنامــج قــرض حجمــه 12 مليــار دوالر مــن صنــدوق 
النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. ويتضمن البرنامج 
زيــادة الضرائــب وإجــراء تخفيضــات كبيرة في دعــم الطاقة. 
وقــال هانــي فرحــات، كبيــر الخبــراء االقتصادييــن لــدى بنــك 
االســتثمار المصري ســي.آي كابيتال، إن رقــم التضخم بالمدن 
فــي ديســمبر ”ينســجم مع وجهــة نظرنا بأن البنــك المركزي قد 
يتحول إلى تيســير السياســة النقدية في 2019، خصوصا في 

النصف األول من العام“.

تراجع التضخم بمدن مصر إلى 12 %النفط يهبط 1 % بفعل محادثات التجارة

مــع إشــارات محتملــة هنــا وهنــاك بشــأن ضعــف أداء االقتصــاد العالمي، كانــت شــركات التكنولوجيا هي الضحيــة المؤكدة األولــى. وأثارت 
صانعــة اآليفــون “آبــل” صدمــة باألســواق العالميــة بعــد إقبالهــا على خطوة لم تمارســها فــي العقدين الماضييــن أال وهي خفــض التقديرات 

المحتملة لتلحق بها “سامسونسج” ثم تنضم “إل.جي” لهذه العائلة.

وعلــى الرغــم مــن األداء المتبايــن للشــركات 
الثــالث فــي الثالثــة أشــهر مــن يوليــو وحتى 
المســتقبلية  النظــرة  إال   ،2018 مــن  ســبتمبر 
المتشــائمة بشأن أرقام الربع األخير من العام 

نفسه كانت المشهد الرئيسي المعلن.
ويعتبر التعديل بالخفض للتوقعات المتعلقة 
بأرقــام إيرادات هذه الشــركات بمثابة عالمة 
علــى التحديــات التــي تتعــرض لهــا صناعــة 

ا. التكنولوجيا عالميًّ
العالميــة تحذيــرات جمــة  وتشــهد األســواق 
مــن تباطــؤ محتمل للنمو االقتصــادي بالفترة 
المقبلــة، وهو ما ســبقه خفــض صندوق النقد 
الدولــي لتقديــرات الناتــج المحلــي اإلجمالي 

العالمي للمرة األولى منذ العام 2016.

ماذا حدث؟

مع بداية العام الجديد، قادت “آبل” المسيرة، 
بعدمــا ذكــر الرئيــس التنفيــذي للشــركة “تيــم 
كــوك” فــي خطــاب للمســتثمرين أن إجمالــي 
ديســمبر  فــي  المنتهــي  بالربــع  المبيعــات 
الماضي ســتبلغ 84 مليــار دوالر وهو أقل من 
التقديرات الســابقة والتي كانت تتراوح بين 

89 و93 مليار دوالر.
تباطــؤ  إلــى  األميركيــة  الشــركة  وتنظــر 
الطلــب مــن جانــب الصيــن مــع ضعــف بعــض 
عــن  الناشــئة فضــالً  االقتصــادات باألســواق 
بالعــام  الــدوالر  قــوة  مــن  المعاكســة  الريــاح 
الماضي، كانت أهم الدوافع المحركة لخفض 

التقديرات.
أقدمــت  اآليفــون،  تحذيــرات صانعــة  وبعــد 
الخطــوة  علــى  إليكترونيكــس”  “سامســونج 
أنهــا تتوقــع أن تســجل  إلــى  نفســها، لتشــير 
أرباحها التشغيلية 10.8 تريليون وون )9.67 
مليار دوالر( خالل الربع المنتهي في ديسمبر 

الماضي.
وتعتبــر هــذه التوقعــات الجديــدة أقــل بنحو 
28.7 % عــن الربــع المقارن من 2017 كما أنه 
دون تكهنــات المحللين بنســبة 18.2 % التي 
كانــت تشــير إلــى أنهــا ســتبلغ 13.2 تريليــون 
الهواتــف  تصنيــع  شــركة  أعلنــت  كمــا  وون. 
الكورية الجنوبية أنها تتوقع هبوط إيراداتها 
عــن نفــس الفتــرة بنحــو 11 % علــى أســاس 

ســنوي لتســجل 59 تريليــون وون وهــو أقــل 
مــن تكهنــات الســوق والبالغــة 62.8 تريليون 
وون. وأرجعت الشــركة اإلجراء الذي يحدث 
للمــرة األولى بعامين، إلى تراجع الطلب على 
رقائــق الذاكــرة إلــى جانب المنافســة الصعبة 

في قطاع الهواتف الذكية.
وبالمثــل، توضــح الشــركة الكوريــة المصنعــة 

األربــاح  أن  “إل.جــي”  الكهربيــة  لألجهــزة 
التشغيلية عن الربع األخير من العام الماضي 
إلــى   % 80 مــن المتوقــع أن تتراجــع بنحــو 
دوالر(  مليــون   67.03( وون  مليــار   75.3
نهايــة  وحتــى  أكتوبــر  مــن  أشــهر  بالثالثــة 

ديسمبر الماضي.
ومــن المرجح كذلــك أن تهبط إيــرادات ثاني 

أكبــر شــركة مصنعــة للتلفــاز بنحــو 7 % إلــى 
فــي  المنتهــي  بالربــع  وون  تريليــون   15.8
ديســمبر مقارنــة مــع توقعــات الســوق التــي 

تشير إلى أنها ستبلغ 16.3 تريليون وون.
واتفــق المحللــون علــى أن تفاقــم النزاعــات 
أكبــر  بيــن  األخيــرة  اآلونــة  فــي  التجاريــة 
اقتصاديــن بالعالــم تســبب فــي ضربــة ألكبــر 
تراجــع  مــع  ــا  عالميًّ الذكيــة  للهواتــف  ســوق 
قطــاع  عبــر  الذكيــة  األجهــزة  علــى  الطلــب 

التكنولوجيا.

دبي - مباشر

“آبل” و “سامسونج” أولى ضحايا تباطؤ االقتصاد العالمي

القاهرة - رويترزلندن - رويترز

علي الفردان

“التجارة”: حجز تحفظي ألحد المحالت
الـــتـــســـجـــيـــل شــــــهــــــادة  وجــــــــــود  دون  “الـــــمـــــضـــــافـــــة”  ــه  ــلـ ــيـ ــصـ ــحـ ــتـ لـ

قــام مركــز التفتيــش الشــامل وبالتنســيق مــع إدارة حمايــة المســتهلك بــوزارة الصناعــة 
والتجــارة والســياحة وكذلــك الجهــات األخــرى ذات العالقــة كالجهــاز الوطنــي للضرائــب 

الخليجية، وبناًء على رصد لشكوى من إحدى المواطنات.

 وفقــد تــم تنفيذ قرار الحجــز التحفظي على 
أحــد المحــالت الواقعــة فــي أحــد المجمعات 
المحــل  قيــام  ثبــوت  ضــوء  علــى  التجاريــة 
ببيع الســلع وتحصيلــه لقيمة الضريبة مضاًفا 
للســعر دون وجــود شــهادة تســجيل ضريبــي 
ضريبــة  قانــون  ألحــكام  بالمخالفــة  وذلــك 
القيمــة المضافــة الصــادر بالقانــون رقــم 48 
لســنة 2018 وهو ما ترتب عليه زيادة الســعر 
علــى غيــر ســند مــن القانــون والــذي يعــد من 
خصائص الســلعة التــي توجب المادة “6” من 
قانون حماية المســتهلك رقم 35 لسنة 2012 
على التاجر إحاطة المستهلك بها وتجنب ما 
قــد يــؤدي إلى خلــق انطبــاع غيــر حقيقي أو 

مضلل لدى المستهلك.
وأكــدت الــوزارة مواصلة جهودها المســتمرة 
الحمــالت  واســتمرار  المســتهلك  لحمايــة 
التفتيشية لمركز التفتيش الشامل بالتنسيق 
مع إدارة حماية المســتهلك والجهات األخرى 
الســليم  التطبيــق  مــن  للتأكــد  العالقــة؛  ذات 
المضافــة واتخــاذ اإلجــراءات كافــة  للقيمــة 
لضمــان عــدم تحصيــل القيمــة الُمضافة على 
علــى  المعفــاة  األساســية  الغذائيــة  الســلع 

المستهلكين. 
جميــع  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  ودعــت 
المســتهلكين إلــى ضــرورة التأكــد مــن وجود 
فــي  المضافــة  القيمــة  فــي  شــهادة تســجيل 

مــكان ظاهر بالمتجر أو المؤسســة التجارية، 
وكذلــك اشــتمال الســعر النهائــي المعلــن على 
قيمــة الضريبة، مقدرًة للمواطنين والمقيمين 

وتعاونهــم  اإليجابيــة  المجتمعيــة  شــراكتهم 
فــي التبليــغ عــن المخالفــات، مؤكــدة أنــه ال 
تهــاون مــع المخالفيــن كافــة لتطبيــق القيمــة 

المضافــة عبــر التعامــل الفــوري والحــازم مــع 
المخالفيــن، وفًقــا للقوانيــن المعمــول بهــا في 

البحرين والتي تتضمن جزاءات رادعة. 

وتهيب إدارة حماية المستهلك بجميع منافذ 
بالقوانيــن واألنظمــة، معولــًة  االلتــزام  البيــع 
فــي الوقــت ذاته على شــراكة المســتهلك في 
التبليــغ عن أيــة مخالفات تتصل بهذا الشــأن 

عبر االتصال على الرقم 80008001.

المنامة - الصناعة والتجارة

إجراء الحجز التحفظي

النزاع األميركي 
الصيني أضر 
بأكبر سوق 

للهواتف الذكية

احتساب “المضافة” من دون سند قانوني

المحل زاد السعر 
من دون سند 

قانوني

الحجز جاء بناًء 
على رصد لشكوى 

إحدى المواطنات



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل
)CR2018 -185099( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل
)CR2019 -3116( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: يوسف ابراهيم احمد موسى

االسم التجاري الحالي: مخبز مشهور

االسم التجاري الجديد: مشهور لمنتجات المخابز

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: بابر علي محمد جميل نواب دين جمال

االسم التجاري الحالي: مجوهرات بابر جولد

االسم التجاري: بابر جولد لتصميم المجوهرات

قيد رقم: 119640-1قيد رقم: 2-76089

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة الكترونيات األسعد ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-65452

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شركة ريال باور ألنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال - تضامن ألصحابها 

نعيمة نصر معيوف وشريكتها
سجل تجاري رقم 117675

إعالن بحل وتصفية شركة
ألتيمت للمقاوالت والخدمات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 111525

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة المدينة الخليجية للمقاوالت والعقارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 80562
بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة الكترونيات األس���عد ذ.م.م المس���جلة بموجب 

القيد رقم 65452-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/
 ROKKAR KURUDIPRAM VEETTIL مصفيا 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:

)+973(33332017
support@dtconsultancy.net

بناء على قرار الشركاء في شركة شركة ريال باور ألنشطة خدمات الدعم األخرى 
لألعم���ال - تضام���ن ألصحابها نعيم���ة نصر معيوف وش���ريكتها المس���جلة بموجب 

القيد رقم 117675، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/
 نعيمة نصر عبدهللا معيوف 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:

نعيمة نصر عبدهللا معيوف
)+973(39206418

بناء على قرار الشركاء في ألتيمت للمقاوالت والخدمات ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 111525، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/

 عبدالعلي عبدالنبي جعفر شمس مصفيا 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:

عبدالعلي عبدالنبي جعفر شمس
)+973(37776532

zainab@reliancebahrain.com

بناء على قرار الشركاء في شركة المدينة الخليجية للمقاوالت والعقارات ذ.م.م
 المسجلة بموجب القيد رقم 80562، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/

 السيدعبدهللا محسن علوي العلوي مصفيا 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:

السيدعبدهللا محسن علوي العلوي
)+973(39988130

hr@cityglssbh.com

القيد: 119886  -  تاريخ: 9/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة االمريكية الروسية العالمية لمقاوالت البناء ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة اصح���اب ش���ركة  االميركي���ة الروس���ية العالمي���ة لمق���اوالت البن���اء ذ.م.م ، 
المس���جلة بموجب القيد رقم 119886، طالبين تغيير االس���م التجاري من  ش���ركة  
االمريكي���ة الروس���ية العالمي���ة لمق���اوالت البن���اء ذ.م.م إل���ى ل ش���ركة  االمريكي���ة 

الروسية العالمية لتطوير المدن ذ.م.م
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل  

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة الشخص الواحد

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���يدة/ صديقة حبيب محمد عبدالكريم المالك ل� مؤسسة طيبة 
الصناعي���ة لتعبئة األحبار )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموجب القيد 
رقم 73091-2 يطلب تحويل المؤسس���ة المذكورة الى شركة الشخص 

الواحد، برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني لتصبح مملوكة لها

القيد: 122903-1 التاريخ :2018/12/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )181201( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها مالك ش���ركة زينيرفا لألزياء ش.ش.و لماكتها نوال مش���رط 
122903-1 طالب���ا تحوي���ل الش���كل  والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 
القانوني للش���ركة المذكورة الى ش���ركة تضامن برأسمال وقدره 1٫000 

الف دينار بين كل من:
1- حسن بن صالح بن حسن بالحارث

2- نوال مشرط

9/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل

)CR2019 -3595( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى 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.
رقم السجل : 48991-10

اسم التاجر: حسن محمد حسن احمد
االسم التجاري الحالي: ميراكل لتقنية المعلومات
االسم التجاري المطلوب: ميراكل للتجارة العامة

النشطة التجارية المطلوبة: تجارة عامة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )171278( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركةال اند اس هيلثي كوكوير ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة 
/ لين���دا نيامب���وك مايوي���و LYNDA NYAMBOKE MAYOYO باعتباره���ا المصف���ي 
القانوني لش���ركةال اند اس هيلثي كوكوير ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مسئولية 
مح���دودة بموجب القي���د رقم 112752، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة 
تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

8/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

) CR2019 -2834( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

المعل���ن  الس���يد  إلين���ا  تق���دم 
أدن���اه: ورثة المرحوم/ محمود 

يوسف محمد الشيخ 
بطلب تحويل المحل التجاري 
عدن���ان  الس���يد/  إل���ى  التال���ي: 
محمود يوسف سليمان الشيخ

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض 
اإلدارة  إل���ى  التق���دم  قانون���ي 
خ���الل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ اإلع���الن بكت���اب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 4-618

االسم التجاري: صياغة محمود الشيخ يوسف

نوع النشاط: صنع المجوهرات والحلي واألصناف المتصلة

العنوان: محل:1957أ - طريق: 133 - المنامة: 301

رقم القيد: 7-618

االسم التجاري: مؤسسة شمس الخليج

نوع النشاط: تشييد المباني

العنوان: محل:129 - طريق: 1110 - المنامة: 311
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التحقيق بزيارة وفود 
عراقية إلى إسرائيل

وجه رئيس البرلمان العراقي محمد 
الحلبوسي بتشكيل لجنة للتحقيق بمزاعم 

زيارة وفود عراقية إلى إسرائيل.
وقال مصدر برلماني عراقي امس 

الخميس إن “رئيس مجلس النواب محمد 
الحلبوسي أوعز بتشكيل لجنة من األمن 

والدفاع والعالقات الخارجية النيابية 
للتحقيق بمزاعم زيارة وفود عراقية إلى 

إسرائيل”.
وأعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية 

مطلع األسبوع الحالي أن 3 وفود عراقية 
تضم ممثلي أحزاب وشخصيات زارتها 

العام الماضي.
وذكرت الخارجية اإلسرائيلية في بيان أن 
الوفود العراقية الثالثة ضمت 15 شخصا.

أكد من القاهرة عمل بالده على إقامة تحالف إستراتيجي في الشرق األوسط

بومبو يدعو إلى مواجهة إيران

دعا وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 
أمــس الخميــس مــن القاهــرة دول الشــرق 
األوســط إلــى “إنهــاء الخصومــات القديمة” 
والتحالــف فــي مواجهــة إيــران، فــي ثالــث 
محطة من جولته في الشرق األوسط التي 

ستقوده أيضا إلى الخليج.
وقــال بومبيــو إن االنســحاب األميركــي من 
ســوريا ســيتم، مؤكدا أن واشــنطن ســتعمل 
بـــ “الدبلوماســية” علــى “طــرد آخــر جنــدي 

إيراني” من هذا البلد.
وفــي خطــاب ألقاه فــي الجامعــة األميركية 
عــرض  خاللــه  وحــاول  القاهــرة  فــي 
دونالــد  للرئيــس  متماســكة  اســتراتيجية 
ترامــب فــي الشــرق األوســط، قــال بومبيــو 
متوجهــا إلــى دول الشــرق األوســط “حــان 
الوقت إلنهــاء الخصومات القديمة”، مؤكدا 
تحالــف  إقامــة  علــى  “تعمــل  واشــطن  أن 
إســتراتيجي في الشــرق األوســط لمواجهة 

أهم األخطار في المنطقة”.
“دول  ســيضم  التحالــف  هــذا  أن  وأوضــح 
إلــى  إضافــة  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 

األردن ومصر”.
مــن جهــة ثانيــة، تعهــد بومبيو بــأن تواصل 
واشــنطن العمــل على أن “تحتفظ إســرائيل 
مــن  تمكنهــا  التــي  العســكرية”  بالقــدرات 
المغامــرة  نزعــة  ضــد  نفســها  عــن  “الدفــاع 

العدوانية للنظام اإليراني”.
وكان دونالــد ترامــب حدد خــالل زيارة إلى 
الريــاض، كانــت األولــى التــي يقوم بهــا إلى 
الخــارج بعــد توليــه الرئاســة مطلــع 2017، 
خًطا رئيســا لسياســته في الشــرق األوســط 
وهــو توحيد حلفاء الواليــات المتحدة ضد 
إيــران، إضافة إلى مكافحة تنظيم “داعش” 

في العراق وسوريا.

ال تناقض 

وفــي مؤتمــر صحافــي مــع نظيــره المصري 
ســامح شــكري صباح الخميس، أكد بومبيو 
أن “قرار الرئيس ترامب بســحب قواتنا من 

سوريا اُتخذ وسنقوم بذلك”.
ونفــى وجــود تناقــض بيــن إعــالن ترامــب 
االنســحاب من ســوريا وبين الشــروط التي 

ذكرها في ما بعد مسؤولون أميركيون كبار 
مــن بينهــم مستشــار البيــت األبيــض لألمــن 

القومي جون بولتون.
وقــال ردا علــى ســؤال بهــذا الصــدد إنــه ال 
يوجــد تناقــض، مشــددا علــى أن “هــذا مــن 
فعــل اإلعــالم”. وفــي خطابــه فــي الجامعــة 
بــالده  أن  بومبيــو  أوضــح  األميركيــة 
ســتواصل العمــل من خــالل “الدبلوماســية” 
مــع حلفائهــا؛ مــن أجــل “طــرد آخــر جنــدي 
انســحاب  بعــد  ســوريا حتــى  مــن  إيرانــي” 
أن  وبعــد  البــالد.  مــن  األميركييــن  الجنــود 
أعلــن ترامــب عــن انســحاب كامــل وفــوري 
مــن ســوريا، أعلنــت اإلدارة األميركيــة على 
األبيــض  البيــت  ومستشــار  بومبيــو  لســان 
لألمــن القومــي جــون بولتــون شــروطا لهذا 
االنســحاب من شــأنها أن ترجئ االنســحاب 
الوزيــر  وشــدد  مســمى.  غيــر  أجــل  إلــى 
األميركي على أن “التزامنا باســتمرار العمل 
على منع عودة ظهور داعش حقيقي وكبير 
وســنواصل العمل به. ببساطة سنقوم بذلك 
فــي مــكان محــدد وهــو  بطريقــة مختلفــة 

ســوريا”، حيــث تتدخــل الواليــات المتحــدة 
عســكريا منــذ العام 2014 فــي إطار تحالف 

مناهض للجهاديين.

قوة من أجل الخير

ويلخــص عنــوان خطــاب بومبيــو الرســالة 
التــي أراد توجيههــا “قــوة مــن أجــل الخيــر: 

أميركا تسترد قوتها في الشرق األوسط”.

وقال في بداية خطابه “في 24 شهرا  «
بالكاد، أعادت الواليات المتحدة، تحت 

رئاسة ترامب، تأكيد دورها التقليدي 
كقوة من أجل الخير في هذه المنطقة”. 

وشدد بومبيو كذلك في خطابه على 
أن “أمم الشرق األوسط لن تعرف أبًدا 

أمًنا واستقراًرا اقتصادًيا إذا استمر 
النظام الثوري اإليراني على الطريق 

التي يسلكها حاليا”. ومن أجل تحقيق 
ذلك، يعتمد بومبيو على الحلفاء 

األقرب للواليات المتحدة، فبعد األردن 
والعراق، جاء إلى القاهرة حيث التقى 

صباحا الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

القاهرة ـ أ ف ب

بغداد ـ السومرية نيوز

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ونظيره المصري سامح شكري

باريس - أ ف بواشنطن - أ بأنقرة - أ ف ب

حــذر وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود تشــاوش أوغلــو، أمــس الخميــس، من أن 
أنقرة ستشن هجوًما في شمال سوريا إذا تأخر االنسحاب األميركي.

مقابلــة  فــي  أوغلــو  تشــاوش  وقــال 
تأخــر  “إذا  فــي”:  تــي  “إن  شــبكة  مــع 
االنســحاب مع أعذار سخيفة ال تعكس 
ســيقتلون  األتــراك  أن  مثــل  الواقــع 
عمليــة  شــن  قرارنــا  فســننفذ  األكــراد، 
فــي شــمال ســوريا”. ويلمــح بذلــك إلى 
مايــك  األميركــي  نظيــره  تصريحــات 
بومبيــو، الذي أكــد في الثالث من يناير 
أن واشنطن تريد التأكد من أن األتراك 
لــن يقومــوا بقتــل األكــراد فــي ســوريا 

وتتعلــق  أميركــي.  انســحاب  بعــد 
الخالفــات بين الدولتيــن بوحدات 
حماية الشعب الكردية، ففي حين 
أنقــرة قــوات “إرهابيــة”،  تعتبرهــا 

واشــنطن  عنهــا  تدافــع 
لدورهــا الكبيــر فــي قتــال 

تنظيم “داعش”.

ورفــض الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
الموقــف  الثالثــاء  بشــدة  أردوغــان، 
األميركــي الداعــي إلــى ضمــان حمايــة 
القوات الكردية في شــمال سوريا لدى 
انســحاب القــوات األميركيــة. وأضاف 
تشــاوش أوغلــو أن “تركيــا ســتحارب 
وحدات حماية الشعب سواء انسحبت 

الواليات المتحدة أو لم تنسحب”.

من جهة أخرى، أعلن أن تركيا  «
قد تشتري صواريخ باتريوت من 

أميركا في المستقبل إذا كانت 
الشروط مناسبة، لكن ذلك 

سيكون مستحياًل إذا أجبرت 
واشنطن أنقرة على التخلي 
عن شراء منظومة إس 
400 التي اتفقت على 

شرائها من روسيا.

لــم يســتبعد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، أمــس الخميــس، فــرض حالــة 
الطــوارئ عنــد حــدود الواليــات المتحــدة مع المكســيك، على خلفيــة ما وصفه 

بأنه “أزمة أمنية خطيرة” هناك.

فــي  ينظــر  إنــه  األميركــي  الرئيــس  قــال 
إمــكان فــرض حالــة الطوارئ فــي المنطقة 
الحدوديــة، على خلفية الجدال الدائر بينه 
وبيــن الديمقراطييــن في الكونغــرس بهذا 
الشــأن، مضيفــا “إذا لــم يكن لدينــا جدار أو 
حاجز قوي وفعال، فنحن سنواجه تهريب 
علــى  “أنــا،  وأضــاف  والمخــدرات”.  البشــر 
خــالف الديمقراطييــن، أفكــر فــي مشــكلة 
الجرائــم والعصابــات اإلجراميــة التي تعبر 

األميركــي  الرئيــس  وتابــع  الحــدود”. 
“لــدي كامــل الصالحيــات لفــرض 
حالــة الطوارئ، وهــو ما لم أفعله 
بعــد، لكــن بإمكاني ذلــك. وإن لم 
يكن هناك تقدم )في المفاوضات 

مــع الديمقراطيين(، فمن المرجح 
بــل  صالحياتــي.  أســتخدم  أن 

ســأفعل ذلك بالتأكيــد، ففي غياب االتفاق، 
سأســتغرب مــن نفســي عــدم فــرض حالــة 
الطــوارئ”. يذكــر أن بإمــكان ترامــب، فــي 
حــال فــرض حالــة الطــوارئ علــى الحــدود 
مــع المكســيك، أن يمــّول بنــاء الجــدار مــن 
المــوارد المخصصــة مــن قبــل الكونغــرس 
لمعالجــة حــاالت الطــوارئ. لكــن ليــس مــن 
حــال  فــي  ترامــب،  يواجــه  أن  المســتبعد 
اتخاذه هذا القرار، مشكالت قانونية عدة.

وتوقف عمل اإلدارة  «
األميركية جزئيا، منذ يوم 

22 ديسمبر؛ بسبب الخالف 
الذي نشب بين ترامب 

والكونغرس حول مسألة 
تمويل بناء جدار فاصل على 

حدود البالد مع المكسيك.

قــال وزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان إيــف لودريــان، أمــس الخميــس إن فرنســا 
ستنسحب عسكرًيا من سوريا عندما يتم التوصل إلى “حل سياسي” في هذا البلد.

“ســينيوز”  لقنــاة  لودريــان  وأكــد 
الفرنسية “نحن موجودون في العراق، 
وموجودون بشكل متواضع في سوريا 
إلــى جانب األميركييــن”. ونادًرا ما يتم 
الفرنســية  للقــوات  بوجــود  االعتــراف 
الخاصة في ســوريا من قبل الســلطات 
الفرنســية. وتابــع “بالتأكيــد عندمــا يتم 
التوصل إلى حل سياســي سننسحب”. 
وتنشــر باريــس 1200 جنــدي في إطار 
اإلرهــاب  لمكافحــة  الدولــي  التحالــف 

وذلــك عبر عمليــات جوية والمدفعية 
ســوريا  فــي  الخاصــة  والقــوات 

للجيــش  تدريبيــة  ودورات 
الحكومــة  وتــرى  العراقــي. 

الفرنســية مع ذلك أنه من 
الصعب القضاء كلًيا على 
علــى  “داعــش”  تنظيــم 

األرض بدون دعم الواليات المتحدة.
كذلــك، أكــد وزيــر الخارجية الفرنســي، 
أمــس الخميــس، ضــرورة ضمــان “أمــن 
حلفائنــا،  أفضــل  )الســوريين(،  األكــراد 
على المســتوى الدولي” في مكافحتهم 
لـ”داعش” والذين ســيصبحون مهددين 
االنســحاب  حــال  فــي  مباشــر  بشــكل 
األميركــي. وتخشــى فرنســا مــن عودة 
خصوًصــا  األوروبييــن  المتطرفيــن 
قبــل  مــن  المحتجزيــن  الفرنســيين، 
األكــراد شــمال شــرقي ســوريا، إلى 
تتــم  فــي أن  بالدهــم، وترغــب 

محاكمتهم على الفور.

وأكد أكراد سوريا عدم  «
قدرتهم ضمان احتجاز هؤالء 
المتطرفين ومحاكمتهم في 
حال تعرضوا لهجوم تركي. 

شروط فرنسية لالنسحاب من سورياترامب ال يستبعد فرض حالة الطوارئتركيا تهدد بهجوم شمال سوريا

11 يناير 2019 الجمعة
5 جمادى األولى 1440
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غزة ـ رويترز

القاهرة ـ آر تي

قــال مســؤولون فلســطينيون أمــس الخميــس إن زيارة كان مــن المقرر أن 
يقــوم بهــا زعيــم حركة المقاومــة اإلســامية )حماس( إلى موســكو ُألغيت 
وســط مشــاحنات جديــدة بيــن الحركــة التــي تســيطر علــى قطــاع غــزة 

والسلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية.

المســؤول  مــرزوق  أبــو  موســى  وقــال 
الكبيــر فــي حركة حمــاس علــى “تويتر” 
إن االجتمــاع المقــرر يــوم 15 ينايــر بين 
إســماعيل هنيــة زعيــم حمــاس ووزيــر 
الفــروف  ســيرجي  الروســي  الخارجيــة 

وزيــر  النشــغال  أخــر  ”لوقــت  تأجــل 
الخارجيــة مــع حرصهــم علــى إتمامهــا“. 
ولــم يتحدد موعــد آخر للزيــارة. وكانت 
وكالة إنترفاكس الروســية أول من نشــر 

نبأ إلغاء الزيارة في وقت سابق.

قضــت محكمــة النقــض المصريــة، أمــس الخميــس، بتأييــد إدراج طــارق الزمــر 
الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية، و318 متهما آخرين، على قوائم اإلرهاب.

وبموجــب حكــم النقــض فــي القضيــة 
المعروفة إعالميا باســم “والية ســيناء 
المقــدم  الطعــن  رفضهــا  بعــد  الثانيــة”، 
الجنايــات  محكمــة  قــرار  علــى  منهــم 
نهائيــا  المتهميــن  إدراج  قــرار  يصبــح 
وال يجــوز الطعــن عليــه أمــام أي جهــة 

قضائية أخرى.

كمــا يواجــه الزمــر اإلدراج علــى قائمــة 
اتهامــه  خلفيــة  علــى  أخــرى،  إرهابيــة 
و159 متهمــا آخرين، من بينهم قياديو 
الجماعة اإلســالمية وحزبها السياسي، 
وعاصــم  اإلســالمبولي،  محمــد 
عبدالماجــد، وعصــام ديــاب، ومجــدي 

حسين، في قضايا أخرى.

إلغاء زيارة زعيم حماس إلى موسكو

مدبر اغتيال السادات بالئحة اإلرهاب

الخرطوم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

كشفت وكالة السودان لألنباء عن أن 3 أشخاص قتلوا خال “أحداث شغب” في مدينة أم درمان، وذلك بعد ساعات على خطاب 
للرئيس السوداني، عمر البشير، اتهم فيه جهات خارجية بالتآمر على باده التي تشهد أزمة اقتصادية.

وقالــت الوكالــة “شــهدت مدينــة أم درمان 
يوم األربعاء أحداث شغب وتجمعات غير 
مشــروعة متفرقــة تعاملت معها الشــرطة 
واألجهــزة األمنيــة بموجــب القانــون وتــم 
تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع”.
ونقلــت عــن الناطق الرســمي باســم قوات 
الشــرطة، اللــواء هاشــم علــي عبدالرحيم، 
قوله إن الشرطة “تلقت الحقا بالغات عن 
بعــض اإلصابــات، و3 حــاالت وفــاة جــاري 

التحري في شأنها تحت إشراف النيابة”.
وتســببت األزمة االقتصادية التي يمر بها 
الســودان في اندالع احتجاجات واســعة، 
انطلقــت فــي 19 مــن الشــهر الماضــي فــي 
مطالبــة  البــالد،  شــمالي  عطبــرة  مدينــة 
بعدهــا،  وامتــدت،  اإلصــالح.  بضــرورة 
االحتجاجات إلى مدن ســودانية عدة من 

بينهــا العاصمــة الخرطــوم، حيــث وقعــت 
صدامــات بيــن قــوات األمــن ومحتجيــن، 
أســفرت عــن ســقوط قتلى وجرحــى. هذا 

وأعلنــت الســلطات الســودانية، فــي وقت 
ســابق، توقيــف 816 شــخصا خــالل 381 

تظاهرة حصلت في مدن السودان.

قالت مصادر ميدانية إن ميليشيات الحوثي اإليرانية استهدفت، بطائرة من دون طيار، أمس الخميس، عرضا عسكريا للجيش اليمني 
في قاعدة بمحافظة لحج، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضافــت المصادر أن الطائرة اســتهدفت 
قاعــدة  فــي  يقــام  كان  عســكريا  “عرضــا 
المعســكر التدريبــي بالعنــد فــي محافظــة 
القيــادات  لحــج بحضــور عــدد كبيــر مــن 

العسكرية والمحلية”.
وأصيــب في التفجير رئيس هيئة األركان 
النخعــي،  عبــدهللا  الركــن  اللــواء  اليمنــي 
التركــي،  عبــدهللا  أحمــد  لحــج  ومحافــظ 
والعميــد الركــن ثابت جــواس، إضافة إلى 
الناطــق باســم المنطقة العســكرية الرابعة 

محمد النقيب، فيما قتل 6 جنود.
اإليرانيــة  الحوثــي  ميليشــيات  وأعلنــت 

مسؤوليتها عن الهجوم.
مــن  القعيطــي،  نبيــل  الصحافــي  وقــال 
داخــل قاعــدة العنــد العســكرية، إن طائرة 
مــن دون طيــار ظهرت فــوق المنصة التي 

كان يجلــس عليهــا ضباط كبــار وانفجرت 
الطائــرة  أن  القعيطــي،  وأوضــح  فوقهــا. 
انفجرت على مســافة 300 متر تقريبا من 
مــكان العــرض العســكري، وأن الوقت بين 
ســماع صوتهــا وانفجارهــا لــم يتجــاوز 7 

ثــوان. وأشــار إلى أن الطائرة كانت تســير 
علــى ارتفــاع منخفض، وهو مــا حال على 
مــا يبــدو من إمــكان رصدها مــن مضادات 
الطائــرات التــي تنتشــر فوق الجبــال التي 

تحيط بالقاعدة العسكرية.

أشخاص يشاركون باحتجاجات في أم درمان بالسودان األربعاء

الهجوم استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند الجوية.

توقيــف 816 شــخصا خــالل 381 تظاهرة في مــدن عدة مقتــل 6 عناصر مــن الجيش اليمني في اعتــداء بـ “درون”

3 قتلى بـ “أحداث شغب” في أم درمان هجوم حوثي يستهدف عرضا عسكريا



سيول ـ أ ف ب

رأت ســيول أن زيارة الزعيم الكوري الشــمالي إلى الصين التي عبرت عن دعمها 
لمفاوضاته مع الواليات المتحدة، تشكل مؤشرا إلى أن قمة ثانية تبدو “وشيكة” 

بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب.

واختتــم الزعيم الكوري الشــمالي أمس 
الخميــس زيارًة مفاجئــة للصين الداعم 
األساس له دبلوماسًيا واقتصادًيا، التي 
خصصــت لــه اســتقباًل حافــًا في قصر 

الشعب في بكين.
وقــال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي 
إن، إن هــذه الزيارة الرابعة قي أقل من 
عــام هــي مؤشــر إلــى أن قمــة جديــدة 
تلــك  بعــد  األميركــي  الرئيــس  مــع  لــه 
التــي عقــدت فــي يونيــو الماضــي تبدو 
“وشــيكة”. ووصل رجل كوريا الشمالية 
الصيــن بقطــار كمــا جــرت  إلــى  القــوي 

العــادة. وأّكــد أن باده “ســتبذل جهوًدا 
مــن أجــل أن تحّقــق القّمــة الثانيــة بيــن 
جمهوريــة كوريا الشــعبية الديمقراطية 
تلقــى  نتائــج  األميركييــن  والقــادة 
ترحيــب المجتمــع الدولــي”، وفــق بيان 
لوكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا(.

من جهته، دعا الرئيس الصيني  «

الطرفين إلى أن يلتقيا “في منتصف 

الطريق”، مشدًدا على أن شبه الجزيرة 

الكورية “أمام فرصة تاريخية”؛ من أجل 

تحقيق تسوية سياسية لقضيتها.

كركوك ـ أ ف ب

أمهلــت قيــادة مكافحــة اإلرهــاب العراقية االتحــاد الوطني الكردســتاني حتى 
منتصــف اليــوم الجمعــة؛ إلنزال علم إقليم كردســتان من مقــره في كركوك بعد 

توتر بدأ منذ 3 أيام في المدينة على خلفية رفع أعالم كردستان.

وكان عناصــر مــن الحزب الــذي ينتمي 
إليــه رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح 
فــوق  كردســتان  أعــام  رفعــوا  قــد 
عــدد مــن المقــرات فــي المدينــة التــي 
اســتعادت بغــداد إدارتها قبــل أكثر من 
عــام إثــر توتــرات نتجــت عــن تنظيــم 
األكــراد اســتفتاء علــى اســتقالهم لــم 
تعتــرف بــه بغــداد. واحتفــل عــدد مــن 
بعــد رفــع  النشــطاء والســكان األكــراد 
األعــام، مــا اعتبــره العــرب والتركمان 
تدخــل  اســتدعى  اســتفزازيا  تصرفــا 
قــوات مكافحــة اإلرهــاب التــي تتولى 

مسؤولية األمن في كركوك.
ووصــل قائــد جهــاز مكافحــة اإلرهــاب 
إلــى  الســاعدي  عبدالوهــاب  الفريــق 

المدينة أمس الخميس. 
وكان فــوج من جهاز مكافحة اإلرهاب 
إلــى  وصلــت  أخــرى  أمنيــة  وأجهــزة 
فــي  الوضــع  لضبــط  أمــس  المدينــة 

كركوك إثر ازدياد التوتر.

وعادت هذه المدينة المتنوعة األعراق  «
والتي يطالب الكرد بضمها إلى إقليم 

كردستان، إلى سلطة بغداد بعد 3 
سنوات من سيطرة البشمركة عليها.

برلين ـ د ب أ

تســبب إضــراب موظفــي األمــن في 3 مطــارات ألمانيــة، أمس الخميــس، بإلغاء 
640 رحلة تقريبا، وبالتالي عرقلة سفر نحو 100 ألف شخص.

أكثــر  الملغــاة  الرحــات  عــدد  وبلــغ 
فــي دوســلدورف  المقــررة  نصــف  مــن 
وكولونيــا -بــون وشــتوتغارت، ووصــل 
عددهــا 1050 رحلــة، وفــق مــا ذكــرت 

وكالة “فرانس برس”.
أكبــر  ثالــث  وأكــد مطــار دوســلدورف، 
المطــارات فــي ألمانيــا، فــي بيــان إلغاء 
مقــررة  مغــادرة  رحلــة   580 مــن   370

الخميس.
إن  األلمانيــة  األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
اإلضــراب المقرر أن يســتمر مــن الثالثة 
صباحــا لغاية منتصــف الليل بالتوقيت 
المحلــي قــد يؤثــر علــى نحــو 100 ألف 

مسافر.
وفــي مطــار كولونيا - بــون، إذ تم إلغاء 
قالــت  رحلــة،   200 حوالــي  مــن   131
النقابــة “فيــردي”: “إن إضــراب موظفي 

األمن يؤخر أيضا نقل الشحن”.

وتطالب النقابة التي تمثل 23 ألف  «
موظف أمن في المطارات في 

أنحاء ألمانيا، برفع األجور إلى 20 
يورو )23.08 دوالر( بالساعة مقارنة 
بـ17 يورو حاليا، أو ما معدله 18 % 
تقريبا، إال أن االتحاد أرباب العمل 

“بي دي ال إس” عرض زيادة تتراوح 
بين 2 و8 % فقط.

مناورات مكثفة بشأن 
قمة “ترامب وكيم”

رفع أعالم كردية في 
كركوك يثير توترا

إضراب يشل مطارات 
ألمانية

تريزا ماي: لن يكون هناك اتفاق جديد لـ “بريكسيت”

نســتعرض أهــم مــا ينشــر فــي 
العربيــة  والمواقــع  الصحــف 
العالمية. مقال اليوم من وكالة:

أكدت حكومة رئيســة الوزراء البريطانية أنها لن تتفاوض على أي اتفاق جديد للخروج من 
التحــاد األوروبــي، محــذرة نــواب البرلمان من أن التفكير في أن بإمــكان الحكومة التفاوض 
علــى اتفــاق جديــد للخــروج، إذا رفضــوا اتفاقــا تفاوضــت عليــه مــاي فــي تصويت األســبوع 
المقبل، مجرد وهم. ويكتنف الغموض مصير خروج بريطانيا من التكتل األوروبي، وتتراوح 
الخيــارات مــن خــروج غير منظم إلى إجراء اســتفتاء آخر، إذ مــن المتوقع أن يرفض النواب 

اتفاقا أبرمته ماي مع التحاد في نوفمبر سيجري التصويت عليه يوم 15 يناير.
وألغت ماي تصويتا كان مقررا الشهر الماضي، وأقرت بأن البرلمان كان سيرفضه. واستأنف 

النواب، مناقشة التفاق قبيل التصويت األسبوع المقبل.
ومن المقرر أن تترك بريطانيا التحاد األوروبي يوم 29 مارس.

وقــال ديفيــد ليدينغتــون وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء “ل أعتقد أن الــرأي العــام البريطاني 
يتقبل أوهاما عن اتفاقات بديلة سحرية ستخرج بصورة ما من خزانة في بروكسل”.

واستبعدت ماي مرارا تأجيل الخروج، لكنها حذرت كذلك النواب من أنهم إذا رفضوا التفاق 
ستخرج عملية النسحاب عن مساره، أو ستضطر بريطانيا للخروج من التكتل دون اتفاق.

برلينبغدادسيول

طالــب الرئيــس اإليرانــي الســابق أحمــدي نجاد، أمــس الخميس، الســلطات اإليرانية بمنحــه تصريًحا إلقامة تجمــع احتجاجي. 
وقــال نجــاد فــي بيــان لــه علــى قناته فــي تطبيق “تلغــرام”، موجهــا حديثه لوزيــر الداخليــة عبدالرضــا رحماني فضلــي “إن عدم 

الموافقة على إصدار تصريح بالتظاهر يعتبر جريمة تؤدي إلى فصل وزير الداخلية ومقاضاته”.

ولــم ينــس نجــاد أن يشــير إلــى طلباتــه 
علــى  للحصــول  قدمهــا  التــي  الســابقة 
ملمحــا  مظاهــرات،  بتنظيــم  تصريــح 
إلــى أن الحجــج التــي قدمتهــا الحكومــة 
للرفض في المرات السابقة كانت حجًجا 

واهية ول تستند إلى قانون.
الداخليــة  وزارة  مســؤولي  وكعــادة 
الداخليــة  نائــب وزارة  اإليرانيــة، صــرح 
نــوري،  مــا  أحمــد  السياســية  للشــؤون 
بــأن طلــب أحمــدي نجــاد “إذا وصــل إلى 

الوزارة فسوف يتم النظر فيه”.
يذكــر أن محافظ مدينة طهران العاصمة 
كان قد رفض في وقت سابق طلًبا تقدم 
بــه محمــود أحمــدي نجاد بتنظيــم تجمع 

احتجاجــي، ورفــض هــذا الطلــب وقتهــا؛ 
بســبب عدم توافر الشــروط الازمة بناء 

على المادة 13 من قانون األحزاب.
وذكــر موقع “دولت بهــار”، التابع ألحمدي 
نجــاد، وقتهــا أن الهــدف مــن التجمع كان 
اإلدارة  ســوء وضعــف  “الحتجــاج ضــد 
القــرارات  فــي  المتكــررة  واألخطــاء 

األساسية للباد”.
ويــرى مراقبــون أن إصــرار أحمــدي نجاد 
علــى تقديــم طلبــات للتظاهــر كل فتــرة، 
محاولــة  بقصــد  وليــس  شــفافا،  ليــس 
التعبيــر الحــر عــن الــرأي، بقدر مــا يهدف 
إلى الضغط المســتمر على حكومة حسن 
روحانــي التــي دأبــت علــى اتهــام فتــرة 

حكــم نجــاد بأنــه عصــر مظلــم لــم يكــن 
متاحــا فيــه الســماح للمواطنيــن بالتعبير 
عــن آرائهم، وأنه اتســم بالقمــع والتقييد، 
وكأن نجــاد هنــا يريــد أن يقول، بحســب 
مراقبيــن، إن عصــر روحانــي هــو اآلخــر 
عصــر ل يفتــح المجــال العــام ول يســمح 

لإليرانيين بالتعبير الحر عن آرائهم.
مــن جهــة ثانيــة، يــرى محللــون أن نجــاد 
يريــد تأكيــد وجوده الفاعل مــن آن آلخر 
هــو  اإليرانيــة  السياســية  الســاحة  فــي 
ومــن يوالونــه، وأن المطالبات المســتمرة 
بالترخيــص بالتظاهــر إشــارة ضمنية إلى 
أنــه هــو ومناصــروه كثيــرون لدرجــة أن 

النظام يخشى السماح لهم بمظاهرة.

طهران ـ وكاالت

لندت ـ رويترز

نجاد يطالب بمظاهرات معارضة للحكومة
لالحتجــاج علــى ســوء وضعــف اإلدارة واألخطــاء المتكــررة فــي القــرارات األساســية

دبي ـ العربية نت

طهران - أ ب

قال الرئيس اإليراني حســن روحاني، أمس الخميس، إن بالده ســوف ترســل قريًبا 
قمريــن اصطناعييــن إلــى مــدار كوكب األرض باســتخدام صواريــخ إيرانية الصنع. 

وقال روحاني إن اإلطالق سوف يحدث “قريًبا في األسابيع المقبلة”.

وعــادة ما تعــرض إيران إنجازات في 
برنامجهــا الفضائي فــي فبراير خال 
ذكرى ثورتها اإلسامية العام 1979.

اصطناعيــة  أقمــارا  إيــران  وأرســلت 
عــدة قصيــرة العمر إلى المــدار خال 
 2013 العــام  وفــي  الماضــي،  العقــد 

أطلقت قرًدا في الفضاء.
المتحــدة  الوليــات  وتخشــى   
نفــس  اســتخدام  مــن  وحلفاؤهــا 
تكنولوجيــا إطاق األقمــار الصناعية 
المــدى.  بعيــدة  صواريــخ  لتطويــر 
وذكــرت الوليــات المتحدة أن خطط 
إيــران إلرســال األقمــار الصناعية إلى 
المــدار تظهــر تحديهــا لقــرار مجلــس 
الــذي  المتحــدة  لألمــم  التابــع  األمــن 
بــأي  القيــام  عــدم  إلــى  إيــران  يدعــو 
نشــاط يتعلق بالصواريخ الباليســتية 

القادرة على حمل أسلحة نووية.
عمليــات  أن  علــى  إيــران  وتصــر   
اإلطاق ل تنتهك قرار مجلس األمن.

روحاني: سنرسل صواريخ إيرانية 
تحمل أقمارا اصطناعية للمدار

تضاربت األنباء في الساعات الماضية عن إعالن إيراني وشيك بالخروج من االتفاق 
النووي رافقتها شائعات بشأن استقالة وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
من منصبه. ونقلت صحيفة “مســتقل” اإليرانية، أمس الخميس، عما وصفته بمصدر 
مطلــع فــي المجلــس األعلى لألمن القومي اإليراني عن احتمال انســحاب طهران من 
االتفــاق النــووي المبــرم العام 2015 بين القوى الكبرى الســت )1+5( والذي انســحبت 

منه أميركا في مايو الماضي.

وذكرت الصحيفة أنه وفًقا لقرار المجلس 
األعلــى لألمــن القومــي ورأي القيادة، فإن 
جمهوريــة إيــران اإلســامية، فــي ضــوء 
عدم التزام الوليات المتحدة وانســحابها 
مــن التفاق وإعــادة العقوبــات األميركية 
ومعظم العقوبات الدولية، وكذلك بســبب 
والــدول  األوروبــي  التحــاد  وفــاء  عــدم 
هــذا  فــي  بتعهداتهــا  الخمــس  أوروبيــة 
التفــاق وقيامها بفرض عقوبــات واتخاذ 
إيــران  جمهوريــة  ضــد  عدائــي  ســلوك 
هــذا  مــن  الخــروج  فســيتم  اإلســامية، 
التفــاق مــن أجــل الحفاظ علــى المصالح 

الوطنية والمكاسب النووية.
وأضافــت الصحيفة أن “مســؤولية كيفية 
وتوقيــت اإلعــان عــن هــذا الخبــر منوط 
رئيــس  وشــخص  الدبلوماســي  بالجهــاز 

الجمهورية”.
كمــا نقلــت عــن المصــدر المطلــع قولــه إن 
الوكالــة الوطنيــة للطاقــة الذريــة تعهــدت 
بإعــادة اإلنجــازات النوويــة إلــى مرحلــة 
مــا قبل التفــاق ومتابعة برامــج التطوير 

والتقدم في هذا المجال.
هــذا بينمــا نقــل موقــع “انتخــاب” المقــرب 
مــن الحكومــة اإليرانيــة، صحــة اســتقالة 

ظريف وخروج إيران من التفاق.
ولــم يذكر الموقع مصــدر الخبر، وقال إنه 
وفقا لمتابعات “انتخاب” فإن هذه األخبار 
مجرد شــائعات ول أســاس لها من الصحة 
البــاد  فــي  البلبلــة  خلــق  إلــى  وتهــدف 

والضطــراب فــي ســوق العملــة الصعبــة 
والذهب.

ولــم يعلــق أي مصــدر رســمي لحــد اآلن 
علــى هذه األخبــار المتداولة عبر الصحف 

والمواقع اإليرانية وشبكات التواصل.

مفاوضات االتفاق النووي اإليراني )أرشيفية(

حسن روحاني

منصبه ــن  مـ ظـــريـــف  ــواد  ــ جـ مــحــمــد  ــة  ــال ــق ــت اس بـــشـــأن  شــائــعــات 

أنباء متضاربة عن خروج إيران من االتفاق النووي

محمود أحمدي نجاد
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رغم خسارة منتخبنا في 
كأس آسيا، إال أن فرصة 

التأهل قد تكون قائمة على حساب 
مباراتنا األخيرة ونتائج المباريات 

األخرى، ولكن يحتاج سكوب 
لتصحيح أوضاعه وأن يكون 

أكثر جرأة وشجاعة في مواجهة 
خصومه.

خسارة منتخبنا أمام تايلند 
مستحقة؛ وهذا يعود لضعف 

التشكيلة الفنية للمدرب 
سكوب الذي نزل بها وتأخره في 

التغييرات التي أجراها، فضال 
عن غياب االنضباط التكتيكي 
بأرضية الملعب، والتي جعلته 

يلعب 90 دقيقة من دون هوية.

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة اليد مساء اليوم )الجمعة( مشواره المونديالي في نهائيات 
كأس العالم السادسة والعشرين، والتي تستضيفها ألمانيا والدنمارك بمالقاة المنتخب 
اإلســباني فــي تمــام العاشــرة والنصــف مســاء بالتوقيــت المحلــي فــي مدينــة ميونيخ 

األلمانية، والتي تحتضن مباريات المجموعة الثانية بالبطولة.

وتمثل المشاركة المونديالية المقبلة الرابعة لمنتخبنا 
في تاريخه والتي بدأت في العام 2010 بالتأهل إلى 
مونديــال الســويد 2011، وفي العــام 2015 بالدوحة، 
فيمــا كانــت البطولة الســابقة لكأس العالم في فرنســا 

2017 األخيرة لمنتخبنا في مشاركاته العالمية.
وتعتبــر مباراة اليوم من المواجهات الصعبة لمنتخبنا 
فــي الــدور التمهيدي أمــام أحد المنتخبات المرشــحة 
فــي المنافســة على اللقب العالمــي، وفي ظل التاريخ 
الكبير لكرة اليد األسبانية، والتي تعتبر من المدارس 

البارزة على الساحة األوروبية والعالمية.
فــي المقابــل، يســعى األحمــر البحرينــي إلــى الظهــور 
المشــرف في هذه المواجهة وتقديم المستوى الالئق 

الــذي يتناســب مع إمكاناتــه الفنية في ظــل الخبرات 
الخارجيــة  المشــاركات  بعــد  لالعبيــن  التراكميــة 
المتكــررة طــوال الســنوات األخيــرة، والتــي أعطــت 
هــذه  مثــل  مــع  للتعامــل  المطلوبــة  الثقــة  الالعبيــن 

المباريات.
منتخبنــا الوطنــي وصل الى مدينــة ميونيخ األلمانية 
مســاء أمس )الخميس( قادما من النمسا بعد أن أنهى 
معسكره التدريبي ولعب فيه مباراتين أمام منتخبي 
النمســا واليونان، خســر في األولى، وفــاز في الثانية، 
وســبق للمنتخــب أن لعــب أربــع مباريــات وديــة أمــام 
منتخبــي مصــر وآيســلندا فــي الشــهر الماضــي ومــن 
أرون  للمنتخــب  اآليســلندي  المــدرب  وضــع  خاللهــا 

قائمة الالعبين المشــاركة في المونديال، والتي تضم 
18 العبا، وهم: حســين الصياد، حســن شــهاب، محمد 
ميــرزا، جاســم الســالطنة، علــي ميــرزا، مهــدي ســعد، 
محمد عبدالحسين، علي خميس، محمد حبيب، بالل 
بشــام، حســين الســماهيجي، محمد ميــرزا عبدالرضا، 
كميــل محفــوظ، حســن مــدن، أحمــد جــالل، عبــدهللا 
الزيمــور، حســين محفــوظ، والالعــب أحمــد حســين 

الــذي تــم اســتدعاؤه مؤخرا بعد إصابــة الالعبي علي 
عبدالقادر وعودته إلى البحرين.

تغيير نظام البطولة

وكان االتحاد الدولي لكرة اليد قد أجرى تغييرا على 
نظام بطوالت كأس العالم في هذه النسخة، اذ تصعد 

المنتخبــات الثــالث األولــى الــى الــدور الرئيــس ويتم 
توزيعهــا علــى مجموعتيــن بواقع ســت منتخبات في 
كل مجموعــة، فيمــا تلعــب المنتخبــات الحاصلة على 
المركــز الرابــع مــن كل مجموعــة علــى كأس رئيــس 
االتحــاد الدولــي )16-13(، فيمــا المنتخبــات الحاصلة 
علــى المركــز الخامس، فإنهــا تلعب المراكــز الترتيبية  
علــى  الحاصلــة  المنتخبــات  وتلعــب   )20  –  17( مــن 
المركز الســادس في مجموعتها المراكز الترتيبية من 

.)24 – 21(

 باقر: نسعى الى الظهور المشرف

أكــد مديــر منتخبنا الوطنــي لكرة اليد إســماعيل باقر 
علــى صعوبــة لقــاء اليــوم أمــام إســبانيا، وقــال إننــا 
ســنواجه منتخبا له سمعته الدولية وتاريخه الطويل 

فــي كــرة اليــد، ولكننــا ســنعمل علــى تحقيــق النتيجة 
اإليجابيــة بالنســبة إلــى المســتوى العــام أو النتيجــة 
فــي  منتخبنــا  جهوزيــة  الــى  باقــر  وأشــار  النهائيــة. 
خــوض المبــاراة األولــى، وقــال إن الفريــق وصــل إلى 
مرحلــة جيــدة بعــد المباريــات الوديــة التــي خاضهــا 
أمــام منتخبــات قويــة، مبديــا أملــه فــي أن يترجــم 
برنامــج اإلعداد بالصــورة المطلوبة في بطولة العالم. 
وعــن اإلصابــة المفاجئة التي تعــرض لها الالعب علي 
عبدالقــادر وأدت الــى خروجــه مــن القائمة، قــال باقر 
إن الالعب يعتبر من العناصر الرئيســة في المنتخب، 
وبالتالي ســيترك تأثيره في مركز الخط الخلفي، لكن 
الجهــاز الفنــي ســيعمل على ســد هــذا النقــص وإيجاد 
البــدالء المناســبين وثقتنــا كبيــرة في جميــع العناصر 

الموجودة في تأدية مهامها على أكمل وجه.

منتخبنا الوطني لكرة اليد 

إسماعيل باقر

تاريخه ــي  ف لمنتخبنا  ــة  ــع ــراب ال الــمــونــديــالــيــة  الــمــشــاركــة 

“أحمر اليد” يبدأ مشواره أمام إسبانيا

11 يناير 2019 الجمعة
5 جمادى األولى 1440
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تتجــه األنظــار مســاء اليوم الجمعة نحو صالة “زيــن” بمجمع صاالت أم الحصم، 
حيــث مبــاراة قطبــي كــرة الســلة البحرينيــة بيــن الغريميــن التقليدييــن المنامة 
واألهلــي، وذلــك عنــد الســاعة 7:45 مســاًء، ضمن ختام منافســات الجولــة الـ 13 
واألخيــرة مــن الدور التمهيــدي لدوري زين الدرجة األولى. ويســبق اللقاء مباراة 

ستجمع بين سترة والنجمة، عند الساعة 5:45 مساًء.

حسم الصدارة

يســعى حامــل اللقــب فريــق المنامــة لتأكيد 
خاليــا  ســجله  علــى  والمحافظــة  زعامتــه 
مــن الهزائــم فــي الــدور التمهيــدي وإنهائــه 
بالعالمــة الكاملــة. المنامــة المتوشــح بلقب 
الســالوي  الموســم  مطلــع  الســوبر  كأس 
الحالــي، قــّدم مســتويات فنيــة ثابتــة منــذ 

بداية الموسم وحتى الجولة األخيرة.

استعادة الهيبة

فــي المقابل، تحظى المبــاراة بأهمية كبيرة 

اســتعادة  فــي  يأمــل  الــذي  األهلــي  لفريــق 
هيبتــه أمــام غريمه التقليــدي فريق المنامة 
نتائــج  فــي  عليــه  يتفــوق  مــا  دائمــا  الــذي 

لقاءاتهما في المواسم األخيرة.
األهلي الســاعي الســتعادة أمجاده السابقة، 
سيفتقد في الكالسيكو اليوم أهم عنصرين 
فــي الفريــق، وهمــا حســين شــاكر وصبــاح 

حسين المنتقلين إلى المنامة والرفاع.

األولى للتايقر

وســتكون مبــاراة الليلــة هي األولــى لالعب 
فريــق المنامة حســين شــاكر “التايقــر” أمام 

فريقه السابق النادي األهلي.
شــاكر الــذي كان يعــّول عليــه األهلــي كثيرا 
فــي مثل هــذه اللقاءات لخبرته الكبيرة في 
موقــع قيــادة الفريــق، فإنه ســيواجه فريقه 
األم الليلــة ألول مــرة منــذ انتقالــه لتمثيــل 

سلة الزعيم مطلع الموسم الجاري.

ترتيب الفريقين

يحتــل المنامــة المركــز الثانــي علــى جدول 

الترتيــب العام للــدور التمهيــدي برصيد 20 
نقطــة بالعالمــة الكاملــة مــن 10 انتصــارات 
دون خســارة، فيمــا يحتــل األهلــي المركــز 
 8 مــن  جمعهــا  نقطــة،   18 برصيــد  الرابــع 
الرفــاع  أمــام  وخســارتين  انتصــارات، 

والمحرق.

استعداد جاد 

نتيجــة لقــاء اليــوم لــن تؤثــر علــى موقــع 

إذ  العــام،  الترتيــب  ســّلم  فــي  الفريقيــن 
ســتكون هــذه المبــاراة بمثابة االســتعداد 
الــذي ســينطلق  السداســي  للــدور  الجــاد 

اإلسبوع المقبل.
المنامــة ســيكون علــى موعــد الليلــة مــع 
حســم الصدارة بغض النظر عن النتيجة، 
فيمــا األهلــي، فقــد ضمــن الحصــول على 

المركز الرابع.

“الكالسيكو” يسدل الستار على تمهيدي “زين”

فريق المنامة لكرة السلة

محمد الدرازي

تغطية - اللجنة اإلعالمية

تحــت رعايــة النائــب األول لرئيــس المجلس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس 
االتحــاد البحرينــي أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة تنطلق 
بطولــة ســموه لقفــز الحواجــز على ميــدان االتحــاد الرياضي العســكري بالرفة 
بمشــاركة نخبة من فرســان وفارســات المملكة من مختلف اإلســطبالت، حيث 
مــن المقــرر أن تنطلــق المســابقات رســميا عنــد الســاعة الثامنة والربــع صباحا 
بمسابقتي الناشئين على أن يشمل برنامج المسابقات 6 مسابقات تنافسية. 

  مواعيد مسابقات

 البطولة اليوم 

عنــد  البطولــة  فعاليــات  وســتنطلق 
يــوم  صبــاح  مــن   8:15 الســاعة 
وهــي  المســابقات،  بأولــى  الجمعــة 
الناشــيئن  لفئــة  األولــى  المســابقة 
التأهــل  )مســابقة  األول  المســتوى 
لمرحلــة التمايز( وارتفــاع الحواجز: 
 350 المســلك  ســرعة  ســم،   80-90
الثانيــة  المســابقة  متر/دقيقــة، 
الثانــي  المســتوى  الناشــئين  فئــة 
الزمــن(  ضــد  الســرعو  )مســابقة 
ســم   90-100 الحواجــز:  وارتفــاع 
متر/دقيقــة،   350 المســلك  ســرعة 
المبتدئيــن  فئــة  الثالثــة  المســابقة 
مــن العمــوم المســتوى األول، وهــي 

التمايــز(  لمرحلــة  التأهــل  )مســابقة 
ســم   90-100 حواجزهــا:  وارتفــاع 
وســرعة المســلك 350 متر/دقيقــة، 
للمتقدميــن  الرابعــة  المســابقة 
)مســابقة مســابقة علــى مرحلتيــن(، 
ونوعها مســابقة السرعة ضد الزمن 
وارتفــاع حواجزها: 115-105 ســم، 
متر/دقيقــة،   350 المســلك  ســرعة 
المســابقة الخامســة فئة المتقدمين 
جمــع  )مســابقة  الثالــث  المســتوى 
النقــاط( وارتفــاع حواجزهــا: -115
125 سم، ســرعة المسلك 350 متر/

دقيقــة، والمســابقة السادســة، وهي 
أهــم وأقــوى المســابقات )المســابقة 
الكبــرى(، وســتكون علــى مرحلتيــن 
وارتفــاع حواجزها 125 - 135 ســم 

وسرعة الملك 350 متر/ دقيقة.

بطولة خالد بن حمد لقفز الحواجز

اللجنة اإلعالمية

أقيمت يوم أمس مباراتان، ضمن  «
الجولة نفسها، إذ حقق النويدرات نتيجة 

الفوز في اللقاء األول على حساب 
سماهيج بواقع 86/74.

وفي اللقاء الثاني، حقق البحرين فوزا  «
معنويا على حساب االتحاد بنتيجة 

.80/86

نتائج أمس

اســتقبل رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن 
علي آل خليفة، محمد الشــحي صاحب شــركة أجاكس للرياضة صاحبة 
االمتياز في تنظيم البطوالت الخليجية لكرة السلة، والتي تشرف عليها 

اللجنة التنظيمية الخليجية للعبة، وذلك بمكتب سموه في االتحاد.

وأشــاد ســموه بالــدور الكبيــر الــذي 
بقيــادة  للرياضــة  أجاكــس  تلعبــه 
بتنظيــم  المســاهمة  فــي  الشــحي 
باتــت  التــي  الخليجيــة  البطــوالت 
ُتحقــق نجاحــات كبيــرة وواضحــة 
مــن خالل تعاون اللجنة التنظيمية 
الخليجيــة مع أجاكــس، والذي بان 
الســنوات  فــي  اللعبــة  علــى  أثــره 
فــي  الســلة  كــرة  وباتــت  األخيــرة 

المنطقة متطورة إلى حد كبير.
فــي  نحــن  “نتطلــع  ســموه  وقــال 
االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة أن 
مــع  مســتقبلي  تعــاون  لنــا  يكــون 
الكبيــرة  للخبــرة  نظــرًا  أجاكــس؛ 
التــي تمتلكها في تنظيم الفعاليات 
الرياضيــة وخصوصــا كــرة الســلة، 
تطويــر  فــي  سيســاهم  ذلــك  وكل 

التنظيــم بالمســابقات المحليــة من 
خــالل االســتفادة مــن هــذه الخبرة 

الكبيرة”.
علــى  الشــحي  أثنــى  جانبــه،  مــن 
التطــور الكبيــر الــذي شــهدته كــرة 
الســلة البحرينيــة منذ تولي ســموه 
البحرينــي،  االتحــاد  رئاســة  زمــام 
البحرينيــة  المنتخبــات  باتــت  إذ 
المحافــل  كل  فــي  متواجــدة 
والعربيــة  الخليجيــة  الخارجيــة 
واآلســيوية، وكذلــك بــات الــدوري 
البحريني والمسابقات المحلية في 
مملكــة البحريــن مضربــا للمثل في 
المنطقة، خصوصا في ظل الحضور 
الجماهيــري الكبير ومتابعة ســموه 
وتواجــده  وكبيــرة  صغيــرة  لــكل 
فــي كل المحافــل الســالوية، وهــو 

مــا صنــع بيئة ســالوية قــادرة على 
اإلبداع والعطاء.

وتطلــع الشــحي إلــى التعــاون مــع 
الســلة  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
وفقــا لمــا يوجــه بــه ســموه، مؤكدا 

إن كل إمكانــات وخبــرات الشــركة 
تحــت تصــرف االتحــاد البحرينــي 
المســاهمة  ومتمنيــا  الســلة،  لكــرة 
في نجاح كل المسابقات السالوية 

البحرينية.

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مستقباًل محمد الشحي

السلة خصوصا  الفعاليات  تنظيم  في  “أجاكس”  مع  تعاون 

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل الشحي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

سمو الشيخ عيسى بن علي

فريق األهلي لكرة السلة



رئيــس  نائــب  كانــو  فــؤاد  رعايــة  تحــت 
مجلس إدارة شــركة إبراهيم خليل كانو، 
البحريــن  نــادي  رئيــس  نائــب  وبحضــور 
للتنــس ميرزا الســماك وخالد ناس رئيس 
النشــاط الرياضــي وعــدد مــن مســؤولي 
الشــركة  كانــو  خليــل  ابراهيــم  شــركة 
مجموعــة  وبمشــاركة  للبطولــة،  الراعيــة 
كبيــرة مــن الالعبيــن، أقام نــادي البحرين 
للتنس عصر أمس حفال مبســطا لتدشين 
شــركة  بطولــة  مــن  الســابعة  النســخة 
إبراهيــم خليــل كانــو المفتوحــة لناشــئي 

التنــس، والتــي ينظمهــا النادي مــن 9 إلى 
26 يناير الجاري.

وقــد أســفرت مباريــات اليــوم األول عــن 
فــوز الالعب الكازاخســتاني مــارات التير 
كريشــنا  أديتيــا  الهنــدي  الالعــب  علــى 
بنتيجــة 2-6 و1-6 وفــوز الهنــدي أزيــس 

احســان علــى مواطنــه بايــوش راجيــش 
بنتيجــة 3-6 و6-2 و1-10، وكان طريــق 
العب منتخب البحرين للناشــئين عيسى 
القطان ســهال؛ للوصول للــدور الثاني بعد 
فــوزه علــى أبيناف فاشيشــت بنتيجة -6 

صفر و-6 صفر.

تتواصل الفعاليات والســباقات علــى مضمار حلبة البحرين 
الدوليــة “موطــن رياضــة الســيارات فــي الشــرق األوســط” 
وينطلق اليوم الجمعة يوم السباقات الوطنية بـ 4 بطوالت 
المنطقــة.  مــن  الســائقين  مــن  نخبــة  وبمشــاركة  محليــة 
وينطلــق رابــع جــوالت يــوم الســباقات الوطنيــة، وذلك من 
خــالل الجولــة الرابعــة مــن البطولــة المحليــة” تحــدي حلبة 
 -  2018 الرياضــي  CC“للموســم   2000 الدوليــة  البحريــن 
2019 وبطولة الدراجات النارية BMR600، وبطولة ســوبر 
ســبورت للدراجات النارية، وبطولة السوبر بايك للدراجات 

.BSBK النارية
وتبــدأ الفعاليــات في يوم الســباقات الوطنيــة من 9 صباحا 

وتســتمر اإلثارة والســباقات حتى 5:30 مساء، فال تفوتكم 
اإلثارة والتحدي وتشجيع السائقين البحرينيين المشاركين 
فــي ظــل التذاكــر الرمزية المتوفرة بســعر 2.1 دينــار للكبار 

ودينار واحد للصغار.

انطالق السباقات الوطنية اليوممشاركة كبيرة في بطولة كانو للتنس

أشــاد رئيس لجنة رياضات الموروث الشعبي 
البحرينيــة خليفــة  األولمبيــة  للجنــة  التابعــة 
التــي  الســامية  الملكيــة  بالرعايــة  القعــود، 
تحظــى بهــا رياضــات المــوروث الشــعبي فــي 
مملكــة البحريــن من لــدن عاهل البــالد جاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشدًدا على 
الــدور البــارز الــذي يقــوم به جاللتــه في دعم 
الرياضــات التراثيــة المســتمدة مــن العــادات 
البحرينــي،  للمجتمــع  األصيلــة  والتقاليــد 
ممــا جعــل مملكــة البحريــن دولــة رائــدة على 
فــي  الشــعبي  المــوروث  رياضــات  مســتوى 
لــدن  المنطقــة بفضــل الرعايــة الســامية مــن 

جاللة الملك. 
وأعــرب القعــود عــن عظيــم شــكره وامتنانــه 
جاللتــه  بــه  تفضــل  مــا  علــى  الملــك  لجاللــة 
فــارس  مســابقة  فــي  الفائزيــن  باســتقبال 
رياضــات  لجنــة  مســابقات  كبــرى  المــوروث 
المــوروث الشــعبي، والتــي تحتوي علــى أربع 
رياضــات تراثية مختلفة هــي الهجن والخيل 
والرمايــة والصقــور، موضحا أن هــذا التكريم 

الملكي وسام لكل منتسبي اللجنة.

وأكــد القعــود أن هذه اللفتة الملكية الســامية 
من لدن جاللة الملك ال تدل إال على االهتمام 
لرياضــات  جاللتــه  يوليــه  الــذي  المطلــق 
الموروث الشــعبي حتى باتت مملكة البحرين 
وجهــة مهمــة فــي الرياضــات التراثيــة علــى 

الرعايــة  هــذه  بفضــل  اإلقليمــي  المســتوى 
الملكيــة للحركــة الرياضيــة والشــبابية التــي 
شــهدت إنجازات باهرة في مختلف المحافل 

الخارجية في العهد الزاهر لجاللة الملك.
يزيدنــا  الســامي  الملكــي  “الدعــم  وأضــاف   

إصــرارا وقــوة علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد، 
والعمــل علــى تطويــر الرياضــات التراثية في 
البحريــن مــن خــالل ترجمة توجيهــات ممثل 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 

والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية البحرينية 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة الذي 
برياضــات  لالرتقــاء  واضحــة  رؤيــة  يملــك 

الموروث الشعبي”.
وكان الفــارس أحمــد معيــوف الرميحــي قــد 

تــوج بمســابقة فــارس المــوروث، فيمــا جــاء 
المتســابق منصــور علــي الخالــدي فــي المركز 
الثاني، بينما حل في المركز الثالث المتسابق 
نهائــي  شــوط  بعــد  الكعبــي  حســن  نــواف 

مارثوني تواصل ألكثر من 24 ساعة.
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الصخير - حلبة البحرين الدولية

ــن الجهد ــمــزيــد م ــذل ال ــوة عــلــى بـ ــ ــرارا وق ــ ــا إصـ ــم الــمــلــكــي يــزيــدن ــدع ــود: ال ــع ــق ال

العاهل جعل البحرين رائدة في الرياضات التراثية

جاللة الملك يستقبل الفائزين بمسابقة فارس الموروث

اللجنة اإلعالمية

أعلــن فريــق البحريــن ميريدا للدراجــات الهوائية عن إطالقه لشــراكة 
جديــدة مع شــركتي “غروبو أوتوتورينو” و”رينــت تو غو” لبيع وتأجير 
الســيارات، حيث ســتتكفالن بتوفير الســيارات الرســمية للفريق للعام 
2019، وتأتي هذه الشــراكة ضمن مســاعي الفريق لتعزيز حضوره في 
المحافل الرياضية الرســمية والترويج الســم مملكة البحرين كأحدى 

أبرز الدول الراعية لمختلف الرياضات.

مديــر  كاريــرا،  أليكــس  وقــال 
البحريــن  بفريــق  التســويق 
ميريدا، إن االتفاقية تنص على 
توفير 14 ســيارة من موديالت 
كيــا ســيد وكيــا أوبتيمــا لتكون 
للفريــق  الرســمية  الســيارات 

حتى نهاية العام الجاري.
هــذه  “تجمــع  قائــال:  وأضــاف 
البحريــن  فريــق  االتفاقيــة 
الهوائيــة  للدراجــات  ميريــدا 
مــع غروبــو أوتوتورينــو، رينت 
تــو غــو وكيــا إيطاليــا، وهم من 
مجــال  فــي  الرائــدة  الشــركات 

علــى  الســيارات  وتأجيــر  بيــع 
مســتوى القــارة األوروبية، أهم 
مــا يجمعنــا مــع هــذه الشــركات 
والــروح  التفانــي  الشــغف،  هــو 
الرياضيــة العاليــة، وهــذه هــي 
عليهــا  قامــت  التــي  األســس 
االتفاقيــة ونحــن حقــا ســعداء 
بهــذه الشــراكة مــع شــركة كيــا 
التوالــي،  علــى  الثانــي  للعــام 
فــي  معــا  لالســتمرار  ونتطلــع 
اإليجابيــة  النتائــج  تحقيــق 
مختلــف  فــي  والنجاحــات 

البطوالت العالمية”.

شراكة جديدة لـ“البحرين ميريدا” لجنة الموروث تقيم سباق الخيل العربي ومزاين لإلبل
ــد ــيـ ــصـ ــور والـ ــقـ ــصـ ــلـ ضـــمـــن مــــوســــم نــــاصــــر بـــــن حـــمـــد لـ

أقامــت لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي ســباقين للخيل علــى مضمار قريــة البحرين 
الدوليــة لســباقات القــدرة، وذلــك ضمــن موســم ناصــر بــن حمــد للصقــور والصيــد فــي 
نسخته الخامسة الذي يقام برعاية كريمة من قبل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنــة األولمبية 

البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

الخيــل  لســباق  األول  الشــوط  وفــي 
العربــي لمســافة 1500 متــر علــى كأس 
ســمو الشــيخ عبدهللا نجل سمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفة النائــب األول 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 
البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  والرياضــة 
أللعاب القوى قائد اســطبالت الخالدية، 
تمكــن الفــارس عبدالجليل عبدالحســن 
فيمــا حقــق  األول،  بالمركــز  الفــوز  مــن 
الفــارس خليفــة الياســي المركــز الثاني، 
وحــل الفارس حســن علي ابوحميد في 

المركز الثالث.

الخيــل  لســباق  الثانــي  الشــوط  وفــي   
ســمو  كأس  علــى  أقيــم  الــذي  العربــي 
الشــيخ محمد نجل ســمو الشــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة وذلك لمسافة 1500 
متــر أيًضــا، حقــق الفارس ســمير ســبت 
المركــز األول، بينما جاء الفارس محمد 
الثانــي، وحــل فــي  رســتم فــي المركــز 

المركز الثالث الفارس سند الكبسي.
وضمــن موســم ناصر بــن حمــد للصقور 
والصيــد أيًضــا، بــدأت منافســات مزاين 
اإلبــل بقرية البحرين الدولية لســباقات 
القــدرة، حيث اســتلمت اللجنــة المطايا 

فيمــا  )الخميــس(،  أمــس  يــوم  صبــاح 
أقيمــت الفعاليــة الخاصــة بالمزاين عند 

الساعة الواحدة ظهًرا.
لإلبــل  التحمــل  ســباق  اليــوم  ويقــام   

البحريــن  بقريــة  متــر   1600 لمســافة 
الدوليــة لســباقات القــدرة وهــي المقــر 
الدائــم الــذي يحتضــن أغلب منافســات 

رياضات الموروث الشعبي.

 جانب من سباق الخيل العربي
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تقــام اليوم “الجمعــة” مباريات الجولة الثالثة 
لبطولــة  السادســة  النســخة  منافســات  مــن 
اتحــاد غــرب آســيا للســيدات لكــرة القــدم، إذ 
سيلتقي عند الساعة 4 عصرا منتخب األردن 
للســيدات بالمنتخب اللبناني للسيدات، تليها 
عنــد الســاعة 7 مســاء المبــاراة الثانيــة التــي 
للســيدات  اإلماراتــي  المنتخــب  بيــن  تجمــع 

والمنتخب الفلسطيني للسيدات.

سعداء بالفوز
أعربــت الالعبــة ياســمين الفايز عن ســعادتها 
علــى  للســيدات  البحرينــي  المنتخــب  بفــوز 
ان  مؤكــدة  للســيدات،  فلســطين  منتخــب 
فــي  األهــم  يحقــق  أن  اســتطاع  المنتخــب 
المباراتيــن األولــى والثانيــة وحصــد 6 نقاط، 
التحضيــر  نحــو  معنويــا  ســتدفعه  والتــي 
التــي  المقبلــة  للمبــاراة  المثالــي  بالشــكل 
ســيخوضها أمام ســيدات اإلمــارات، متطلعة 

أن يحــرز المنتخــب الفــوز فــي هــذه المبــاراة 
ليقترب أكثر من المنافسة على إحراز اللقب.

6 نقاط ثمينة
مــن جانبــه، قالت العبــة المنتخــب البحريني 
إيمــان الختــال: “إن المنتخــب حصــد 6 نقاط 
ثمينــة مــن خــالل الجولتيــن األولــى والثانية 
فــي هذه البطولة، حيث قطع نصف المشــوار 
الذي يســاهم بشــكل كبير نحو منافسته على 
اللقــب، فهدفنــا الوصول ألبعد نقطة في هذه 
المشــاركة مــن خــالل الظهــور المشــرف الذي 

يعكــس التحضيــرات التي خاضهــا المنتخب 
بقيــادة المدرب خالــد الحربان والجهاز الفني 

المعاون لخوض غمار هذه البطولة”.

انتصار معنوي

من جانبه، قال مدرب منتخب لبنان للسيدات 
المــدرب وائل غرز الدين: “إن المنتخب نجح 

فــي تحقيق فــوز معنوي في المبــاراة الثانية 
على حســاب المنتخــب اإلماراتي، فالالعبات 
اســتطعن أن يتجــاوزن رهبة المبــاراة األولى 
امــام  النتيجــة  المنتخــب  فيهــا  خســر  التــي 
الفــوز  البحرينــي المضيــف. فهــذا  المنتخــب 
يمنحنــا األمــل ويعيدنــا للمنافســة وتطلعاتنــا 

بتحقيق االنتصار في مباراة اليوم”.

الحظ يعاندنا

آيــه  الفلســطيني  المنتخــب  العبــة  قالــت 
خطــاب: “إن مشــاركة المنتخــب الفلســطيني 
فــي هــذه النســخة مــن البطولــة هــي إثبــات 
خــوض  علــى  الفلســطينية  الســيدة  لقــدرة 
مختلف المنافســات الرياضية القارية، وإبراز 

الصــورة الحقيقيــة لقــدرة ســيدات فلســطين 
فالمنتخــب  المشــرف.  الشــكل  تقديــم  علــى 
رغــم أن الحظ والظــروف تعانده في تحقيق 
نتيجــة إيجابيــة حتــى اآلن، ولكــن ال تــزال 
الفرصــة قائمــة لتحقيــق النتائــج المطلوبــة، 
ونأمــل أن يحقــق المنتخب نتيجة جيدة في 

مباراة هذا المساء”.

تغطية- اللجنة اإلعالمية

األردن واإلمارات يالقيان لبنان وفلسطين

منتخب فلسطين للسيدات المنتخب األردني للسيدات

اللجنة اإلعالمية

انطالق الجولة 
الثالثة من 

 ”WAFF 6“
الكروية للسيدات
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خســر منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم أمــام نظيــره التايلنــدي بهــدف دون رد فــي 
اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد آل مكتوم بنادي النصر في إمارة دبي باإلمارات، 
ضمن منافســات الجولة الثانية للمجموعة األولى لكأس آســيا 2019 التي تســتمر حتى 
1 فبرايــر المقبــل. وجــاء هــدف منتخــب تايلنــد فــي الدقيقــة )58( من عمر المبــاراة عبر 

الالعب سونكارسين.

وجــاءت نتيجــة أمــس، ليتلقــى المنتخــب 
أول خســارة لــه في البطولــة، بعدما تعادل 
المســتضيف  أمــام  األولــى  الجولــة  فــي 
منتخب اإلمارات بهدف للجانبين، ليكتفي 
منتخبنا برصيد نقطة واحدة من مبارتين.

وتنتظــر منتخبنــا مبــاراة مهمــة ومصيريــة 
فــي الجولة المقبلة )الثالثــة(، حينما يالقي 
منتخــب الهنــد يــوم اإلثنيــن الموافــق 14 
نــادي  اســتاد  علــى  وذلــك  الجــاري،  ينايــر 
الفــوز  تحقيــق  عــن  بديــل  ال  إذ  الشــارقة، 
للدخــول فــي حســابات التأهــل إلــى دور الـ 
16، إذ إن اآلمــال مازالــت باقية في ســباق 
التأهــل. وســيغادر المنتخــب اليــوم إمــارة 
دبــي متجها إلى إمارة الشــارقة، اســتعدادا 

للمباراة المقبلة أمام الهند.

 تشكيلة منتخبنا

التشــيكي  الوطنــي،  منتخبنــا  مــدرب  بــدأ 
ميروسالف سكوب، اللقاء بتشكيلة مكونة 
من الحارس ســيد شــبر علــوي، والالعبين: 
ســيد رضــا عيســى، حمــد شمســان، وليــد 
الحيــام، أحمــد جمعــة، عبدالوهــاب علــي، 
ضيــاء  ســيد  مــدن،  علــي  األســود،  كميــل 

سعيد، محمد مرهون ومحمد الرميحي.
 الشوط األول

جاء الشــوط األول متوســط المستوى بين 
الطرفيــن، مــع أفضليــة لمنتخبنــا الوطنــي 
الــذي حــاول عبر عدد مــن الفــرص، إال أنها 

لم تكتمل بنجاح في الشباك التايلندية.
أولــى الفرص جاءت عبر كرة رأســية لعبها 
علــي مــدن داخــل منطقــة الجــزاء، إال أن 
الحارس التايلندي “بوتبروم” أمســك الكرة 

بنجاح بين أحضانه )17(.
مرهــون  محمــد  منتخبنــا  العــب  وحــاول 
عبــر ركلــة ثابتــة مــن جهــة اليســار، وســدد 
كــرة خطيرة اعتلت قليــال مرمى المنتخب 
التايلنــدي دون أن تجــد موقعا في الشــباك 
المــرة ســدد  )21(. وعــاود مرهــون وهــذه 
كــرة من خــارج المنطقــة أبعدهــا الحارس، 

لترتــد إلــى ســيد ضيــاء ســعيد الــذي ســدد 
كــرة يســارية جاءت بيــن أحضان الحارس 
التايلنــدي )29(. وكاد العب منتخبنا محمد 
الرميحــي أن يســجل هــدف الســبق، بعــد 
أن تلقــى كــرة عرضيــة متقنــة مــن محمــد 
مرهــون، إال أن متابعــة الرميحــي لــم تكــن 
الرأســية  الكــرة  اعتلــت  أن  بعــد  ناجحــة، 
المرمــى )42(، لينتهي الشــوط األول ســلبيا 

دون أهداف.

 الشوط الثاني

دخــل منتخــب تايلنــد فــي الشــوط الثانــي 
ضاغطــا بقــوة على مرمى حــارس منتخبنا 

سيد شبر علوي.
وســجل التايلنديــون الهــدف األول بعدمــا 
ولعــب  يمينــا  تريســتان  الالعبــب  توغــل 
لالعــب  وصلــت  أرضيــة  عرضيــة  كــرة 
قويــة  كــرة  ســدد  والــذي  سونكارســين، 

بيساره عانقت شباك منتخبنا )58(.
دفعــة  تبديليــن  منتخبنــا  مــدرب  وأجــرى 
واحــدة، إذ أشــرك ســامي الحســيني مــكان 
أحمــد جمعــة، فيمــا أشــرك عبدهللا يوســف 
وصــوال  وذلــك  مرهــون،  محمــد  مــكان 

للدقيقة )64( من عمر المباراة.
وكاد منتخبنــا أن يــدرك التعــادل، بعــد أن 
ســدد علــي مــدن كــرة بيســاره مــن داخــل 
المنطقــة أبعدها الحــارس التايلندي حاميا 

مرماه من هدف محقق )66(.
وكاد المنتخب التايلندي أن يسجل الهدف 
الثاني بعدما انفرد الالعب أديســاك بمرمى 
حارس منتخبنا، إال أن كرة األول العرضية 
جــاءت في القائم األيســر من المرمى دون 

أن تدخل الشباك )72(.
واستنفذ مدرب منتخبنا تبديالته بإجرائه 
التبديــل األخير عبر دخول مهدي حميدان 
مــكان علي مــدن وصوال للدقيقــة )79( من 
عمــر المباراة. حــاول منتخبنا الضغط على 
المرمــى التايلنــدي، إال أن الدفــاع المنافس 

كان متماسكا بشكل كبير.

وأنقــذ حــارس منتخبنــا ســيد شــبر علــوى 
المرمــى من هدف ثــان محقق للتايلنديين، 
بعد أن توغل ابالعب تيرســيل وســدد كرة 

عالية تألق في إبعادها الحارس )89(.
ولم تشــهد الدقائق التالية أي جديد يذكر، 
تقدمــه،  علــى  تايلنــد  منتخــب  ليحافــظ 

وتنتهي المباراة بخسارة منتخبنا.

 طاقم التحكيم

أدار المباراة الحكم األسترالي كريستوفر أدهم 
وأنتــون،  ماثيــو  مخادمــة، وعاونــه مواطنــاه 
قيرغزســتان،  مــن  ســيرجي  الرابــع  والحكــم 
الحكــم المســاعد اإلضافــي بيتــر من أســتراليا 
والحكــم المســاعد اإلضافــي الثاني ســاتو من 
اليابــان، مراقــب المباراة الصيني chen، مقيم 
الحــكام اإلماراتــي علــي حمــد، المنســق العــام 

محمد المصري من سوريا.

جانب من اللقاء

“األحمــر” يسقــط أمـام تايلنــد بهــدف نظيــف
2019 ــا  ــ ــي ــ آس ــأس  ــ ــك ــ ل األولــــــــى  الـــمـــجـــمـــوعـــة  مــــن  ــة  ــيـ ــانـ ــثـ الـ ــة  ــولـ ــجـ ــالـ بـ

اتحاد الكرة - الوفد اإلعالمي

حضــورا  أمــس  يــوم  المبــاراة  شــهدت 
علــى  مــن  المنتخــب  ســاند  جماهيريــا 
مدرجــات اســتاد آل مكتــوم بنــادي النصــر 

في إمارة دبي.

رعايتهــا  قدمــت  بابكــو  شــركة  وكانــت 
إذ  الجماهيــر،  لنقــل  طائــرة  لتخصيــص 
علــى  الوفيــة  “األحمــر”  حرصــت جماهيــر 
مــؤازرة المنتخــب فــي المبــاراة الثانيــة لــه 

باالستحقاق اآلسيوي.
حضــورا  البحرينيــة  الجماهيــر  وســجلت 
أهازيجهــا  عبــر  المدرجــات،  فــي  الفتــا 

المتنوعة.

أيضــا  حضــرت  األحمــر  جماهيــر  وكانــت 
لمبــاراة االفتتــاح أمــام منتخــب اإلمــارات، 
والتــي انتهــت بالتعــادل اإليجابــي بواقــع 

.)1-1(
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سـكــوب: عانينــا مــن مشكلــة إنهـــاء الفــرص
أكــد المــدرب التشــيكي لمنتخبنــا الوطنــي األول، ميروســالف ســكوب، أن الجميع كان 
يدرك أن المباراة لن تكون سهلة أمام منتخب تايلند. جاء ذلك خالل المؤتمر الصحافي 

الذي أعقب مباراة المنتخب أمس أمام تايلند، وانتهت بفوز األخير بهدف دون رد.

نعــرف منتخــب  أننــا  إلــى  وأشــار ســكوب 
تايلند بغض النظر عن خسارته في الجولة 
األولــى، إذ قــدم أداء جيــدا أمام الهند رغم 
خســارته، خصوصــا في الشــوط األول من 

المباراة.
وأوضــح أن منتخــب تايلنــد ظهــر بصــورة 
مغايــرة مــع المــدرب الجديــد، مشــيرا إلــى 
أن الكثافــة العدديــة داخل منطقــة الجزاء 
فــي  تايلنــد ومشــكلتنا  لمدافعــي  بالنســبة 
إنهــاء الهجمــات لصالحنــا كانــت ســببا فــي 

الخسارة.
وقــال ان المنتخــب ســدد حوالــي 16 كرة، 

لكن بدون فعالية.
تايلنــد  منتخــب  دفــاع  أن  ســكوب  وبيــن 

كان قويــا، مشــيرا إلــى أن الفرص المحققة 
األكيدة لم يحصل عليها المنتخب، مشــيرا 
إلــى أننا لو ســجلنا هدفا علــى األقل لكانت 

األفضلية لنا.
العبــي  علــى  يقــع  الضغــط  أن  إلــى  ونــوه 
الطــرف  هــو  المنتخــب  إذا كان  المنتخــب 
الثــالث،  بالنقــاط  والظفــر  للفــوز  المرشــح 
ســيكولوجية  مشــكلة  ذلــك  أن  مؤكــدا 

يصعب حلها.
ولفــت إلــى أن منتخــب تايلنــد تغيــر كثيرا 
عــن الجولة األولى، مشــيرا إلى أننا درســنا 
الفريــق جيــدا، خصوصــا صاحــب الهــدف 
الــذي يلعــب محترفا فــي الــدوري الياباني 
ويملــك القــدرة علــى التهديــف إذا حصــل 

على مساحات.
وأوضــح أننــا صحيح خســرنا مبــاراة، لكن 

البطولة لم تنته.
وتابع:”أمامنــا مبــاراة مهمــة أمــام منتخــب 
وجميــع  األخيــرة،  الجولــة  فــي  الهنــد 
االحتماالت مفتوحة، وســندخل لقاء الهند 
مــن أجــل الفــوز والدخــول فــي حســابات 

التأهل إلى دور الـ 16”.
وذكر أن المنتخب الوطني استحوذ بشكل 
كبيــر على المبــاراة، لكن بدون فعالية، مبيا 
أنــه أضــاف عــدة عناصــر بدخــول مهاجــم 
ثــان وهــو عبــدهللا يوســف، باإلضافــة إلــى 
ومهــدي  الحســيني  ســامي  الجناحيــن 
الجانــب  فــي  الفعاليــة  لزيــادة  حميــدان؛ 
األمامي، مع تحويل سيد ضياء سعيد إلى 

مركز الظهير األيسر.
رغــم  المنتخــب  بالعبــي  يثــق  إنــه  وقــال 
جميــع  أن  إلــى  مشــيرا  أمــس،  الخســارة 

األمور ال زالت داخل المستطيل األخضر.
وأضاف:”الجميــع يعلــم أننــا في طــور بناء 
فريــق، خصوصــا مــع وجــود عــدة عناصــر 
شــابة، ناهيك عن أن عددا قليال من العبي 
خــالل  آســيا  كأس  فــي  لعبــوا  المنتخــب 

النسخ السابقة.
وأكــد ســكوب أنــه المســؤول عــن الفريــق 
وعن نتائجه، مشيرا إلى أن األجواء كانت 
إيجابيــة في معســكر المنتخــب وتدريباته 
أو حتــى فــي غــرف المالبــس، موضحا أنه 
مــن الصعوبة تغييــر العديد من األمور بين 

الشوطين.
وأضاف سكوب “هيأنا الفريق ليكونوا على علم أن تايلند ليس فريقا سهال، وقمنا  «

بإحصاءات كافية عن تايلند، إال أنه في نهاية األمر تجري هذه األمور بشكل طبيعي 
في كرة القدم”. سكوب خالل المؤتمر الصحافي

أســند االتحاد اآلســيوي لكرة القدم تكليفات 
أخرى لحكامنا المشاركين في كأس آسيا.

شــكرهللا  نــواف  الدولــي  الحكــم  وشــارك 
والحكــم المســاعد الدولــي ياســر تلفــت فــي 

واألردن  ســوريا  منتخبــي  مبــاراة  إدارة 
الجولــة  ضمــن  أمــس،  أقيمــت  التــي 

الثانيــة، إذ شــارك شــكرهللا بصفتــه 
حكمــا مســاعدا إضافيــا أوال، فيمــا 
تلفــت بصفته حكما رابعا، فيما أدار 

المباراة الحكم الكوري كيم.
وسيشــارك الحكــم المســاعد الدولــي 

محمد جعفر في إدارة مباراة منتخبي 
أســتراليا وفلســطين التــي ســتقام اليوم، 

وذلك بصفته حكما رابعا، فيما سيدير 
المباراة الحكم األوزبكي فالنتين.

يشار إلى أن التكليف هو الثاني  «
لحكامنا في البطولة، بعد أن 
أداروا بنجاح مباراة منتخبي 

كوريا الجنوبية والفلبين ضمن 
الجولة األولى، إذ كان شكرالله 

حكما للساحة، وياسر تلفت ومحمد 
جعفر كحكمين مساعدين.

تكليفات أخرى لحكامنا



حقــق منتخــب اإلمــارات الفــوز على الهنــد بنتيجة 2/ 0 وذلــك في المبــاراة التي أقيمت 
مســاء امــس، علــى ملعب مدينــة زايد الرياضية فــي إطار مباريات الجولــة الثانية، من 
مباريات المجموعة األولى، لبطولة كأس أسيا لكرة القدم والمقامة حاليا في اإلمارات 

وتستمر حتى األول من فبراير/ شباط المقبل.

في  مبارك  خلفان  المباراة  هدفي  وسجل 
الدقيقة  فــي  مبخوت  وعلي   41 الدقيقة 
الــمــنــتــخــب  رفــــع  الــنــتــيــجــة  وبـــهـــذه   ..87
اإلماراتي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة 

المجموعة وتجمد رصيد الهند عند 3 نقاط 
ــداف عن  ــ ــفــارق األهـ فــي الــمــركــز الــثــانــي ب

تايالند.
جاءت المباراة قوية من جانب المنتخبين 

تم  لــو  التي  الــفــرص  مــن  بالعديد  وحفلت 
بنتيجة  المباراة  لخرجت  منها  التسجيل 
من  لهدفين  العارضة  تصدت  حيث  أكبر 
الهند والقائم لهدف من اإلمارات ليتجاوز 

األبيض المطلب الهندي.
وشــهــد شــوطــّي الــلــقــاء وخــصــوصــا االول 
العديد من الفرص الخطرة لمنتخب الهند، 
وكانت اول فرصة بعد 7 دقائق ومن ضربة 
ثم  العارضة  فــوق  ومــرت  سانديش  رأس 
من  أصععب  وال  فرصة  عيسى  خالد  أنقذ 

محمد أشكوى وهو منفرد وحولها بصعوبة 
إلى ركنية.

وكانت اخطر الفرص في الدقيقة 23 عندما 
استقبل سونيل شتري كرة عرضية وأنقض 
ولعبها قوية، واخرجها خالد عيسي  عليها 

ببراعة منقذا هدف التقدم لمنتخب الهند.
وأخر فرص الشوط كانت من نصيب الهند 
في الدقيقة 43 عندما انفرد سونيل ولعب 
األيمن  القائم  بــجــوار  مــرت  بــهــدوء  الــكــرة 

للحارس خالد عيسي بقليل. من لقاء اإلمارات والهند 

اإلمارات تجتاز مطب الهند بهدفين
الخطرة ــرص  ــف ال ــن  م بــالــعــديــد  حفلت  ــة  ــوي ق مـــبـــاراة 

وكاالت

أرتــورو  ســيزار  المكســيكي  أصبــح 
راموس، أول حكم من اتحاد أمريكا 
الشمالية والوسطى ودول الكاريبي 
)الكونكاكاف(، يدير مباراة في كأس 

آسيا، أمس الخميس.

وأعــلــن االتــحــاد اآلســيــوي فــي بيان، 
تــاريــخ  دخـــل  المكسيكي  الــحــكــم  أن 
الــمــســابــقــة، عــنــدمــا ظــهــر فـــي خــتــام 
مـــنـــافـــســـات أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بــيــن 
في  والهند  األرض  صاحبة  اإلمـــارات 

أبو ظبي.
ويحظى أفضل حكم في الكونكاكاف 
مواطنيه  مــن  بمساندة   ،2017 عــام 

ميجيل هرنانديز وألبيرتو مورين.
ويدير الحكم المكسيكي، المباراة في 
اآلسيوي  االتحاد  بين  التعاون  إطــار 
والــكــونــكــاكــاف، حــيــث ســبــق أن أدار 
حكم أوزبكي قبل نهائي دوري أبطال 
الكونكاكاف، وظهر حكم أمريكي في 

قبل نهائي أبطال آسيا.

وكاالت

وكاالت

وكاالت
أبــدى علــي مــدن، نجــم البحريــن، أســفه الشــديد عقــب الخســارة التــي 
تعــرض لهــا منتخــب بالده أمــام نظيــره التايالندي بهــدف نظيف، أمس 
الخميــس، فــي الجولــة الثانيــة مــن المجموعــة األولى بكأس أمم آســيا 

.2019

ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ وقـــــــال مـــــــدن، فـ
تــلــفــزيــونــيــة، عــقــب الـــمـــبـــاراة: “لــم 
نحضر جيدا لهذه المباراة، وخسرنا 
وسوء  التركيز  قلة  بسبب  لألسف 

التمركز الدفاعي بالشوط الثاني”.
ما  نــســيــان  “علينا  مـــدن:  ــاف  وأضــ
للتعويض  بـــقـــوة  والــعــمــل  حــــدث 
ــدور  ــالـ فــــي مـــبـــاراتـــنـــا األخــــيــــرة بـ
ستكون  والتي  الهند،  أمــام  األول 
لنا،  أو موت  بمثابة مواجهة حياة 
بالبطولة  المقبل  الدور  إلى  للمرور 
فعل  نستطيع  ونــحــن  اآلســيــويــة، 

ذلك”.
الــبــحــريــنــي  الــمــنــتــخــب  أن  يـــذكـــر 
رصــيــده  فــي  ــدة  واحــ نقطة  يملك 
بالمجموعة األولى، بعد التعادل مع 

اإلمارات في الجولة األولى.
علوي،  شبر  سيد  أكــد  جانبه،  مــن 

حارس مرمى البحرين، أن منتخب 
المنتظر  المستوى  يقدم  لم  بــالده 

منه أمام تايالند.
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ وقــــــــال شــــبــــر، فـ
المستوى  نــقــدم  “لـــم  تــلــفــزيــونــيــة: 
من  العديد  وأهــدرنــا  منا،  المنتظر 
أمـــام  للتسجيل  الــســهــلــة  الـــفـــرص 

المرمى التايالندي”.
التفكير في  علينا  “يجب  وأضاف: 
مباراتنا المهمة أمام الهند بالجولة 

األخيرة من الدور األول”.

وأتم: “سنبذل كل ما في وسعنا  «
للفوز بالجولة الثالثة وتعويض 

خسارة األمس، والصعود 
إلى الدور الثاني من البطولة 

اآلسيوية، ونمتلك المقومات 
الالزمة لذلك”.

مدن: الدفاع وراء خسارة البحرين سيزار يدخل 
التاريخ

يتطلع المنتخب الصيني إلى حســم التأهل مبكًرا إلى الدور الثاني لبطولة كأس آســيا، المقامة حالًيا في اإلمارات، من خالل الفوز 
الثاني على التوالي في المجموعة الثالثة، عندما يواجه اليوم الجمعة، نظيره الفلبيني.

أن  الجنوبية،  كــوريــا  منتخب  ويــحــاول 
16، بعد  ـــ  ال لـــدور  الــعــبــور  تــذكــرة  يحسم 
الجولة  فــي  الفلبين  أمـــام  الثمين  فـــوزه 
الصين  أمـــام  الــمــواجــهــة  لتكون  ــى،  ــ األول
على  صــراع  بمثابة  الثالثة،  الجولة  فــي 

الصدارة فقط.
والنمر  الصيني  التنين  يرفع  أن  وينتظر 
الكوري، شعار الحذر في مباراتي اليوم، 
المنافسين  الفريقين  مــفــاجــآت  خشية 

اللذين ال يملكان ما يخسرانه.
وفي اللقاء الثاني، تبدو الفرصة سانحة 
ــام الــمــنــتــخــب األســـتـــرالـــي الســتــعــادة  أمــ
االتزان، من خالل مباراته المرتقبة اليوم 
الجمعة، أمام نظيره الفلسطيني في دبي، 

بالجولة الثانية من مباريات المجموعة.
كوريا  منتخبا  يملك  الثالث،  اللقاء  وفي 

الـ16  الجنوبية فرصة التأهل إلى دور 
قرغيزستان  على  الــفــوز  بــشــرط 

المجموعة  مــنــافــســات  ضــمــن 
الــثــالــثــة لــكــأس آســيــا 2019 

لكرة القدم.
الجنوبية  كــوريــا  وتحتاج 
الــــتــــي ســـتـــفـــتـــقـــد أفـــضـــل 
ــم تــوتــنــهــام  ــجـ العـــبـــيـــهـــا نـ

اإلنكليزي سون هيونغ-مين 
دور  من  الثالثة  الجولة  حتى 

أكثر  تكون  أن  إلــى  المجموعات، 
نجاعة هجوميًا في حال أرادت تجاوز 

قــــرغــــيــــزســــتــــان 
المنظمة دفاعيًا.

األمــور لحســم  وكوريــا  التــوازن...  الســتعادة  أســتراليا 

الصين تخشى مفاجآت الفلبين

أنعشت النقطة التي حصدها المنتخب الفلسطيني، بتعادله مع نظيره السوري في افتتاح مشوارهما 
بــكأس آســيا 2019، آمالــه فــي تحقيــق إنجــاز تاريخــي لــه بالتأهــل لثمن النهائــي للمرة األولــى. رمزي 
صالــح، القائــد األســبق للفدائي وعميد الالعبين الفلســطينيين، تحدث عن مباراة ســوريا والمطلوب 

من الفريق في المواجهتين المقبلتين أمام أستراليا واألردن.

بداية ما تعليقك على تعادل  «
المنتخب الفلسطيني أمام سوريا؟

بالتأكيد نقطة جيدة ومفيدة في بداية المشوار، 
اللقاءات  في  عليها  البناء  يمكن  النقطة  وهــذه 
الجمعة  المقبلة، وتحديدًا مواجهة أستراليا يوم 

القادم.

هل أنت راٍض عن األداء؟ «

الفدائي لعب بواقعية، لكن حتى أكون أكثر دقة، 
فالمنتخب احترم نظيره السوري كثيرًا، وأعطاه 
أكبر من حجمه، رغم أنه كان قادرًا على إحراجه.

فالواضح أن الجيل الحالي لسوريا ليس بمستوى 
الــمــنــتــخــب الــــذي خــــاض تــصــفــيــات الــمــونــديــال 
األخــيــرة، وكــان قــاب قوسين أو أدنــى من بلوغ 

كأس العالم بروسيا.

هل تقصد أن الفدائي بالغ في  «
الدفاع؟

في  بالغنا  فقد  بالضبط،  أقوله  أن  أردت  ما  هــذا 
بينما  دقــيــقــة،   70 أول  فــي  الــدفــاعــي  الــتــحــفــظ 
ــر بــعــد طـــرد مــحــمــد صـــالـــح، العــب  اخــتــلــف األمــ

سوريا، ونجحنا في تحقيق هدفنا من المباراة.

وما تقييمك لطريقة إدارة المباراة  «
األولى من جانب المدير الفني؟

واقعي،  مــدرب  علي،  ولــد  الدين  نــور  بصراحة 
وبالنسبة لي لقد صفقت له كثيرًا، بسبب إدارته 
الفنية للـ 20 دقيقة األخيرة من اللقاء، وأعجبت 
طرد  بعد  الــعــددي  النقص  مــع  تعامله  بطريقة 
للغاية،  تغييرات جيدة   3 أجــرى  وكيف  صالح، 

أعادت االنضباط بسرعة للفريق.
إلى  للعب  البطاط  األيمن  المدافع  انضم  حيث 
أليكس  الوسط  العب  وانتقل  البهداري،  جانب 
الوقت  نفس  وفي  األيمن،  الظهير  لمركز  نصار 
ــادي شعبان  ــرى تــغــيــيــرًا نــاجــحــًا بــدخــول شـ أجـ
فــي الــوســط إلــى جانب محمد درويـــش، وهــذا 
المنتخب السوري،  األمر حد تمامًا من خطورة 
كبيرة وصغيرة عن  يعلم كل  المدرب  أن  وأكــد 

الفدائي.

وكيف تنظر للمواجهتين  «

المقبلتين للفدائي؟

البطولة  ونظام  للتأهل،  تاريخية  فرصة  أمامنا 
لنا سيمنحنا  بالنسبة  يساعد على ذلك، فأي فوز 
أكثر  التركيز  منا  مطلوب  لذلك  مباشرة،  التأهل 

واالعتماد على الجماعية في اللعب.

لكن تنتظر فلسطين مواجهة  «
قوية أمام حامل اللقب؟

لكنها ليست مفصلية  صحيح هي مباراة صعبة، 
بطريقة  سنخوضها  أنــنــا  وأتــصــور  لــنــا،  بالنسبة 
الجهاز  مــن  أتمنى  لكني  ســوريــا،  للقاء  مشابهة 

الفني أن يطور الجانب الهجومي.
والمبالغة الزائدة في الدفاع مرهقة، وقد ال تفيد، 
بضراوة  أستراليا جريحة وستهاجمنا  أن  خاصة 
الهجمات  وشن  األردن،  أمام  خسارتها  لتعويض 
أن  الممكن  من  جانبنا  من  فترات  على  المنظمة 

يفيدنا.

بخصوص التشكيل هناك من  «
يرى أنه كان من األفضل أن يبدأ 

المنتخب بوادي؟

ــدأ مــحــمــود وادي  ــب ي أنـــصـــار أن  أنـــا مـــن 
الــمــبــاريــات مــن الــبــدايــة، وهـــذا األمــر 

لــيــس تــقــلــيــالً مـــن زمــيــلــه يــاســر 
محطة  األول  ألن  إســالمــي، 

عليها  البناء  يمكن  مهمة 
فــي الــهــجــمــات الــمــرتــدة 
الثاني  عكس  السريعة، 
من  إلــى  يحتاج  الـــذي 
ــرر لــه  ــمــ ــ ــاعـــده وي يـــسـ
الكرة، إضافة إلى أنه 
بسرعة،  الــكــرة  يفقد 
ــان  وهـــــــــذا األمـــــــــر كــ
ــقــاء  ــي ل ــًا فــ ــ ــحـ ــ واضـ

سوريا السابق.

وكاالت

صالح: فلسطين بالغ في الدفاع أمام سوريا

األردن يبلغ دور الـ 16 رسمًيا
ــا ــي ــأس آس ــكـ ــوري بـ ــ ــس ــ حــقــق فـــــوزا مــســتــحــقــا عــلــى نــظــيــره ال

بلغ منتخب األردن رسميًا دور الـ16 في كأس آسيا، بعدما حسم ديربي الشام لصالحه 
وحقــق فــوزًا مســتحقًا علــى نظيــره الســوري “0-2”، فــي المواجهة القويــة التي أقيمت 
أمــس الخميــس، علــى اســتاد خليفــة بــن زايــد بمنطقــة العيــن، ضمــن مباريــات الجولة 

الثانية للمجموعة الثانية.

المجموعة  صـــدارة  على  األردن  وحــافــظ 
نقاط،   ”6“ إلى  بعدما رفع رصيده  الثانية، 
متوقفًا  سوريا  منتخب  رصيد  بقي  فيما 

عند نقطة واحدة.
وكانت أولى فرص المباراة لصالح األردن، 
وحولها  التعمري  أرسلها  عرضية  كرة  من 
ولكنها  برأسه،  المدافعين  بين  مرجان من 
ليرد  العالمة،  إبراهيم  مرمى  أعلى  مــرت 
ــعــجــان بــتــســديــدة اســتــقــرت في  عــلــيــه ال

أحضان شفيع.
أكبر  جـــرأة  يظهر  ــا  ســوري منتخب  وبـــدأ 
األردن  ليتراجع  الهجومي،  االمــتــداد  في 
المرتدة  الهجمات  على  ويعتمد  للخلف، 

والمنسقة كسالح لمباغتة مرمى خصمه.
السبق  هـــدف  خــطــف  فــي  األردن  ونــجــح 
الدفاعية  الثغرات  “26”، مستغال  بالدقيقة 
بــخــطــوط خــصــمــه، حــيــث تــوغــل البخيت 
ومرر كرة نموذجية داخل منطقة الجزاء، 
التعمري  لتجد  الـــرواشـــدة  ســددهــا  حيث 

الذي وضعها بقدمه داخل شباك العالمة.
أستراليا،  بمرمى  هدفه  سيناريو  وبنفس 
من  الثاني  هدفه  األردن  منتخب  سجل 
ركــلــة ركــنــيــة وصــلــت إلـــى الــتــعــمــري الــذي 
أرسلها في عمق منطقة الجزاء وارتقى لها 
بالدقيقة  الشباك  داخــل  ووضعها  خطاب 

من لقاء األردن وسوريا“43”.

وكاالت
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وكاالت

قــال أحمــد الحســن، مدرب فلســطين األســبق، إن مباراة أســتراليا، اليوم 
الجمعــة، فــي الجولــة الثانيــة مــن دور المجموعــات ببطولــة كأس آســيا 

ستختلف في كل شيء عن مباراة سوريا األولى التي انتهت بالتعادل.

تصريحات  فــي  الــحــســن  ــح  وأوضــ
“مباراة  الخميس،  اليوم،  صحفية، 
الــخــاصــة،  حساباتها  لــهــا  أســتــرالــيــا 
المنتخب  مـــع  تــعــادلــنــا  أن  الــمــهــم 
ــمــنــتــخــب  الــــــســــــوري، وإحــــــــــراز ال
الــمــبــاراة،  مــن  لنقطة  الفلسطيني 
المنافسة  أبقى فلسطين في دائرة 

للتأهل إلى دور الـ16”.
المنتخب  ــوب  أســل “لــكــن  وأضــــاف 
المنتخب  عــن  يختلف  األســتــرالــي 
ــي يــجــيــد  ــ ــرال ــ ــت ــاألســ ــوري، فــ ــ ــســ ــ ــ ال
الــتــنــوع فــي أســالــيــب الــلــعــب، فهو 
المباشر،  اللعب  أســلــوب  يستخدم 
باللعب على  المباشر، ويمتاز  وغير 
األطــراف، كما يتميز العبوه بالقوة 

البدنية”.

المنتخب  مــا  “نــوعــا  قــائــال  وأردف 
األسترالي أعلى فنيا من المنتخب 
بجهازنا  ثقة  عندنا  لكن  الــســوري، 
الــفــنــي والعــبــيــنــا فــي الــخــروج من 
الـــمـــبـــاراة بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة، ومــا 
يعنينا هو إما الخروج بثالث نقاط، 

أو نقطة واحدة”.
وتابع مدرب فلسطين األسبق  «

“في الشق الهجومي أتوقع 
مشاركة محمود وادي لما 
يتمتع به الالعب من قوة 

بدنية، للضغط على المنتخب 
األسترالي في المنطقة 

الخلفية، لعدم بناء هجمات 
من الخلف، وعمل زيادة عددية 

على منتخبنا في األمام”.

أستراليا تختلف عن سوريا

رمزي صالح



القبــض  اإلســبانية  الشــرطة  ألقــت 
 28 بينهــم  مــن  شــخصا،   83 علــى 
العــب تنــس محتــرف، عقــب تحقيق 
فــي مزاعم تالعــب بنتائــج مباريات 
قامــت بها جماعــة إجراميــة منظمة 

من أرمينيا.

وداهمت الشرطة 11 منزال في إسبانيا 
وصــادرت 167 ألــف يــورو )192 ألــف 
دوالر(، إضافــة إلــى بندقيــة وأكثر من 
50 جهــازا إلكترونيــا وبطاقات ائتمان 
وخمــس عربات فارهــة ووثائق تتعلق 

بالقضية.
كذلك جرى تجميد 42 حسابا مصرفيا 
أوردت  مــا  وفــق  بالقضيــة،  مرتبطــا 

وكالة “رويترز” لألنباء.
ومــن بين الالعبين الذين ألقي القبض 
بطولــة  فــي  شــارك  رياضــي  عليهــم، 
لكــن  األخيــرة،  المفتوحــة  أميــركا 

الشرطة لم تكشف عن أسماء.

مورينيو يتحرر
أفــادت وســائل إعــالم بريطانيــة، الخميــس، بــأن نــادي مانشســتر يونايتــد حــرر مدربه 
الســابق البرتغالــي جوزيــه مورينيــو المقــال الشــهر الماضــي، بعدمــا دفــع تعويضات له، 

وصلت قيمتها إلى 15 مليون جنيه إسترليني )19 مليون دوالر(.

ومــع طــي الفصــل األخيــر مــن عالقــة مــان 
يونايتــد بمــدرب ريــال مدريد الســابق، بات 
إلــى مقاعــد  يعــود  أن  األخيــر  إمــكان  فــي 
التدريــب، حيــث ترجــح تقاريــر صحافيــة 

إمكانية عودته إلى النادي الملكي.
مانشســتر  أن  “ذا صــن”  وأوردت صحيفــة 
يونايتــد وافق على شــروط الدفع بعد لقاء 
جمــع بيــن وكيــل أعمــال المــدرب البرتغالي 
مجلــس  رئيــس  ونائــب  منديــش،  جــورج 

اإلدارة التنفيذي إد وودوورد.

وأكــد مصــدر مقرب من مورينيــو الذي كان 
مرتبطا بعقد مع يونايتد حتى نهاية موسم 
2019 - 2020 مــع إمكانية التمديد لموســم 
إضافي، لصحيفة “دايلي ميل” أن الطرفين 

توصال إلى اتفاق رضائي.
 18 فــي  مورينيــو  أقــال  يونايتــد  وكان 
ديســمبر، منهيــا حقبــة المدير الفنــي المثير 
للجدل الذي أشرف عليه منذ صيف 2016، 
بعدمــا حقــق معه هذا الموســم أســوأ بداية 

محلية منذ 28 عاما.

وكاالت

أوكل فريق “الشياطين الحمر” مهام المدرب الى  «
العبه السابق النروجي أولي غونار سولسكاير، 

وذلك بشكل موقت حتى نهاية الموسم الحالي.

وكاالت

وكاالت

فضيحة للمضرب 
اإلسباني

قالــت صحيفــة “مــاركا” اإلســبانية إن 4 أنديــة مــن دوريــات مختلفــة ستحســم مســتقبل العب بايــرن ميونيــخ األلماني، 
خاميس رودريغز.

أرســنال  فريقــي  أن  المصــدر  وأوضــح 
اإليطالــي  ويوفنتــوس  اإلنجليــزي 
الالعــب  بخدمــات  “بشــدة”  مهتمــان 
بايــرن  أن  إلــى  مشــيرا  الكولومبــي، 
ال  اإلســباني  مدريــد  وريــال  ميونيــخ 
يــزاالن متردديــن بشــأن موقفهمــا مــن 

الالعب.
يونيــو  حتــى  البافــاري  الفريــق  وأمــام 
المقبــل التخــاذ القــرار، فــي حــال رغــب 
في دفع 42 مليون يورو مقابل التوقيع 
أو  المعــار،  الالعــب  مــع  نهائيــة  بصفــة 

تسريحه ليعود إلى الفريق اإلسباني.
مــن  البالــغ  خاميــس،  عــاد  حــال  وفــي 
الملكــي،  الفريــق  إلــى  عامــا،   27 العمــر 
فالقــرار هذه المرة ســيكون بيد المدرب 
االســتفادة  إمــا  ســوالري،  ســانتياغو 
مــن خدماتــه أو بيعــه إلــى أحــد األندية 

الراغبة فيه.
وقالــت الصحيفة اإلســبانية إن فريقين 

)أرسنال ويوفنتوس( مستعدان لتقديم 
عرضهمــا إذا ما قرر الريال بيع رودريغز 

بصفة نهائية.
ويرغــب أرســنال فــي تعويــض الرحيل 

المنتظــر لمســعود أوزيــل، فيمــا يســعى 
تعزيــز  إلــى  العجــوز”  “الســيدة  فريــق 
صفوفــه وتقويــة خــط هجومــه بقيــادة 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.

خاميس رودريغز

4 أندية وراء رودريغز
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وكاالتوكاالت

يبدو أن العب الوســط اإلســباني، إيســكو، قد بدأ يضيق ذرعا باســتراتيجيات مدرب فريقه ريال مدريد، ســانتياغو ســوالري، 
ليكشف عن سخطه علنا من خالل “إعجابه” بتغريدة تنتقد المدرب.

اآلونــة  فــي  اتجــه  قــد  ســوالري  وكان 
علــى  أكبــر  بشــكل  لالعتمــاد  األخيــرة 
لــوكاس فاســكيز وفينيســيوس جونيــور 
فــي المقدمة، وعلى داني ســيبايوس في 
خط الوسط، وذلك على حساب إيسكو.

وبــدا األمــر جليا فــي مباراة ريــال مدريد 
أمــام نــادي ليغانيــس، األربعــاء، التي فاز 
فيهــا النادي الملكي بـ3 أهداف نظيفة، إذ 
قرر سوالري ترك إيسكو خارج التشكيلة.

ويبــدو أن إيســكو لــم يتمالــك نفســه مــن 
“اإلعجــاب”  زر  علــى  إذ ضغــط  الغضــب، 
على تغريدة في تويتر ألحد المشــجعين، 
ثم سارع في إزالتها، حسب ما ذكر موقع 

“كاتشيو ميركاتو”.
)دانــي(  “ُيشــرك  التغريــدة:  فــي  وجــاء 
غيــر  كاســيميرو  ويفضــل  ســيبايوس، 

الالئق بدنيا، على إيسكو!”.
لــم  األرجنتينــي  المــدرب  أن  إلــى  يشــار 
ُيشــرك إيســكو أيضــا في مباريــات مهمة، 

منهــا نهائــي كأس العالــم لألنديــة، الــذي 
فــاز فيــه ريــال مدريــد علــى نــادي العيــن 

اإلماراتي.
أن  التقاريــر  مــن  الكثيــر  ذكــرت  وقــد 

إيســكو يســتعد للرحيل عن ريال مدريد، 
وربطته تقارير رياضية بنادي يوفنتوس 
الســابق،  اإليطالــي، حيــث يلعــب زميلــه 

النجم كريستيانو رونالدو.

تعمل إدارة برشلونة اإلسباني جاهدة إلعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق الكتالوني، بعدما انتقل إلى باريس 
سان جرمان الفرنسي، وفق ما نقلت مصادر صحفية.

وغادر نيمار “الليغا”، في عام 2017، مقابل 
198 مليــون  بلــغ قدرهــا  صفقــة قياســية، 
جنيــه إســترليني، نحو 222 مليــون دوالر، 

جعلت منه أغلى العب في العالم.
ونقلــت صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة 
عــن إذاعة “كاتالونيا” قولهــا إن والد نيمار، 
وهــو أيضــا وكيــل أعمالــه، اجتمــع  بشــكل 
ســري مــع ممثل برشــلونة، أندريــه كيوري، 
الشــتوية،  العطلــة  خــالل  البرازيــل  فــي 

لمناقشة احتمال إعادته إلى بالفريق.
وهــذا ليــس أول لقــاء يجمــع والــد نيمــار 
بكيــوري، حيث التقى الطرفان في نوفمبر 
الماضــي بالعاصمة البريطانية لندن، لنفس 

السبب.
يعتبــر  كيــوري  إن  ميــل”  “ديلــي  وقالــت 
أنــه كان  إلــى  “وســيطا محترمــا”، مشــيرة 
الســبب وراء انتقــال نيمــار مــن ســانتوس 

إلى “البارسا” عام 2013.
الوكيــل  أن  كتالونيــا  إذاعــة  وذكــرت 

كان حاضــرا  زاهافــي،  بينــي  اإلســرائيلي، 
زاهافــي  وســاعد  اللقــاءات.  تلــك  خــالل 
على إتمام الصفقة القياســية بين برشلونة 
األيــام  وراجــت،  الباريســي.  والفريــق 
الماضيــة، بعــض التقاريــر، التي أفــادت أن 

علــى باريس ســان يرمــان بيع أحــد نجميه 
خــالل  مبابــي  الفرنســي  أو  نيمــار  ســواء 
الصيــف المقبل لتجنب مواجهة مشــكالت 
مــع االتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم بشــأن 

قوانين اللعب المالي النظيف.

ايسكو

نيمار دا سيلفا

نيمار وبرشلونة.. خطوة للعودةإيسكو وسوالري.. “تغريدة مهينة”

وكاالتوكاالت

رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي  النجــم  رد 
التــي  الســابقة،  صديقتــه  مزاعــم  علــى 
وهــددت  النفســي”  بـ”المريــض  وصفتــه 
بكشــف “حقيقته”. روكانــت عارضة األزياء 
جاســمين لينارد، البالغة مــن العمر 33 عاما، 
الواقــع  تلفزيــون  برنامــج  فــي  والمشــاركة 
“بيــغ براذر”، قالت علــى صفحتها في تويتر 
إنهــا ســتنفض الغبــار عــن “عشــيقها الســابق 
رونالــدو، وهــددت بالكشــف عــن “طبيعتــه 
الحقيقيــة”. وقالــت فــي تغريدتهــا “ال أحــد 
كانــت  لــو  حقيقتــه،  عــن  فكــرة  أي  لديــه 
لديكــم نصفهــا ألصبتــم بالرعــب”. وتابعــت 
“كان يهددنــي بتقطيع جســدي ووضعه في 

حقيبة، في حال واعدت شخصا آخر”.
ريبــورت”  “بليتشــر  موقــع  ذكــر  مــا  ووفــق 
األميركــي، فــإن “الــدون” نفى هــذه المزاعم 
المتعلقــة  تلــك  جملــة وتفصيــال، خصوصــا 

بتهديدها وسوء معاملتها.

اإليطالــي  يوفنتــوس  مهاجــم  يقــدم  ولــم 
مزيــدا مــن التفاصيــل أو التعليقــات بشــأن 
عالقتــه مــع لينــارد. وكانت عارضــة األزياء 
تواعد نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد 
الســابق، قبــل 10 ســنوات، وكشــفت مؤخرا 
أنهــا ظلــت علــى تواصــل معه في آخــر عام 
ونصــف. ويواجه رونالــدو اتهاما باغتصاب 

 34( العارضــة األميركيــة كاثريــن مايورغــا 
عامــا(، قبــل نحــو 9 أعــوام فــي غرفــة بأحد 

فنادق الس فيغاس.
غيــر أن رونالــدو كان قد كــّذب هذه التهمة. 
إال أنــه وفقــا لوثائــق مســربة، فقــد تبيــن أن 
فريقــه القانونــي دفع لها ما يعادل 300 ألف 

دوالر من أجل عدم مقاضاته.

تواصــل تقارير صحافيــة مختلفة، الحديث 
عــن مســتقبل المدرب الفرنســي زيــن الدين 
زيــدان، الذي قاد ناديه الســابق ريال مدريد 
إلــى الســيطرة علــى مســابقة دوري أبطــال 

أوروبا، في السنوات األخيرة.
ويبــدو أن اســم زيــن الدين زيدان، ســيطفو 
على السطح في كل مرة يواجه فيها فريق 
أوروبي كبير أزمة نتائج، ويحتاج إلى قائد 

جديد يقود سفينته بنجاح.
وفــي هذا الشــأن، ذكرت صحيفــة “كوريري 
ديلــو ســبورت” اإليطاليــة، أن رئيس باريس 
ســان جيرمــان ناصــر الخليفــي، يضــع زيــن 
الديــن زيــدان علــى رأس قائمــة المدربيــن، 
الذيــن يســعى النادي الفرنســي إلــى التعاقد 

معهم.
حــال  أنــه  اإليطاليــة  الصحفيــة  وأضافــت 
فشــل مدرب باريس ســان جيرمــان الحالي 
تومــاس توخيل، فــي قيادة نــادي العاصمة 

بنهايــة  التتويــج،  منصــات  إلــى  الفرنســية 
مــع  التعاقــد  الخليفــي  ســيحاول  الموســم، 
مشــروع  ُيغــري  وقــد  زيــدان.  الديــن  زيــن 
باريــس ســان جيرمــان الكــروي، زيــن الدين 
زيــدان بخــوض هــذه التجربــة الجديــدة، إذ 
تعج تشــكيلة الفريق الباريســي بكوكبة من 
أحسن الالعبين في العالم، فضالً عن هيمنة 

الفريق على الدوري الفرنســي في السنوات 
األخيــرة، ووصوله بشــكل دائم إلــى األدوار 
اإلقصائية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

هزيمــة  ألحــق  جانجــون،  أن  إلــى  ُيشــار 
ســان  بباريــس  األربعــاء،  أمــس  مفاجئــة 
المحترفيــن  رابطــة  كأس  فــي  جيرمــان، 

بعدما تغلب عليه 2-1.

زين الدين زيدانكريستيانو رونالدو

اسم زيدان على طاولة سان جيرمانرونالدو يرد على صديقته السابقة

وكاالت

قالت وسائل إعالم بريطانية، الخميس، إن يوفنتوس بطل إيطاليا سيتعاقد 
مع آرون رامســي العب وســط أرســنال في نهاية الموســم في صفقة انتقال 

مجانية.

 250 مــن  أكثــر  رامســي  وخــاض 
مبــاراة منذ انضمامه إلى أرســنال من 
كارديف ســيتي في 2008، لكن العب 
منتخــب ويلــز أخفق في التوصل إلى 
اتفــاق جديد مع النادي اللندني خالل 

العام األخير من تعاقده.
ويســمح هــذا األمــر لالعــب البالــغ من 
العمــر 28 عامــا بالتفــاوض مــع أي ناد 

خارج البالد، اعتبارا من أول يناير.
يوفنتــوس  أن  التقاريــر  وذكــرت 

جنيــه  ألــف   140 لالعــب  ســيدفع 
إســترليني )179074 دوالرا( أسبوعيا 
فــي صفقــة، ســتجعل رامســي ثانــي 
الفريــق بعــد  أعلــى العــب راتبــا فــي 
كريســتيانو رونالــدو. ولعــب رامســي 
18 مبــاراة فــي الــدوري هذا الموســم، 
وســجل مرتيــن مــن بينهمــا هــدف ال 
ينسى أمام فولهام في أكتوبر رشحه 
كثيــرون للمنافســة علــى جائزة أجمل 

هدف هذا الموسم.

يوفنتوس
 يرصد رامسي
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إعداد: طارق البحار

ال تمثل الدهون في البطن مشــكلة لمجرد أنها تفســد شــكل الجســم، لكن في الواقع فإن كثير من الدهون في منطقة البطن أو ما يعرف بـ”الكرش”، على صلة وثيقة 
بأمراض القلب والسكري. لذلك، فإن فقدان الدهون من منطقة البطن والخصر له فوائد كبيرة لصحتك ويمكن أن يساعدك على العيش لفترة أطول.

ويتــم تقديــر حجــم دهــون البطــن بقيــاس محيــط الخصــر، 
ويمكن القيام بذلك بســهولة في المنزل باســتخدام شــريط 

قياس بسيط.
ويمكــن تعريــف الكــرش أو الســمنة فــي منطقــة البطن على 
أنهــا زيــادة محيــط الخصــر عــن 40 بوصــة )102 ســم( لــدى 

الرجال و35 بوصة )88 سم( لدى النساء.
لــذا، إذا كان لديــك الكثيــر مــن الدهــون في محيــط الخصر، 
فعليــك اتخــاذ بعــض الخطــوات للتخلــص منــه، حتــى لو لم 

تكن بدينا بشكل عام.
ولحســن الحظ، هناك طرق ثبتت فعاليتها في التخلص من 
الكرش ودهون البطن دون التأثير على باقي شكل الجسم، 
وهــي خطــوات بســيطة يتبعهــا األشــخاص المهتميــن بنمط 

حياة صحي، ومن الممكن للجميع تطبيقها.
وُنذّكر هنا بـ6 طرق موثوقة للتخلص من الكرش:

تجنب السكر والمشروبات المحالة

قد يكون استهالك السكر الزائد هو المحرك الرئيسي للدهون 
الزائــدة فــي البطــن والكبد، وينطبق ذلك بشــكل خاص على 
المشروبات ذات السكريات العالية مثل المشروبات الغازية.

تناول المزيد من البروتين 

إن تناول الكثير من البروتينات يمكن أن يعزز عملية األيض 
)التمثيــل الغذائــي( لديــك ويقلل من مســتويات الجوع، مما 
يجعلها وسيلة فعالة جدا إلنقاص الوزن. وتشير العديد من 
الدراســات إلى أن البروتين فعال بشــكل خاص في مواجهة 

تراكم الدهون بالبطن.

قلل الكربوهيدرات في نظامك الغذائي

أظهــرت الدراســات أن تقليــل الكربوهيدرات يســهم بفعالية 
كبيــرة فــي التخلــص مــن الدهــون بمنطقــة البطــن، وحــول 

األعضاء وفي الكبد.

تناول األطعمة الغنية باأللياف

هنــاك بعــض األدلة على أن األلياف الغذائيــة القابلة للذوبان 
يمكــن أن تــؤدي إلــى انخفــاض كميــات الدهون فــي البطن. 
ويــؤدي تنــاول األلياف الموجودة فــي الخضروات والفاكهة 

إلــى تحســينات كبيرة فــي الصحة وتقليــل مخاطر اإلصابة 
بالعديد من األمراض.

مارس تمارين البطن

يمكــن أن تكــون ممارســة التماريــن فعالــة للغايــة إذا كنــت 
تحــاول التخلــص مــن الدهــون في البطــن. وللتماريــن أيضا 
عــدد من الفوائــد الصحية األخرى، فهي تســاعد في العيش 

بصحة جيدة وألطول فترة ممكنة.

راقب نوع طعامك واحسب السعرات الحرارية

كلنــا نعــرف أن ما نأكلــه في حميتنا الغذائيــة مهم جدا، لكن 
العديدين من األشخاص ال يعرفون ما يأكلونه حقا.

فالبعض يعتقد أنه يتناول أطعمة تحتوي على “نسبة عالية 
مــن البروتيــن” أو “منخفضــة الكربوهيــدرات” أو أي شــيء 
آخــر، لكنهــم يميلــون إلى اإلفــراط أو التقليل إلــى حد كبير. 
وبالنســبة ألي شــخص يريــد حقــا تحســين نظامــه الغذائي، 
فإن عليه مراقبة حجم ما يأكل وكم السعرات الحرارية في 
وجباتــه لفترة من الوقت لضبــط حميته الغذائية. وال يعني 
ذلك أنه يتوجب عليك حســاب كل شــيء، لكن القيام بذلك 
لبعــض الوقــت عبــر بعــض األدوات البســيطة مثــل االطــالع 
علــى قوائــم الســعرات الحراريــة ألنــواع األغذيــة المختلفة، 
أو االســتعانة بتطبيقــات تحســب الســعرات وفقــا لنوعيــات 

الطعام، مما سيسهم في إنجاح خطتك بشكل مثالي.

تنـــاول األطعمـــة الغنيـــة باألليـــاف وال تنـــس الرياضـــة

كيف تتخلص من الكرش؟

األلمانــي  التغذيــة  خبيــر  كشــف 
 %  80 أن  داكســينبرجر  أندريــاس 
من أمراض الســفر يرجع ســببها إلى 
الطعام والشــراب الملوثين، اســتنادا 
إلى بيانات منظمة الصحة العالمية.

أكثــر  أن  داكســينبرجر  وأوضــح 
أمــراض الســفر شــيوعا تتمثــل فــي 
أمــراض المعــدة واألمعــاء والحمــى 
واإلســهال، وقد يصــل األمر إلى حد 
وينصــح  التيفــود.  بحمــى  اإلصابــة 
هــذه  لتجنــب  األلمانــي  الخبيــر 

التدابيــر  بعــض  باتبــاع  األمــراض 
الصحيــة عنــد التعامــل مــع الطعــام 
والشراب خالل الرحالت السياحية، 
أهمهــا عدم تناول األغذية النيئة، إذ 
ينبغــي ســلقها أو طهيها، مــع مراعاة 
ذات  األغذيــة  حــال  فــي  تقشــيرها 

القشرة.
وأشــار إلــى أنه من المهــم أيضا عدم 
واســتبداله  الصنبــور  مــاء  شــرب 
فــي  المعبــأة  المعدنيــة  بالميــاه 

زجاجات محكمة الغلق.

تدابير للوقاية من أمراض السفر

توصلت دراســة أميركية جديدة إلى أن إضافة الســكر إلى الشــاي أو القهوة قد تزيد من خطر اإلصابة بمرض الزهايمر بأكثر 
مــن النصــف. وتوضــح النتائــج أن إضافــة ملعقتيــن ونصــف مــن الســكر إلــى الشــاي أو القهــوة تزيد مــن خطر اإلصابــة بمرض 
الزهايمــر، كمــا أن تنــاول الطعــام المحلــى أو المشــروبات التــي تحتوي على الكمية نفســها من الســكر يجعل مــن الناس عرضة 

بنسبة 54 % لتطور المرض.

وحلــل الباحثون من جامعــة كولومبيا النظام الغذائي لـ2226 من 
المتقاعديــن، وتتبعوهــم لمدة 7 ســنوات في المتوســط، ووجدوا 
أن أولئــك الذيــن اســتهلكوا معظــم المشــروبات المحتويــة علــى 
الســكر، كانــوا أكثــر عرضة لخطر اإلصابة بمرض الزهايمر، ســواء 

كان السكر موجودا بشكل طبيعي أو أضيف الحقا.
وقــال الدكتــور دوغ براون، كبير مســؤولي السياســات واألبحاث 
فــي جمعيــة الزهايمــر، إن “الكثيــر مــن الســكر مرتبــط باإلصابــة 
بالنــوع الثانــي مــن داء الســكري، وقــد حــددت األبحــاث الســابقة 

مرض السكري من النوع الثاني كعامل خطر لإلصابة بالخرف”.
وأضــاف بــراون قائــال: “هــذه الدراســة تدعــم هذه األدلــة، وجميع 
أنــواع الســكر، مــن عصيــر الفاكهــة إلى عصيــر الليمــون، يكون لها 
التأثير نفسه، وبالحد من المشروبات الغازية والحلويات والكعك، 
وتناول وجبات متنوعة ومتوازنة بدال من ذلك، ســنكون قادرين 
على الحد من خطر اإلصابة بالخرف في وقت الحق من الحياة”.

وعلــى مــدى ســبع ســنوات مــن الدراســة، تــم تســجيل 429 حالــة 

إصابة بمرض الزهايمر بين المشاركين.
وأوضحــت النتائــج أن الذيــن يســتهلكون 30.3 غــرام مــن الســكر 
اإلضافي في طعامهم أو مشروباتهم كل يوم، أكثر عرضة بنسبة 
33 % لتطــور مــرض الزهايمــر مقارنــة بأولئــك الذين يســتهلكون 

5.8 غرام فقط.

تزيــد مــن خطــر اإلصابــة بمرضــي الزهايمــر والســكري

احذروا إضافة السكر إلى القهوة والشاي

أكدت مجلة “ســنيورين راتجيبر” األلمانية على أهمية التغذية الســليمة لمرضى 
الروماتيــزم، حيــث تــؤدي بعــض األغذية إلــى تفاقم المتاعب، في حين تســاعد 

أغذية أخرى على تخفيفها.

ووفق ما نقلته “األلمانية” أوضحت 
المجلــة المعنيــة بصحة كبار الســن 
عــن  االبتعــاد  مثــالً  ينبغــي  أنــه 
الدهــون الحيوانيــة، ألنهــا تتســبب 
فــي تفاقــم المتاعــب، كمــا ال يجوز 
بمعــدل  والنقانــق  اللحــوم  تنــاول 
يزيد عن مرتين أســبوعًيا. وبالمثل 

ينبغي اإلقالل من البيض.

األســماك  تعــد  ذلــك،  وبخــالف 
علــى  الحتوائهــا  مفيــدة  الدهنيــة 
األحمــاض الدهنية أوميغــا 3، التي 

تتمتع بتأثير مثبط لاللتهابات. 
لـــذا ينبغـــي علـــى المرضـــى تنـــاول 
والرنجـــة  والماكريـــل  الســـلمون 
مـــرات   3 إلـــى  مرتيـــن  بمعـــدل 

. ســـبوعيًا أ

قــال البروفيســور ديتــر كولــر إن االنســداد الرئــوي المزمــن  يهاجــم المدخنيــن 
بصفة خاصة.

وأوضــح كولر أن األعراض الدالة عليه 
تتمثــل فــي الســعال المســتمر، ســواء 
كان مصحوبًا بإفرازات مخاطية أو ال، 
وكذلك ضيق التنفس بعد بذل مجهود 
بدني قليل أو حتى في حالة الســكون 

والراحة.
يتــم اكتشــاف  مــا  أنــه غالبــًا  وأضــاف 
إصابــة المدخنين بهذا المرض الخطير 
فــي وقــت متأخــر للغاية، حيــث تكون 

الرئــة قد فقدت بالفعــل نصف كفاءتها 
الوظيفية.

وبشكل عام ال تقتصر خطورة اإلصابة 
بهــذا المــرض على المدخنين فحســب، 
األشــخاص،  أيضــًا  يهاجــم  إنــه  حيــث 
الذين يتعرضون في مكان عملهم مثال 
لملوثــات الهواء لفترات زمنية طويلة، 
وكذلــك األشــخاص، الذيــن يعانون من 

عيوب وراثية.
يأتي الموز مع مجموعة من الفوائد الصحية، ومن المعروف أن محتويات هذه 
الفاكهة تعزز صحة القلب وتســاعد على الحد من التعب في الجســم، باإلضافة 
إلى الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى محدد، والحد من االكتئاب واإلمساك 

وحرقة المعدة والقرحة.

كما أن الموز غني بالحديد الذي يساعد 
الهيموجلوبيــن،  إنتــاج  تحفيــز  فــي 
ويلعــب دورًا في عــالج فقر الدم. وفي 
حيــن أنه يعتبر مصــدرا ممتازا للحفاظ 
علــى الصحــة، إال أن تنــاول المــوز على 
معــدة فارغــة المعــدة ال يــزال موضــع 

جدل، بحسب موقع إن دي تي في.

والمــوز هــو مصــدر ممتــاز للبوتاســيوم 
وبالتالــي  والمغنيســيوم،  واألليــاف 
للعناصــر  الحاجــة  تلبيــة  يســاعد علــى 
جســمك،  فــي  المختلفــة  الغذائيــة 
فهــو يعــزز الطاقــة ويقلــل مــن الشــعور 
بالجــوع، وينصــح بتناول الموز بشــكل 

يومي للحصول على هذه الفوائد.

لمرضى الروماتيزم.. ابتعد عن هذه األطعمة

االنسداد الرئوي يهاجم المدخنين

الموز.. كنز من الفوائد

11 يناير 2019 الجمعة
5 جمادى األولى 1440

21

ُيكثر البعض من وضع ســاق على األخرى في أوقات كثيرة بالمكتب وأثناء الجلوس في غرفة المعيشــة ومشــاهدة التلفزيون، بل وحتى خالل 
تناول بعض الوجبات. لهذه الوضعية مجموعة من اآلثار السلبية على الجسم، إليك ما تحتاج معرفته عنها:

عنــد وضــع ســاق علــى األخــرى يحــدث دوران في عظــام الحــوض الذي 
يعتبــر قاعــدة الدعم للعمود الفقري، ويضغــط ذلك على الرقبة والمنطقة 
الســفلى والوســطى مــن الظهــر األوردة العنكبوتيــة. وبعــض التفســيرات 
تذهب إلى أن وضع الســاق على األخرى يســبب ضغطًا على عملية مرور 

الدم في األوردة باتجاه القلب، ما يتلفها.

ارتفاع ضغط الدم
عندمــا تضــع ســاقًا على أخرى يرتفع ضغــط الدم مؤقتا عنــد الركبة؛ ألن 
هذه الوضعية تصّعب من عملية ضخ الدم باتجاه القلب وتزيد المقاومة 

في االتجاه المعاكس.

أعصاب الساقين
العضــالت  فــي  وتكاســل  تنميــل  يحــدث  العــادة  بهــذه  االســتمرار  عنــد 
حــول مفصــل الركبــة؛ لتعــّرض العصب الشــظوي لضغط نتيجــة وضعية 
الجلــوس، وهــو العصــب الــذي يمر مــن أســفل الركبة على امتــداد الجزء 
الخارجي من الســاق ويصل إلى أطراف القدم، واســتمرار الضغط يؤدي 
لشلل مؤقت لعضالت القدم والساق، وهذه المشكلة مؤقتة، لكن التكرار 

يتلف ألعصاب على المدى الطويل. 

آالم الرقبة والظهر

عنــد وضــع القدميــن بشــكل مثالــي علــى األرض أثنــاء الجلــوس يتــوزع 
الوزن بالتساوي. 

لكن عند وضع ساق على األخرى يحدث دوران في عظام الحوض الذي 
يعتبــر قاعــدة الدعــم للعمــود الفقري، ويســبب ذلــك ضغوطًا علــى الرقبة 

والمنطقة السفلى والوسطى من الظهر، ما يؤدي آلالم الرقبة.

تســـبب آالم الرقبـــة والظهـــر وارتفـــاع ضغـــط الـــدم

تجّنب وضع ساق على األخرى
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يطمئن قلبك وتفرح النفراج تتقدم خطوات 
كبيرة فالفترة ايجابية.

هذا االسبوع مناسب جدا للسعي وراء 
المصالحات فالوقت مالئم.

ال تتردد في تطوير عالقتك والسعي نحو 
االستقرار وستفرح كثيرًا.

الحظوظ ترافقك على كل المستويات فالظروف 
سهلة وستسمح لك بالتفاهم.

سوف يطمئن بالك لسير األمور وستغّض النظر 
عن بعض الشوائب.

عافيتك في أحسن حاالتها تدعم كّل نشاط أو 
منافسة في المجال الرياضي.

اذا كنت كسول ينصحك الفلك بالتحرك ففي 
الحركة بركة تجنبا لألمراض. 

ينتظرك اسبوع مشجع ومثير لالهتمام بفضل 
تدفق المشاريع.

الفرص الجديدة سوف تحظى بأفضل االمكانات 
والتأثيرات االيجابية.

 إنه أسبوع ملهم بالتأكيد وسوف تسمح لك 
الظروف بإحداث تغييرات.

يحيطك كوكب الحب بتأثيرات ايجابية وبالتالي 
تتلقى اشارة ايجابية.

تتمتع العالقات كافة بأجواء من التواصل 
والتفاعل في العمل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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تشارك الفنانة حال شيحة 
في مسلسل زلزال، 

بطولة محمد رمضان، 
لتجسد دور البطولة 
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المقرر عرضه رمضان 
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شــددت على أهميــة الدراما الكويتيــة بالرغم مــن االنقطاع

أميرة محمد: الدراما البحرينية بألف خير

أكــدت النجمــة البحرينيــة أميــرة محمد علــى أهمية تجربــة التعاون مــع الدراما 
التلفزيونيــة الكويتيــة، والتــي تمــت خــالل الفتــرة القصيــرة مــن خــالل احــدث 
أعمالها الدرامية “غصون في الوحل” كما شددت على أن مملكة البحرين مهيأة 
بمــا تمتلــك مــن مقومات الســتقبال أضخم المشــاريع الفنية الخليجيــة والعربية 

على حد سواء.
وفي مســتهل حديثهــا مع “النهار” قالت 
النجمة البحرينية أميرة محمد: فرغت 
منــذ أيــام وقبيــل انتهاء العــام الماضي 
2018 مــن المسلســل الكويتــي “غصون 
فــي الوحــل” والذي يمثل نقلــة اضافية 
الدرامــا  رصيــد  وايضــًا  رصيــدي  فــي 
الكويتيــة والخليجيــة على حد ســواء، 
وعــودة متجــددة للدرامــا التلفزيونيــة 
الكويتية بالتعــاون مع “دايتونا لإلنتاج 

الفني”.
عــن  فتــرة  انقطعــت  قائلــة:  وتابعــت 
الدرامــا الكويتية وذلك الرتباطي بعدد 
مــن األعمال الخليجيــة البحرينية منها 
والســعودية وبالتعــاون مــع عــدد بــارز 
من األســماء بانتظار الفرصة االيجابية 
والتــي جــاءت مــع نــص “غصــون فــي 
الوحــل” تأليــف الكاتبــة منــى النوفلــي 
واخــراج القديــر محمــد دحام الشــمري 
وقد اكتشــفت في هذه التجربة اقتدار 
المبــدع  وتميــز  حســين  هــدى  النجمــة 
محمــد دحام الشــمري الذي قــاد تجربة 
دراميــة عاليــة المســتوى الى بــر االمان 
وفــي المسلســل ايضــًا محمــد الرشــيد 
الطــراروة  وعبــدهللا  ارحمــة  وريــم 
وعلي الحســيني ومحمد المنيع وسارة 
القبنــدي ورانيا شــهاب ومحمــد الوادي 
مــن  آخــر  وعــدد  الشماســي  وحســن 

النجوم.
عــن  محمــد  اميــرة  الفنانــة  وتتحــدث 
تفاصيــل “غصــون فــي الوحــل” بقولها: 
العمــل  تفاصيــل  اكشــف  ان  اريــد  ال 
الننــا امــام تجربــة دراميــة تتحدث عن 
عــدد مــن الشــخصيات ترتبــط بكــم من 
العالقــات والتــي تجد نفســها في حالة 
من التشابك والتداخل، وايضًا وجهات 
النظــر المتداخلة والتــي تتطلب عملية 
فك اشــتباك لتجاوز ما سيحصل الحقا 

من تصادم ولربما صراع متفجر.
وتؤكــد: العمل يــدرج للعرض في مطلع 
يعــرض  ان  اتمنــى  كنــت  وان  العــام 

خــالل الموســم الرمضانــي، ولكنه وكما 
اســلفت امــر متــروك للشــركة المنتجــة 
والتــي ترتبــط بجــدول مــن المواعيــد 
الفضائيــة  القنــوات  مــع  وااللتزامــات 

الخليجية والعربية.
أكــدت الفنانــة البحرينيــة أميــرة محمد 
علــى الثقــة الكبيــرة التــي يملكونها في 
البحرينــي  للمنتخــب  الحالــي  الجيــل 
لكــرة القــدم، وعلــى إمكانياتهــم العالية 
التــي تجعــل منهــم خيــر خلــف للجيــل 
الســابق، الــذي ذهــب بالكــرة البحرينية 
مســتوى  علــى  متقدمــة  مراحــل  إلــى 
المنافسات اآلســيوية. وتحدثت أميرة 
محمــد عــن المبــاراة االفتتاحيــة التــي 
تجمع المنتخبيــن الخليجيين اإلمارات 
اإلمــارات  “أبنــاء  قائلــة:  والبحريــن، 
ســتكون  ولذلــك  دائمــا،  مضيافــون 
المبــاراة االفتتاحيــة بمثابــة االحتفــال 
بالنكهــة  الجميــل  الكــروي  اآلســيوي 
الخليجيــة”. الفنانة البحرينيــة القديرة 
أكدت أن جميع البحرينيين ســيكونون 
قلبــا وقالبــا مــع منتخــب بالدهــم خالل 

يظهــر  أن  متمنيــة  اآلســيوي،  المحفــل 
كبيــرة  بمســتويات  الجديــد  الجيــل 
تشــهده  الــذي  المثيــر  التطــور  تعكــس 
الرياضة البحرينيــة، والمتبوع بالنتائج 
اإليجابيــة التي تنشــر البهجة بين أبناء 

مملكة البحرين.

البحريــن  مملكــة  فــي  الدرامــا  وعــن 
الدرامــا  محمــد:  أميــرة  الفنانــة  تقــول 
تتحــرك  وهــي  خيــر،  بألــف  البحرينيــة 
وبايقــاع ايجابي وان كانــت طموحاتنا 
أكبــر ولكننا نتوقع المزيــد خالل الفترة 
المقبلــة ومــا بودي ان اشــير اليه هو ان 
مملكة البحرين بما تمتلك من مقومات 
الستقبال اضخم واهم المشاريع الفنية 
الخليجيــة والعربيــة علــى حــد ســواء، 
ومنــذ ايام تم انجاز مسلســل “العذراء” 
وهــو انتــاج كويتــي صور فــي البحرين 
واخــراج  شــجون  النجمــة  بطولــة  مــن 
ومشــاركة  القفــاص  محمــد  المقتــدر 
عــدد بــارز من النجوم مــن دول مجلس 
التعــاون، وهنالــك عــدد مــن المشــاريع 
المدرجــة فــي اطــار االنتــاج، وهــذا مــا 
مملكــة  تحتلهــا  التــي  المكانــة  يؤكــد 
ومــا  االنتــاج  خارطــة  علــى  البحريــن 
تتميــز بــه مــن كــوادر ومبدعيــن وايضًا 
مقومــات جغرافيــة ومناخيــة متميــزة. 
الفنانــة  قالــت  تصريحهــا  ختــام  وفــي 
أميــرة محمد: كل مــا اقوله هو كل عام 

وانتم بخير.

يوســف  الكاتــب  دشــن 
معــرض  فــي  الحمــدان 
كتابــه  للكتــاب  األيــام 
بــن  )خليفــة  الجديــد 
شــعب  ذاكــرة  ســلمان 
مــن  عــدد  وســط  ووطــن( 
المعــرض  المهتميــن وزوار 
علــى  حرصــوا  الذيــن 
نســخة  واقتنــاء  التواجــد 
الــذي  القيــم  الكتــاب  مــن 
يتنــاول المواقــف الوطنية 
لســمو  المضيئــة  والدوليــة 
رئيــس الــوزراء منــذ العــام 
2011 وحتــى العــام 2018 
ودراســات  مقــاالت  عبــر 
وومضــات نشــرها المؤلــف 
المحليــة  صحافتنــا  فــي 
وعبــر المواقــع اإللكترونية 
التي اســتثمرت نشرها من 

خالل الصحافة. 

واكد الحمدان أن الكتاب جاء محققا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب  «
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في حفظ وتوثيق 

ذاكرة الوطن من الكتاب والصحافيين واإلعالميين والباحثين، 
وإيالئهم كبير اهتمام سموه المعهود في تشجيعهم ودفعهم نحو 

كل ما يصب في مصلحة الوطن ورصد مساحات التطور في مختلف 
المجاالت والحقول التنموية فيه.

الحمدان يدشن “خليفة بن سلمان ذاكرة شعب ووطن”
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 1998 
وقوع مذبحة سيدي حامد في الجزائر والتي أدت إلى وقوع أكثر من 100 قتيل. 

 2001
 .AOL وتايم وارنر لتشكيل تايم وارنر AOL تصدق على اندماج FTC اللجنة التجارية االتحادية

2003 
حاكم إلينوي جورج رايان يعلن قراًرا بمنح الرحمة إلى جميع المحكومين باإلعدام. 

 
2004

منتخب السعودية لكرة القدم يفوز بلقب بطولة كأس الخليج السادسة عشر المقامة في دولة الكويت. 

 2005 
حرائق األشجار تكتسح شبه جزيرة آيري في جنوب أستراليا.
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أنتهى الفنان رامز جالل وأســرة فيلمه الجديد »سبع البرومبة« 
مــن تصوير 70 في المئة من أحداث العمــل، ويتبقى 10 أيام 
ويتــم االنتهاء منــه بالكامل، تمهيداً لطرحــه يوم 30 الجاري 
في دور السينما، للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام 

الدراسي.
ويكثف فريق عمل الفيلم التصوير لالنتهاء من كل المشــاهد 

وعمل المونتاج والمكســاج وتجهيز النسخة للعرض قبل موعد 
طرحه بالدور، كما يفكر القائمون على الفيلم في تغيير اسمه.

يظهــر النجــم حســن حســني كضيــف شــرف خــالل أحداث 
مسلســل »أيام العســل«، للفنانات: ســاندي علي، إيناس 
كامل، وهنادي مهنى، حيث يصورن مشاهدهن األخيرة في 
مدينة 6 أكتوبر، وتأليف فاروق الشعيبي، وإخراج أحمد نور.

وتــدور أحــداث العمل فــي 36 حلقة، علــى أن ُيعرض على 
إحــدى المنصات عبر اإلنترنت في 3 مواســم، كل موســم 12 

حلقة. وانتهى فريق العمل من التصوير بشــكل نهائي، كما يبدأ 
مخرج العمل في مونتاجه استعدادا لعرضه.

بــرّأ اإلعالمي عمــرو أديب فــي برنامجــه »الحكاية« شــيرين 
عبدالوهــاب مــن كل االتهامــات، بعد أن انتشــر فيديو لها 

تقول فيه: »أنا خسارة في البلد دي«.
وعرض عمرو أديب عدد 2 فيديو: األول ظهرت فيه شــيرين 
وهــي ترحب بالحضــور في الحفــل قائلة: »أهــال بكم في 

بلدكــم الثانــي مصر، وســعيدة بوجودكم معنــا هنا لعودة 
مصر من جديد، فاتحة يديها للجميع لنعود لنســهر ســويا من 

جديد ونغني«.

بـــراءةأيام العسلسبع البرومبة



أمور تافهة تؤدي إلى حدوث مشاكل بين الزوجين

كشفت هيالري داف، أنها ال تغادر منزلها حاليا، النشغالها الشديد  «
بطفليها. ُيشار إلى أن الممثلة الحسناء لديها ابن ُيدعى لوكا )6 أعوام(، 
كما أنها استقبلت قبل 10 أسابيع مع شريك حياتها، المغني األميركي 

ماثيو كوما، طفلة ُتدعى بانكس. وذكرت تقارير إعالمية، أن الممثلة 
وشريك حياتها يدركان جيدا أنه من الصعب جدا حاليا أن يجدا أي 

وقت ليبتعدا فيه عن المنزل بسبب الطفلين.

على مسرح الحياة الزوجية، تتعدد األسباب التي تؤدي إلى حدوث مشاكل بين الزوجين، فمنها ما هو جاد، ومنها ما هو تافه وال يستحق حتى مجرد النقاش فيه وتوجد أمثلة 
كثيرة على بعض األمور التافهة التي تسبب حدوث مشاكل بين الزوجين، فما هي؟

عدم ضبط ملح الطعام

قــد تحــدث المشــاكل بيــن الزوجين بســبب 
عــدم ضبــط ملــح الطعــام فــي األكل وقــد 
ينتج عن ذلك مشكلة كبيرة، ولكنها تافهة، 
خصوصــا وأنــه بإمــكان الــزوج لفــت انتبــاه 

الزوجة بطريقة لطيفة.

مشاهدة التلفاز

تحــدث المشــاكل بيــن الزوجيــن فــي بعض 
الحاالت بســبب مشــاهدة التلفــاز، فالزوجة 
تريد متابعة المسلســل الذي تنتظره يوميا، 
والــزوج يريــد مشــاهدة أحــد مباريــات كرة 

القدم، أو المصارعة الحرة وما شابه.

تسمية المولود

فــي كثيــر مــن األحيان تحدث مشــاكل بين 
الجديــد،  المولــود  تســمية  علــى  الزوجيــن 
وهــي مشــكلة تافهــة ال يجــب أن تحــدث 
خالفــا بيــن الزوجيــن وبخاصــة أنهــا تمثــل 
حدثــا ســعيدا لهمــا، لــذا يجب االتفــاق على 

تسمية المولود بهدوء.

أنوار مضاءة وغير مستغلة

في بعض الحاالت، قد تحدث المشاكل بين 
الزوجين بسبب أضواء مضاءة في المنزل 
وغير مســتغلة، فاألمر بســيط وال يستدعي 
الخــالف، كل مــا يجــب علــى الــزوج إطفاء 

الزوجــة  انتبــاه  ولفــت  الُمضــاءة  األنــوار 
واألبناء بأسلوب هادئ ومهذب.

تراب على أسطح النوافذ

قد يتشــاجر الزوج مع زوجته بسبب تراكم 
األتربــة علــى ســطح النوافذ وهو أمــر تافه 
ألن تراكــم األتربة على أســطح النوافذ يعد 

أمــرا طبيعيــا، وخاصة إذا كان البيت نظيفا 
مــن الداخــل، وألن تراكــم األتربــة ال وقــت 
لــه، فقد تنظف الزوجة أســطح في الصباح 
وبعــد وقت قصير تتراكــم األتربة عليه من 
جديد، ألنه ال يمكن منع األتربة من التراكم 
علــى النوافــذ، وبخاصــة في األوقــات التي 

يكثر فيها ذلك.
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قــال الكاتــب العربــي الشــهير الجاحــظ )868-776( إن المعاني مطروحة في الطريق وإنما الشــأن في االختيــار والتصوير. وكذلك الحال 
فــي معارضــي األربعــة: األختــام الدلمونية، وعبدهللا الزايد، والكورار وآخرها الهداية الخليفية: االحتفاء بالمؤسســة والمؤسســين. كلها 
مواضيــع قريبــة مــن اهتمامــات البحرينييــن ومادتهــا متاحــة للجميــع. ودوري كمبــدع هــو البحث واالكتشــاف ودعــوة الجمهور للتشــارك 

وتبادل االهتمام ولفت نظره للمهم والجميل والرائع في حياتنا. 

وهــذا مــا تــم فــي معرضــي األخيــر. ولكــن 
الجمهــور  حجــم  ان  القــول  علــي  يتوجــب 
الذي حضر حفــل االفتتاح أذهلني! وخاصة 
حين عبر عن رغبته في المشــاركة، وبشــكل 
فــاق توقعاتــي. أحسســت ليلــة االفتتاح أن 
معرضهــم  المعــرض  يعتبــرون  الحاضريــن 
واالحتفــال احتفالهــم لتكريــم المؤسســين. 
وقــد اقتنت بعض العائالت اللوحات تكريما 

للُمكرمين من األقارب. 
ولكــن من بــاب التسلســل التاريخــي، وواقع 
التوصــل لموضــوع الهدايــة والطريــق الــذي 
أوصلني لها، تجدر اإلشارة إلى أن والدي قد 
توفــي عــام 2001، وبعــد رحيله أرســل أحد 
معارفــه الكويتييــن. صــورة لــه وهــو جالس 
مــع مجموعــة من طلبة الهداية على كرســي 
المدرســة داخــل الصــف. أعجبــت بالصــورة 
واحتفظــت بنســخة مكبــرة منهــا. وترافــق 
عملــي هــذا مع اســتغراقي حينهــا في تفكير 
وتجــارب لإلتيــان بوســيلة لتكريــم الوالــد. 
وفكــرت العائلة، بعدها ببنــاء مجلس يحمل 
لــه  اســمه افتتــح فــي العــام 2008 تكريمــًا 
ولــدوره في الحيــاة التجاريــة واالجتماعية 

في البحرين.
بعيــدًا  يطــوح  الفكــر  كان  ذلــك  كل  وفــي 
مستكشــفًا آفــاق التشــكيل وطبيعــة العمــل 
الفنــي الذي أود أن أســجل فيــه تاريخ حياة 
الوالــد ومــا قدمــه مــن أعمــال ومــا نالــه مــن 
تكريــم ســابق ليتناســب مع افتتــاح مجلس 

سيحمل اسمه. 
وهكــذا بــدأت تجاربــي األولــى حــول كيفية 
مقاربــة الموضــوع، وتجســيده فــي أعمــال 
ُتعلــق  أن  متوقعــًا  كان  جديــدة.  تعبيريــة 
فــي  قديمــة  تراثيــه  فوتوغرافيــة  صــورة 
صــدر المجلس، فهذا تقليــد تتبعه المجالس 
فكــرت  ولكنــي  البحريــن.  فــي  العديــدة 
باإلتيــان بأعمــال تكــون ميدانــا للنظر: تظهر 
فيهــا جماليات التكوين، وتســتجيب إلغواء 
اللــون دون تــردد. رغبت فــي أن تبقى صور 
األشــخاص، إن تضمنتهــا أيــة أعمــال فنيــة، 

منطلقــات للتخيــل. وأنجــزت أربعــة أعمــال 
الوالــد  حيــاة  لســيرة  ملحمــة  تشــكل  فنيــة 
البورتريــه  صــور  وتســتبدل  وانجازاتــه، 

المعهودة بجداريات تسرد حياته بصريًا. 
وباتــت كل أشــياء الوالد الصغيــرة والكبيرة 
ذات أهميــة للوحــة تحكــي ســيرته: صــورة 
وبــاب  الوالــد،  مســبحة  كمــا  يوســف  الجــد 
عمــارة يوســف فخــرو وغرفة العمة شــريفة 
في بيت العائلة القديم في الحالة بالمحرق، 
وبشــت الوالــد وخاتم لــه نقش عليه اســمه. 
ولكن بشكل خاص تضمن العمل وساما ناله 
الوالــد من الملــك فيصــل )1958-1939( في 

العــراق وقــام بتســليمه إيــاه رئيــس الوزراء 
1888-( الســعيد  نــوري  األســبق  العراقــي 
كتبتهــا  رقيقــة  قصيــدة  وكذلــك   .)1958
باإلنكليزيــة ابنــة راجــو وهــو موظــف هندي 
عديــدة  لســنوات  الوالــد  مكتــب  فــي  عمــل 
وغادرنــا متقاعــدا مؤخرا. وكانــت الفتاة قد 
نظمــت تلــك األبيــات حيــن غشــيها الحــزن 
لرحيل الوالد، ونشرتها جريدة الجلف ديلي 

نيوز، بعد وفاته مباشرة.
تحمــل  أن  أيضــا  األشــياء  صــدف  ومــن 
الجداريــة األولــى صــورة الوالــد، رحمــه هللا 
مقعــد  علــى  وهــو  غفرانــه،  بوافــر  وتغمــده 

شــجعتني  ولقــد  الهدايــة!  فــي  الدراســة 
مالحظات إيجابيــة ألخوات وإخوة أفاضل 
عبــروا عــن اعجابهــم بهــذه األعمــال الفنيــة 
التــي علقــت على جــدران المجلــس. وهكذا 
وكما يحدث كثيرا في الحياة: قادت أشياء 
لوحــات  مــن  االســتلهام  وقــررت  ألشــياء. 
المجلس كوســيلة مماثله لتكريم بحرينيين 
آخريــن قّدموا لهــذا الوطن إســهامات جلى، 
وبات لزاما علينا أن نحتفي بذكراهم وننقل 
إنجازاتهــم اعترافــًا منــا بفضلهــم، آمليــن أن 

تستلهم مبادراتهم أجيال قادمة. 
من المجلس إلى الهداية

وهكــذا عثــرت علــى موضــوع أربعــة عشــر 
وجيها قدموا ماال وجهدا لتأســيس مدرســة 
الهداية العتيدة: أم المدارس ومتكأ التعليم 
علــى  الحصــول  أن  بــالدي. واعتقــدت  فــي 
معلومــات عنهــم ســيكون مهمــة ميســورة، 
ولكــن تبيــن لــي العكــس مــن ذلــك. اتضــح 

المعــروف عــن عديــد منهــم كان قليــال،  أن 
والمعــروض من حياتهم تالشــى، وما يتأتى 
ليســتخدم فــي أعمــال بصريــة عنهــم أكثــر 

شحة. 
ولــم يكــن ما ُوثِّق عن حياتهــم يفي بغرضي 
إلقامــة مشــروع فنــي يحقــق الطمــوح. كان 
الغيــر  علــى عالمهــم  االطــالل  الصعــب  مــن 
الزمنيــة  الفتــرة  لبعــد  الموثــق  وال  مرئــي 
وانتفاء وجود الكثير من الوثائق المطلوبة، 
فصورهــم الشــخصية المتاحة كانــت باللون 
األبيــض واألســود وأبعــد مــن أن تقــدم أي 
اســتلهام لعمــل فنــي متميــز. وكان ال بــد من 
بمقابلــة  أكتــف  لــم  البدايــة.  نقطــة  تحديــد 
والمجــالت  الصحــف  وتصفــح  عائالتهــم، 
والجرائــد القديمــة والكتــب المنشــورة، بــل 
كان لإلنترنــت أيضــًا دورًا فــي ذلــك. وبقــي 
االصرار على االستمرار في العمل الفني هو 

المهم في االستلهام الفني. 

هــذه  مــن  مرحلــة  كل  أنجــز  كنــت  وحيــن 
األعمــال الفنيــة، كنــت أعيد النظــر فيها مرة 
أخــرى وأعيــد رســمها مــن جديــد، فطالــت 
المــدة، وانتابنــي شــعوٌر بأننــي لــم ولن أصل 
إلــى مــا أريــد تحقيقــه، وكان مــن الضــروري 
تحديــد خــط نهاية. وكان لعائلتــي الصغيرة 
الــدور األكبــر فــي ذلــك، فلــم يكــن ليتركنــي 
أفرادهــا أديــر وجهــي عــن نيتــي تلــك، بــل 
أكــدوا وأصروا وألحــوا علي للمواصلة حتى 
رأى هــذا العمــل الفنــي النــور، تــذكارا لرجال 
الهدايــة وإلبــراز جانب مــن تاريــخ البحرين 

الحديث. 
ال بد أن أذكر أن هؤالء األربعة عشر مؤسسًا 
كانــوا يملــؤون البحرين بأصــداء تطلعاتهم. 
متعــددة  مواقــف  فــي  مبــادرات  واتخــذوا 
فــي  بعضهــم  ووقــف  وطنيــة.  ومنعطفــات 
وجــه نفــوذ بريطانــي متعاظــم حينهــا، أتــى 
مســتبدًا بســفنه وعنيفــًا في فعالــه. وعّرض 
التجاريــة  أعمالــه  هــذه  بمواقفــه  بعضهــم 
أو  للســجن  منهــم  أفــراد  وتعــّرض  للخطــر، 
للنفــي. لكنهم تركــوا بحضورهم االجتماعي 
جلبــة وضجيجــًا، ومــأوا اآلفاق واألســواق 
ســواحل  علــى  واألعمــال  المــال  ومراكــز 
والمحيــط  العــرب  وبحــر  العربــي  الخليــج 
ومبادراتهــم  التجاريــة  بأنشــطتهم  الهنــدي 

الذاتية. 
وبين دوافع كثيرة اســتحثتني رغبة في أن 
أنقــل صــورة وأعمال هــؤالء األوائــل لولدّي 
محمــد وعمــر، وألوالدهمــا من بعــد، وألقول 
وألبــرز  الــرواد،  مــن  كانــا  أن جديكمــا  لهمــا 
لهمــا بعض مــا يجب أن ينجلــي، وليعرفا أن 
الجديــن أيضًا قد شــاركا فــي صنع جزء من 

هذا التاريخ الرائع للبلد. 
تدريجيــًا بــدأت تصاميــم اللوحــات تطفــوا 
روحاتهــم  أتخيلهــم:  كنــت  الســطح.  علــى 
والجيئات بين سوق القيصرية في المحرق، 
أحــالم  فــي  لــي  ويبــدون  المنامــة.  وســوق 
تصــور لقاءاتهــم فــي المقاهــي فــي أوقــات 
الترويح، وفي البرايح وعلى دكاك المساجد 

وفي مجالس الوجهاء. 
وهكــذا ولــدت فكــرة مدرســة الهدايــة فــي 
اســتعادة  وعبــر  واللقــاءات،  األماكــن  تلــك 
تلــك اللحظــة عثــرت على مشــروع معرضي 

الفردي الرابع.

ٔاحمد بن حسن بن إبراهيم )1893-1985(.

الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة ) 1850-1933(.

بثينة فخرو: أردت تكريم الوالد كتلميذ بالهداية
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زراعة يدين لمبتورة أطراف بريطانية
األعمــال  ســيدة  أجــرت  ســنوات،   5 دام  انتظــار  بعــد 
عمليــة  هوتــون،  كوريــن  األطــراف  مبتــورة  األســكتلندية 
جراحيــة ناجحــة لزراعيــة يدين. وتعــد هوتــون، البالغة من 
العمــر 47 عامــا، مــن بين أوائــل البريطانييــن الذين يجرون 
زراعــة يديــن، بعــد أن فقــدت أطرافهــا األربعة العــام 2013 
مــن جــراء إصابتها بالتهاب رئوي حاد وتســمم في الدم كاد 

يودي بحياتها.

في  فرصتها  إن  األطباء  لها  قال  بالمرض،  أصيبت  وعندما 
البقاء على قيد الحياة ال تتعدى 5 في المئة، لكنها ناضلت 
وواصلت الكفاح وأسست جمعية لذوي األطراف المبتورة، 
وقامت بالعديد من األنشطة الرياضية، مثل تسلق الجبال، 
األربــعــة  ــراف  األطــ مــبــتــورة  امـــرأة  أول  أنــهــا أصبحت  حتى 

تتسلق قمتي كيليمنجارو وبن نيفيس.
وتمكن الجراحون في مستشفى ليدز العام من زراعة اليدين 
بنجاح في عملية استغرقت 12 ساعة، وفقا لما ذكرته جمعية 
“فايندينغ يور فيت”، المعنية بذوي األعضاء المبتورة، التي 
أسستها هوتون. وكانت هوتون، وهي من بلدة رينفروشاير 
في أسكتلندا، تنتظر منذ نحو 5 أعوام حصول األطباء على 
يدين مناسبتين تتطابقان معها، بحسب ما نقل موقع “سكاي 
نيوز”.  وبعد انتظار طويل وسلسلة إخفاقات في الحصول 

على يدين مناسبتين، أبلغها األطباء األسبوع الماضي أنهم 
تمكنوا من الحصول على يدين مناسبتين ومتوافقتين مع 

زمرة دمها، ومن ذات لون جسمها وحجم يديها.
ــفــور تــم نقلها مــن مــنــزلــهــا فــي بــلــدة لـــوخ ويــنــوخ  وعــلــى ال
يوركشاير،  ويست  في  العام  المستشفى  إلى  األسكتلندية 
حيث أجرى سايمون كاي العملية الجراحية، وفقا لصحيفة 

ديلي ميل البريطانية.

وأشار كاي إلى أن هوتون أجرت أبحاثا عن هذه الحالة، وأنها  «
كانت تدرك المخاطر بشأنها مسبقا، موضحا أنها حصلت 

على اليدين من أسرة مجهولة فجعت بخسارة ابنتها.

بالقرب  عاما(   16( فتاة  جثة  على  عثر 
من منزلها، مقطوعة الرأس، وقد غمس 
بعد  ثدياها  وشــوه  الحمض  في  رأسها 

اغتصابها في مدينة غايا.
ووقــعــت الــحــادثــة الــمــروعــة فــي مدينة 
التابعة لمقاطعة بندار في الشمال  غايا 
الفتاة  والــد  حــرر  حيث  للهند،  الشرقي 

محضرا باختفائها. 
أنها  الضحية  وأخــوات  األم  قالت  بينما 
عـــادت إلــى الــمــنــزل ثــم طــردهــا والــدهــا 
للعائلة  وكانت بصحبة شخص معروف 
رجال  كبار  ألحــد  وفقا  الليلة،  تلك  في 

الشرطة، راجيف ميشرا.

ونظرا الختالف رواية األب مع األم  «
واألخوات، قامت الشرطة الهندية 

بالقبض على والد ووالدة الضحية، 
وكذلك أحد األقارب، حيث تدعي 

عائلة الضحية أنها اغتصبت، بينما 
تشك السلطات في ضلوع والدها 
في قتلها تحت بند جرائم الشرف 

المنتشرة في الهند.

جـريمـة 
اغتصـاب بـشعة 

فـي الـهنـد

في  مغناطيسيا”  “تنويمه  يحاول  كان  رجل  بمهاجمة  غاضب  فيل  قام 
سريالنكا، وأخذ يسحقه تحت أطرافه األربعة بوزنه الكبير، ما أدى إلى 

مقتل الرجل على الفور.
الرجل يقود مجموعة سياح داخل محمية  الهجوم عندما كان  وحدث 
“Yala” الطبيعية، حيث كان الضحية يحاول “تنويم الفيل مغناطيسيا” 

مستخدما إشارات معينة بيديه.
الرهيبة، تحدث مصدر حكومي محلي عن أن  الحادثة  وعقب انقضاء 
الضحية كان مخمورا أثناء مهاجمة الفيل له، حيث ما كان عليه الترجل 

من سيارته واالقتراب بشدة من الفيل.
كما أشار المصدر نفسه إلى أن إمكان تنويم الفيلة مغناطيسيا تعد أمرا 

غير واقعي، محذرا من تكرار المحاولة في المستقبل.

حاول تنويم فيل مغناطيسيا 
فسحقه برجليه

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ارتكبت فتاتان أميركيتان جريمة بشعة 
بحق والدتهما البالغة من العمر 32 عاما 
بعد  دمائها  في  غارقة  عليها  عثر  التي 
أن تعرضت لعدة طعنات وطلقات نارية 
األميركية  الشرطة  وقالت  بنتيها.  من 
ــة مــســيــســيــبــي إن الــفــتــاتــيــن  ــ فـــي واليـ
البالغتين من العمر 12 و14 عاما أقدمتا 

على فعلتهما بعد شجار مع والدتها.
وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، أن 
الشرطة عثرت على جثة األم، وتدعى 
إيريكا هول، وكانت غارقة في الدم بعد 
ونيران  بالسكين  لطعنات عدة  تعرضها 

البنادق.

وقال جيران القتيلة إنها صادرت  «
الهواتف المحمولة لبنتيها قبل 
وقوع الجريمة بأيام، لكنه ال يزال 

من غير الواضح ما إذا كان هذا 
هو العقاب الذي أدى إلى االنتقام 

منها بهذه الطريقة القاتلة. 
واعتقلت الشرطة الفتاتين على 

ذمة التحقيق.

فتاتان تقتالن 
أمهما بطريقة 

بشعة
أعلن مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذي لها، الملياردير جيف بيزوس، وزوجته 
الطالق بعد زواج دام نحو 25 عاما، رافقه نجاح مبهر جعلهما أغنى زوجين في العالم 

بفضل ثروتهما المقدرة بنحو 160 مليار دوالر.

ــى زوجـــتـــه  ــ ــيــــزوس الـــفـــضـــل إلـ ــ ــســـب ب ونـ
أقلع  عندما  لدعمها  ســنــة،   48 مــاكــيــنــزي، 
الزوجان إلى سياتل من نيويورك إلطالق 

موقع أمازون.

طويلة  فترة  بعد  الطالق  الــزوجــان  وقــرر 
أن  يتوقع  فيما  التجريبي،  االنفصال  من 
للبيان  وفقا  المشاريع  في  شريكين  يظال 

المشترك.

أغلى طالق وأغنى مطلقة بالتاريخ

زواج أغنى رجل في العالم كما انفصاله يترجم شراكة وتقاسما لمليارات الدوالرات، ما يعني أن زوجته السابقة 
ستحصل على ما يقارب 69 مليار دوالر، ما يهدد صدارته ألثرياء العالم، ويضعها هي على عرش ثريات العالم.

كورين هوتون قبل وبعد العملية

خليفة حر والكرم عنوان
ــوع ــرفــ ــر دومـــــــــك فـــــــوق الـــــــــــروس مــ ــ ــا حــ ــ ــ ي
ــرم مــرفــوع ــكـ ــالـ واســـمـــك مــبــتــدا لــلــجــمــلــة وبـ
ــمــجــد كـــل مــرفــوع ــال ــخـــك يــشــهــد لـــه ب ــاريـ وتـ

ألنــــــــــك ابــــــــــن ســـــلـــــمـــــان يـــــــا عـــــــز الــــهــــويــــة
  

بــأهــلــهــا لــأخــيــار تـــزهـــي  ــبــحــريــن  ال الـــعـــز  دار 
ــراجـــل ونـــعـــم أنـــتـــم أهــلــهــا ــمـ ــالـ بـ ــيــفــة  آل خــل
ــــشــــخــــصــــك يـــهـــلـــهـــا ــب ل ــ ــحـ ــ ــمـ ــ وتـــــحـــــيـــــات الـ

أبــــــــو عــــلــــي ســـــيـــــدي يــــــا راعــــــــــي الـــحـــمـــيـــة

ــاري بــشــفــاك ــ ــب ــ ــل ــ ــد ل ــمـ ــحـ ــك وألـــــــف الـ ــتـ ــالمـ سـ
ــاك ــفــ ــا مـــــــن شــ ــ ــالهـ ــ ــحـ ــ ــة هـــــــال يـــــــا مـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وكـ
ــه يــشــفــاك ــفــضــل ــــي ب ــل ــ وســـبـــحـــان الـــكـــريـــم إل

ألنــــــــــك كــــــريــــــم وســــــخــــــي لـــــكـــــل الــــبــــريــــة

مــوصــوف للطيبين  بــالــخــيــر  وطــيــبــك  خليفة 
ــشــجــاعــة يــــوم الــضــيــج مــوصــوف ــال وأنـــــت ب
بــالــفــرح والـــعـــز مــوصــوف بـــو عــلــي  ودارك يـــا 

ــاح ومـــســـيـــة ــ ــبـ ــ ــدك الــــخــــاطــــر كـــــل صـ ــصــ ــقــ ــ ي

أبـــو ســلــمــان لــلــمــراجــل صـــار عـــنـــوان مــعــروف
ــاريــــخ الـــمـــجـــد بـــيـــك مـــعـــروف ــ ــاتـــح ت ــفـ مــــن الـ
ــكــرم مــعــروف ــال ــي ب ــل دعــــوت هللا ســبــحــانــه إل

ــة خــفــيــة ــلـ ــدي مــــن كــــل عـ ــيــ يـــعـــافـــيـــك يــــا ســ

ــر لـــلـــطـــيـــبـــيـــن رايــــــــة وعــــنــــوان ــ ــت دومــــــــك ســ
ــك عـــنـــوان ــ ــة ل ــالمـ ــسـ ــب بــــدعــــوات الـ ــحـ ــمـ والـ
ــــوان ــن ــز عــ ــعــ ــ ــال ــ ــتــــك ب يــــريــــد الــــشــــاعــــر شــــوفــ

تـــــهـــــلـــــي وتـــــــــرحـــــــــب والــــــطــــــلــــــعــــــة بـــهـــيـــة

ــارك ــ ــر مــــن حـــبـــك وجـ ــخــي ــال ــاش ب ــ وجـــــــارك عـ
ــار لــك ــ ــمــحــبــة جـ ــــك مــــوصــــوف بــال والـــمـــجـــد ل
ــل ومـــــا خـــــاب نـــزيـــلـــك وجـــــارك ــ ــي أنـــــت األصــ

ــة قـــويـــة ــ ــزعــ ــ ــ ــف ــ ــ خـــلـــيـــفـــة بــــــن ســــلــــمــــان وال

دعــــــــوت هللا مـــــن جــــــــوده بـــالـــســـر وإعــــــالن
ــعــافــيــة إعـــالن يــحــفــظــك لــلــبــحــريــن خــيــمــة وال
ــاتـــك بــــاألصــــل إعــــالن ــنـ ــيـ أنـــــت الـــكـــريـــم وجـ

ــوذ وأنـــــــــت لـــــه عـــــز وحـــمـــيـــة ــ ــلـ ــ لـــلـــخـــايـــف يـ

ــــصــــالة نــرجــيــهــا ــال ــ ــن هللا ب ــ ــك مـ ــ الـــعـــافـــيـــة لـ
ــدا لــلــبــحــريــن نــرجــيــهــا ــعـ ــا بـــوجـــه الـ ــ ـــدورن وصـ
ــو عــلــي نــرجــيــهــا ــا بـ ــق مــنــك بـــالـــجـــود يـ ــوابـ سـ

ــالن بــالــقــصــر والـــفـــرحـــة ســويــة ــخــ ــ تــجــمــع ال

نسريها بالعافية  ســيــدي  يــا  لــك  ــورد  الـ دروب 
ــمــحــبــيــن بـــالـــبـــرقـــيـــات نــســريــهــا وســــالمــــات ال
وأنــتــم طــيــور الــحــر صــكــور وبــالــحــب نسريها

ــرح والـــــــــرايـــــــــة عـــلـــيـــة ــ ــ ــف ــ ــ ــال ــ ــ ــك ب ــ ــ ــوف ــ ــشــ ــ ــ ون

د. مراد عبداهلل الجنابي

قصيدة بحب وسالمة صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء حفظه اهلل وحماه وسلمه 

دار موسكينو تقدم عرضا مزدوجا ألزياء ما قبل 
خريف 2019 في العاصمة اإليطالية روما

اكـــتـــشـــف عـــلـــمـــاء الـــفـــلـــك “إشـــــــارات 
غامضة” مصدرها مجرة بعيدة للغاية 
التقطها أحد مراصد فلكي عمالق في 
كندا، بحسب ما أفادت دراسة علمية 

حديثة.
نــشــرت في  الــتــي  الــدراســة  وبحسب 
المتخصصة،  العلمية  “نيتشر”  مجلة 
قال العلماء إن طبيعة هذه اإلشارات 
الــفــلــكــيــة وأصــــل نــبــضــات الــمــوجــات 
الراديوية مازالت غير معروفة، لكنهم 
قالوا إن مصدرها مجرة بعيدة للغاية.
فمن بين 13 نبضة من أمواج الراديو، 
ــراديــوي  الــمــعــروفــة بــاســم “الــتــدفــق ال
إشارة مكررة غير  كان هناك  السريع” 
عادية تنبعث من المصدر نفسه على 

بعد 1.5 مليار سنة ضوئية.

وأوضح العلماء أن هذا األمر لم  «
يحدث إال مرة واحدة من قبل، 

ورصده مرصد فلكي آخر، بحسب 
ما ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية.

رصد “إشارات 
غامضة” من     

مجرة بعيدة

في رد فعل قوي و “احترافي” وصفته بالمتأخر، وضعت المغنية األميركية الشهيرة ليدي 
غاغا حدا لتعاونها مع المغني آر. كيلي نجم موسيقى “آر أند بي”، وتعهدت بحذف أغنية 
ثنائية سجلتها مع كيلي من على خدمات بث األغاني. وجاءت تعليقات ليدي غاغا، في 

منشور على إنستغرام، في أعقاب بث فيلم وثائقي تلفزيوني اتهمت فيه العديد من 
النساء، بعضهن ُقصر، كيلي بالتحرش الجنسي. 
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