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محمــد بــن مبــارك: عالقــات المملكــة تتســم باالعتدال

4 سفارات بحرينية جديدة خالل العام

ســمو  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  قــال 
الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة إن سياسة 
دائًمــا  اتســمت  التــي  وعالقاتهــا  البحريــن 
لحــل  والســعي  الجــوار  وحســن  باالعتــدال 
القضايا بالوســائل الســلمية، أكســبتها التقدير 

واالحتــرام؛ لتصبــح دولة حاضــرة في النظام 
اإلقليمي والدولي.

وبرعايــة كريمــة مــن ســموه وبحضــور نائــب 
بــن  خالــد  الشــيخ  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
الخارجيــة  افتتــح وزيــر  عبــدهللا آل خليفــة 

الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفة 
الدبلوماســية”  مــن  “50 عاًمــا  أمــس معــرض 

بمتحف البحرين الوطني.
لـــ  تصريــح  فــي  الخارجيــة  وزيــر  وكشــف 
“البــالد” عــن أن العام الجاري سيشــهد افتتاح 
ماليزيــا،  إيطاليــا،  فــي  بحرينيــة  ســفارات   4

السودان، والبرازيل.

الملتقى الخليجي لألطفال فكرة مبتكرة
سمو الشيخ عيسى بن علي: تخفيف “الواجبات” قرار إيجابي

سمو الشيخ محمد بن مبارك يرعى افتتاح معرض “50 عاًما من الدبلوماسية”

المنامة - مجلس التنمية

إن  االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  قــال 
البحريــن أصبحــت أول دولــة فــي العالــم 
تســن تشــريًعا يعتمــد تــداول المســتندات 
اإللكترونية متوافًقا مع القانون النموذجي 
الصــادر عــن لجنــة األمم المتحــدة للقانون 
التجاري الدولي المعروفة اختصاًرا باســم 
“األونســيترال”. وتســتهدف هــذه الخطوة 
المملكــة،  فــي  التشــريعية  البنيــة  تعزيــز 
البحرينــي  االقتصــاد  جاذبيــة  وزيــادة 

لالستثمارات األجنبية.

البحرين أول دولة 
تتداول المستندات 

عميــل منذ 40 عاًمــا يفوز بفيــال و “بورش” ومليــون دوالراإللكترونية

“البحرين الوطني” يمنح جائزة “الحلم”

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة حضر حفل افتتاح الملتقى الخليجي لألطفال

الفائز يتسلم جائزة بنك البحرين الوطني بحضور عائلته

النسر األهالوي يكشر عن أنيابهرحلة محمد بن راشدفشل إيراني24 شركة تغّير نشاطهاورشة عن “المضافة”
أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني  «

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 
حرص الوزارة نحو تحقيق التطبيق 

السليم للقيمة المضافة، مشيرا إلى 
أن الوزارة ستواصل تنظيم عدد من 

ورش العمل بالتعاون مع الجهاز 
الوطني للضرائب الخليجية.

تقدمت 24 شركة تعمل في أنشطة  «
متنوعة بالسوق المحلية بطلبات إلى 
مركز البحرين للمستثمرين، لتحويل 

أنشطتها وتغيير شكلها القانوني 
أو تحويل نشاط فروع تابعة لها إلى 

شركات قائمة بذاتها، بإجمالي رؤوس 
أموال بلغت 472.5 ألف دينار.

فشلت إيران أمس في وضع  «
قمر صناعي في المدار بعد 

إطالقه في عملية حذرت 
الواليات المتحدة طهران 

بشأنها، على ما أعلن وزير 
االتصاالت محمد جواد آذري 
جهرمي للتلفزيون الرسمي.

صدر لنائب رئيس الدولة رئيس  «
مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، كتاب 

جديد بعنوان “قصتي... 50 
قصة في خمسين عاًما”، وهو 
سيرة ذاتية، ذات طابع تاريخي 

وإنساني.

كشر فريق األهلي عن أنيابه، وحقق  «
فوزا مثيرا على حساب المحرق 

بفارق نقطة واحدة وبنتيجة )75/74(، 
في المباراة التي جمعتهما مساء 

أمس )الثالثاء(، على صالة اتحاد 
السلة، في افتتاح منافسات الدور 

السداسي لدوري زين.
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وعــدد  “الجمهوريــة”  صحيفــة  نشــرت 
مــن المواقــع المصريــة تقريًرا عــن مملكة 
البحريــن، أكــدت فيــه أن المملكــة دخلت 
العــام 2019 مدفوعة بإنجازات حصدتها 
عــن  تنفصــل  ال  مضــت،  ســنوات  فــي 
تطلعــات المســتقبل وطموحــات الشــعب 
البحرينــي في غد أفضــل في ظل وجود 
حكومــة برئاســة رئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان 

آل خليفة.
وأشــارت إلى مــا يملكه ســموه من حنكة 
سياســية وخبــرة إداريــة طويلــة وإدراك 
الداخليــة  البيئتيــن  أبعــاد  بــكل  عميــق 
لكيفيــة  عميقــة  ورؤيــة  والخارجيــة 
مواجهة مختلــف التحديات التي تواجه 
البــالد فــي المراحل المختلفــة والتعاطي 
فــي  يتضــح  الــذي  األمــر  وهــو  معهــا، 
تجنيــب البحريــن الكثيــر مــن المخاطــر 
والحفــاظ  أخــرى،  بلــدان  شــهدتها  التــي 
علــى درجــات ومســتويات متميــزة مــن 

االقتصاديــة  الصعــد  علــى  االســتقرار 
والسياسية واألمنية.

برئاســة  الحكومــة  أن  التقريــر  وأكــد 
بثقــة  تتمتــع  بــن ســلمان  األميــر خليفــة 
واســعة مــن قبــل عاهــل البــالد صاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
ومــن الشــعب بفضــل تعاملهــا الواثــق مع 
التحديات وقدرتها الكبيرة على مواصلة 
المكتســبات والمنجزات وهــو األمر الذي 
حــرص جاللــة الملــك تأكيده فــي خطاب 

)03(تكليف الحكومة.

جهود سموه جّنبت البحرين 
الكثير من المخاطر التي 

شهدتها بلدان أخرى

الحكومة برئاسة سموه 
تتمتع بثقة واسعة من 

جاللة الملك والشعب

أكد الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة 
رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو 
الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة 
فكــرة  لألطفــال  الخليجــي  الملتقــى  أن 

مبتكــرة جاءت لتؤكد القواســم الخليجية 
المشــتركة. جــاء ذلــك، لدى افتتاح ســموه 
لألطفــال  الخليجــي  الملتقــى  أعمــال 
التاســع  للعــام  برعايــة ســموه  يقــام  الــذي 
البعثــات  ممثلــي  بحضــور  التوالــي،  علــى 
الدبلوماســية لــدى مملكــة البحريــن. وهنــأ 

ســموه وزيــر التربيــة والتعليم علــى قراره 
بالتخفيــف مــن الواجبــات المدرســية؛ ألن 
الخطــوة تتيــح الفرصــة للطالب لممارســة 
الجوائــز  وتحقيــق  المختلفــة  األنشــطة 
اإليجابية ســواء على المستوى المحلي أو 

اإلقليمي أو الدولي.

المنامة - بنا

)05 - 04(

بدور المالكي من المنامة

)٠٦(

)10(

بطاقات ائتمانية تشمل صرف الدينار

وجــه مصــرف البحريــن المركــزي 
والشــركات  التجاريــة  البنــوك 
بطاقــات  تصــدر  التــي  الماليــة 
االئتمان بضرورة تنفيذ إجراءات 
جديــدة؛ لضمان شــفافية أكثر في 
اإلفصاح عن ســعر الصرف، وذلك 
المصــرف  تنبيــه  مــن  أشــهر  بعــد 
مــن  والبنــوك  الشــركات  لبعــض 
فرض أســعار لمعامالت البطاقات 

بصــرف  يختــص  فيمــا  الدوليــة 
الدينار مقابل الدوالر.

علي الفردان

)10(

)21 - 02(

محرر الشؤون المحلية
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جائــزة الحلم الكبرى، أمنية حققها بنك البحرين الوطني 
أمــس ألحــد عمالئــه مــن المدخرين فــي حفــل باهر تمت 
إقامتــه لتســليم جائزة الحلم الكبــرى، التي اعتلت عرش 
الجوائــز فــي جميع البنــوك للعــام 2018، مكافًئا إياه على 
والئه وثقته الدائمة بالتعامل مع البنك وموفرا له فرصة 
مبهرة لعيش حياة رغيدة ومستقبل باهر؛ بفضل برنامج 

“ادخار الوطني” وجوائزه السخية وغير المسبوقة. 
كانــت جائــزة المليــون دوالر والفيــال الفاخرة فــي الرفاع 
فيــوز وســيارة البــورش مــن نصيــب عبدالهــادي إبراهيم 
محمــد ســلطان، وتــم اإلعــالن عنهــا فــي لحظة ال تنســى 
وســط فرحــة جميــع الحاضريــن فــي احتفاليــة بفنــدق 
الفورســيزنز، حضرهــا الرئيــس التنفيــذي لبنــك البحريــن 
الوطنــي جــان كريســتوف دورانــد، والرئيــس التنفيــذي 
التجاريــة  والشــركات  لألفــراد  المصرفيــة  للخدمــات 
بالبنــك عبدالعزيــز  والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
إضافــة  والفــروع  بالبنــك  المســؤولين  وكبــار  األحمــد 

لمندوبي الصحافة المحلية ووسائل اإلعالم.
إن تقديــم جائــزة الحلــم الكبــرى مــا هــو إال بمثابــة كلمــة 
“شــكرا” مــن بنــك البحريــن الوطنــي موجهــة لــكل عميــل 
مدخــر وثــق بخدمــات ومنتجــات البنــك، والــذي يســعى 
دائًمــا.  الطليعــة  فــي  موقعــه  علــى  يحافــظ  بــدوره ألن 
وحظي برنامج “ادخار الوطني” على مدى هذه السنوات 
تقبــاًل وصــدى طيًبــا لــدى زبائــن البنــك الكــرام، كمــا حــاز 
مكانة بارزة ورائدة في نشــر ثقافة االدخار في المجتمع 

البحريني؛ نظًرا لحرصه على توفير مزيد من فرص الفوز 
بالجوائــز النقديــة وغيــر النقدية المميــزة، وتأكيده تأهل 

أكبر شريحة من الزبائن للدخول في هذه السحوبات. 
وبلــغ مجمــوع ما تم تقديمه حتــى اآلن من جوائز نقدية 
بــدء  منــذ  تقريًبــا  دوالر  مليــون   19 مــن  أكثــر  وغيرهــا 

مشروع برنامج ادخار الوطني.
هذا وعبر الفائز عبدالهادي عن فرحته وسروره بالجائزة، 
ورفــع شــكره إلــى البنك والقائميــن عليــه؛ لتقديمهم مثل 
هــذه الفرصــة المميزة التي ســتغير من مجــرى حياته بال 
شــك، إذ قال “شــكرا جزيــال للبنك الوطني علــى الجائزة. 
لم أكن أتوقع الفوز بجائزة الحلم الكبرى، لو عندي جناح 

لطــرت، شــعور عظيــم.. الحمد للــه رب العالميــن. أريد أن 
أشــكر كل القائمين والموظفين والموجودين لمشاركتهم 
فرحتــي”. وأضــاف “هــذه أول مــرة أفــوز بها فــي حياتي 
والحلــم متــاح للجميــع.. لــم أواجهه أي مشــكلة مع البنك 
أبــدا، وأنــا اتعامــل معهــم منــذ ســنة 1978 وال أفضل بنكا 
غيره؛ ألن خدماته مميزة ومختلفة عن البنوك األخرى”.

ومــن ناحيتــه، عبــر عبدالعزيــز األحمــد عــن بالــغ ســروره 
خــالل مراســم تســليم الجائــزة، موضًحــا حــرص البنــك 
الدائم على تقديم األفضل للعمالء، إذ إن تخصيص هذه 
الجائــزة جــاء في إطار جهود البنك الدؤوبة والمتواصلة 
لتوفيــر خدمــات وفرص ذات قيمة مضافة تلبي مختلف 

تطلعــات وطموحــات العمــالء الكــرام، ولتمدهــم بفــرص 
الفوز التي تحقق أحالمهم. 

كما وجه تهانيه القلبية إلى الفائز وقدم له الشكر ولجميع 
العمــالء الكــرام لثقتهم ببنــك البحرين الوطنــي. وأضاف 
الثقــة، وتوفيــر  هــذه  لتعزيــز  قائــاًل “سنســعى جاهديــن 

المزيد من لحظات السعادة وفرص الفوز لعمالئنا”.
 كمــا أفــاد بــأن البرنامج يهــدف إلى غــرس ثقافة االدخار 
عند أفراد المجتمع؛ لما لهذه العادة من خير ومنفعة على 

الجميع. 
وســرعان مــا أصبحــت هــذه الجوائــز مــن أكثــر الجوائــز 
المرموقــة التي يطمح العمالء فــي الحصول عليها، فهي 

تمثــل أكبر أمانيهم وأحالمهم. ليس هذا فحســب، بل إن 
أحــالم العمــالء وطموحاتهــم الرفيعة صــارت تتجدد مع 
تجدد البرنامج في كل موسم، وهم يتطلعون بكل شوق 
للمفاجــآت الجديــدة التــي ســيطل بهــا “ادخــار الوطنــي” 
في نســخته المطورة للعام 2019، ويعيشــون في أجواء 

ترقب؛ لمعرفة ما سيجلبه لهم من فرص الفوز. 
وفــي الختــام، وجــه األحمــد شــكره وتقديره إلــى عمالء 
بنــك البحريــن الوطنــي علــى ثقتهــم ودعمهــم المســتمر 
للبنــك، وتمنــى لجميــع عمــالء البنــك الذيــن لــم يحالفهــم 
الحــظ فــي الســحب علــى جوائز برنامــج ادخــار الوطني 

حًظا أوفر في السحوبات المقبلة لبرنامج العام 2019.

أكبر جائزة من “الوطني” على مستوى البحرين من نصيب عبدالهادي سلطان
ــًدا ــقـ نـ دوالر  ومـــلـــيـــون  بــــــورش  ــارة  ــ ــيـ ــ وسـ فـــيـــوز  ــاع  ــ ــرفـ ــ الـ ــي  ــ ف ــا  ــيـ فـ
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نشــرت صحيفــة “الجمهوريــة” وعــدد مــن المواقــع المصريــة تقريــًرا عــن مملكــة البحريــن أكــدت فيــه أن المملكة دخلــت العــام 2019 مدفوعة 
بإنجازات حصدتها في سنوات مضت، ال تنفصل عن تطلعات المستقبل وطموحات الشعب البحريني في غد أفضل في ظل وجود حكومة 
برئاســة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، بما يملكه ســموه من حنكة سياســية وخبرة إدارية طويلة 
وإدراك عميــق بكافــة أبعــاد البيئتيــن الداخليــة والخارجية ورؤية عميقة لكيفيــة مواجهة مختلف التحديات التي تواجــه البالد في المراحل 
المختلفة والتعاطي معها، وهو األمر الذي يتضح في تجنيب البحرين الكثير من المخاطر التي شهدتها بلدان أخرى، والحفاظ على درجات 

ومستويات متميزة من االستقرار على الصعد االقتصادية والسياسية واألمنية.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الراهنة تتزامن 
مع انتخاب برلمان جديد بدماء شابة ليشارك 
الحكومــة صناعة القرار وإدارة شــؤون البالد 
ويكــون لــه رأي حاســم في برنامــج الحكومة 
خالل السنوات األربعة المقبلة، وهو البرنامج 
الــذي تمــت إحالتــه للبرلمان فــي لحظة مهمة 
باإلنجــازات  الملــيء  المملكــة  تاريــخ  فــي 

وتحقيق الطفرات على كافة القطاعات.
وأضــاف أن هــذه الفتــرة فــي تاريــخ البحرين 
ال تتعلــق فقــط باللحظــة الراهنــة، لكــن تتعلق 
بحصــد ثمــار إدارة الحكومــة باقتــدار وصوالً 
للحظــة االســتقرار السياســي التــي تشــهدها 
حــق  مــن  أصبــح  التــي  الثمــرة  وهــي  اآلن، 
البحريــن أن تقطفهــا بعــد أن أدارت معركتهــا 

الداخلية، باقتدار وحنكة.
األميــر  برئاســة  الحكومــة  أن  التقريــر  وأكــد 
خليفة بن ســلمان تتمتع بثقة واسعة من قبل 

عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفة ومن الشعب بفضل تعاملها 
الواثــق مــع التحديــات وقدرتهــا الكبيرة على 
مواصلــة المكتســبات والمنجــزات وهــو األمر 
الــذي حــرص جاللة الملــك علــى التأكيد عليه 

في خطاب تكليف الحكومة.
ورأى التقريــر أن كل هــذه المعطيات ســتدفع 
مجلــس النــواب إلــى الحــرص علــى التعــاون 
مــع الحكومــة مــن أجــل الوطــن ولكــي يجتاز 
هــذه المرحلــة الصعبــة ليــس علــى البحريــن 
فقــط ولكــن علــى الكثيــر مــن الــدول في ظل 
التحديــات الكثيــرة التــي تواجــه هــذه الدول 
ــا وتجعل الخيــارات المتاحة  ــا وماليًّ اقتصاديًّ

في أضيق الحدود إن وجدت خيارات.
كمــا نشــرت “الجمهوريــة” تقريــًرا آخــر، أكدت 
للدولــة  مثــاالً  جّســدت  البحريــن  أن  فيــه 
التشــريعية  الســلطة  دعــم  علــى  الحريصــة 

هــذه  لتفعيــل دور  ادخــار أي وســيلة  وعــدم 
الســلطة للقيــام بدورهــا، مشــيرة إلــى حــرص 
رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، مــن حين آلخر 
علــى االلتقــاء بأعضاء هذه الســلطة والتأكيد 
على األســس الثابتة والواضحة لهذه العالقة 

بين السلطتين.
لمجلــس  ســموه  بزيــارة  التقريــر  واستشــهد 
النــواب فــي أبريــل العــام 2012، عندمــا أكــد 
يشــتركان  النــواب  ومجلــس  الحكومــة  أن 
فــي تحمــل مســؤولية الوطــن والشــعب، وأن 
مجلس النواب هو البيت الجامع لكل مكونات 
الشــعب، وهــو الصورة الحيــة لحالة المجتمع، 
ومــن بــه يمثلون جميــع أبناء الوطــن، مضيًفا 
ســموه “ليثق أعضاء الســلطة التشــريعية أننا 
حريصــون علــى المســار المتصاعــد للتعــاون 
الحكومي البرلماني الذي يشــكل دعامة قوية 

نبقــي  أن  وعلينــا  البحرينيــة..  للديمقراطيــة 
عالقة السلطتين في أفضل حاالتها دائًما”.

ورأى التقرير أن مملكة البحرين اليوم تجسد 
القــادرة  المؤسســات  ذات  الدولــة  مفهــوم 
علــى الوصــول لتحقيق االســتقرار السياســي 
واألمنــي، ومواصلة اإلنجــازات نتيجة خطط 
عمــل  وبرامــج  واســتراتيجيات  حكوميــة 

قبــل  مــن  تعاوًنــا  وتجــد  الحكومــة،  تنفذهــا 
مجلس النواب ســواء في وضعها عبر إقراره 
لبرنامــج عمــل الحكومــة أو فــي تنفيــذ هــذا 
البرنامــج طــوال الســنوات األربــع وهــي عمــر 

برنامج الحكومة.
حكومــة  حققتــه  الــذي  النجــاح  أن  وأكــد 
برنامــج  مــن   % 90 نســبة  بإنجــاز  البحريــن 

عملهــا عــن الفتــرة مــن 2015 - 2018 يؤكــد 
هــذا التعاون بين الســلطتين ويحفــز البرلمان 
الحالي على اســتمرار ذات النهج من التعاون 
فــي برنامج عمــل الحكومة الــذي عرض على 
 2019 مــن  للفتــرة  مؤخــرا  النــواب  مجلــس 
2022- والــذي يســعى لتحقيــق هــدف طموح 
تصبــو إليــه مختلف الــدول وهــو تحقيق نمو 
اقتصــادي مســتدام وتــوازن مالــي فــي وقت 
تواجــه فيــه الكثير من الــدول تحديات مالية 
عرضــة  بعضهــا  وتجعــل  كبيــرة  واقتصاديــة 
اتخــاذ  علــى  ومجبــرة  دوليــة  لضغوطــات 

إجراءات قاسية.
وشــّدد التقريــر أن عجلــة التغييــر والتطويــر 
المتواصلــة فــي مملكــة البحريــن ال يمكــن لها 
أن تقــف وإنمــا ســتتواصل بمــا يتناســب مــع 
طموحــات المواطــن وتطلعــه الدائم لألفضل، 
وأن  ــا،  يوميًّ متجــدد  ديناميكــي  عالــم  فــي 
خــالل  البحريــن  حققتهــا  التــي  اإلنجــازات 
الســنوات األربــع الماضيــة، تجعلهــا تســتقبل 
تشــكيل  بعــد  جديــدة،  ســنوات   4 مرحلــة 
الحكومــة الجديــدة برئاســة صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، 
بشــكل تتوازى فيه المســؤولية وتتكامل بين 

الحكومة ومجلس النواب.

سمو رئيس الوزراء

األمير خليفة بن سلمان يملك حنكة سياسية وخبرة إدارية طويلة 
“الجمهورية” المصرية: برنامج عمل الحكومة يســعى لتحقيق نمو مســتدام وتوازن مالي

سمو ولي العهد

بحث تطوير العالقات بين “الجنوبية” والمدن اليابانية

سـمـو ولـي الـعـهـد يـصــدر 3 قــرارات

ــبــحــريــن بطوكيو ال ــاون مـــع ســفــيــر  ــع ــت ال بـــن عــلــي يــســتــعــرض  ــشــيــخ خــلــيــفــة  ال ســمــو 

اإللكترونيـــة” و“الحكومـــة  و“الخدمـــة”  “الماليـــة”  فـــي  مديريـــن  تعييـــن 

اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، أمس، 
ســفير مملكــة البحريــن لــدى اليابــان أحمد 
الدوسري، بحضور رئيس جمعية الصداقة 
البحرينيــة اليابانية ناصر العريض ورئيس 
بالمحافظــة  االســتثمارية  التنميــة  قســم 

الجنوبية محمد الرميحي.
وفــي بدايــة اللقــاء، رحــب ســمو المحافظ 
بالســفير، مشــيدا بدور الســفارة في رعاية 
للمواطنيــن  الالزمــة  الخدمــات  وتقديــم 

البحرينيين في اليابان.

تعزيــز  ســبل  بحــث  اللقــاء،  خــالل  وتــم 
التعاون والشراكة بين المحافظة الجنوبية 
والمدن اليابانية والعمل على تطويرها في 
وآليــة  واالجتماعيــة،  الثقافيــة  المجــاالت 
رفع مستوى التبادل الثقافي بين البلدين.

مــن جهتــه، أعــرب ســفير مملكــة البحريــن 
لســمو  عــن شــكره وتقديــره  اليابــان  لــدى 
محافــظ الجنوبية وجهــوده لدعم وتطوير 
العالقــات بين المحافظة والمــدن اليابانية 
التــي تجمــع  العالقــات  إطــار تطويــر  فــي 

البلدين الصديقين.

صــدر عــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
العهــد  ولــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
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قرارات لسنة 2019.
ونــص القرار رقــم )2( بتعييــن مديرين في 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني جاء فيه:

المــادة األولــى: يعّيــن فــي وزارة الماليــة 
واالقتصاد الوطني كال من:

إلدارة  مديــًرا  حميــدان  حســن  أحمــد   -
الرقابة الداخلية المركزية.

مديــًرا  عبدالملــك  عبدالحكيــم  محمــد   -
لإلدارة المركزية للمشتريات الحكومية.

الماليــة  وزيــر  علــى  الثانيــة:  المــادة 
القــرار،  هــذا  تنفيــذ  الوطنــي  واالقتصــاد 
ويعمــل به مــن تاريخ صدوره، وينشــر في 

الجريدة الرسمية.
ونــص القــرار رقــم ) 3 ( بتعييــن مديــر فــي 

ديوان الخدمة المدنية جاء فيه:
المــادة األولــى: ُتّعيــن نــورة ماجــد الغتــم 
مديــًرا إلدارة التوظيف في ديوان الخدمة 

المدنية.
المــادة الثانية: على رئيس ديوان الخدمة 
بــه  ويعمــل  القــرار،  هــذا  تنفيــذ  المدنيــة 
مــن تاريــخ صــدوره، وينشــر فــي الجريدة 

الرسمية.
فيمــا نص القرار رقــم )4( بتعيين مدير في 
هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة 

جاء فيه:

عبــاس  أحمــد  ُيعيــن  األولــى:  المــادة 
التخطيــط  إلدارة  مديــًرا  أســيري  علــي 
هيئــة  فــي  والمشــاريع  االســتراتيجي 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.
التنفيــذي  الرئيــس  علــى  الثانيــة:  المــادة 
لهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة 
تنفيــذ هــذا القــرار، ويعمــل بــه مــن تاريــخ 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - وزارة الداخلية

 المنامة - بنا

سمو محافظ الجنوبية مستقبال سفير البحرين لدى اليابان

المنامة - وزارة اإلسكان

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر بمكتبــه النائــب أحمــد الســلوم، حيــث جــرى 
استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بمستجدات الملف اإلسكاني.

تعزيــز  ســبل  إلــى  اللقــاء  وتطــرق 
التعــاون المشــترك بين وزارة اإلســكان 
خطــط  ودعــم  النيابــي،  والمجلــس 
الــوزارة لتلبيــة الطلبــات المدرجة على 
قوائــم االنتظــار، كمــا جرى اســتعراض 
ســير المشــاريع اإلســكانية قيد التنفيذ 

في مدن البحرين الجديدة.
وتطرق الحمر إلى المشاريع اإلسكانية 

محافظــة  فــي  الــوزارة  تنفذهــا  التــي 
العاصمة، إذ أكد أن جميع طلبات أهالي 
المحافظــات  مختلــف  فــي  المناطــق 

تحظى باهتمام ورعاية من الوزارة.
اســتعداده  الســلوم  أبــدى  مــن جانبــه، 
لتحقيــق  الــوزارة  مــع  للتعــاون  التــام 
خطــط  إليهــا  ترمــي  التــي  األهــداف 

الوزارة.

الحمر والسلوم يناقشان مشاريع اإلسكان

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن 
أحمــد بن محمد آل خليفة، أمس، بريان 
هوك ممثل الواليات المتحدة األميركية 
الخــاص لشــؤون إيــران ومستشــار أول 

للسياسة في وزارة الخارجية.
وخــالل اللقــاء، رّحــب وزيــر الخارجيــة 
بهــوك، مؤكًدا عمق العالقــات التاريخية 
االســتراتيجية التــي تربــط بيــن مملكــة 
البحريــن والواليــات المتحدة األميركية 
الصديقــة، واعتــزاز مملكــة البحريــن بما 
تشــهده هذه العالقات مــن تطور وتقدم 
مختلــف  علــى  ومســتمرين  كبيريــن 
واالقتصاديــة  السياســية  األصعــدة 
واألمنية في ظل الحرص المشترك على 
االرتقــاء بكافــة أوجــه التعــاون الثنائــي 
بمــا يعــزز مصالــح البلدين ويعــود بالنفع 

على شعبيهما الصديقين.
وشــّدد وزير الخارجية على دعم مملكة 
البحريــن التام وتضامنها مع كل الجهود 
المتحــدة  الواليــات  بهــا  تقــوم  التــي 
األميركية في مواجهة سياسات النظام 

فــي إيــران والتــي تزعزع األمن والســلم 
الشــؤون  فــي  لتدخالتــه  والتصــدي 
الداخلية لدول المنطقة ودعمه لإلرهاب 
وممارســاته الرامية لنشر التوتر والعنف 

في المنطقة والعالم.

اعتــزازه  عــن  هــوك  أعــرب  مــن جانبــه، 
بعالقــات الصداقــة المتينــة التــي تجمع 
الصديقيــن،  والشــعبين  البلديــن  بيــن 
مــن  مزيــدا  البحريــن  لمملكــة  ــا  متمنيًّ

التطور والرخاء.

ــن األم لــزعــزعــة  اإليـــرانـــي يسعى  الــنــظــام  ــوك:  ــه ل الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ
دعم الجهود األميركية في مواجهة طهران

وزير الخارجية مستقبال ممثل الواليات المتحدة الخاص لشؤون إيران

محرر الشؤون المحلية



الــدول وعــدد  علــى مســتوى  فيــه  المشــاركة 
األمــر  فيــه،  المشــاركين  المبدعيــن  األطفــال 
الذي يبّشــر بالخير في مســتقبل مضيء لهذه 
بــه مــن مواهــب ناشــئة  المنطقــة، بمــا تزخــر 
أظافرهــا”.  نعومــة  منــذ  البــزوغ  مــن  تمكنــت 
الملتقــى  علــى  بالقائميــن  ســموه  وأشــاد 
الكلمــة  جمعيــة  خاصــة  لألطفــال  الخليجــي 
الطيبة واالتحاد العربي للتطوع، على الجهود 
التــي بذلــت فــي ســبيل إقامــة هــذا الملتقــى 
المهــم، داعًيــا الجميع إلى االســتفادة الحقيقة 

من البرامج المقدمة لهم.

مــن جانبه، وّجه رئيس جمعية الكلمة الطيبة، 
رئيــس االتحاد العربي للتطوع حســن بوهزاع 
الشــكر إلــى ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بن 
خليفة آل خليفة على رعايته الكريمة للملتقى 
الخليجــي لألطفال، مشــيًرا إلى هــذه الفعالية 
النســخ  مــدار  علــى  مهمــة  نجاحــات  حققــت 
الماضيــة بفضــل الحــرص علــى تطويــر آليات 
العمل به والبرامج المقدمة لهذه الفئة العمرية 

المهمة باالستعانة بالخبراء والمتخصصين.
أول  يشــهد  العــام  هــذا  الملتقــى  إن  وقــال 
مشــاركة لــذوي العزيمــة فــي مبــادرة لدمجهم 

مــع أقرانهــم وإعطائهم الفرصة للمشــاركة في 
البرامــج واألنشــطة المقدمــة، مؤكــًدا أن هــذه 
منجــزات  تحقيــق  باإلصــرار  نجحــت  الفئــة 
طيبــة أثبــت عزيمتهــم الكبيــرة علــى النجــاح. 
وتطــّرق بوهــزاع إلــى جائــزة “النجــم الواعــد” 
التــي شــهدت إقبــاالً كبيــًرا على التســجيل من 
للبحريــن  إنجــازات  حققــوا  الذيــن  األطفــال 
والذي وصل عدد المســجلين إلى أكثر من 35 
مترشــًحا وهو العدد الــذي يعادل ضعف العدد 
الذيــن شــاركوا العــام الماضــي، منّوًهــا بــدور 
وزارة التربيــة والتعليــم فــي تعميــم الجائــزة 

على المدارس الحكومية والخاصة، في تأكيد 
ألهمية الجائزة في نشر ثقافة اإلبداع والتميز 
وقــام ســمو  الجديــدة.  األجيــال  نفــوس  فــي 
الشــيخ عيســى بــن علي بــن خليفــة آل خليفة 
بتسليم جائزة “النجم الواعد” ألفضل األطفال 
الذيــن حققوا منجزات وفًقــا الختيارات لجنة 
التحكيــم، كمــا قــام ســموه بافتتــاح المعــرض 
لألطفــال  الخليجــي  للملتقــى  المصاحــب 
والــذي يشــهد زيــادة فــي عــدد الــدول العربية 
المشاركة فيه هذا العام والذي يستهدف إبراز 

الموروثات الوطنية في نفوس األطفال.
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أكــد الرئيــس الفخــري لجمعيــة الكلمــة الطيبــة رئيــس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفــة آل خليفــة أن الملتقى الخليجــي لألطفال فكرة مبتكــرة جاءت لتؤكد 
القواسم المشتركة التي تربط بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي سعينا للعمل على أن تظل راسخة في أذهان كل األجيال الجديدة في تعبير صادق لمفهوم المواطنة 

الخليجية الحقة، حيث يجتمع األطفال ليكتسبوا المهارات وينموا القدرات، وفق خطط وترتيبات مهيئة ومجهزة لذلك طبًقا ألحداث المعايير العلمية العالمية في مجال التنمية البشرية.

جاء ذلك، لدى افتتاح ســموه أعمال الملتقى 
الخليجــي لألطفــال الذي يقام برعاية ســموه 
للعــام التاســع علــى التوالــي بحضــور ممثلــي 

البعثات الدبلوماسية لدى مملكة البحرين.
وأعــرب ســموه عــن اعتــزازه بهــذه المبــادرة 

المهمــة التي قامت وتطورت بشــكل ملحوظ 
على مدار الســنوات الماضية، من أجل غرس 
القيــم النبيلــة في نفــوس األجيــال الجديدة، 
التــي ســتبنى بســواعدها المســتقبل، ونحــن 
التميــز  إلــى  للوصــول  الســبل  لهــم كل  نمّهــد 

فــي خدمــة أوطانهــم. وأكد ســموه أن مملكة 
فــي  العالــم  دول  صــدارة  احتلــت  البحريــن 
مجال رأس المال البشري، وذلك ألن المملكة 
أولت اهتماًما كبيًرا باالســتثمار في المواطن 
الســامية  التوجيهــات  بفضــل  البحرينــي، 

لصاحــب الجاللــة الملــك، وجهــود الحكومــة 
برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
والمتابعــة الحثيثــة لصاحــب الســمو الملكــي 
ولي العهد، مضيًفا أن تقارير التنمية البشرية 
الدوليــة أشــارت إلــى التطــور اإليجابــي الذي 

تحقــق فــي مملكــة البحريــن، ونجاحهــا فــي 
بقــوة  اإلنمائيــة، واتجاههــا  األهــداف  تنفيــذ 
نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، 
الحكوميــة  الجهــات  جميــع  تحــرص  حيــث 
علــى ترجمــة هــذه األهداف إلــى خطط عمل 

حقيقية.
هــؤالء  أن  رغــم  أنــه  إلــى  ســموه  وتطــّرق 
األطفــال المشــاركين فــي الملتقــى هــم فــي 
عمــر الزهــور إال أننــا يجــب أن نحــرص علــى 
مــا يحــث علــى  ننمــي فــي نفوســهم كل  أن 
اإلبداع والنشــاط اإليجابي بمــا ينعكس على 

البيئــة المحيطــة بهــم، وفي هــذه األثناء البد 
أن أهّنــئ وزيــر التربيــة والتعليم علــى قراره 
بالتخفيف من الواجبات المدرســية، ألن هذه 
الخطــوة ســوف تتيــح الفرصــة للطــالب إلــى 
ممارسة األنشطة المختلفة وتحقيق الجوائز 
اإليجابيــة ســواء علــى المســتوى المحلــي أو 

اإلقليمي أو الدولي.
وقال ســموه “إنه لمن دواعي سعادتي اليوم، 
أن أرى هــذا الملتقــى الخليجــي لألطفــال في 
نســخته التاســعة، يســير بخطــى ثابتــة فــي 
رقعــة  وزيــادة  المنشــودة،  أهدافــه  تحقيــق 

سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة يرعى أعمال الملتقى الخليجي لألطفال للعام التاسع على التوالي

المنامة - بنا

سمو الشيخ عيسى بن علي: الملتقى الخليـجـــــــــي لألطفال فكرة مبتكرة تطورت بشكل ملحوظ
الـــتـــعـــاون ــس  ــل ــج م دول  ــاء  ــ ــن ــ أب بـــيـــن  الــمــشــتــركــة  الـــقـــواســـم  تـــأكـــيـــد 
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للمنطقة مضيء  بمستقبل  تبشر  المبدعين  ــال  ــف واألط المشاركة  رقعة  زيـــادة 

حث األطفال على 
اإلبداع والنشاط 

اإليجابي ينعكس 
على البيئة 

المحيطة 

سموه يسلم 
جائزة “النجم 

الواعد” ويفتتح 
معرض الموروثات 

الوطنية



سمو الشيخ محمد بن مبارك يرعى الحفل بحضور الشيخ خالد بن عبدالله وعدد من الوزراء والمسؤولينوزير الخارجية يلقي كلمته

محمد بن مبارك: عالقات البحرين تتسم باالعتدال وحسن الجوار 
ــرره “الـــجـــامـــعـــة” ــ ــق ــ ــا الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة ت ــ ــوري ــ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة: حـــضـــور س

برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وبحضور 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ خالد بــن عبدهللا آل خليفــة، ورئيس مجلس الشــورى علي 
الصالــح وعــدد مــن الــوزراء وأعضــاء الســلك الدبلوماســي المعتمــد لدى مملكــة البحريــن وكبار 
المســؤولين والمدعوين، افتتح وزير الخارجية الشــيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة أمس 

معرض “50 عامًا من الدبلوماسية” بمتحف البحرين الوطني.

محمد بن مبارك: أعتز بإدارة 
“الخارجية” ألكثر من 3 عقود

محمــد  الشــيخ  ســمو  أدلــى  المناســبة،  وبهــذه 
بــن مبــارك آل خليفــة بتصريــح قــال فيــه: فــي 
هــذه المناســبة الوطنيــة العزيــزة علينــا جميًعــا 
باليوبيــل  االحتفــال  هــذا  أرعــى  أن  يســعدني 
عــن  معرًبــا  البحرينيــة،  للدبلوماســية  الذهبــي 
مــن  ألكثــر  الخارجيــة  وزارة  بــإدارة  اعتــزازي 
ثالثــة عقــود ومنذ شــرفني المغفور له بإذن هللا 
تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان 
دائــرة  بتــرؤس  ثــراه(  هللا  )طيــب  خليفــة  آل 

الخارجية لدى إنشائها عام 1969.
وأضــاف ســموه: إن هــذا االحتفــال الــذي يوثق 
تاريــخ ومســيرة الدبلوماســية البحرينيــة علــى 
مــدى نصــف قرن يرمــز إلى اســتكمال الســيادة 
الوطنيــة ويجّســد اإلســهامات التــي قامــت بهــا 
الــوزارة فــي إقامــة العالقــات الدبلوماســية مــع 
مصالــح  ورعايــة  والصديقــة  الشــقيقة  الــدول 
مختلــف  فــي  ورعاياهــا  البحريــن  مملكــة 
المجــاالت. وقــال ســموه إن سياســة البحريــن 
وعالقاتها التي اتسمت دائًما باالعتدال وحسن 
الجوار والسعي لحل القضايا بالوسائل السلمية 
قــد أكســبتها التقدير واالحتــرام، ولتصبح دولة 
حاضرة في النظام اإلقليمي والدولي. ويسرني 
بهذه المناسبة أن أشيد بما بذله وزير الخارجية 
الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة 
مــن جهــود فــي إقامــة هــذا المعــرض الوثائقــي 
المهــم شــاكًرا ومقــدًرا كل من أســهم في إقامته 

واإلعداد له.

وزير الخارجية: زيارة بومبيو حملت 
التزام أميركا بحماية أمن الحلفاء

وكشــف وزيــر الخارجية، في تصريــح لـ “البالد” 
جاللــة  ودعــم  وبجهــود  الخارجيــة  وزارة  أن 
الملك، والحكومة الرشيدة حققت إنجازات غير 
مســبوقة، كمــا حققــت الدبلوماســية البحرينية 
منــذ أنطالق مســيرتها المباركة حضــوًرا ناجًحا 
أن  مبيًنــا  الدولــي،  الصعيــد  علــى  للبحريــن 
البحريــن اســتطاعت مواجهــة التحديــات بــكل 
نجــاح. وأوضــح أن العــام الجــاري سيشــهد افتتــاح 
4 ســفارات بحرينيــة جديــدة فــي إيطاليــا، ماليزيــا، 
السودان، والبرازيل، مؤكًدا أنه سيكون للمرأة حضور 

الخطــة  خــالل  البحرينيــة  الدبلوماســية  فــي  واســع 
الحالية.

وقــال الوزيــر علــى هامــش المعــرض الــذي أقيــم فــي 
االحتفــال  بمناســبة  أمــس  صبــاح  البحريــن  متحــف 
أعــز  البحرينيــة، إن  للدبلوماســية  الذهبــي  باليوبيــل 
خبر ســمعه كل دبلوماســي بحريني حينما أمر جاللة 
الملــك بتخصيــص يــوم 14 ينايــر لالحتفــال بالســلك 
الدبلوماســي، معرًبــا عــن شــكره وتقديــره الشــخصي 
وكل العامليــن فــي الســلك الدبلوماســي بهــذه اللفتــة 

الكريمة من لدن عاهل البالد.
وعــن زيــارة وزير الخارجيــة األميركي مايــك بومبيو 
للخليــج والبحريــن، أشــار وزيــر الخارجيــة إلــى أنــه 
واضــح  أميركــي  موقــف  األول  المقــام  فــي  حملــت 
وجديد فيما يتعلق بالتزام الواليات المتحدة بحماية 

أمن حلفائها من دول المنطقة.
ا على ســؤال عما إذا ستشــهد القمة العربية  وردًّ
المقبلــة حضــور ســوريا، قــال الشــيخ خالــد بــن 
أحمد “إن هذا أمر تقرره جامعة الدول العربية، 

ألن القرار كان من الجامعة العربية”.

مي بنت محمد: نحتفل بأول يوبيل 
هذا العام

البحريــن  هيئــة  رئيســة  أعربــت  ومــن جانبهــا، 
محمــد  بنــت  مــي  الشــيخة  واآلثــار  للثقافــة 
متحــف  باحتضــان  اعتزازهــا  عــن  خليفــة،  آل 
 50 البحريــن الوطنــي معرًضــا بمناســبة مــرور 
وأكــدت  البحرينيــة.  الدبلوماســية  علــى  عاًمــا 
أن المتحــف الوطنــي هــو الوجهة التي تناســب 
االحتفــال بالمناســبات الوطنية العزيــزة، مبينة 
أن برنامــج الثقافــة لهذا العام يحمل شــعار “من 
يوبيل آلخر”، لذا فإن احتفالية وزارة الخارجية 

باليوبيل الذهبي هي األولى لهذا العام.

مؤسس الدبلوماسية البحرينية

ومــن جانبهــا، أكــدت المديــر التنفيــذي للمعهــد 
الدبلوماســي الشــيخة منيــرة بنــت خليفــة بنت 
حمد، الذي ســيتحول لألكاديمية الدبلوماســية، 
للدبلوماســية  الذهبــي  باليوبيــل  االحتفــال  أن 
وزيــر  توجيهــات  علــى  بنــاًء  جــاء  البحرينيــة 
الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد، ونتمنى أن 
نكــون وفقنــا فــي تنفيــذ رؤيتــه، والتفتنــا إلــى 
تاريــخ البحريــن ودور ســمو الشــيخ محمــد بــن 
الدبلوماســيين،  مــن  األول  والرعيــل  مبــارك، 

علــى  البحرينيــة  الدبلوماســية  أسســوا  الذيــن 
أسس متينة.

وأشــارت الشــيخة منيــرة إلــى أن أهــم مــا يميز 
المعــرض هــو مجموعــة مــن الصــور والفيديــو 
مــن  عــرض  وطريقــة  والخرائــط،  والوثائــق 
التــي  التواريــخ  وأهــم  الزمنــي  التســلل  خــالل 
بنيــت خاللهــا الدبلوماســية البحرينيــة، وقالــت 
“قســمنا المعــرض إلــى 5 أقســام، البدايــة “اآلثار 
دائــرة  إدارة  تأســيس  قبــل  الدبلوماســية” 
الخارجيــة فــي حكومة البحريــن، ثم الخطوات 
األولــى مــن عــام 69 إلــى 1975 من المؤسســين 
في مكتب صغير النطالق الدبلوماسية، ثم من 
العــام 75 إلــى العــام 1990، ثــم مــن 2005 إلــى 
اآلن”، وطبعا لم ننس جهود القيادة الرشيدة في 
تأسيس ودعم وتعزيز الدبلوماسية البحرينية، 
حيث كان هناك إلقاء الضوء على الشــخصيات 
رئيــس  الســمو  وصاحــب  الملــك  جاللــة  مــن 
الــوزراء، وســمو ولــي العهــد والشــيخ محمد بن 
مبــارك، والشــيخ خالد بن أحمــد. وأوضحت انه 
تــم الحصول على أرشــيف الفيديــو من رويترز 

وأصبح ملك لوزارة الخارجية.
لألكاديميــة  كرئيــس  تطلعاتهــا  وحــول 
وزارة  فــي  “تشــرفنا  قالــت  الدبلوماســية، 
الخارجيــة بلقــاء جاللة الملك، وتشــرف المعهد 
بإطالق اسم الشيخ محمد بن مبارك عليه، وهو 
المؤســس للدبلوماســية البحرينيــة، وأن يكــون 
بالدبلوماســية  يحلــق  رائــد  دبلوماســي  معهــد 

البحرينية”.

االحتفال باليوبيل الذهبي 

عاًمــا   50 بمــرور  الخارجيــة  وزارة  وتحتفــل 
علــى العمــل الدبلوماســي، منــذ تأسســت دائــرة 
الخارجيــة بمرســوم مــن صاحــب الســمو األمير 
آل خليفــة طيــب  بــن ســلمان  الراحــل عيســى 
هللا ثــراه في الثاني عشــر مــن يناير عام 1969، 
ثــم صــارت وزارة الخارجيــة مــع نيــل المملكــة 
استقاللها عام 1971، وشهدت وزارة الخارجية 
تطــورات عــدة خاصــة مــع تولــي جاللــة الملــك 
قــاد  الحكــم، والــذي  بــن عيســى مقاليــد  حمــد 
مــن  المزيــد  لتحقيــق  البحرينيــة  الدبلوماســية 
النجاحات على المستويين اإلقليمي والدولي.

إن العامــل األهــم والمؤثــر فــي تحديــد مكانــة 
الدولــة فــي محيطهــا الخارجــي، هــو شــخصية 
القائــد صانــع القــرار الــذي يعــرف قــدر اإلنســان 
واألرض والتاريخ، ورؤيته للحاضر والمستقبل، 
ويعي طبيعة المتغيــرات الداخلية والخارجية، 
ويحســن اســتغالل المــوارد المتاحــة، ويتولــى 
توجيــه إدارة السياســة الخارجيــة لبــالده فــي 

االتجاه الصحيح. 
ومنــذ تولى عاهل البــالد صاحب الجاللة الملك 
الحكــم،  مقاليــد  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد 
دخلــت مملكــة البحريــن عهــًدا جديــًدا، وكانــت 
الدبلوماســية البحرينيــة أكبــر المســتفيدين من 
خطوات جاللتــه اإلصالحية التي جعلت العالم 
ينظر بتقدير واعتزاز إلى المشــروع اإلصالحي 
رؤى  مــن  تضمنــه  ومــا  البــالد  لعاهــل  الكبيــر 
المســتويين  علــى  ومبــادرات خالقــة  متقدمــة 

الداخلي والخارجي.
البعــد  دخــل  الزاهــر  الملــك  عهــد جاللــة  وفــي 
االقتصــادي والتنمــوي بقوة فــي صلب عالقات 
البحريــن الخارجيــة، واحتــل حّيــًزا كبيــًرا مــن 
االهتمامــات الدبلوماســية، كمــا نجحــت مملكــة 
البحرين، بقيادة جاللة الملك في تجاوز أحداث 
عام 2011 التي أريد بها تشويه صورة البحرين 
أمــام العالــم تمهيًدا إلغراقها فــي الفوضى، لكن 
جاللته اســتطاع من خالل قيادته للدبلوماسية 
تعزيز ســمعة البحرين الخارجيــة، عبر خطوات 
وإجراءات غير مســبوقة، من بينها إنشاء لجنة 
مســتقلة لتقصــي الحقائــق، وكان حدثــًا فريــدًا 
فــي المنطقــة والعالــم، وإنشــاء عدة مؤسســات 
مســتقلة للمتابعة والمســاءلة، فضال عن إطالق 
تعديــالت  إلــى  أفضــي  وطنــي  توافــق  حــوار 
التكميليــة  االنتخابــات  وإجــراء  دســتورية، 
وغيرهــا مــن الخطــوات المهمة، التــي أكدت أن 
األمن واالستقرار دعامة رئيسية للنمو والتقدم 
واإلصالح، فالدول ال تنشــد االستقرار لمصلحة 
لحمايــة  تنشــده  وإنمــا  فحســب،  االقتصــاد 
ســيادتها وكيانهــا، والمملكــة لن تفــرط في ذلك 

أبدًا.

الدبلوماسية البحرينية التزمت 

بأهدافها االستراتيجية

التزمــت الدبلوماســية البحرينيــة وعلــى مــدى 
القائمــة  االســتراتيجية  بأهدافهــا  عاًمــا،   50
علــى تأكيد ســيادة واســتقالل ووحــدة أراضي 

والعربــي  اإلقليمــي  المســتوى  علــى  البحريــن 
والدولــي، وصيانــة وحمايــة مصالــح البحريــن 
فــي  االســتراتيجية والسياســية واالقتصاديــة 
الخــارج والدفــاع عنها، وتنميــة وتعزيز وتقوية 
الروابــط والعالقات بيــن مملكة البحرين وكافة 
وتمثيــل  والدوليــة،  العربيــة  والهيئــات  الــدول 
البحريــن في المحافــل العربية والدولية، ودعم 
القضايا العادلة لألمة العربية واإلســالمية وفي 

مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف
وحرصــت الدبلوماســية البحرينية على التأكيد 
العربيــة واإلســالمية،  بالثوابــت  االلتــزام  علــى 
وااللتــزام بمبــادئ الشــرعية الدوليــة بمــا يعــزز 
األمــن والســلم العالميين، والتأكيــد على مبادئ 
الحــوار والتعاون بين الدول والشــعوب ورفض 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى.
وتنقســم اهتمامــات مملكــة البحريــن علــى الصعيــد 
الخليجيــة،  الدائــرة  هــي  دوائــر   4 إلــى  الخارجــي، 
فهــي عضو مؤســس لمجلس التعاون لــدول الخليج 
العربية، الذي تأســس في 26 مايو 1981، والعربية، 
العربيــة،  الــدول  بجامعــة  فاعــل  عضــو  فالمملكــة 
واإلســالمية، ثــم الدوليــة، وذلــك مــن خــالل شــبكة 
مــن العالقات الدولية القوية ومنها العالقات القوية 
مــع الواليــات المتحــدة وبريطانيا وروســيا والصين 
النشــطة  الغربيــة. وعضويتهــا  القــوى  مــن  وغيرهــا 
فــي التجمعــات الدوليــة األخــرى مثــل: حركــة عــدم 
“إســطنبول”  ومبــادرة  الـــ77  ومجموعــة  االنحيــاز، 
للتعــاون التــي أطلقهــا “الناتو” العــام 2004، ومنظمة 

التعاون اآلسيوي وغيرها.
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بدور المالكي من المنامة

إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أتوّجــه بخالــص الشــكر والتقديــر لجميع القادة، صنــاع القرار، الخبــراء، والمبدعين ذوي الــرؤى القيادية والفكريــة والعملية ولكل من ســاهم في دعم وتعزيز الدبلوماســية 
البحرينية على مدار الخمســين عاًما التي مضت التي كان لها أكبر األثر في وضع البنية التحتية للدبلوماســية البحرينية التي طالما قامت على أســاس ترســيخ رســالة وقيم الســلم والتسامح والتعايش 
ا بالنسبة للقيادات الشــبابية المستقبلية لتبذل جهودها  الســلمي والعطاء الالمحدود ورســخت جميع إمكانياتها الدبلوماســية واإلنمائية في ســبيل تحقيق هذه الرســالة، األمر الذي يشــكل دافًعا رئيســيًّ

إلبراز دورها وإبداعاتها في تحقيق التنمية والتقدم واالزدهار لوطننا الحبيب.

الذهبــي  باليوبيــل  االحتفــال  وبمناســبة 
أتقــدم  أن  يســعدني  البحرينيــة،  للدبلوماســية 
بالتهنئــة للشــباب البحريني الصاعد فــي المراكز 
القياديــة ومواقــع صنــع القــرار علــى الثقــة التي 
منحتهــا القيــادة ليقوم بدوره فــي تحقيق رؤية 
الخارجيــة البحرينيــة فــي الريادة الدبلوماســية 
السياســية واالقتصاديــة بقــدرات متميزة وبكل 
مهنيــة وكفــاءة وبمهــارات مبنيــة علــى تنفــس 
حققتــه  مــا  وإبــراز  األفضــل  وتحقيــق  اإلبــداع 
القيادات من تفوق وإبداع ليكونوا قدوة للجيل 

القادم ودافًعا للتطور والتقدم.
ا  وممــا أصبــح مبعــث اعتــزاز وفخــر لي شــخصيًّ
هي تجربتي المتواضعة في العمل الدبلوماســي 
متعدد األطراف والثنائي على حد سواء، والتي 
بــدأت منــذ انضمامــي إلــى وزارة الخارجية عام 

2001 كســكرتير ثالث بإدارة المنظمات الدولية، 
الفريــق  فــي  الخارجيــة  لــوزارة  تمثيلــي  وكان 
المتميــز  لإلنجــاز  الشــرف  جائــزة  علــى  العامــل 
لبرنامــج األمــم المتحدة للمســتوطنات البشــرية 
الممنوحــة   2006 لعــام  اإلســكان  مجــال  فــي 
لصاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
الموقــر حفظــه هللا  الــوزراء  رئيــس  آل خليفــة 
ورعــاه، والترتيــب للمعــارض المقامــة فــي هــذا 
الصــدد في كل من نيروبــي، والقاهرة، وباريس، 
ولندن، وجنيف، والعاصمة األميركية واشــنطن، 
ومدينــة نيويــورك، مبعــث فخــر واعتــزاز، حتــى 
انتقالي للعمل ضمن فريق البعثة الدائمة لمملكة 
البحريــن لــدى مكتــب األمــم المتحــدة بجنيــف 
فــي أكتوبــر 2007، حيــث قمــت خاللهــا بمهــام 
القائــم بأعمــال المبعــوث الدائــم للبعثــة منذ عام 

2009 إلــى حيــن انتهــاء مهامــي بالبعثــة الدائمة 
فــي  الخارجيــة  وزارة  عــام  لديــوان  وعودتــي 
يوليو 2011، وقد شهدت سنوات عملي بجنيف 
فــي  مــرة  وألول  البحريــن،  مملكــة  اســتعراض 
تاريخهــا، إلنجازاتهــا فــي مجــال تعزيــز وحماية 
االســتعراض  آليــة  إطــار  فــي  اإلنســان  حقــوق 
الــدوري الشــامل التابعــة لألمــم المتحــدة، كأول 
دولــة تقــوم بهــذا اإلجــراء الدولي على مســتوى 
العالــم، كمــا مثلــت وزارة الخارجيــة فــي العديد 
مــن المحافــل الدوليــة التابعــة لألمــم المتحــدة 
الدائمــة بجنيــف فــي  البعثــة  أثنــاء عملــي فــي 
الفتــرة مــن 2007 لغايــة 2011، والتــي أضافــت 
الكثيــر لخبرتــي فــي العمــل الدبلوماســي متعدد 
األطــراف، أمــا فيمــا يتعلــق بالعمل الدبلوماســي 
الثنائــي، فقــد كنت ضمن الوفد الرســمي للوزارة 

خــالل زيــارات الدولــة لحضــرة صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، عاهــل البالد 
المفدى، حفظه هللا ورعاه، إلى كل من جمهورية 
الصيــن الشــعبية عــام 2013، وجمهوريــة الهنــد 
 ،2014 عــام  اإلســالمية  باكســتان  وجمهوريــة 
وماليزيــا عــام 2017، كمــا ســاهمت فــي اإلعــداد 
والتحضير للعديد من الزيارات الرسمية الثنائية 
والمشــاورات  المشــتركة  اللجــان  واجتماعــات 
الثنائيــة بيــن مملكة البحرين والــدول الصديقة، 
وقد تّوجت جهودي في تعزيز العالقات الثنائية 
البحرينية اآلســيوية واألفريقية بتعييني مديًرا 
إلدارة الشؤون األفرو آسيوية بوزارة الخارجية 

في 29 أكتوبر 2017م.
وكمــا قيــل بعــزم الشــباب ُتبنى األوطــان وتخلد 
األمــم، بــات مــن األهميــة بمــكان التأكيــد علــى 

ضــرورة أن تعتمــد القيــادة علــى التســلح بالعلــم 
وخلق أجيال مثقفة مسؤولة قادرة على العطاء 
وواعيــة بأدوارها تجاه أوطانها تســعى لتحقيق 

أمن وتطور الوطن قبل المصلحة الشخصية.
عاليــة  القياديــة  القــدرات  إظهــار  أجــل  ومــن 
التأهيل للدبلوماســيين البحرينيين، ينبغي على 
الدبلوماســي لعب دور في صياغة الدبلوماســية 
تحقيــق  فــي  اإلســهام  خــالل  مــن  البحرينيــة 
ال  الخارجيــة  لــوزارة  االســتراتيجية  األهــداف 
ســيما للوصول إلى مركز متميز لمملكة البحرين 
فــي الخارج، والمســاهمة في تحقيق االســتقرار 
وااللتــزام  االحتــرام  وتعزيــز  واألمــن،  والســالم 
حقــوق  وحفــظ  الدوليــة،  الشــرعية  بمبــادئ 

البحريــن  ومصالــح حكومــة ومواطنــي مملكــة 
والتعــاون الفعال مع الدول األجنبية والمنظمات 
والدولــي  العربــي  المســتوى  علــى  الدوليــة 

والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي عالي.
الذهبــي  باليوبيــل  االحتفــال  وبمناســبة 
مــن  لجيــل  نتطلــع  البحرينيــة،  للدبلوماســية 
علــى  القادريــن  البحرينييــن  الدبلوماســيين 
الرغبــة  يمتلكــون  العطــاء،  مســيرة  مواصلــة 
فــي اكتســاب المهــارات وتوظيفهــا فــي خدمــة 
فــي  والمســاهمة  أهدافهــا  وتحقيــق  المؤسســة 
تطويــر بنية تحتية مؤسســية متميــزة، وتطوير 
المعرفــة  وإدارة  المؤسســي  واالبتــكار  اإلبــداع 
اإلنتاجيــة  الكفــاءة  وزيــادة  النجــاح  وتحقيــق 
فــي  العالمــي  التكنولوجــي  التطــور  وتوظيــف 
خدمــة وزارة الخارجيــة وبنــاء وتطويــر الجيــل 
الشــابة  الدبلوماســية  القيــادات  مــن  الثانــي 
واإلخــالص  بالصــدق  تؤمــن  التــي  المعطــاءة 
والمواطــن،  الوطــن  حــب  فــي  والمســؤولية 
وعاشت مملكة البحرين شامخة أبية أمد الدهر!

بقلم: منى رضي 
مدير إدارة الشؤون األفرو آسيوية

دور الشباب في صياغة الدبلوماسية البحرينية



النعيمي والمؤيد يفتتحان المخيم الكشفي
الــتــعــلــيــم” ــة  ــوي ــئ وم ــكــشــفــيــة  “ال شــعــار  ــت  ــح ت  1420 ــة  ــارك ــش م

افتتح وزير التربية والتعليم، رئيس جمعية كشافة البحرين ماجد النعيمي، يرافقه وزير شؤون 
الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد، وبحضــور رئيــس مجلــس إدارة شــركة البحريــن للتســهيالت 
التجاريــة عبدالرحمــن فخــرو، المخيــم الكشــفي الســنوي الرابع واألربعيــن، الذي عقد هــذا العام 
تحــت شــعار “الكشــفية ومئويــة التعليــم” مواكبــًة الحتفــاالت الوزارة بمئويــة التعليــم النظامي، 

بمشاركة 1300 شبل وكشاف.

 وكذلك 120 طالًبا من طالب المعسكر الصيفي 
باألكاديميــة الملكية للشــرطة وأبناء المؤسســة 

الخيرية الملكية.
وخالل الحفل، ألقت الوكيل المساعد للخدمات 
رئيــس  نائــب  الطالبيــة،  واألنشــطة  التربويــة 
جمعيــة كشــافة البحريــن شــيخة الجيــب كلمــًة 
تحققــت  التــي  المنجــزات  إلــى  فيهــا  أشــارت 
الفــرق  عــدد  زيــادة  ومنهــا  الكشــفية،  للحركــة 
حكوميــة  كشــفية  فرقــة   130 إلــى  الكشــفية 
 4730 إلــى  الكشــافة  أعــداد  وزيــادة  وخاصــة، 
قائــد   200 إلــى  القــادة  أعــداد  كشــاًفا، وزيــادة 
وقائــدة تنوعــت مهامهــم لتشــمل التخصصــات 

التــي أقرتهــا االســتراتيجية العالميــة للكشــافة، 
إلــى جانــب مشــاركة الكشــافة فــي الكثيــر مــن 
األنشــطة المجتمعيــة، والتــي بلــغ عددها 1345 
ا، تنوعت بين تنظيف السواحل  نشاًطا مجتمعيًّ
المدنــي  والدفــاع  المــرور  رجــال  ومســاعدة 
للحــج  البحريــن  وبعثــة  الخيريــة  والصناديــق 

والمنظمات األهلية والعالمية.
لقســم  الســابقين  الرؤســاء  تكريــم  تــم  بعدهــا، 
التربيــة الكشــفية، وهــم حســين شــرفي، صالح 
حســن صالــح، وفاضل مــدن، وتكريم الكشــافة 
الهدايــة  مدرســة  وتكريــم  الهمــم،  ذوي  مــن 
فــي  نظاميــة  مدرســة  أول  كونهــا  الخليفيــة 

الصديــق  أبوبكــر  مدرســة  وتكريــم  البحريــن، 
)مدرســة الغربيــة ســابقًا( التــي شــهدت انطــالق 
أول فرقة كشفية عام 1927م، بعدها قام وزيرا 
التربيــة والتعليــم وشــئون الشــباب والرياضــة 
وورش  برامــج  علــى  خاللهــا  اطلعــا  بجولــة 

المخيم.
وبهــذه المناســبة، أكــد وزيــر التربيــة والتعليــم 

رافــًدا  تعتبــر  التــي  الكشــفية  الحركــة  أهميــة 
ا للعمليــة التربويــة، مــن خــالل تقديــم  أساســيًّ
تنميــة  علــى  الكشــافة  تســاعد  التــي  األنشــطة 
األخالقيــة  القيــم  وتعزيــز  شــخصياتهم 
العمــل  فــي  المشــاركة  علــى  وتشــجيعهم 
التطوعي، وترسيخ اللحمة الوطنية واالحترام 

المتبادل داخل الحركة الكشفية.

وزيرا التربية والتعليم والشباب والرياضة افتتحا المخيم الكشفي الـ44

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

التفجيــر  الخارجيــة  وزارة  أدانــت 
األول  أمــس  وقــع  الــذي  اإلرهابــي 
فــي  ســكنيا  مجمعــا  واســتهدف 
مدينــة كابــول بجمهوريــة أفغانســتان 
مقتــل  إلــى  أدى  ممــا  اإلســالمية، 
وإصابــة العشــرات مــن األشــخاص من 
بينهــم أطفــال، معربــة عن بالــغ تعازيها 
الضحايــا،  وذوي  ألهالــي  ومواســاتها 
لجميــع  الشــفاء  بســرعة  وتمنياتهــا 

المصابين جراء هذا العمل اإلرهابي.
تضامنهــا  الخارجيــة  وزارة  وأكــدت 
مــع جمهوريــة أفغانســتان اإلســالمية، 
وجــددت موقــف مملكــة البحرين الذي 
والتطــرف  العنــف  أنــواع  كل  يرفــض 
واإلرهــاب والداعــي إلــى تضافر جهود 
القضــاء  أجــل  مــن  الدولــي  المجتمــع 
علــى هذه الظاهــرة الخطيــرة وكل من 

يدعمها أو يمولها.

دانــت وزارة خارجيــة مملكــة البحرين 
اســتهدف  الــذي  اإلرهابــي  الهجــوم 
مدينــة  فــي  إدارًيــا  ومجمًعــا  فندًقــا 
وأعلنــت  كينيــا  بجمهوريــة  نيروبــي 
اإلرهابيــة  الصوماليــة  الشــباب  حركــة 
مقتــل  عــن  وأســفر  عنــه،  مســؤوليتها 
وإصابــة عــدد مــن األشــخاص، مؤكــدة 
تضامــن مملكــة البحرين مــع جمهورية 

كينيا الصديقة ضد العنف واإلرهاب.
وأعربــت الــوزارة عــن خالــص تعازيهــا 
الضحايــا  وذوي  ألهالــي  ومواســاتها 
لــكل  العاجــل  بالشــفاء  وتمنياتهــا 
المصابين، مشــددة علــى موقف مملكة 
البحريــن الراســخ الــذي ينبــذ التطــرف 
واإلرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما 

كانت دوافعه وأسبابه.

البحرين تدين التفجير اإلرهابي في أفغانستان

... وتفجير نيروبي
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راشد الغائب

Û  ال يــكاد المــرء فــي حيرة الذهول مــن إطالق مبادرة “دبّيانّيــة” جديدة إال ويفاجئ
مــن نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي ســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم بفكرة ملهمة أو مشروع خاّلق أو مبادئ للحكم الرشيد.

Û  أصــدر محمد بن راشــد األســبوع الماضــي وثيقة تتضمن 9 بنــود تضم جوانب من
رؤية سموه لمدينة دبي المستقبل. وأعلن تجديد الوثيقة في الرابع من يناير كل 

عام، وسيتابعها بنفسه.
Û  يتعين على اللجنة البرلمانية المنكّبة لدراسة برنامج عمل الحكومة أن تتحرر من

القيود القانونية باكتفاء االطالع على برامج حكومات دول عربية، وتضع “وثيقة 
الخمســين” علــى طاولــة النقاش، ألنها قّدمــت وعودا محددة برســم العام الجاري، 

وليست كالما انشائيا أو حديثا مرسال، مثلما اتهم نواب برنامج الوزارة.

وأبرز بنود الوثيقة:

Û .بناء خط للحرير بالتعاون مع األشقاء واألصدقاء
Û  وضــع خريطــة اقتصادية جغرافيــة لدبي وتحويلها لمناطــق اقتصادية تخصصية

ومتكاملة وحرة، وتعيين محافظ لكل قطاع اقتصادي.
Û  بالمنطقــة، ومنــح رخــص تجاريــة دون افتراضيــة  إنشــاء أول منطقــة تجاريــة 

اشــتراط اإلقامــة باإلمــارة، واســتهداف 100 ألــف شــركة، والهــدف أن يكــون فتح 
الشركة أسهل من فتح “ايميل”.

Û .تطوير ملف تعليمي مركزي إلكتروني للمواطن منذ والدته
Û  طبيــب لكل مواطن يوفر االستشــارات على مدار الســاعة عبــر تطبيقات الحكومة

الذكية.
Û  إعالن الجامعات الوطنية والخاصة مناطق حرة تســمح للطلبة بممارســة النشــاط

االقتصادي واالبداعي المدعوم.
Û .تأمين االكتفاء الذاتي من الماء والغذاء والطاقة لُعشر منازل المواطنين
Û .تحقيق نمو سنوي باألعمال اإلنسانية يواكب النمو االقتصادي

تيار
Û .”كل الناس تسمع صوتي إال أنت تسمع قلبي“

جالل الدين الرومي

االستفادة من المنشآت الرياضية في 212 مدرسة
ـــن حمـــد: اســـتجابة النعيمـــي ســـابقة فـــي تكامـــل العمـــل الحكومـــي ناصـــر ب

أشــاد ممثــل جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب، رئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة بخدمة 
وعطــاء وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي الــذي ســاهم بأفــكاره ومبادراتــه باالرتقــاء 
بالعمليــة التعلميــة والتعليميــة فــي المملكــة واالرتقــاء بهــا وصــوالً إلــى بناء قادة مــن الطالب 
والطالبــات المتســلحين بالعلــم والمعرفــة والتربيــة العاليــة وبنــاء أجيــال متعاقبــة علــى حــب 

التعلم والمواطنة الحسنة.

واكد ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد أن النعيمي 
المملكــة  فــي  التعليــم  تطويــر  علــى  حريــص 
والمحافظة على المال العام ومصالح المملكة. 
وثّمن ســموه اســتجابة الوزير الســريعة لتنفيذ 
مخرجات “قمة الشباب 2018” من خالل إلغاء 
الواجبات المنزلية وجعل الواجبات المدرسية 
الدراســية،  الحصــص  مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا 
باإلضافة إلى مبادرته بفتح المجال لالستفادة 
مدرســة   212 فــي  الرياضيــة  المنشــآت  مــن 
حكوميــة، األمر الذي يمثل ســابقة متميزة في 
العمل الحكومي والتكامل المســتمر في سبيل 

رفــع شــأن الشــباب ضمــن أهــداف ومبــادرات 
فريق البحرين. 

وأكــد ناصــر بن حمــد أن مبــادرة وزيــر التربية 
والتعليــم باســتغالل المنشــآت الرياضيــة فــي 
المــدارس يمثل اســتمراًرا للمبــادرات الموجهة 
بمهاراتــه  االرتقــاء  نحــو  والتوجــه  للشــباب 
المختلفة مضيًفا إلى أن هذه المبادرة ســتمنح 
أبنــاء المناطــق التــي تتواجــد فيهــا المــدارس 
الرياضيــة  المنشــآت  مــن  لالســتفادة  فرصــة 
المتواجــدة فيهــا مــن أجــل تطويــر مهاراتهــم 
المختلفــة بمــا يعــود بالشــكل اإليجابــي علــى 

مســيرة الشــباب باإلضافــة إلى تقويــة الحركة 
الرياضية البحرينية.  

والتفاعــل  النعيمــي  مبــادرة  أن  ســموه  وبّيــن 
اإليجابــي مــن قبله مع مخرجات قمة الشــباب 
كانــت رائــدة وقال “بــدأت مالمــح التفاعل مع 
توصيات ومخرجات قمة الشــباب في الظهور 

من خالل اعتماد وزير التربية والتعليم لمبادرة 
القمــة والتــي تتوافق مع )اســتجابة( من خالل 
اعتماد توصية لجان التطوير بجعل الواجبات 
الحصــص  مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا  المدرســية 
الدراســية واألنشــطة المدرســية، واالستعاضة 
عــن الواجبــات المنزليــة بالتطبيقــات العمليــة 
 212 مــن  االســتفادة  إلــى  باإلضافــة  اليوميــة 
ا في تاريخ  مدرسة، األمر الذي يمثل حدًثا مهمًّ
تطوير الحركة التعليمية في المملكة باإلضافة 
إلى منح الطلبة والطالبات فرصة حقيقية من 

أجل ممارسة أنشطتهم وبرامجهم المفضلة. 
علــى صعيــد متصــل، اجتمع النعيمــي مع وزير 
شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيد حيث 
تــم مناقشــة اســتفادة وزارة شــؤون الشــباب 
المنشــآت  مــن  المناطــق  وشــباب  والرياضــة 
الرياضية في المدارس باإلضافة إلى التنسيق 
المشــترك فيمــا يخص بنــاء وتشــييد الصاالت 
والمالعــب  األغــراض  متعــددة  الرياضيــة 

الكروية. 

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ضاحية السيف - وزارة الشباب والرياضة

وزير المالية: تحقيق التطبيق السليم لـ “المضافة”
للقصور أوجـــه  أو  مــعــوقــات  أيـــة  وتــــدارك  ــيــات  اإليــجــاب أبـــرز  رصـــد 

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة حرص الوزارة 
نحــو تحقيــق التطبيــق الســليم للقيمــة المضافــة بكافــة جوانبهــا الفنيــة والتنظيميــة 
واإلجرائيــة، مشــيًرا إلــى أن الــوزارة لــن تدخر وســًعا في تحقيق كل مــا يصب في هذا 

االتجاه، وذلك على النحو الذي يكفل حقوق المستهلكين بشكل أساسي.

عقــد  الــذي  االجتمــاع  خــالل  ذلــك،  جــاء 
أمــس بمقر الوزارة بحضــور وزير الصناعة 
والتجارة والســياحة زايــد الزياني مع وفد 
غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن برئاســة 

رئيس الغرفة سمير ناس.
اســتمراًرا  االجتمــاع  هــذا  ويأتــي   
لالجتماعــات التي عقدت بهــدف التواصل 
للوقــوف  المعنيــة  الجهــات  مــع  والتشــاور 

على آلية تطبيق القيمة المضافة.
وأشار وزير المالية واالقتصاد الوطني إلى 
أن الوزارة ســتواصل خالل الفترة القادمة 
بالتعــاون  العمــل  ورش  مــن  عــدد  تنظيــم 
مــع الجهــاز الوطنــي للضرائــب الخليجيــة 

والجهــات المعنيــة للوقــوف علــى محصلة 
عمليــة التطبيــق األولــي للقيمــة المضافــة، 
ورصــد أبــرز اإليجابيــات فــي هــذا المجال 
وتــدارك أيــة معوقــات أو أوجــه للقصــور، 
منّوًهــا بأهميــة اجتماع األمــس الذي يأتي 
فــي إطــار الحرص على اســتمرار التواصل 
والتشــاور مــع الغرفة وصوالً إلــى التطبيق 

السليم للقيمة المضافة بكفاءة وفاعلية.
مــن جانبــه، أكــد الزيانــي اســتمرار الــوزارة 
فــي المتابعــة الحثيثة للمرحلــة التجريبية 
وتكثيــف  المضافــة،  القيمــة  لتطبيــق 
الحمــالت التفتيشــية فــي كافــة األســواق 
ومنافــذ البيــع المختلفــة لضمــان التطبيــق 

القيمــة  ضريبــة  قانــون  ألحــكام  الســليم 
والتعامــل  التنفيذيــة  والئحتــه  المضافــة 
الحاســم والــرادع مــع أية مخالفــات تتعلق 
بتطبيــق القيمــة المضافــة مــن مؤسســات 
الجهــاز  لــدى  الغــرض  لهــذا  مســجلة  غيــر 
الوطني للضرائب الخليجية أو على الســلع 

الغذائيــة األساســية المعفــاة أو الخدمــات 
غير الخاضعة للقيمة المضافة. 

كمــا أعــرب ناس عــن تقديره لحــرص وزير 
المالية واالقتصاد الوطني ووزير الصناعة 
والتجارة والســياحة، على استمرار قنوات 

االتصال المباشر مع الغرفة.

وزير المالية واالقتصاد يجتمع مع وفد غرفة التجارة والصناعة

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

تعقيبــا علــى مــا نشــرته صحيفــة “أخبــار الخليــج” و “gdn” األحــد المنصــرم تحــت 
عنــوان “الموظفــون والعمــال األجانــب يعيــدون أوالدهــم وأســرهم إلــى بالدهــم 
والسبب: ارتفاع األسعار وتكاليف المعيشة ومضاعفة فواتير الكهرباء” أكد وكيل 
وزارة الداخلية لشــؤون الجنســية والجوازات واإلقامة الشــيخ راشد بن خليفة آل 
خليفة أن اإلحصاءات الرسمية المقيدة في سجالت شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامــة حــول نســب المقيمين فــي مملكة البحرين منذ العــام 2014 وحتى العام 

2018 تظهر زيادة مستمرة عامًا بعد عام.
وأوضــح أنــه اســتمرت فــي التصاعــد بنســبة 3 % للعاميــن 2017 و2018، وهــو 
أمــر يؤكــد مــا تتمتــع بــه البحريــن من مزايــا متعــددة جاذبــة للمقيميــن، مضيفا أن 
اإلحصائيــات بينــت أن الجالية الهندية كان لها النصيب األكبر من نســب الجاليات 
المقيمة على أرض البحرين. وأوضح أن طلبات اإلقامة في مملكة البحرين تشهد 
تزايدًا مســتمرًا لما تتمتع به المملكة من بيئة جاذبة لالســتثمار والعمل، إلى جانب 
ما تتميز به من تسامح وتعددية ثقافية ودينية واحتضانها لمختلف الثقافات منذ 
زمــن بعيــد، منوهــا إلى تقدير كافة الجهود التي تســهم في بنــاء ونماء الوطن من 
خالل تأدية الواجبات في إطار القانون واألنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، 

وهو ما يحقق مبادئ هامة في مجال حفظ الحقوق وتأدية الواجبات.
وأشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة في هذا الصدد 
إلــى التقاريــر الدوليــة التــي حصــدت فيهــا البحرين، المراكــز األولى على مســتوى 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا كأفضل الوجهات التي يختارها المغتربون للعيش 
والعمل، وهو ما يؤكد البيئة الحاضنة لالستثمار التي تتميز بها البحرين وما تتمتع 

به من مزايا جاذبة على المستويات المعيشية والحقوقية.

3 % نسبة متصاعدة بأعداد األجانب

“مونتريال للسيارات” تساهم في خدمة المجتمع
ــة بــدعــم “الـــخـــاص” ــاديـ ــرامـــج ريـ ــة: تــنــفــيــذ بـ ــم ــاص ــع ــظ ال ــاف ــح م

أشــاد محافظ العاصمة الشــيخ هشام بن عبدالرحمن 
للســيارات  مونتريــال  شــركة  بإســهامات  خليفــة  آل 
الفاعلــة فــي خدمــة المجتمــع نظيــر دعمهــا للمشــاريع 
والبرامج التي تعكس دور الشركة في تحقيق مفهوم 
الشــراكة المجتمعيــة، مشــيًدا بدعم الشــركة الحتفال 
محافظــة العاصمــة وأمانــة العاصمــة خــالل احتفــال 

البالد باألعياد الوطنية.
واطلــع المحافــظ خــالل اســتقباله رئيس مجلــس إدارة 
جهــود  الشــيخ  إبراهيــم  للســيارات  مونتريــال  شــركة 
التــي  وبرامجهــا  مشــاريعها  اســتدامة  فــي  المحافظــة 
ذلــك  النعــكاس  األهالــي  وتطلعــات  باحتياجــات  تفــي 
علــى اســتمرارية الجوانب التنمويــة، واالجتماعية على 
مجتمــع المحافظــة، مؤكــًدا أنــه بفضــل الدعــم المقــدم 
مــن قبــل القطــاع الخــاص اســتطاعت “العاصمــة” خالل 
األعــوام الماضيــة تنفيذ برامج ومشــاريع ريادية تّصب 
فــي مجال االهتمــام بالعنصر البشــري والبيئة المحيطة 

به.

لمحافظــة  الشــركة  دعــم  أن  الشــيخ  أكــد  جهتــه،  مــن 
العاصمــة يأتــي حرًصــا مــن الشــركة علــى رعايــة ودعم 
مختلــف المناســبات والفعاليــات الوطنيــة، وذلــك ســعًيا 
منها نحو تحقيق أهدافها بتعزيز دورها الوطني وتفعيل 

مبــدأ الشــراكة المجتمعية وخدمة المجتمــع، مضيًفا أن 
الشــركة تفخر بتقديــم دعمها للمحافظة، مشــيًدا بتنوع 
الفعاليــات والبرامج التي تنظمها المحافظة لدورها في 

خدمة األهالي والوطن.

محافظ العاصمة مستقباًل رئيس مجلس إدارة شركة مونتريال للسيارات

المنامة - محافظة العاصمة

الرفاع - قوة دفاع البحرين

اســتقبل وزير شــؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن حســن النعيمي في مكتبه بالقيادة 
العامة صباح أمس، ســفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين ســايمون مارتن. وخالل 
اللقــاء، رحــب وزيــر شــؤون الدفاع بســفير المملكة المتحدة لــدى مملكة البحرين، مشــيدًا 

بعالقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
حضــر اللقــاء مســاعد رئيــس هيئة األركان لإلمــداد والتمويــن اللواء الركن بحري يوســف 

أحمد مال هللا.

وزير الدفاع يستقبل السفير البريطاني



األولــى  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  أمــرت 
بعرض شــاب علــى الطبيب النفســي لبيان مدى 
كونــه  عدمهــا  مــن  تصرفاتــه  عــن  مســؤوليته 
متهًما بواقعة حرق ســيارة في منطقة سلماباد، 
ارتكبهــا بحــق صديقــه كونــه يدعــي أن األخيــر 
اختلــس منــه مبلــغ 50 دينــاًرا أثناء اســتضافته 
لــه فــي منزلــه واســتفزه بعــدم إعادتهــا، والــذي 
اعتــرف أمــام النيابــة العامــة بارتكابــه للواقعــة 
بعدمــا ســّلم نفســه للشــرطة فــي اليــوم التالــي 
الرتكابهــا. وقــّررت تأجيل القضية حتى جلســة 
22 ينايــر الجــاري، مــع األمــر باســتمرار حبــس 

الشاب “27 عاًما” لحين الجلسة القادمة.
عليــه  المجنــي  أن  القضيــة  أوراق  فــي  وجــاء 
صاحب الســيارة “57 عاًما – متقاعد” وهو والد 
صديــق المتهــم، قــال إنــه ورد إليــه اتصــال مــن 
أهلــه المتواجديــن فــي المنــزل الكائــن بمنطقــة 
المملوكــة  الســيارة  أن  وأبلغــوه  زايــد،  مدينــة 

لــه والمتوقفــة أمــام المنــزل غيــر موجــودة في 
مكانهــا، وبعــد ذلــك االتصــال بدقائــق ورد إليــه 
يبلغونــه  المدنــي  الدفــاع  إدارة  مــن  اتصــال 
ســلماباد،  منطقــة  فــي  موجــودة  ســيارته  بــأن 
وأنهــا احترقــت بالكامــل، وعليــه توجــه للموقع 
لمشــاهدتها، وتقــدم ببــاغ لــدى مركــز الشــرطة 
أن  إباغــه  تــم  المركــز  وفــي  الواقعــة،  بشــان 
الجانــي قــام بتســليم نفســه واعتــرف بقيامــه 

بحرق السيارة.
وثبــت بتقريــر إدارة الدفاع المدنــي أن الحريق 

في السيارة ناتج عن فعل فاعل متعمد.
ويتبيــن مــن األوراق أيًضــا أنــه كان ورد بــاغ 
أنــه حســب  لمركــز شــرطة الخميــس، يتضّمــن 
رســالة من مديرية الشمالية في الساعة 10:38 
مســاء، يفيــد بوجــود ســيارة مــن نــوع نيســان 
علــى  ســلماباد  منطقــة  فــي  تحتــرق  ماكســيما 
الشــارع المــؤدي إلى جامعــة AMA، وفي اليوم 
التالــي حضــر المتهم إلى المركز وأفــاد بأنه قام 
بحرق ســيارة صديقه ابن المجني عليه بســبب 

خــاف بينــه وبيــن ابــن األخيــر علــى مبلــغ 50 
ديناًرا. وأثناء التحقيق مع الشاب، والذي يعمل 
طباًخــا فــي أحد المطاعم، قّرر أن ما نســب إليه 
صحيــح، والحاصــل أنــه فــي يــوم الجمعــة 11 
مايو 2018 حدثت مشكلة بينه وبين أهله فقام 
بالتوجــه إلــى منــزل صديقه ابن المجنــي عليه، 
ونــام لديــه فــي المنــزل، لكنــه فــي صبــاح اليوم 
التالــي بحوالــي 11:30 اســتفقد خــال البحــث 
فــي أغراضه الشــخصية التــي كانت لديــه مبلغ 
وقــدره 50 دينــاًرا، فســأل صديقــه عنهــا، إال أنه 
قــّرر إليــه بأنــه لــم يكــن يملــك المال حينهــا، فما 

كان منه إال أن سكت عنه.
وأضــاف أنــه بعــد خروجهمــا مــن المنــزل فتــح 
الموضــوع مــرة أخرى مع صديقه، فقــّرر له بأنه 
ا بطريقة مســتفزة، حســب ادعائه،  ليــس حراميًّ
ممــا أثــار الغضــب بداخلــه فتركــه وتوّجــه إلــى 
محطــة الوقــود، وهناك قــام بتعبئــة الوقود في 
قنينــة وعــاد إلى جوار منــزل صديقه، حيث إن 
ســيارة األخير متوقفة بالخارج ولكونها قديمة 

ويســتطيع أي أحد فتحها فقد تمكن من فتحها 
وقام بقيادتها حتى وصل إلى منطقة سلماباد.

ولفــت إلــى انــه أوقفهــا فــي إحــدى “البراحــات” 
القريبــة مــن الكراجــات، وقــام بســكب البنزيــن 
عليهــا، وأشــعل ســيجارة ورماهــا على الســيارة 
وانصــرف، وفــي اليــوم التالــي توجه إلــى مركز 
الشــرطة وقام بتســليم نفســه، واعترف لهم أنه 

قام بحرق السيارة.
وبتفحــص كشــف االســتعام الجنائــي الخــاص 
رصيــده  فــي  يحمــل  أنــه  مــن  ثبــت  بالمتهــم، 

أسبقيات لقضايا سرقة وتعاطي المخدرات.
وأحالــت النيابــة العامــة المتهــم للمحاكمــة على 
اعتبــار أنــه بتاريــخ 12 مايو 2018، أوال: أشــعل 
حريًقــا فــي الســيارة المبينــة الوصــف والنــوع 
بالمحضــر والمملوكــة للمجنــي عليــه، كان مــن 
شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، 
ثانًيا: اســتعمل الســيارة المبينة الوصف والنوع 
بالمحضــر والمملوكــة للمجني عليه بغير إذن أو 
موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.

قالت المحامية فاتن الحداد إن موكلها األجنبي الجنسية تقدم بدعوى لتطليقه من زوجته األجنبية من أصول عربية، بعدما اكتشف أنها خدعته 
وقد تعرض للتدليس من قبلها، إذ قّررت في عقد الزوج أن ديانتها مسيحية إال أنه اكتشف أنها مسلمة، مطالًبا إيقاع الطالق بينهما للتدليس.

وبالفعــل اســتجابت المحكمــة الكبــرى المدنيــة 
األولــى إلــى طلبــه بإبطــال عقد الــزواج المدني 
المدعــى  الزوجــة  وألزمــت  يربطهمــا،  الــذي 
أتعــاب  ومقابــل  الدعــوى  بمصروفــات  عليهــا 
المحامــاة؛ والتــي بــررت حكمهــا ببطــان عقــد 
الــزواج بمخالفته النظــام العام لمملكة البحرين 
ومخالفتــه للشــريعة اإلســامية التــي حرمــت 

زواج المسلمة من غير المسلم.
وأشــارت الحــداد إلى أن وقائــع الدعوى تتمثل 
مــن  تــزوج  قــد  كان  المدعــي  موكلهــا  أن  فــي 
محــرر  مدنــي  عقــد  بموجــب  عليهــا،  المدعــى 
والشــؤون  العــدل  فــي وزارة  التوثيــق  بــإدارة 
المدعــى  أقــرت  وقــد  واألوقــاف،  اإلســامية 

عليهــا أنهــا مســيحية الديانــة، كمــا أقــرت فــي 
عقد الزواج بأهليتها للتصرف، وبأنها مسيحية 
مــن مواليــد أبريــل 1980 ولم تتــزوج من قبل، 
فيما أقر موكلها أنه هو اآلخر مســيحي الديانة 
ومن مواليد يوليو 1963 وبأنه سبق له الزواج 
ــا مطلق، مشــيرة إلى أن موكلها اكتشــف  وحاليًّ
مســلمة  زوجتــه  أن  الــزواج  عقــد  إبــرام  بعــد 

وليست مسيحية كما ادعت.
وذكرت المحامية أنها دفعت أمام المحكمة بأن 
عقــد الزواج المبرم بين موكلها والمدعى عليها 
مشــوب بعيــب التدليــس ممــا يتعّيــن إبطالــه، 
وقدمت نســخة من قانــون العائلة الخاص ببلد 
المدعــي، والــذي تم إقــرار عقد الــزواج المدني 

الزوجــة  مــن  كا  واختصمــت  أساســه،  علــى 
وإدارة التوثيــق بــوزارة العــدل، فتقــدم وكيــل 
اإلدارة بمذكــرة دفــع فيهــا بعدم قبــول الدعوى 

لرفعها على غير ذي صفة.
مــن جهتها، بينــت المحكمة في أســباب حكمها 
ا علــى دفــع إدارة التوثيــق، بــأن المــادة )21(  ردًّ
من قانــون المرافعات المدنية والتجارية تنص 
علــى أن تفصــل المحكمــة الكبــرى فــي مســائل 
األحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين بالكيفيــة 
التالية: -1 الحالة المدنية لألشخاص وأهليتهم 
يســري عليهــا قانــون الدولة التــي ينتمون إليها 
بجنسيتهم، 2 – يرجع في الشروط الموضوعية 
لصحــة الــزواج إلــى قانــون بلــد الزوجيــن، كمــا 

نصــت المــادة )22( مــن ذات القانــون علــى أنــه 

“يشترط في القانون الواجب تطبيقه أال تكون 

أحكامه مخالفة للنظام أو اآلداب في البحرين” 

ونصــت المــادة )109( من القانــون المدني على 
أن “إذا كان محــل االلتــزام مخالًفا للنظام العام 
أو اآلداب وقــع العقــد باطاً”، كمــا نصت المادة 
)7( مــن القانــون رقــم 19 لســنة 2017 بإصــدار 
قانون األســرة على أن “يشترط النعقاد الزواج 
أال تكــون المــرأة محرمــة علــى الرجــل تحريًمــا 
مؤبــًدا أو تحريًمــا مؤقًتا، ونصــت المادة 14/ب 
مــن ذات القانــون علــى أن يحــرم مؤقًتــا زواج 

المسلمة بغير المسلم.
ولفتت إلى أن المدعي أقام دعواه بطلب إبطال 
عقــد الــزواج المبــرم فيمــا بينــه وبيــن المدعــى 
عليها، تأسيًســا على أنها مسلمة وأقرت له عند 
إبــرام عقد الزواج بأنها مســيحية الديانة، ومن 
ثم يكون العقد مشــوًبا بعيــب التدليس وباطا 
بموجب قانون بلد المدعي لسنة 2017 “قانون 

العائلة” أي قانون بلد الزوجين.
وتابعــت، أنــه لمــا كان الثابت من إفــادة الزواج 

الصــادرة مــن القنصلية التي تنتمي لها المدعى 
عليهــا والمذيلــة بتوقيــع المدعــى عليهــا بأنهــا 
مســلمة وكانــت ديانة المدعي هي المســيحية، 
زواج  حرمــت  قــد  اإلســامية  الشــريعة  وأن 
المســلمة بغيــر المســلم، وعــدم تضمــن القانــون 
األجنبي ألي نص قانوني يبطل زواج المســلمة 
لتطبيقــه  محــل  ال  ثــم  ومــن  المســلم،  بغيــر 
لمخالفتــه النظــام العــام فــي مملكــة البحريــن 

العتبار دين الدولة هو اإلسام.
وأفــادت أنــه لمــا كانــت المحكمــة اســتخلصت 
أن المدعــى عليهــا مســلمة وأن المدعــي غيــر 
قــد حرمــت  اإلســامية  الشــريعة  مســلم، وأن 
يعــد  وبالتالــي  المســلم،  بغيــر  المســلمة  زواج 
عقــد الزواج المدني المبــروم فيما بين المدعي 
والمدعــى عليهــا باطــاً لمخالفتــه النظــام العام 
فــي مملكــة البحرين وتقضــي المحكمة بإبطال 
عقد الزواج المدني المبرم فيما بين الطرفين.

قبلة الصباح تحولت إلى ضرب وطلب للطالق في المساء
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية برفض اعتراض مواطن على أمر جنائي بتغريمه مبلغ 50 ديناًرا، 
بعــد أن أبلغــت ضــده زوجته ووالدتها وشــقيقتها، والذين أفادوا بأنه اعتــدى عليهم بالضرب لمجرد 
طلب زوجته الطالق منه، وهو ما لم ينكره المتهم مّدعًيا أن والدة وخالة زوجته هما من حرضاها 
عليــه، خصوًصــا وأنهمــا فــي الصباح لم يكن بينهما أية مشــاكل وأنها قبلته على خــده قبل خروجها 

للعمل، وأّيدت المحكمة األمر الجنائي الصادر ضده بتغريمه بالمبلغ المذكور عما أسند إليه.

وحــول تفاصيــل الواقعــة، قالــت المحكمــة إن 
الزوجــة المجنــي عليهــا األولــى كانــت تقدمــت 
ببــاغ لــدى مركــز الشــرطة، وأفــادت فيــه أنهــا 
بتاريخ 28 سبتمبر 2016 كانت خرجت من مقر 
عملهــا متوجهــة إلــى منــزل خالتهــا، وأثناء ذلك 
تلقــت اتصــاالً من زوجها، والــذي ما إن علم أنها 
متوجهــة إلى منزل خالتها حتى هددها بتقديم 
شــكوى ضدها في مركز الشــرطة، إال أنها كانت 

بتلك اللحظة قد وصلت فعاً لمنزل خالتها.
9:00 مســاء حضــر زوجهــا  الســاعة  وبحوالــي 
إليــه  ففتحــت  خالتهــا،  منــزل  إلــى  -المتهــم- 
البــاب إال أنها تفاجأت به يســحبها من مابســها 

ويصفعهــا علــى وجههــا “كــف”، فحاولت كل من 
والدتها وشقيقتها الدفاع عنها، إال أنه لم يتردد 

في ضربهما كذلك.
وبالتحقيــق مــع الزوج المتهم اعترف بما نســب 
إليــه مــن اتهام، إال أنه ادعى أنــه في ذلك اليوم 
لــم تكــن بينــه وبيــن زوجتــه أيــة مشــكلة تذكر، 
خصوًصــا أنهــا وقبــل مغادرتها المنــزل متوجهة 
إلــى مقــر عملها قبلتــه على خده حــال خروجها 
مــن مســكنهما، وهــذا تأكيد على قــوة عاقتهما 

وحب كل منهما لآلخر.
وأضــاف أنه تلقى منها اتصــاالً أثناء عودته من 
العمــل تطلــب منــه تطليقهــا، وعندما ســألها عن 

مــكان تواجدهــا قالت له إنها فــي منزل خالتها، 
وفي تلك األثناء كان يسمع صوت والدتها وهي 
تحرضهــا على أن تطلب منــه الطاق. وبّين أنه 
توّجــه حينها مباشــرة إلى منــزل خالتها محاوالً 
إقناعهــا بالعودة معه للمنــزل، لكنها أصّرت على 
طلب الطاق، فما كان منه إال أن سحبها بالقوة، 
ولما ســمع والدتها تســبه بلفظ غير الئق طاعنة 
فــي شــرفه صفعهــا “كــف” علــى وجههــا مرتين، 
كما حضرت شقيقة زوجته وسبته هي األخرى 

فكان نصيبها صفعتين هي األخرى.

فاتهمته النيابة العامة بأنه في يوم 28 ســبتمبر 
المجنــي  جســم  ســامة  علــى  اعتــدى   ،2016
عليهــن زوجتــه ووالدتها وشــقيقتها، مما ســبب 
الطبيــة  التقاريــر  فــي  المبينــة  اإلصابــات  لهــن 
والتــي لــم تعجزهــن عــن القيــام أعمالهــن لمــدة 
تزيــد عــن 20 يوًمــا، وأحالتــه للمحكمــة إلصدار 
أمــر جنائــي بحقه، والتــي قضــت بتغريمه مبلغ 
50 دينــاًرا، وهو ما لم يقبل به فتقدم باعتراض 
علــى هذا األمر والذي رفضته المحكمة وقضت 

باعتبار االعتراض كأن لم يكن لعدم حضوره.

العليــا  االســتئناف  رفضــت محكمــة 
الجنائيــة األولى اســتئناف مدان من 
أصل 3 متهمين آســيويين الجنســية 
بعــد  عقلــي  مؤثــر  تعاطــي  بقضيــة 
تبرئتهــم مــن تهمــة االتجــار فيها من 
وقضــت  درجــة،  أول  محكمــة  قبــل 
 6 لمــدة  بالحبــس  معاقبتــه  بتأييــد 
دينــار   100 مبلــغ  وتغريمــه  أشــهر 
ا عن الباد عقب تنفيذ  وإبعاده نهائيًّ

العقوبة المقضي بها.
أن  لهــا  تبيــن  إنــه  المحكمــة  وقالــت 
المستأنف والمحكوم عليهم اآلخران 
العقوبــة  نفــذوا  قــد  معــه،  بالقضيــة 
وتــم  جميًعــا،  عليهــم  بهــا  المقضــي 
اإلفــراج عنهــم، وقد تــم إبعادهم عن 
البــاد بعد تنفيذ الحكم وانتهاء مدة 

حبسهم بتاريخ 10 أكتوبر 2018.
ببــراءة  درجــة  أول  وحكمــت 
المتهميــن الثاثــة مــن تهمــة االتجار 
لكنهــا  المذكــور،  العقلــي  بالمؤثــر 

وعاقبــت  التعاطــي،  بتهمــة  دانتهــم 
أشــهر   6 لمــدة  بالحبــس  منهــم  كل 
وأمــرت بتغريــم كل منهــم مبلغ 100 
ا عن  دينــار فضا عــن إبعادهــم نهائيًّ
البــاد بعد تنفيــذ العقوبة وبمصادرة 

المضبوطات.
وبررت المحكمــة قضاءها ببراءتهم 
أن  تــرى  بأنهــا  االتجــار  تهمــة  مــن 
أســانيد االتهــام التي قدمتهــا النيابة 
وثقتهــا،  باطمئنانهــا  جديــرة  غيــر 
فليــس مــن شــأن حيــازة المتهميــن 
لمــا تــم ضبطــه بحوزتهــم أن يكــون 
مقصدهم من تلك الحيازة هو البيع. 
هــذا  علــى  طعــن  المســتأنف  لكــن 
االســتئناف،  محكمــة  أمــام  الحكــم 
اســتئنافه  برفــض  قضــت  والتــي 
وتأييــد الحكم المســتأنف، في حين 
لــم يكــن متواجــًدا في البــاد بعد أن 
تم إبعاده عقب تنفيذ العقوبة سالفة 

البيان الصادرة بحقه.

تأييد الحبس 6 أشهر آلسيوي

المنامة - وزارة الداخلية

التجــاوزات  كافــة  رصــد  إطــار  فــي 
والســلوكيات المرورية الخاطئة واتخاذ 
اإلجــراءات القانونيــة الازمــة تجاههــا 
المروريــة،  الســامة  علــى  للحفــاظ 
أعلنــت اإلدارة العامــة للمــرور عن ضبط 
475 مخالفــة مروريــة منــذ بدايــة العــام 
الجــاري، تمثلــت فــي التجــاوز مــن خط 
الطوارئ بالعديد من الشوارع ومعظمها 
على شارع الشيخ جابر الصباح، وشارع 
الشــيخ خليفة بن سلمان، وجسر سترة، 
وجســر الشيخ خليفة بن ســلمان، وذلك 

في أوقات الذروة الصباحية والمسائية.
هــذا  للمــرور،  العامــة  اإلدارة  واعتبــرت 
غيــر  ســلوًكا  المخالفــات  مــن  النــوع 
متحضــر بجانــب مــا يســببه فــي الكثيــر 
مــن الحــوادث واالزدحامــات المروريــة 
خصوصــا  اآلخريــن  مصالــح  وتعطيــل 
مشــددة  والنجــدة،  اإلســعاف  ســيارات 
الســلوكيات  ضبــط  مواصلــة  علــى 
أنواعهــا  بجميــع  الخاطئــة  المروريــة 
حيــال  الازمــة  اإلجــراءات  واتخــاذ 

مرتكبيها.

ضبط 475 مخالفة مرور منذ بداية العام

08local@albiladpress.com
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حجز قضية التخابر مع قطر للحكم في 31 يناير10 جمادى األولى 1440
ــة ــة المقبلـــ ــن للجلســـ ــتمرار حبـــس المتهميـــ ــرر اسـ ــة تقـــ المحكمـــ

حجــزت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة 
مــع  بالتخابــر  المتهميــن  قضيــة  فــي  النظــر 
المدعــو  مــن  أمــوال  وتلقــي  أجنبيــة  دولــة 
عبــدهللا بــن خالــد آل ثانــي وزيــر الداخليــة 
الســابق بالحكومــة القطريــة، بهــدف التأثيــر 
ضبــط  واللذيــن  النيابيــة،  االنتخابــات  علــى 
ألــف   12 مــن  ألكثــر  يصــل  مبلــغ  بحوزتهمــا 
دينــار لــم يفصحــا عنــه، وادعيــا أنهمــا نســيا 
ذلك، فضاً عن أنهما تلقيا أمواالً في الســابق 
وصلت بالنســبة ألحدهما ألكثر من 170 ألف 
دينار خال 10 سنوات؛ وذلك للنطق بالحكم 
عليهما في جلســة 31 يناير الجاري، مع األمر 

باستمرار حبسهما لحين الجلسة القادمة.
وأكــد شــاهد فــي الجلســة الســابقة أن عملية 
رصــد المتهميــن تمــت منــذ فتــرة إلــى أن تــم 

ضبطهم متلبسين في مطار البحرين الدولي 
األمــوال  للبــاد وبحوزتهــم  حــال وصولهمــا 
المشــار إليها. هــذا، وقد كانت أحالــت النيابة 
العامــة المتهميــن للمحكمة علــى اعتبار أنهما 

ارتكبا اآلتي:
أوال: في غضون العام 2018:

المتهم األول:
لــدى دولــة أجنبيــة ولمــن  أ - ســعى وتخابــر 
يعمــل لمصلحتها بقصــد اإلضرار بمركز الباد 
ســعى  بــأن  القوميــة  وبمصالحهــا  السياســي 
وتخابــر مــع دولة قطر ومع عبــدهللا بن خالد 
آل ثانــي والــذي يعمــل لمصلحتهــا، واتحــدت 
إرادته معه على أن يترشح للمجلس النيابي 
فــي المملكــة بدعم مالــي من دولــة قطر وأن 
يقوم من خال ذلك الترشــح وعند اكتســاب 
بتنفيــذ  النيابــي،  المجلــس  عضويــة  صفــة 
توجهاتهــا ومنهجهــا ومخططاتهــا المناهضة 

لنظام الحكم في المملكة.
دولــة  مــن  عطيــة  لنفســه  وقبــل  طلــب  ب - 
أجنبية وممن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب 
عمــل ضــار بمصلحة قومية للبــاد، بأن طلب 
وقبــل لنفســه مبالــغ مالية يصــل مقدارها 10 
آالف دينــار مــن دولة قطر ومن عبدهللا خالد 
آل ثانــي الذي يعمــل لمصلحتها، وذلك مقابل 
ترشــحه فــي المجلــس النيابــي فــي المملكــة 
والعمل من خاله على تنفيذ مخططات هذه 
الدولــة ومنهجهــا القائــم علــى مناهضة نظام 

الحكم في الباد واإلضرار به.
المتهــم الثاني: علــم بارتكاب الجرائم المبينة 

بالبند أوالً ولم يبلغ أمرها للسلطات العامة.
 2018  –  2013 بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  ثانًيــا: 

بداخل مملكة البحرين وخارجها:
المتهمان األول والثاني:

دون  وقبولهــا  األمــوال  بجمــع  قامــا    -  1

الحصــول علــى ترخيــص بذلــك مــن الجهات 
المختصــة خاًفا ألحــكام القانون بأن تســلما 
أمــواال نقديــة مــن خــارج البحريــن بطريقــة 
تحويلهــا  وعبــر  المباشــر  النقــدي  التحصــل 
لحســاباتهما فــي البنــوك، وكان ذلــك بالنســبة 
لألول نقًدا وعبر حسابه في بنكين قطريين، 
بمــا يصــل مجمــوع مقــداره 52126 دينــاًرا، 
وبالنســبة للثاني، نقًدا وعبر حســابه في بنك 
بحريني وبما يصل مجموع مقداره 173678 

ديناًرا، ولغير األغراض العامة.
2 -  لــم يفصــح كل منهمــا عــن األمــوال التــي 
بحوزتهمــا إفصاًحا صحيًحــا حال تواجدهما 
بالدائــرة الجمركيــة بمطــار البحريــن قادمين 
طلــب  عنــد  الكويــت،  عبــر  قطــر  دولــة  مــن 
ضابــط الجمــارك لهما بذلــك، وأخفيا مقدارها 
الصحيــح وأنقصا منه بطريق التمويه وقدما 

بيانات غير صحيحة عنها.

عباس إبراهيم

Û  التصريــح المؤســف الــذي أدلــى بــه وكيــل وزارة العمــل والتنميــة
االجتماعيــة صبــاح الدوســري، بعــدم أولويــة التوظيــف للبحريني 
تماشــًيا مــع السياســة االقتصاديــة الحــرة للدولــة، يختــزل الواقــع 

المرير للمواطن البحريني في سوق العمل.
Û  ويقودنا هذا التوجه )الرســمي(، للتســاؤل عن حال ابن البلد، وهو

يــرى الوظائــف تذهب ببســاطة لغيره، خصوًصــا أن معظم مديري 
التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص هم من األجانب، والذين 
للواســطة،  وفًقــا  جلدتهــم،  وبنــي  معارفهــم،  توظيــف  يتعمــدون 

والشللية، وصات القربى.
Û  ،العمــل عــن  العاطليــن  للبحرينييــن  المتصاعــدة  األرقــام  وتشــير 

وصعوبــة تســكينهم بالوظائــف الائقــة بعــدد واســع من الشــركات 
والمؤسســات والبنــوك، وتدنــي األجــور لمــن يعمل منهم، وســهولة 
الفصل والتســريح، ألهمية أن تعيد الدولة ترتيب أولوياتها، وفق 
تشــريعات وقوانيــن مرنــة وعادلــة، يكــون بهــا توظيــف المواطــن 

أولوية ال تناقش.
Û  وتؤكــد اإلحصــاءات الرســمية، بوصول نســبة البحرنة في القطاع

الخــاص خــال الســنوات الماضيــة إلــى 19 % فقــط وهــي نســبة 
ضئيلة وغير منطقية، أن بيئة القطاع الخاص ليست للبحريني.

Û  إن الرهــان علــى ابــن البلــد لهــو الخيــار األصــوب في خلــق التغيير
المطلــوب، وفــي بنــاء المســتقبل الزاهــر والجديــد، ولقــد أكــدت 
التجــارب الناهضــة بعــدد من الدول اآلســيوية التــي كانت تصنف 

مسبًقا بالنامية، صحة هذا الرهان، فمتى نعي هذه الحقيقة؟

توظيف المواطن 
أولوية ال تناقش

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عرض شاب أحرق سيارة صديقه على الطبيب النفسي
ـــدرات ـــي مخ ـــرقة وتعاط ـــا س ـــبقيات لقضاي ـــده أس ـــي رصي ـــل ف ـــم يحم المته

أنـــهـــا مسلمة ــا  ــًقـ واكــتــشــف الحـ مــســيــحــيــة  أنـــهـــا  ــي  ــب ــن ــت ألج ــ ادعـ الـــزوجـــة 

بطالن عقد زواج مدني بعد تعرض الزوج للتدليس

فاتن الحداد

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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استجابة يــجــد  ولـــم  الــمــســؤولــيــن  ــواب  ــ أب ــرق  طـ الــصــيــنــي  الــســفــيــر 
وافــق مجلــس النواب على إحالة مقترح برغبة بصفة االســتعجال بشــأن تعامل 
وزارة التربية والتعليم مع الطالب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية 
مــن الصيــن ودول أخــرى، ورفضهــم معادلــة هــذه الشــهادات. قبــل التصويــت، 
قــال النائــب أحمد الســلوم إن الكثيــر من خريجي الجامعــات الصينية ومثيالتها 
يلجــؤون إلــى بعض الدول المجاورة لمعادلة مؤهالتهم للحصول على االعتراف 

في مملكة البحرين.

وزارة  إســحاقي  علــي  النائــب  وطالــب 
التربيــة والتعليــم بتوضيــح أســباب عدم 
الخريجيــن،  هــؤالء  بمؤهــات  اعترافهــا 
فــي حين تمنحهم االعتراف بعد معادلتها 

بجامعات دول مجاورة.
وذكــر النائــب فاضل الســواد أن الطلبة لم 
يتركوا بابا إال طرقوه ولكن دون جدوى.

وأشــار إلى أن الشــهادات الصينية صادرة 
عــن جامعــات أكثــر عراقة مــن الجامعات 
الــذي يــؤرق  المحليــة واالقليميــة، األمــر 
الطلبــة وعوائلهــم، ممــا يســتلزم منحهــم 
فرصة أداء سنة االمتياز في وطنهم دون 

تحميلهم أعباء مادية ونفسية.
ورأى النائــب عبدالنبــي ســلمان أن الوقت 
تأخر كثيرا حتى يتم االعتراف بمؤهات 
خريجــوا هــذه الجامعــات العالميــة الذين 

تحملوا مشقة وعناء االغتراب.
وقــال إن المشــكلة تكمــن فــي عقليــة من 
البلــد  وأن  الشــهادات،  علــى  يصادقــون 
بحاجــة كبيرة لهــؤالء الطلبة من خريجي 
هذه الجامعات العريقة وليست التجارية.

وأضــاف: نقولهــا صريحــة بــأن هنــاك مــن 
هــؤالء  شــهادات  اعتمــاد  إعاقــة  يتعمــد 
وراء  الدوافــع  معرفــة  دون  الخريجيــن 

العشــيري  هشــام  النائــب  وعلــق  ذلــك. 
بالقــول إن الســفير الصيني أكــد أنه طرق 
أبــواب المســؤولين دون أن يتحصل على 

استجابة منهم.

وتابــع أن طلــب االعتراف بهم ال يعني أن 
يتــم ذلــك دون شــروط، وإنمــا ينبغــي أن 
تكــون هنــاك ضوابــط واضحــة لاعتراف 

من عدمه.

عبدالنبي سلمان متداخال في الجلسة

لمعالجة نقص األدوية وحل معاناة مرضى السرطان
البوعينيـــن: األدويـــة الجنيســـة أصليـــة والوزيـــرة اعترفـــت بالنقـــص

وافق مجلس النواب على رفع مقترح برغبة بصفة اســتعجال للحكومة بشــأن طلب 
توفير أدوية مرضى الســرطان بشــكل عاجل وإعادة دراســة سياســة وزارة الصحة 
في توفير أدوية األمراض المزمنة وتفقد مخزونها الطبي والحرص على عدم نقص 

أيًا منها وخصوصًا مرضى السرطان مستقبالً. 

حمــد  النائــب  قــال  التصويــت،  وقبــل 
2015 تعانــي  العــام  إنــه منــذ  الكوهجــي 
وزارة الصحة من نقص األدوية، وبالتالي 
يتطلــب مــن الوزيــرة العمــل الجــاد وبــذل 
الجهــود للقضاء على الفســاد في الوزارة، 
وتقاريــر  الصحافــة  عنــه  تحدثــت  الــذي 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
هــذا  إن  رحمــة  آل  غــازي  النائــب  وقــال 
النــوع من المرضى يحتاجــون إلى أدوية 
فــي مواعيــد محــددة ودقيقــة وأي خلــل 

سيكون مؤثرا على حياتهم.
ولفــت النائــب عمــار قمبــر إلــى أن نقــص 
األدويــة بحاجــة لوقفــة جــادة مــن خــال 
التدخــل الســريع، وإيجــاد آليــة واضحــة 

هــذه  حصــول  لتكــرر  نظــرا  لتوفيرهــا، 
المشكلة طوال السنوات الماضية.

وذكــر أن الدســتور يؤكــد وجــوب توفيــر 
وأن  المواطنيــن،  لــكل  الصحيــة  الرعايــة 
المباشــرة  الصاحيــة  منحــت  الــوزارة 
لشــراء األدويــة، إال أننــا نجــد أن الــوزارة 
تقــوم بشــراء االدويــة الجنيســة، وتجبــر 
األطباء على صرف نوع من األدوية التي 
اقترب موعد انتهائها، ورافضا أن يستغل 

المواطن البحريني موضوعا للتجربة.
وعلــق وزيــر المجلســين غانــم البوعينيــن 
مــع  الشــخصي  تواصلــه  خــال  مــن  أنــه 
الوزيــرة أكــدت له أن هناك فتــرة مرت لم 
تكن األدوية متوفرة فيها ثم تم توفيرها 

بشكل عاجل.
وبين أن االدوية الجنيســة ليســت مقلدة، 
العامــة  تحمــل  ال  أنهــا  إال  أصليــة  فهــي 
التجارية التي يحملها النوع األول، إال أن 

مفعولها الطبي واحد.
إلى ذلك، تمسك المجلس بثاثة تعديات 

تشــريعية تقصر تملــك األجانب للعقارات 
علــى المناطــق الســياحية واالســتثمارية، 
وتنــازع القوانيــن فــي المســائل المدنيــة 
للدائــن  الســماح  إلــى جانــب  والتجاريــة، 
بالتظلــم مــن أمــر األداء كمــا هو مســموح 

للمدين وذلك ضمانًا لمبدأ المساواة.

بذل الجهود للقضاء على الفساد في الوزارة

النائبتان كلثم الحايكي وفاطمة القطري قبل انعقاد جلسة مجلس النواب 
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تشــريعي  بتعديــل  النــواب  مجلــس  تمســك 
االعتياديــة  الوظائــف  رواتــب  برفــع  يقضــي 
والتخصصيــة والتنفيذيــة والتعليميــة بنســبة 
بنــاء  وذلــك  األساســي،  الراتــب   20% قدرهــا 
جــدول  تعديــل  ِبشــأن  قانــون  مشــروع  علــى 
الدرجــات والرواتــب. وقبــل التصويــت، قالــت 
التشــريع  تمريــر  إن  زينــب عبداألميــر  النائــب 
بهــذه الطريقــة ليــس ممكنــا، إذ إنــه ال ينبغــي 
بيــن  بالتســاوي  الرواتــب  زيــادة  مــع  التعامــل 
جميع الدرجــات الوظيفية، ودعت إلى توحيد 

مبلغ الزيادة بدال من تحديد نسبة.
وقــال النائب علي زايــد إن الموظف البحريني 
ييــن” مــن غــاء المعيشــة وتدني  يعانــي “األمرَّ
مســتوى الرواتــب، وبالتالــي فــإن هــذه الزيادة 

مطلوبة وحق من حقوق موظفي الدولة.
إن  البوعينيــن  غانــم  المجلســين  وزيــر  وبيــن 
مناقشــة رفــع الرواتــب محلها ميزانيــة الدولة، 

حيــث ســيتطلب تنفيــذ المقترح مــا ال يقل عن 
تخصيــص مــورد مالــي ال يقــل عــن 90 مليــون 

دينار كتصور أولي.

أحال مجلس النواب مقترحا برغبة بصفة 
قــرار  تطبيــق  إرجــاء  بشــأن  االســتعجال 
اشــتراط تواجــد صاحب ترخيــص الصيد 
النوخــذة البحرينــي علــى ظهــر ســفن  أو 
الصيــد البحــري حتــى إشــعار آخــر. وقبــل 
الدوســري  بــدر  النائــب  قــال  التصويــت، 
إن إلــزام قــوارب الصيــد بتعييــن نوخــذة 
علــى  ســلبية  آثــارا  لــه  ســيكون  بحرينــي 
الصياديــن، خصوصا من فئات كبار الســن 
الذيــن يعتمدون على هــذه المهنة كمصدر 

دخل رئيسي لهم.
وعلقــت النائــب فاطمــة القطــري أن بعض 
مزمنــة  أمــراض  مــن  يعانــون  الصياديــن 
مما ســيقطع عنهم مصــدر رزقهم الوحيد، 

إضافــة إلــى أن هــذا القــرار ســيؤثر علــى 
ارتفاع أسعار المنتجات البحرية.

ورأى النائب علي إســحاقي إن ما يخشــى 
المســتقبل  فــي  البحرينــي  أن  هــو  منــه 

ســيأكل “عيش ومــاي بحر” وذلك في ظل 
موجــة القــرارات التي تتجه شــيئا فشــيئا 

نحو خصخصة القطاع البحري.
وعلــق النائب خالــد بوعنق إن التعذر بكبر 
سن صاحب الرخصة أو عجزه يمكن حله 
بإدخــال بإيــكال العمــل إلى آخــر بحريني، 
إذ ان القــرار ال يلــزم صاحــب الرخصــة أن 

يتولى هو بنفسه هذا العمل.
البحريــن  البوعينيــن أن  الوزيــر  وأوضــح 
مــع  التعامــل  فــي  جانبــا  االســهل  كانــت 
الصياديــن مقارنة بــدول الخليــج العربي، 
وأن قرار منع الصيد يصل في تلك الدول 
إلى 8 أشهر، وعدم وجود هذه التنظيمات 

أدى إلى استنفاذ حيوية قيعان البحر.

ترقية العالوات الدورية لتنظيم بقانون بدال من قرار

البوعينين: سيكلف الحكومة ما ال يقل عن 90 مليون دينار إســـحاقي: البحرينـــي مســـتقبال ســـيأكل “عيـــش ومـــاي بحر”

الموظف البحريني يعاني “األمرَّين” معيشًيا البوعينين: البحرين األسهل تعامال مع الصيادين

مــرر مجلــس النــواب مقترحــا برغبة بصفــة االســتعجال بإعفــاء األغذية التي 
تباع في مقاصف المدرسة من ضريبة القيمة المضافة. وبين النائب علي زايد 
إن المقتــرح يهــدف إلــى تخفيف األعباء عن الطلبــة وأهاليهم وتجنبا من قيام 
المتعهديــن برفــع أســعار الوجبــات تجنبــا لكســور األعــداد الناتجــة عــن إضافة 

نسبة الضريبة.

أن  ســلمان  عبدالنبــي  النائــب  وعلــق 
المقتــرح يهــدف إلى اســتنقاذ ما يمكن 
يمكــن  التــي  األمــور  مــن  اســتنقاذه 
تــم  التــي  الضريبــة،  بفعــل  ان تتضــرر 
تطبيقها بشكل متسرع وغير مدروس.
وقال النائب محمد عيســى إن األسعار 
ارتفــاع  بعــد  بشــكل طبيعــي  ارتفعــت 
التكاليــف علــى التجــار، فــي ظل نقص 

أعداد المفتشين وضعف الرقابة.

وعلــق الوزيــر أن المخاطــب بالمراقبــة 
هو الشعب، وذلك ال يعني إزالة الحمل 

عن الجهاز المعني بالرقابة.
إن  الســلوم  أحمــد  النائــب  وقــال 
المقاصــف تعــد مــن مؤسســات القطاع 
الخــاص، وهــو غيــر معفــى مــن تطبيق 
الســؤال  فــإن  وبالتالــي  الضريبــة، 
المطــروح هو هــل أن الحكومة لها اليد 

على هذه المقاصف.

إعفاء أغذية “المقاصف” من “المضافة”

لجانــه  تشــكيلة  النــواب  مجلــس  أقــر 
النوعيــة الدائمــة المتمثلــة فــي لجنــة 
الشــباب  ولجنــة  اإلنســان  حقــوق 
الشــعب  مناصــرة  ولجنــة  والرياضــة 

الفلسطيني ولجنة المرأة والطفل.
رئيســا  المالكــي  باســم  النائــب  وحــل 
للجنــة مناصــرة الشــعب الفلســطيني، 
حقــوق  للجنــة  الــذوادي  وعبــدهللا 
النائــب فاطمــة  اإلنســان، فيمــا حلــت 
القطــري رئيســا للجنة المــرأة والطفل، 
للشــباب  الدوســري  عبــدهللا  والنائــب 

والرياضة. 

القطري تقطف 
تفاحة “المرأة 

والطفل”

عبر النائب يوسف زينل عن سعادته لحذف عبارة “سعادة” قبل ذكر أسماء النواب في 
محضر اجتماع الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الخامس.

وقال في مداخلته أثناء مناقشــة بند التصديق 
“أنــا  الســابقة:  الجلســة  اجتمــاع  محضــر  علــى 

سعيد من دون سعادة”.
وأشــار إلــى أنــه كان مقــررا تقديــم طلــب بهــذا 
الشأن إال أنه فضل التريث في ذلك، ليفاجأ بأن 
هيئــة المكتــب وكأنهــا “قــرأت أفــكاره” فحذفت 
هــذه العبــارة. مــن جهــة أخرى، صــوت المجلس 
بالموافقــة علــى علــى تمديد عمل لجنة دراســة 
إضافيــة،  أيــام   10 الحكومــة  عمــل  برنامــج 

ومشــروع الــرد علــى الخطــاب الســامي لجالــة 
الملــك، دون إضافــة التعديــات المقترحة عليه 
مــن قبــل النــواب. وقــال النائــب علــي الزايد إن 
االهتمــام الــذي أواله جالــة الملــك فــي خطابــه 
فــي  الســن القــى صــدا واســعا  بكبــار  الســامي 
األوســاط الشــعبية. وطلبــت النائبــة معصومــة 
عبــد الرحيــم إرفاق الرد على الخطاب الســامي 
بإحصائيــات حــول ما تحقق مــن إنجازات فيما 

يخص تمكين المرأة البحرينية.

ــام أي  10 الــحــكــومــة”  ــج  ــام ــرن “ب لجنة  عــمــل  تــمــديــد 

زينل سعيد من دون “سعادة”

ال غياب
الخامســة  النــواب  تســجل جلســة  لــم 
مــن الفصل التشــريعي الرابــع غياب أو 

اعتذار أي من األعضاء.

تغطية: سيد علي المحافظة

تصوير: خليل إبراهيم

خالد بوعنق

يوسف زينل
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بعــد رصــد احتســاب أســعار أعلــى للتحويــل إلــى الــدوالر

اللجنة الوطنيــة للمقاييس صادقت عليها ســبتمبر الماضي

بطاقات ائتمانية تشمل صرف الدينار

9 مواصفات جديدة لألجهزة الكهربائية واإللكترونية

وجــه مصــرف البحريــن المركــزي البنــوك التجارية والشــركات المالية التي تقــوم بإصدار 
بطاقات االئتمان في المملكة بضرورة تنفيذ إجراءات جديدة لضمان شــفافية أكثر في 
اإلفصاح عن ســعر الصرف وذلك بعد أشــهر من تنبيه المصرف لبعض الشــركات والبنوك 
من فرض أسعار لمعامالت البطاقات الدولية فيما يختص بصرف الدينار مقابل الدوالر، 

وذلك وفقا لمصادر مصرفية.

أساســي  بشــكل  التوجيهــات  وتتضمــن 
الكشــف عــن معلومــات صــرف العمالت في 
فواتيــر بطاقــات االئتمــان وذلك بعــد أن تم 
مناقشــة الموضــوع بيــن البنــوك وشــركات 
مصــارف  جمعيــة  إلــى  إضافــة  التمويــل 

البحرين.
وبحســب التعليمات الجديدة، فإنه بالنسبة 
علــى  يجــب  األجنبــي،  الصــرف  لعمليــات 
المرخــص لهم تضميــن البيانــات التالية في 
كشــوفات بطاقــات االئتمان: مبلــغ المعاملة 
بالعملــة األجنبية إلى جانــب معادل الدوالر 
ســعر  بحرينــي،  دينــار  األميركــي ومكافــئ 
الدينــار  إلــى  األميركــي  الــدوالر  صــرف 
والـــ  المعاملــة،  فــي  المســتخدم  البحرينــي 
قيمــة  بيــن  الفــرق  أي   markup amount
الســلعة الحقيقية والســعر النهائي للخدمة، 

والنسبة المئوية.

أما بالنســبة لرســوم الفائدة أو الربح، يجب 
علــى المرخص لهم تضمين مبلــغ الفائدة أو 
الربــح الذي يتــم خصمه خالل فتــرة البيان 
حســاب  كشــوفات  فــي  المتراكــم  والمبلــغ 

بطاقة االئتمان.
كمــا تشــمل التعليمات ضــرورة أن ال تخضع 
مبالــغ الفائــدة أو الربح ألية رســوم من قبل 

مصدري البطاقة من البنوك والشركات.

والــزم المصــرف المركــزي جميــع المرخــص 
لهــم االمتثــال التــام للتعليمات، اعتبــاًرا من 

أبريل 2019.
وكان مصــرف البحريــن المركــزي قد الحظ 
التمويــل  ومؤسســات  البنــوك  بعــض  قيــام 
التــي تصدر بطاقــات االئتمان فــي المملكة، 
الشــراء  عنــد  أعلــى  هوامــش  احتســاب 
للدينــار  وتحويلــه  األميركــي  بالــدوالر 
البحرينــي مــا حــدا بالمصــرف المركــزي الى 
تنبيــه هــذه المؤسســات لاللتــزام بالســقف 

الرسمي للتحويل بين الدوالر والدينار. 

مصــرف  فــإن  مصــادر مصرفيــة  وبحســب 
البحرين المركزي وجه البنوك والمؤسســات 
الماليــة إلــى االلتــزام بالســعر الرســمي بعــد 
الحــظ أن المرخــص لهــم بإصــدار البطاقات 
يســتخدمون أسعار صرف أعلى من الدوالر 
األميركي، أي أعلى من الحد الرســمي لسعر 
الصرف وهو 0.3780، والذي حدده مصرف 
البحريــن المركــزي في فواتيــر العمالء على 
المعامالت التي تتم بالعملة األجنبية والتي 
يتــم توجيههــا مــن خــالل مشــغلي شــبكات 

الدفع الدولية.

أصــدر وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة، زايــد الزياني، قرارا  بشــأن تبنــي مواصفات 
قياســية دوليــة خاصة بقطــاع األجهــزة الكهربائيــة واإللكترونية واعتمادهــا كمواصفات 
قياســية وطنيــة، بعــد أن صادقــت عليهــا اللجنــة الوطنيــة للمواصفــات والمقاييــس فــي 

سبتمبر 2018.

9 مواصفــات قياســية دوليــة  وتــم اعتمــاد 
الكهربائيــة  األجهــزة  بقطــاع  خاصــة 
واإللكترونيــة كمواصفــات قياســية وطنية، 
الكهربائيــة  لألجهــزة  مواصفــات   6 منهــا 
المنزليــة ومــا شــابهها - الســالمة - )الجــزء 
43-2( متطلبــات خاصــة لمجففات المالبس 

وقضبان المناشف، )الجزء 61-2( المتطلبات 
الخاصــة بأجهــزة التدفئــة المنزليــة، )الجــزء 
90-2( متطلبــات خاصة ألفــران الميكرويف 
التجاريــة، )الجــزء 6-2( المتطلبات الخاصة 
لسلســلة الطهــي الثابتة وما شــابهها، )الجزء 
الكــوي  ألجهــزة  خاصــة  متطلبــات   )2-44

المتطلبــات   )2-85 و)الجــزء  الكهربائيــة، 
ومــن  األقمشــة.  تبخيــر  بأجهــزة  الخاصــة 
مواصفــات القابســات والمقابــس لألغــراض 
حديثــا،  المعتمــدة  يشــابهها  ومــا  المنزليــة 
للقابســات  خاصــة  متطلبــات   )2-3 )الجــزء 
المــزودة بمفتــاح غيــر متشــابك للتركيبــات 
الخاصــة  المتطلبــات  )الجــزء2-5(  الثابتــة، 
بالمهائيــات، )الجــزء 40-2( متطلبات خاصة 
للمضخــات الحراريــة الكهربائيــة ومكيفــات 

الهواء ومجففات الهواء.

النفط يصعد 1 % 
مع خفض اإلمدادات

ارتفعت أســعار النفــط أكثر من 1 % أمس 
الثالثاء، وســط تخفيضــات في المعروض 
تقودهــا أوبك وروســيا لكــن تدهور اآلفاق 
االقتصاديــة قد ينال قريًبا من نمو الطلب 
علــى الوقــود. وســجل مزيــج برنــت الخام 
فــي العقــود اآلجلــة 59.80 دوالر للبرميــل 
بحلــول الســاعة 0628 بتوقيــت جرينتش 
مرتفًعــا 81 ســنًتا بمــا يعــادل 1.4 % عــن 
آخــر إغــالق. وســجل خــام غرب تكســاس 
الوســيط األميركــي 51.21 دوالر للبرميــل 

بزيادة 70 سنتا أو 1.4 %.
وقالت شــركة السمســرة فيليب فيوتشــرز 
”التخفيضــات التي تقودهــا أوبك وتراجع 
عدد الحفــارات األميركية عززا المعنويات 

في السوق في العام الجديد“.

سنغافورة - رويترز

واشنطن - مباشر

تحــول الوضــع إلــى مأســاة تراجيديــة فــي الواليــات المتحــدة تزامًنــا مــع وصــول 
اإلغالق الجزئي للحكومة إلى لقب األطول عبر التاريخ.

والصــدام الكبيــر بيــن الرئيــس األميركي 
حــول  والديمقراطييــن  ترامــب  دونالــد 
تمويــل  مــن خاللــه  الــذي ســيتم  المبلــغ 
بنــاء جــدار عازل بين الواليــات المتحدة 
والمكســيك، هــو الســبب الرئيس إلغالق 
الحكومة منذ  22 ديسمبر والذي ال يزال 
جارًيا. ومع حلول الســبت 12 يناير، فإن 
األميركيــة  للحكومــة  الجزئــي  اإلغــالق 
أصبــح األطــول في تاريخ أميــركا بعدما 
تجــاوز أكبــر فتــرة إغــالق مســجلة علــى 
عهــد  فــي  يوًمــا   21 والبالغــة  اإلطــالق 
الرئيــس بيــل كلينتــون. وكان آخر أطول 
إغالق حكومي في ذلك  التاريخ دام 21 
يوًمــا فــي الفتــرة مــن 15 ديســمبر 1995 

حتى 6 يناير 1996.
ورغــم االجتماعات المتكررة والخالفات 
حــول تمويــل يتجــاوز خمســة مليــارات 
إلــى االتهامــات المتبادلــة  دوالر إضافــة 
بالفشــل  بــاءت  كافــة  المحــاوالت  فــإن 
فــي إنهاء هــذا اإلغــالق الحكومــي الذي 
بــدأ يومــه الثانــي والعشــرين، إلى جانب 
تحذيــرات عالميــة من خفــض التصنيف 

االئتماني السيادي للواليات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، فإنه يوجد نحو 800 
ألــف موظــف فيدرالــي ال يعلمــون موعد 
راتبهــم المقبل، قام البعــض منهم بتنفيذ 
الفيدراليــة  المبانــي  خــارج  مظاهــرات 

للمطالبة بإنهاء اإلغالق.
فــي حيــن لجأ آخرون إلــى التقدم بطلب 
لاللتحــاق بوظائــف أخــرى وإن كان دون 
اتجــه  العديــد  أن  حقيقــة  مــع  جــدوى، 
لطريــق القروض البنكيــة أو تقدم بطلب 

للحصول على إعانة البطالة.
ومــن المتعــارف عليــه أنــه خــالل فتــرة 
الجهــات  تتوقــف  الحكومــي  اإلغــالق 
الحكوميــة الفيدرالية عــن العمل وكذلك 
الخدمــات وهــو مــا يعني بطبيعــة الحال 
أن الموظفين لــن يذهبوا للعمل وبالتالي 

لن يحصلوا على راتبهم.
ومــن هــؤالء الموظفين، يوجــد ما يقرب 
مــن 420 ألــف موظــف فيدرالــي يشــغل 
لكــن  يعمــل  وبالتالــي  أساســية  وظيفــة 
بــدون أجــر فــي حيــن أن هنــاك 380 ألًفا 

آخرين يقيمون في منازلهم بدون أجر.

اإلغالق الحكومي األميركي يتحّول لمأساة

16 يناير 2019 األربعاء
10 جمادى األولى 1440

إلزام البنوك 
والشركات 

بتعلميات جديدة 
بحلول أبريل

أصبحــت البحريــن أول دولــة فــي العالم تســن تشــريعًا يعتمد تــداول المســتندات اإللكترونية متوافقًا مــع القانون النموذجي الصــادر عن لجنة 
األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروفة اختصارًا باسم “األونسيترال”. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز البنية التشريعية في المملكة، 
وزيــادة جاذبيــة االقتصــاد البحرينــي لالســتثمارات األجنبية، كما تأتي في إطار سلســلة من اإلصالحات التشــريعية الشــاملة الرامية إلى دعم 

االقتصاد الرقمي في أسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 تريليون دوالر.

أمانــة  مــع  اســتراتيجي  تعــاون  وفــي 
“األونســيترال”، قامــت المملكة أيضًا بتحديث 
قانــون المعامــالت اإللكترونيــة المعتمــد فــي 
المملكــة بأحــكام جديــدة تتوافــق مــع اتفاقية 
األمــم المتحــدة بشــأن اســتخدام االتصــاالت 
وأعــادت  الدوليــة  العقــود  فــي  اإللكترونيــة 
والمعامــالت  الخطابــات  “قانــون  بـــ  تســميته 

اإللكترونية”.
وأكــد تقريــر “كــي إم بــي جــي” حــول “تكلفــة 
ممارســة األعمــال فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي” لعــام 2018 أن قطــاع تكنولوجيــا 
المعلومــات فــي البحريــن يعــد األكثــر تحــررًا 

وتنافســية فــي المنطقــة، حيــث تتوفــر فيــه 
تكلفــة،  بأقــل  الرئيســية  االتصــاالت  خدمــات 
اإلنترنــت  بكابــالت  االتصــال  خدمــات  مثــل 
الدوليــة. ومــن شــأن هــذه القوانيــن الجديــدة 
أن تعزز القدرة التنافســية للمملكة على نطاق 

دولي. 
مــن جهتــه، قــال الرئيــس التنفيــذي لمجلــس 
التنميــة االقتصادية، خالــد الرميحي “تواصل 
البيئــة  تعزيــز  مجــال  فــي  الريــادة  البحريــن 
التشــريعية لالقتصــاد الرقمــي، وهــذا اإلنجــاز 
األخيــر الــذي حققته المملكــة بصفتها أول بلد 
فــي العالــم يعتمــد قانــون تــداول المســتندات 

اإللكترونيــة يمنحنــا ميــزة كبيــرة فــي منطقة 
الجديــدة خطــوة  القوانيــن  ونعتبــر  الخليــج، 
رئيسية في تحقيق الرؤية االقتصادية 2030 

للبحرين”. 
وأضــاف “أنــه ومن منظور إقليمي فقد حققت 
فــي  األولــى  المراكــز  مــن  العديــد  البحريــن 
تاريخهــا علــى مــدى 47 عامــًا، مــن اكتشــاف 
النفــط إلــى تنويــع اقتصادهــا، فضــالً عــن دفع 
بيئــة رقابيــة  االبتــكار مــن خــالل طــرح أول 
)فينتــك( فــي  الماليــة  للتكنولوجيــا  تجريبيــة 
أن  مــن  واثقــون  ونحــن  الخليــج.  منطقــة 
فــي  ثــورة  ســتحدث  الجديــدة  التشــريعات 

المواهــب  وتطويــر  بأعمالنــا،  قيامنــا  طريقــة 
وخلق بيئة تجارية مستدامة”.

القانونــي فــي لجنــة  المستشــار  قــال  بــدوره، 
الدولــي،  التجــاري  للقانــون  المتحــدة  األمــم 
الدولــة  البحريــن  “تعتبــر  كاســتيالني  لــوكا 
األولــى فــي العالم التــي تعتمد قانــون لتداول 

المســتندات اإللكترونية، والذي يؤسس إلطار 
قانونــي حديــث يســاهم فــي تيســير التحــول 
خــالل  مــن  وذلــك  الرقمــي،  االقتصــاد  نحــو 
سالســل  تقنيــة  الســتخدام  القانونــي  الدعــم 
مجــاالت  فــي  تشــين(  )بلــوك  الرقميــة  الكتــل 
التكنولوجيــا الماليــة والخدمــات اللوجســتية، 
مــن  “األونيســترال”  قانــون  اعتمــاد  يعــد  كمــا 
خــالل تضميــن نصــوص قانونيــة إضافية في 
جــرت  الــذي  اإللكترونيــة  المعامــالت  قانــون 

مراجعتــه خطــوة رائــدة مــن شــأنها أن تحــوز 
المســتثمرين فــي مختلــف أنحــاء  علــى ثقــة 
العالــم وذلــك مــع ســعي المملكــة إلــى اعتمــاد 
قانون تجاري حديث يضع المملكة في طليعة 

الدول الصديقة لألعمال والداعمة لالبتكار”.
ويشــار إلــى أن قانــون الســجالت االلكترونيــة 
الخطابــات  وقانــون  للتــداول  القابلــة 
مرونــة  يوفــران  اإللكترونيــة  والمعامــالت 
وســرعة وأماًنــا ونطاًقــا أكبــر غيــر مســبوقين، 
وتدعــم سلســلة كاملــة مــن خدمــات التجــارة 
اإللكترونية، بما في ذلك أكثر البيئات الداعمة 
للتكنولوجيا المالية مثل تقنية سالســل الكتل 
الرقمية “بلوك تشين”. كما تدعم هذه القدرات 
األهــداف التي حددتها مبادرات الشــراكة بين 
القطاعيــن العام والخاص وعلى رأســها “فريق 
الــذي يواصــل النجــاح فــي جــذب  البحريــن” 
االســتثمارات مــن الشــركات الدوليــة الرائــدة 

إلى المملكة.

المنامة  - مجلس التنمية

اعتماد المستندات اإللكترونية لتعزيز االقتصاد

خالد الرميحي

زينب العكري

علي الفردان

صفقات قياسية بـ “8in1” للعام 2019
ومنتجاتها ــراتــهــا  خــب تــســتــعــرض  عـــارضـــة  جــهــة   98 مـــن  ــر  ــث أك

اختتم معرض “8in1”، الذي نظمته شركة فيرست تارجيت للمعارض والمؤتمرات، 
فعالياتــه، وذلــك تحــت رعايــة رئيــس جهاز المســاحة والتســجيل العقاري، الشــيخ 
ســلمان بــن عبــدهللا آل خليفة، حيــث أبرمت فيه صفقات قياســية. ونظم المعرض 

خالل الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري في مركز البحرين الدولي للمعارض.

وتوجــه الرئيس الفخــري وعضو مجلس 
اإلدارة لشــركة فيرست تارجيت، الشيخ 
بالشــكر  خليفــة،  آل  خالــد  بــن  ســلمان 
المســاحة  جهــاز  رئيــس  إلــى  الجزيــل 
ســلمان  الشــيخ  العقــاري،  والتســجيل 
هــذه  برعايــة  لتفضلــه  هللا،  عبــد  بــن 
السلســلة المتنوعــة مــن المعــارض مثمنا 
الشــركات  ودعــم  لتحفيــز  الفّعــال  دوره 
والمؤسســات التــي تســاهم بشــكل كبيــر 
في دعم الحركة االقتصادية والسياحية 
مــن  المملكــة  تعــد  البحريــن حيــث  فــي 
صناعــة  مجــال  فــي  الرائــدة  البلــدان 

المعارض والمؤتمرات.

وحققت المعارض نسبة حضور كبيرة من 
الــزوار والمهتميــن بقطاعــات اإلنشــاءات 
التســوق  والجمــال،  الصحــة  والعقــار، 
والعطــور مــن داخــل البحريــن وخارجها، 

خاصة من دول مجلس التعاون. 
مشــاركة  اجتذبــت  المعــارض  أن  كمــا 
المحليــة  الشــركات  مــن  رئيســية 
واالقليميــة، حيــث بلــغ عددهــا اكثــر من 
خبراتهــا  اســتعرضت  عارضــة  جهــة   98
ومنتجاتهــا علــى مســاحة عــرض كبيرة، 
مــن بينها شــركات مختصة في العقارات 
المنزلــي،  واألثــاث  الديكــور  والبنــاء، 
العيــادات  الــى  باإلضافــة  التكنولوجيــا 

والمراكز الصحية والتجميلية، ومحالت 
التسوق والعطور. 

وأشــاد ممثلــو الجهــات العارضــة بحجــم 
إقبــال الــزوار علــى معــرض “8in1“ هــذا 

العــام، متوقعيــن أن تزيــد نســبة اإلقبــال 
لنســخته السادســة 2020، مؤكديــن أنهــا 
أصبحت من أهم المعارض على مستوى 

البحرين والخليج.

”8in1“ تدشين معرض

المحرر االقتصادي

دبي - العربية.نت

أكــد وزيــر الطاقــة الســعودي، خالــد الفالــح، 
أن الطلــب المحلــي علــى البنزيــن والكهربــاء 
انخفــض بعــد إصالحــات فــي ســعر الطاقــة 
الســعودية  أن  إلــى  الفالــح  وأشــار  المحلــي. 
أرامكــو  وأن  الغــاز،  مــن  الكثيــر  اكتشــفت 
تســعى الستغالل موارده لتلبية االحتياجات 
مســتقبالً.  التصديــر  واحتمــال  المحليــة 
وكانــت الســعودية قــد أعلنــت أخيــًرا ارتفاع 
احتياطاتهــا من الغــاز إلى 325 تريليون قدم 
مكعبــة. وأضــاف الفالح أن الســعودية تجري 
محادثــات مــع اإلمــارات وســلطنة عمــان لمد 
شــبكة غــاز إقليميــة بعــد االكتشــاف الكبيــر 

للغاز في المملكة.
المحلــي  االســتهالك  تراجــع  الفالــح  وتوقــع 
مــن  ــا  يوميًّ برميــل  مليــون   1.5-2 للطاقــة 
المكافئ النفطي بحلول 2030 بعد إصالحات 
محليــة. وتابع “تســعى أرامكو لتطوير موارد 
الغــاز فــي المملكــة لتلبيــة الحاجــات المحلية 

مع احتمال التصدير في المستقبل”.
وكان الفالح قد ذكر في تصريحات له االثنين 
أن الطلــب العالمــي علــى النفــط مــازال قويــا 
وإنــه ال يتوقــع تأثيــًرا مــن توتــرات التجــارة 
األميركيــة الصينيــة. وأبلــغ الصحافييــن في 

أبوظبــي “االقتصــاد العالمي قــوي بما يكفي، 
تباطــؤ،  حــدث  إذا  بالــغ.  قلــق  يســاورني  ال 

فسيكون فاتًرا وضحالً ووجيًزا.
العوامــل األساســية للطلب علــى النفط قوية 
بما يكفي وسوق النفط لن تتأثر. على صعيد 
المعــروض، نحــن متيقظــون ألخــذ اإلجــراء 

المالئم إذا تأثر الطلب”.

325 تريليون قدم من الغاز بالسعودية

البحرين أول دولة 
تسن القانون 
بالتوافق مع 
“األونسيترال”

خالد الفالح

زايد الزياني

محادثات مع 
اإلمارات وُعمان لمد 

شبكة إقليمية
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تقدمــت 24 شــركة تعمــل فــي أنشــطة متنوعــة بالســوق المحلــي بطلبــات إلــى مركــز البحرين للمســتثمرين التابــع لــوزارة الصناعــة والتجارة 
والســياحة، لتحويــل أنشــطتها وتغييــر شــكلها القانوني أو تحويل نشــاط فــروع تابعة لها إلى شــركات قائمة بذاتها، بإجمالــي رؤوس أموال 

بلغت 472.5 ألف دينار.

وأظهــرت أحــدث بيانــات رســمية نشــرت أن 
أبــرز الشــركات التــي تقدمــت بطلــب لتغييــر 
شــكلها القانوني وتحويلها هي: شــركة أبكس 
للتطويــر العقــاري لتحويلهــا مــن شــركة ذات 
الشــخص  شــركة  إلــى  محــدودة  مســؤولية 
الواحــد وبرأســمال 250 ألــف دينــار، وتصبــح 

مملوكة إلى ماجد الخان.
وتأسســت شــركة “أبكــس للتطويــر العقــاري” 
في 8 مايو 2008، باستثمار محلي قدره 250 
ألــف دينــار، مملــوك بنســبة 99 % إلــى ماجــد 

الخان، و1 % إلى نور الصيرفي.
وتعمــل فــي أنشــطة الخبــرة االستشــارية في 
مجــال اإلدارة، وبيــع وشــراء األوراق الماليــة 
فقــط،  الشــركة  لحســاب  وســندات”  “أســهم 

واألنشــطة العقاريــة في الممتلــكات المملوكة 
أو المؤجرة.

ووفًقا للبيانات، فإن تصنيف المؤسسات التي 
تقدمــت بطلبــات لتحويــل نشــاطها، كالتالــي: 
4 شــركات مصنفــة شــركة الشــخص الواحــد 
لتصبــح شــركة ذات مســؤولية محــدودة بمــا 
نســبته 16.7 % مــن إجمالــي الشــركات التــي 
طلبــت تغيير شــكلها القانوني، و4 مؤسســات 
مصنفــة “فرديــة” طلبــت تحويلهــا إلى شــركة 
ذات مســؤولية محدودة بما نســبته 16.7 %، 
و3 مؤسسات مصنفة شركة الشخص الواحد 
لتصبــح شــركة تضامــن بمــا نســبته 12.5 %، 
و3 مؤسســات مصنفة “فردية” لتصبح شــركة 
12.5 %، كمــا  الشــخص الواحــد بمــا نســبته 

تقدمت 3 مؤسسات مصنفة “فردية” لتحويل 
إلــى شــركة ذات مســؤولية  لــكل منهــا  فــرع 
محــدودة  بمــا نســبته 12.5 %، كما تقدمت 7 
مؤسســات متنوعة األنشطة بطلبات لتحويل 

أنشطتها بما نسبته 29.2 %.

وأبرز المؤسسات التي تقدمت  «
بطلبات لتحويل نشاطها وأعلنت 

عن رأس مالها الجديد، هي: “بي إم بي 
بيوتي سنتر” برأسمال 60 ألف دينار، 

“زيتونة للعالقات العامة” برأسمال 
30 ألف دينار، و4 مؤسسات رأسمال 

كل منها 20 ألف دينار، وشركة واحدة 
برأسمال 10 آالف دينار، و7 مؤسسات 

رأسمال كل شركة منها 5 آالف دينار.

24 شركة تغّير نشاطها بـ 472.5 ألف دينار
ــة ــدم ــق ــت ــم “أبــــكــــس لـــلـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري” أبـــــــرز الـــمـــؤســـســـات ال

تعزيز فرص التعاون بقطاع الحاضنات
ــاء لــتــطــويــر “الــصــغــيــرة” ــدقـ ــرات مــع األصـ ــب ــخ ــوم: تــبــادل ال ــل ــس ال

استقبلت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مقرها “بيت التجار” يوم 
الخميس 10 يناير 2019 وفًدا من السفارة الكينية في الكويت، يضم السفير الكيني علي عباس، 

ومدير شؤون القنصلية في كينيا، السفير مايكل أويوجي.

التــي  الخدمــات  علــى  التعــرف  بهــدف   وذلــك 
تقدمهــا حاضنــات األعمــال لتعزيز كفــاءة ونمو 
المؤسسات، واالطالع على طرق دعم الناشئين 

من رواد األعمال.
صبــاح  أحمــد  النائــب  الجمعيــة،  رئيــس  وأكــد 
الســلوم، ضــرورة التواصــل مع الــدول الصديقة 
لتبــادل الخبــرات والمعــارف والمعلومــات حول 
ســبل تنشــيط وتطويــر ريــادة األعمــال وقطاع 
المؤسســات الصغيــرة، مشــيًرا إلــى أهمية خلق 
وعــي مجتمعــي لــدى الجيــل الجديــد مــن رواد 
األعمــال فــي البحريــن، ليكــون ُمنتًجــا، ُمبدًعــا 
ومحــرًكا لعجلــة التنمية االقتصاديــة من خالل 

إنشاء المشاريع الريادية بمختلف أنواعها.
مــن جهتها، رحبت الشــريك المؤســس لحاضنة 

الكينــي  بالوفــد  جمــال،  ياســمين  “بروســكاي”، 
الزائــر للجمعية، وتباحثت معهم فرص التعاون 
وتبــادل  الصغيــرة  المؤسســات  قطــاع  فــي 
الخبــرات فــي قطــاع الحاضنــات المتخصصــة، 
كمــا أوضحت أن حاضنة بروســكاي متخصصة 
فــي مجال اإلعالم واإلدارة، وتعمل على توفير 
المكان األمثل للعمل، كما وتشجع رواد األعمال 
والشــركات الناشــئة والصغيــرة علــى حصولهــم 
المعرفــة والخبــرة الالزمة لضمــان عدم تعثرهم 
فــي مراحلهم األولى، وتنمية مهاراتهم لتحقيق 
األهــداف التــي يطمحــون إليهــا. وتعــرف الوفد 
الكينــي على أهم البرامج التدريبية والتثقيفية 
فــي مجــاالت اإلعــالم واألعمــال التــي تتواكــب 
مــع احتياجــات المؤسســات لتطويــر االقتصاد، 

وورش العمــل التــي تقدمهــا الجمعية من خالل 
لهــا:  التابعــة  األعمــال  ومســرعات  حاضنــات 
مركــز فــاروق لتنمية المؤسســات، مركــز ألواني 
والمتوســطة،  الصغيــرة  المؤسســات  لتنميــة 
الصغيــرة  المؤسســات  لدعــم  البحريــن  بوابــة 
والمتوسطة، وحاضنة بروسكاي لألعمال، التي 
دائًما ما تهدف إلى مساعدة األفراد الجدد على 

فتح مشاريعهم وتنمية قدراتهم على المنافسة 
في سوق العمل.

وأعرب الوفد الكيني عن بالغ شكرهم  «
وتقديرهم للجمعية، مؤكدين سعيهم 
الحثيث إلى االستمرار في التعاون بين 

البحرين وكينيا بهدف تطوير الحركة 
التجارية واالقتصادية بين البلدين.

المباحثات بين جمعية تنمية “الصغيرة” والوفد الكيني

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مـــؤشر البحريـــن العــام أمس الثالثاء عند مســتوى 1,340.12 بانخفــاض وقدره 3.67 
نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه يوم اإلثنين، في حين أقفل مؤشر البحريـــن اإلسالمـي عند مستوى 

796.59 بانخفاض وقـدره 11.74 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

وتداول الـمستثـــمرون في بـــورصة البحريـن 
3.74 مليــون ســهم، بقيـــمة إجـمـــالية قدرهــا 

706.65 ألف ديـنـــار، تـــم تنفيذها من خالل 
الـمستثـــمرون  ركــز  حيــث  صفقــة،   84
البنــوك  قطــاع  أســهم  علــى  تعامالتـــهم 
أســهمه  قيـــمة  بلغــت  والتــي  التجاريــة 
مــا  أي  ديـنـــار  ألــف   499.26 الـمتداولـــة 

نســبته 70.65 % من القيـــمة اإلجـمـــالية 
للتداول وبكـمية قدرها 2.09 مليون سهم، 

تـم تنفيذها من خالل 38 صفقة.
الـمركـــز  فــي  المتحــد  األهلــي  البنــك  وجــاء 
الـمتداولـــة  أســهمه  قيـــمة  بـــلغت  إذ  األول، 
 61.13 نســبته  مــا  أي  ديـنـــار  ألــف   432.01
% مــن إجـمـالـــي قيـــمة األســهم الـمتداولـــة 
تـــم  ســهم،  مليــون   1.61 قدرهــا  وبكـــمية 

تنفيذها من خـالل 22 صفقة.
أمـــا الـمركـــز الـثـــاني فكـــان لـــمجموعة جــي 
 124.76 قدرهــا  بقيـــمة  الماليــة  اتــش  اف 
مــن   %  17.65 نســبته  مــا  أي  ديـنـــار  ألــف 

إجـمـالـــي قيـــمة األســهم الـمتداولـــة وبكـــمية 
قدرهــا 1.37 مليــون ســهم، تـــم تنفيذها مـــن 
خـــالل 23 صفقة.ثـــم جــاء مصــرف الســالم 
مــا  أي  ديـنـــار  ألــف   36.38 قدرهـــا  بقيـــمة 
نســبته 5.15 % من إجـمـالـــي قيـــمة األســهم 
ألــف   399.81 قدرهــا  وبكـــمية  الـمتداولـــة 

سهم، تـم تنفيذها من خالل 8 صفقات.

تداول 3.7 مليون سهم بـ 706.7 ألف دينار

دّشــنت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بالبحريــن خدمة االتصــال بالفيديو لمركــز اتصال المســتهلك: 81188 
بالتعاون مع شركة صلة الخليج المختصة بمراكز االتصال واإلسناد الخارجي لألعمال، وذلك في نهاية 
شهر نوفمبر 2018. وستمكن الميزة الجديدة مستخدمي أجهزة الهواتف المتنقلة بنظام األندرويد من 
التواصــل مباشــرة مــع مركــز اتصــال المســتهلك للهيئــة: 81188 لتقديم شــكاواهم واستفســاراتهم عبر 

المكالمة المرئية.

وتأتي هذه المبادرة اســتجابة للرســالة اإلنســانية 
التــي أطلقهــا عمــر فاروق فــي حســابات التواصل 
تضمنــت  التــي  أصــم”  “أنــا  مؤخــًرا  االجتماعــي 
فــي  والبكــم  الصــم  يواجههــا  التــي  التحديــات 
المجتمــع. كمــا تأتــي المبــادرة تنفيــًذا لمخرجــات 

ومقترحات مؤتمــر المندوبين المفوضين لالتحاد 
الدولي لالتصاالت الذي عقد مؤخًرا في اإلمارات، 
إلقــرار إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة 
اســتكماالً  وكذلــك  االتصــاالت،  تكنولوجيــا  إلــى 
لسلســلة حقوق المســتهلكين الــواردة في الالئحة 

التنظيميــة لحمايــة مســتهلكي قطــاع االتصــاالت 
الصادرة عن الهيئة.

وقــال القائــم بأعمــال المديــر العــام للهيئة الشــيخ 
تســعى  الهيئــة  “إن  آل خليفــة  بــن محمــد  ناصــر 
جاهــدة وباســتمرار فــي ظــل واجباتهــا ومهامهــا 
المناطة بها إلى حماية مصالح وحقوق مشــتركي 
خدمــات االتصــاالت فــي البحريــن، وتولــي أهمية 
كبيــرة لــذوي العزيمــة فــي مبادراتهــا وخصوًصــا 
فيمــا يتعلــق بحقوقهــم كمســتهلكين فــي قطــاع 

االتصاالت”.

حافظ بنك الخليج الدولي، أحد المساهمين الرئيسين في شركة زين البحرين، على حصته في الشركة 
والبالغة 4.66 % من إجمالي أسهمها المدرجة ببورصة البحرين.

وكان البنــك قد نفذ أمــس الثالثاء صفقة لبيع 300 
ســهم، بســعر 0.080 دينــاًرا للســهم الواحد.وتداول 
المستثمرون في البورصة أمس 3.74 مليون سهم، 
بقيمــة إجماليــة نحو 706.65 ألــف دينار، نفذت من 
خالل 84 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعامالتهم 
على أسهم قطاع البنوك التجارية التي بلغت قيمة 

أسهمه المتداولة 499.26 ألف دينار.
وكانــت نســبة تملــك البنــك في الشــركة قبــل تنفيذ 

الصفقــة 8.466 % التي تمثل 31,154,997 ســهًما، 
وبعــد تنفيذ الصفقة أصبحت 8.466 % التي تمثل 

31,154,697 سهًما.
وكبار المســاهمين في زيــن البحرين، وفًقا للبيانات 
المنشــورة علــى موقــع البورصــة، هم: زيــن الكويت 
تمتلك ما نســبته 54.78 %، والشيخ أحمد بن علي  
آل خليفــة يمتلــك مــا نســبته 16.10 %، و8.47 % 

لبنك الخليج الدولي.

4.66 % حصة “الخليج الدولي” في “زين”تدشين “االتصال بالفيديو” لمركز المستهلك
ضاحية السيف - تنظيم االتصاالت

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

المنامة - كي بي إم جي

تعقــد شــركة كــي بــي إم جــي فــي البحريــن، منتــدى رّواد األعمــال وذلك يوم 
الثالثاء  22 يناير 2019 في فندق راديسون بلو. وستتناول الفعالية موضوع 
المضافــة  القيمــة  لشــؤون ضريبــة  التخطيــط  فــي  المحاســبة  دور  “أهميــة 
والشــؤون المالية”، وســترّكز على أهمية عامل األتمتة في مجال المحاســبة 
وإدارة الشــؤون المالية والمزايا التي ينطوي عليها بالنســبة إلى المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة الشركات الناشئة.

وقال الشــريك ورئيس قســم خدمات 
هاريــش  الشــركة،  فــي  المؤسســات 
الشــؤون  إدارة  “إن  جوبينــاث 
الماليــة هي حجــــــر أســـــاس الشركـــــة 

الناجحـــة.
 ففــي ظــل التغيــرات الســريعة التــي 
تشهدها األسواق في يومنا هذا وبدء 
الجديــد،  الضريبــي  بالنظــام  العمــل 
تتحّلــى  أن  الشــركات  علــى  يتعّيــن 
بالقــدرة علــى الوصول إلــى معلومات 
ماليــة دقيقة على الــدوام لكي تتمّكن 
المتطلبــات  لكافــة  االمتثــال  مــن 

القــرارات  أفضــل  ولتتخــذ  النظاميــة 
أن  وبرأيــي  المناســبة.  األوقــات  فــي 
هذه الفعالية ستشــّكل المنصة األمثل 
لرّواد األعمال كي يّطلعوا على أفضل 
الممارســات والتقنيــات المعتمــدة في 

المجال”.
وســيتخلل هــذا المنتــدى الممتد على 
يــوم واحــد، عروًضــا قّيمــة وحلقــات 
عــن  ممثليــن  مــن  وشــهادات  نقــاش 

مختلف الشركات في البحرين. 
بفرصــة  أيًضــا  الحضــور  وســيحظى 
التحّكــم  لوحــة  عــن  المزيــد  معرفــة 

مــن شــركة كــي بــي إم جــي الخاصــة 
القيمــة  المحاســبة وضريبــة  بشــؤون 
المضافة المدعومة بأحدث التقنيات، 
وذلــك من خالل عرض حّي ســتقّدمه 

الشركة خالل الفعالية.

هاريش جوبيناث

المقبــل الثالثــاء  األعمــال  رّواد  منتــدى  تعقــد  الشــركة 

“كي بي إم جي” تستعرض دور المحاسبة بـ “المضافة”

ABC المنامة - بنك

ينعقــد منتــدى التقنيــة الماليــة الثالــث “فينتيــك” لمنطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا، 
والــذي ســيلقى الضوء على الســبل الجديــدة التي تتيحها ثورة التقنيــة المالية، خالل 

الفترة 20 - 21 فبراير 2019، بفندق ريتز كارلتون في المنامة. 

ــا  تكنولوجيًّ تحــواًل   2019 العــام  ويشــهد 
فــي القطــاع المصرفي في منطقة الشــرق 
الجيــل  ســيعمل  إذ  وإفريقيــا،  األوســط 
كالــذكاء  الماليــة،  التقنيــات  مــن  الجديــد 
المصرفيــة  والخدمــات  االصطناعــي 
األفــراد  تمكيــن  علــى  اإللكترونيــة، 
معهــودة،  غيــر  بصــورة  والمجتمعــات 

وسيعرفنا المنتدى بها أكثر. 
وســيتخلل المنتــدى نقاشــات رائــدة حول 
التوجهات المستقبلية والتمكين والشمول 
عالميــون  ورواد  خبــراء  يديرهــا  المالــي 
ممــا يجعــل منــه حدًثــا بــارًزا فــي إرشــاد 
المصارف والمنظمين والمؤسسات المالية 
إلــى طريق التكيف واالزدهار في المشــهد 

الرقمي الجديد.

وقــال نائــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
بنــك ABC ورئيــس مجلــس إدارة شــركة 
الخدمــات الماليــة العربيــة، صائــل الوعري 
الماليــة  والمؤسســات  المصــارف  “تواجــه 
على مســتوى المنطقة إربــاًكا كبيًرا نتيجة 
التطّور التكنولوجي. ولمثل هذا التغيير أن 
نتبنــاه ال أن نخافــه. إذ ســُيحدث مثل هذا 
التطــور ثــورًة فــي طريقــة أدائنــا لألعمال. 
واألهــم من ذلــك، أّنه ســيعمل على تمكين 
قطاع أوســع من الناس من الحصول على 
الخدمــات الماليــة في المنطقة، وسيشــّكل 

قوة داعمة للشمول المالي الحقيقي”. 
رعايــة  تحــت  يقــام  المنتــدى  أن  يذكــر 
 ABC وبنــك  المركــزي  البحريــن  مصــرف 
 ،)AFS( وشــركة الخدمــات المالية العربيــة

وهو مقتصر على المدعوين فقط من قادة 
األعمــال وخبــراء التقنيــة الماليــة وصّنــاع 
السياســات والمنظميــن وممثلــي مجتمــع 
االستثمار والعاملين في مجالي الخدمات 

المالية والتكنولوجيا.

صائل الوعري

يســتعرض الســبل التي تتيحها ثــورة التقنيــة المالية

انطالق “فينتيك” الثالث 20 فبراير



+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

14/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-ادارة التسجيل

) CR2018 -5165( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-ادارة التسجيل
) CR2019 -5700( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: نادية علي محمد الخباز

االسم التجاري الحالي: امبراطورية دي في دي
االسم التجاري المطلوب: ازي تيك سلوشنز

األنش���طة التجارية المطلوبة: تجارة/بيع التس���جيالت الموس���يقية وتس���جيالت 
الفيديو   تجارة/بيع معدات المعلومات واالتصاالت بالتجزئة

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: مليحة حسن علي الجد

االسم التجاري الحالي: صالون فور ايفر 2 للسيدات
االسم التجاري الجديد: فلوليس بيوتي صالون

قيد رقم: 37367-4

قيد رقم: 5-39301

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة مبارك جاسم كانو ذ.م.م

سجل تجاري رقم 109712

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة الواجهة للتنظيفات والصيانة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 92587

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة إنيشيتف ميديا ذ.م.م
سجل تجاري رقم 58532

بناء على قرار الشركاء في شركة مبارك جاسم كانو ذ.م.م المسجلة بموجب قيد رقم 109712، 
بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/ محمد عبدهللا ابراهيم قمبر مصفيا للشركة.

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

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

محمد عبدهللا ابراهيم قمبر
)+973( 39722259

mohamed.qamber@kanoo.com

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة الواجه���ة للتنظيفات والصيانة ذ.م.م المس���جلة بموجب قيد 
رقم 92587، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ بديع عيسى حسن محمد مرزوق مصفيا 

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

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

بديع عيسى حسن محمد مرزوق
)+973( 39268088

badie40@email.com

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة إنيش���يتف ميديا ذ.م.م المس���جلة بموجب قيد رقم 58532، 
بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ محمود يسري فتحي جمعة بدران مصفيا للشركة.

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

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

)+973( 33422206
p7h-legal@promoseven.com

القيد: 76634-3  -  تاريخ: 14/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الدجاج المقلي العربي

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة اصح���اب ش���ركة الدج���اج المقلي العرب���ي ، المس���جلة بموج���ب القيد رقم 

76634-3، طالبين تغيير االس���م التجاري من  الدجاج المقلي العربي إلى تاس���تي 

فروتي بروستيد 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

القيد: 90050-2 التاريخ :2018/12/31  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )186062( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 

تق���دم إليه���ا الش���ركاء ف���ي ش���ركة بن ب���ن اكس���برس ذ.م.م المس���جلة 

بموجب القيد رقم 90050-2، طالبين تحويل الش���ركة إلي مؤسس���ة 

فردية لتصبح مملوكة من الس���يدة دانه س���عيد رض���ي احمد وتعيين 

اميره سعيد رضي علي احمد للقيام بأجراءات التحويل 

13/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -5578( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

7/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-ادارة التسجيل

) CR2019 -2463( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

27/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-ادارة التسجيل

) CR2018 -185145( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري، فعلى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد جعفر محمد صالح

االسم التجاري الحالي: عالم سندس إلدارة العقارات
االسم التجاري المطلوب: سندس للحجوزات

األنشطة التجارية المطلوبة: أنشطة بيع التذاكر لألحداث المسرحية والرياضية 
وغيرها من أنواع التسلية والترفيه )اليشمل بيع تذاكر الطيران(

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: احمد علي حسن بلواي

االسم التجاري الحالي: المعارف كفتريا
االسم التجاري الجديد: فالفل واديان

النشاط: 1 - أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اي 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: مليحة حسن علي الجد

االسم التجاري الحالي: صالون لفلي شير للتجميل
االسم التجاري الجديد: فلوليس بيوتي صالون

النشاط: 1 - تجارة/بيع الملبوسات واألحذية واألصناف الجلدية
2 - صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام - نسائي

3 - تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى - نسائي

قيد رقم
91005-02

شقة / محل
1020أ

بناية
0

شارع / طريق / ممر
1922

مجمع
1019

قيد رقم
14-62942

شقة / محل
0692د

بناية
-

شارع / طريق / ممر
0821

مجمع
608

  محلقيد رقم
أ261

بناية
-

شارع / طريق / ممر
339

مجمع
321
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international
@albiladpress.com

السعودية تدعو مجلس 
األمن لوقف االستيطان

استعرض مجلس الوزراء السعودي، 
في جلسته، أمس الثالثاء، ما يتعرض 

له المواطنون الفلسطينيون من حمالت 
التصعيد من قبل سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي والتوغل االستيطاني والسيطرة 
على األراضي. 

ودعا مجلس الوزراء مجلس األمن إلى 
تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف 

المشاريع االستيطانية.  ورأس خادم 
الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد 
العزيز، جلسة المجلس بعد ظهر الثالثاء 
في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي 

بدء الجلسة، اطلع الملك سلمان على 
نتائج مباحثاته مع وزير خارجية الواليات 

المتحدة األميركية مايك بومبيو.

توقيف مستشــار للجيش األلماني بشبهة التجسس لطهران

إيران تفشل في عملية إطالق قمر صناعي

فشــلت إيــران أمــس الثالثــاء فــي وضــع قمر صناعي في المدار بعد إطالقه في عملية حذرت الواليات المتحدة طهران بشــأنها، على ما أعلــن وزير االتصاالت محمد جواد آذري 
جهرمي للتلفزيون الرسمي. وسارعت إسرائيل إلى إدانة عملية اإلطالق، معتبرة أنها غطاء الختبار المرحلة األولى لصاروخ بالستي عابر للقارات.

)ســفير(  “الصــاروخ  إن  جهرمــي  وقــال 
الناقــل للقمــر الصناعــي )بيــام( قطــع بنجاح 
المرحلتيــن األولــى والثانية لكنــه لم يتمكن 
مــن الوصول للمرحلــة الثالثة، وبالتالي فإن 

بيام لم يستقر في المدار”.
وأوضــح الوزيــر أن القمــر الصناعــي “بيــام” 
)الرسالة( والصاروخ الناقل له اجتازا بنجاح 
المرحلتيــن األولييــن لكن القمر الصناعي لم 
يتمكــن من بلوغ “الســرعة الضرورية” حين 
انفصــل عــن الصــاروخ في المرحلــة الثالثة. 
وكان مــن المفتــرض وضــع القمــر الصناعــي 
فــي مدار حــول األرض على علــو 600 كلم، 
وفــق مــا أفــاد التلفزيــون الرســمي اإلثنيــن. 
وأعلــن وزيــر االتصــاالت األربعــاء الماضــي 
أنــه تــم اختبــار “بيــام” وقمــر صناعــي آخــر 
هــو “دوســتي” )صداقــة( بنجــاح وأن “أنبــاء 

جيدة” ستصدر قريبا.
الثالثــاء  أمــس  االتصــاالت  وزيــر  وأكــد 
إطــالق  علــى  مصممــة  تــزال  ال  إيــران  أن 
“دوســتي”، لكنــه لــم يحــدد تاريــخ إطالقــه 
مكتفيــا بالقــول “ســنبذل كل مــا في وســعنا 

لوضعه في المدار”.
مــن جانبه، قــال رئيس الوزراء اإلســرائيلي 
بنياميــن نتنياهــو بعــد فشــل عمليــة إطالق 
الصــاروخ إن “إيران تكذب اآلن بالقول إنها 
أطلقــت قمرا اصطناعيا بريئــا في الفضاء”. 
وأضــاف خــالل مراســم تولــي قائــد األركان 
الجديد أفيف كوخافي مهامه في تل ابيب 
“إنهــا )إيــران( فــي الحقيقة تريــد إنجاز أول 
مرحلــة لصــاروخ عابر للقــارات، فــي انتهاك 
“نحــن  وتابــع  الدوليــة”.  االتفاقــات  لجميــع 
ندعــم بالكامــل معارضة الواليــات المتحدة 

الحــازم لهذا التصــرف العدوانــي”. وحذرت 
الواليــات المتحــدة إيــران فــي الثالــث مــن 
يناير من إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء، 
معتبــرة أن مثــل هــذه الخطــوة تعــد انتهاكا 
لقــرار مجلــس األمــن حــول برنامــج طهران 
النــووي. وصــرح وزير الخارجيــة األميركي 
مايك بومبيو أن الصواريخ الحاملة لألقمار 
الصناعيــة اإليرانيــة تســتخدم تكنولوجيــا 
الصواريــخ  لتكنولوجيــا  تقريًبــا”  “مطابقــة 
البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية، 
والتــي يمكــن أن تشــتمل فــي النهايــة علــى 
صواريــخ بعيدة المدى قادرة على الوصول 

إلى الواليات المتحدة.
مــن جانــب آخــر، أعلــن االدعــاء فــي ألمانيا 
فــي  لالشــتباه  بالجيــش  موظــف  اعتقــال 

تجسسه لحساب المخابرات اإليرانية.

وقــال مكتــب المدعــي العــام االتحــادي في 
بيــان إن الرجــل الــذي يحمــل الجنســيتين 
فقــط  عرفــه  والــذي  واألفغانيــة  األلمانيــة 
باســم “عبدالحميــد س” تمشــيا مــع قواعــد 
الخصوصية األلمانية، اعتقل امس الثالثاء 

في والية راينالند غربي ألمانيا.

وكان المشتبه به )50 عاما( يعمل  «
مترجًما للجيش األلماني وهو متهم 

بنقل معلومات إلى جهاز االستخبارات 
اإليراني. وأكدت وزارة الدفاع األلمانية 

هذه التقارير لكنها رفضت إعطاء أي 
تفاصيل أخرى. وأفاد موقع “شبيغل 

أونالين” اإلخباري األلماني أن المشتبه 
به تجسس على الجيش لسنوات 

وكان يتمتع بإمكان الوصول إلى مواد 
سرية للغاية بما في ذلك بعثة القوات 

األلمانية في أفغانستان.

طهران ـ وكاالت

دبي ـ العربية نت

لحظة إطالق قمر صناعي إيراني أمس الثالثاء

 نيروبي ـ اف بالقاهرة ـ وكاالت

أصــدر الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي، قــراًرا بمنع ســفر كبــار العاملين 
بالدولــة مــن الــوزراء ونوابهم ورؤســاء الهيئات المســتقلة واألجهــزة الرقابية، 

لمهام عمل بالخارج إال بإذن مسبق من الرئاسة.

ا  وأصــدر الرئيــس السيســي، قــراًرا جمهوريًّ
حمــل رقــم 23 لســنة 2019 بشــأن تنظيــم 
سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية 
أو ألعمــال تتعلــق بالوظيفــة. ونــص القــرار 
أمــس  الرســمية  الجريــدة  فــي  نشــر  الــذي 
الثالثــاء فــي مادتــه األولى على أنــه يكون 
الترخيص بالســفر للخارج في مهام رسمية 
أو ألعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس 

الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب 
الدفــاع  ووزراء  الــوزراء  رئيــس 

والعــدل  والخارجيــة  والداخليــة 
المســتقلة  الهيئــات  ورؤســاء 
واألمنيــة  الرقابيــة  واألجهــزة 

نــص  أن  مضيًفــا  ونوابهــم، 
القــرار يســري علــى كل من 
يشغل وظيفة أو يعين في 

منصــب بدرجــة رئيــس مجلــس وزراء أو 
نائب رئيس مجلس وزراء. 

ونص القرار على أن يكون الترخيص  «
بالسفر للخارج في مهام رسمية 
أو ألعمال تتعلق بالوظيفة بقرار 

من رئيس الوزراء للوزراء من غير 
المذكورين بالمادة األولى ونواب 

الوزراء والمحافظين ونواب 
المحافظين ورؤساء المجالس 

القومية والهيئات العامة 
والشركات القابضة واألجهزة 

التي لها موازنات خاصة، 
مشيًرا إلى أنه يسري الحكم 

على كل من يشغل وظيفة أو 
يعّين في منصب بدرجة 

وزير أو نائب وزير.

هز انفجار ضخم مجمعا يضم فندقا ومكاتب في أحد أحياء العاصمة الكينية 
نيروبي، وسط إطالق رصاص كثيف، في عملية إرهابية تبنتها حركة “الشباب” 

الصومالية المتطرفة.

وأظهــرت لقطــات للتلفزيون المحلي دخانا 
يتصاعــد مــن المنطقــة، حيــث قــال شــاهد 
يعمــل في مكاتب فندق “دوســيت”: “كانت 
نــار كثيــف”.  هنــاك قنبلــة، وهنــاك إطــالق 
ونقلــت وكالــة “رويتــرز” عــن امــرأة كينيــة 
قولهــا إن دوي انفجاريــن ُســمع فــي مجمع 
فخــم يضــم فندقا ومكاتب، فــي حين قال 
شــخص آخــر “نتعــرض للهجــوم” ثــم أنهــى 

المكالمة.
الدخــان  النــار وســحب  ألســنة  وشــوهدت 
األســود تتصاعد من موقف الســيارات في 
المجمــع، حيث اندلعت النيــران في العديد 
من السيارات فيما كان عشرات األشخاص 

يفرون والبعض منهم تعرض إلصابات.
الصوماليــة  “الشــباب”  حركــة  وأعلنــت 
المتطرفــة مســؤوليتها عــن الهجــوم الــذي 

قالــت إنــه “ال يــزال جاريا”، وقــال متحدث 
باســم الحركة لوكالة “رويترز”: “نحن وراء 
الهجوم. العملية ال تزال مستمرة. سنمدكم 

بالتفاصيل الحقا”. 

وتعيد مشاهد األحداث في  «
حي ويستالندز إلى أذهان 

النيروبيين الهجوم اإلرهابي 
الدامي في 2013، عندما اقتحم 

مسلحون متطرفون مركز التسوق 
“ويستغيت” وأطلقوا النار على 
المتسوقين، مما أدى إلى مقتل 

67 شخصا على األقل. وتعرضت 
كينيا لعدد من الهجمات بعد أن 

أرسلت جيشها إلى الصومال في 
أكتوبر 2011؛ لمحاربة حركة 
“الشباب” المرتبطة بالقاعدة.

قــال مستشــار الرئيــس األميركي دونالــد ترمب لألمن القومي جــون بولتون، إن 
األرشيف النووي السري إليران يعطي دالئل واضحة على أن إفصاحات طهران 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية “غير مكتملة ومزيفة” عن عمد.

وأضــاف فــي تغريــدة علــى حســابه في 
“تويتــر” أن الرئيــس ترامــب كان محًقــا 
في قرار إلغاء االتفاق البشــع مع إيران، 
فــي إشــارة إلــى االتفــاق النــووي الــذي 
فــي عهــد  إيــران  مــع   1 5 وقعتــه دول 
الرئيــس بــاراك أوبامــا. وشــدد بولتــون 

إيــران  علــى  الضغــط  أن  علــى 
ســيجبرها أكثــر علــى التخلــي 

عن طموحاتها النووية.
تغريــدة  وتضمنــت 
بولتون رابًطا للمعلومات 

التــي كانــت قــد أفصحــت 
 2018 العــام  عنهــا إســرائيل 
األنشــطة  أرشــيف  بشــأن 
إليــران.  الســرية  النوويــة 
كشــفت  الماضــي،  واألحــد 

جورنــال”  ســتريت  “وول  صحيفــة 
األميركيــة، أن بولتــون طلب قبل بضعة 
األميركيــة  الدفــاع  وزارة  مــن  أشــهر 
لمهاجمــة  خطــة  تقديــم  “البنتاغــون” 
طلــب  إن  الصحيفــة  وقالــت  إيــران. 
بولتــون جــاء إثر إطالق قذائــف الهاون 
علــى الســفارة األميركيــة فــي بغداد في 
2018، حيــث وقفــت  ســبتمبر 
ميليشــيات  الهجــوم  خلــف 
شيعية في العراق مدعومة 

من إيران.

وذكرت الصحيفة أن  «
مستشار األمن القومي خاطب 

وزارة الدفاع في واشنطن، 
وطلب منها صياغة مقترحات لرد 

عسكري ضد إيران.

بولتون: إيران زودت “الذرية” بمعلومات مزيفةانفجار ضخم وإطالق نار وسط نيروبيمصر... إذن رئاسي لسفر الوزراء
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بيروت ـ اف ب

طرابلس ـ اف ب

توفــي 15 طفــالً نازًحــا، غالبيتهــم مــن الرّضــع، فــي ســوريا جــّراء البــرد القــارس 
والنقــص فــي الرعاية الصحيــة، وفق ما أفادت منظمة األمــم المتحدة للطفولة 

)اليونيسف(، أمس الثالثاء.

ولقــي األطفــال، وبينهم 13 لــم يبلغوا عمر 
الســنة، حتفهــم فــي مخيم الركبــان الواقع 
في جنوب شــرق ســوريا قرب الحدود مع 
األردن والــذي يعانــي مــن نقــص حــاد فــي 
خــالل  وآخــرون  اإلنســانية،  المســاعدات 
الرحلــة الشــاقة بعــد الفــرار مــن آخر جيب 

لتنظيم داعش في شرق البالد.
يعيــش  حيــث  الركبــان  مخيــم  ويعانــي 
نحــو 50 ألــف نــازح مــن ظــروف إنســانية 
صعبــة، خصوًصــا منــذ 2016 بعدمــا أغلــق 
األردن حــدوده مــع ســوريا معلًنــا المنطقة 

“عسكرية”.

أعلــن الجيــش الليبــي، أمــس، انطــالق عمليــة عســكرية شــاملة فــي منطقــة 
الجنوب الغربي، لدحر “الجماعات اإلرهابية واإلجرامية”.

المتحــدث  وفــي مؤتمــر صحافــي، كشــف 
باســم الجيــش العميد أحمد المســماري، أن 
قائد القوات المسلحة المشير خليفة حفتر، 
مــن  المنطقــة  لتحريــر  العمليــة  ببــدء  أمــر 

اإلرهاب والجريمة.
فيــه:  جــاء  ا  رســميًّ بياًنــا  المســماري  وتــال 
“تلبيــة لنــداءات الشــعب الليبــي المتكــررة 

بشــأن حماية الدولة وضمــان أمن المواطن 
المناطــق  كل  فــي  القانــون  هيبــة  وفــرض 
الليبيــة، وتلبية لنــداءات أهلنا في الجنوب 
والجريمــة  اإلرهــاب  مــن  يعانــي  الــذي 
بمختلف أنواعها، أصدر القائد العام للقوات 
المســلحة العربية الليبية العملية العسكرية 

الشاملة في مناطق الجنوب الغربي”.

ا مخيم الركبان.. البرد يقتل 15 رضيًعا سوريًّ

انطالق عملية ضخمة لتحرير الجنوب الليبي

عواصم ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

حــّذر رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو الثالثاء إيــران من إبقاء قــوات في ســوريا وطالبها بإخراج هــذه القوات منها 
بسرعة وإال فإن إسرائيل ستواصل استهدافها.

وقــال فــي حفــل أقيــم في تــل أبيــب لتنصيب 
الجنــرال  الجديــد  رئيــس األركان اإلســرائيلي 
أفيــف كوخافــي: “ســمعت باألمــس المتحــدث 
إن  يقــول  اإليرانيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم 
إيران ليس لها وجود عسكري في سوريا، نحن 

نقّدم لهم النصح فقط”.
وأضــاف نتنياهــو أن التحــدي األمنــي المركزي 
إلســرائيل هــو “إيــران وملحقاتهــا اإلرهابيــة”، 
فــي  نجــح  اإلســرائيلي  الجيــش  إن  قائــالً 
ا  “الحيلولة دون ترســيخ إيران أقدامها عسكريًّ
فــي ســوريا”. مــن جانــب آخــر، أعلــن الرئيــس 
التركــي، رجب طيب أردوغــان، أمس الثالثاء، 
“المنطقــة  إقامــة  ســتتولى  أنقــرة  قــوات  أن 
األمنيــة” التــي تحــدث عنها الريئــس األميركي 
دونالــد ترامــب للفصــل بيــن وحــدات حمايــة 
وقــال  التركيــة.  والحــدود  الكرديــة،  الشــعب 

أردوغــان إنــه خــالل مكالمــة هاتفيــة “إيجابية 
للغايــة”، طــرح ترامــب أن “نقيــم منطقــة أمنية 
طــول  علــى  كلــم”   30 مــن  أكثــر  عرضهــا   )...(
الحدود التركية. وإذ تحدثت الرئاســة التركية 

مســاء االثنين عن أن أردوغان وترامب ناقشــا 
مســألة إقامة “منطقة أمنية” في ســوريا خالل 
مــرة  أول  هــذه  أن  إال  التاريخيــة،  مكالمتهمــا 

ُيذكر أن تركيا هي التي ستقيمها.

أعلن متحدث رســمي باســم وزارة الخارجية األردنية، أمس الثالثاء، أن بالده وافقت على طلب األمم المتحدة اســتضافة عّمان 
الجتماع حول اتفاق تبادل األسرى المبرم بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي.

وقــال المصدر في بيان إن “الوزارة قد وافقت 
المبعــوث  مكتــب  مــن  المقــدم  الطلــب  علــى 
إلــى  المتحــدة  لألمــم  العــام  لألميــن  الخــاص 
الــذي  لالجتمــاع  عّمــان  الســتضافة  اليمــن 
ســيعقد بين ممثلــي الحكومة اليمنية وجماعة 
الحوثــي، لمناقشــة بنــود اتفــاق تبادل األســرى 
والمعتقليــن”. كمــا أوضــح أن “تحديــد موعــد 
باألمــور  الخاصــة  والترتيبــات  االجتمــاع 
اللوجستية واإلعالمية سيكون من اختصاص 
مكتــب مبعــوث األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
وزارة  أعلنــت  آخــر،  جانــب  مــن  اليمــن”.  فــي 
الداخليــة اليمنيــة، أمس الثالثــاء، ضبط خلية 
إرهابيــة تابعة لميليشــيات الحوثي تقف وراء 
الهجــوم على قاعدة العند العســكرية الخميس 
الماضــي، وتعمــل الميليشــيا فــي عــدن ولحــج 
والمناطــق المحررة. وقال نائب رئيس الوزراء 

ووزيــر الداخلــة اليمنــي، أحمــد الميســري إنــه 
تــم القبــض علــى أفــراد الخليــة فــي محافظــة 
لحج )شــمال عدن( التــي تقع فيها قاعدة العند 
اعترفــوا  الخليــة  أفــراد  أن  وأكــد  العســكرية. 
عمليــات  بتنفيــذ  معهــم  التحقيقــات  خــالل 

اســتهدفت  عــدن  فــي  وتفجيــرات  اغتيــاالت 
قيــادات أمنية وعســكرية. وذّكر الميســري بأن 
ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تدعم 
أعماالً إرهابية وتمولها لزعزعة أمن واســتقرار 

المناطق المحررة.

بنيامين نتنياهو  تشييع أحد الضباط القتلى في الهجوم على قاعدة العند

ــدود ــى الحـ ــة علـ ــة آمنـ ــة منطقـ ــتتولى إقامـ ــا سـ تركيـ ضبط خلية حوثيــة متورطة بالهجوم علــى قاعدة العند
إسرائيل تهدد إيران: اخرجوا من سوريا بسرعة األردن يوافق على استضافة محادثات اليمن
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بفضــل مــن هللا ورعايــة كريمة من قيادتنا الرشــيدة اســتطاعت مملكــة البحرين 
أن تصبــح في مصاف الدول المتقدمة، ومســيرة اإلصــاح التي تنتهجها القيادة 
الرشــيدة إنمــا تســتهدف فــي أساســها إفســاح المجــال أمــام الخريجيــن ليأخذوا 
فرصتهــم لإلســهام فــي تنمية الوطــن وتخليصهم من حالة اإلحبــاط، وهذا األمر 

من األهداف التي تسعى لها الدولة بكل طاقتها. 
مملكــة البحريــن لــم تدخر جهدا في توظيف الخريجين من شــبابها الذين أكملوا 
دراســتهم الجامعيــة بوصفهــم ثروتهــا الكبرى، وســعيا لتجســيد هذا الهــدف فإّن 
القيــادة الحكيمــة دأبــت علــى تشــجيع القطاعيــن العــام والخــاص علــى تبنــي 
سياســات توطيــن الوظائــف فــي كل المواقع، وعلى مدى الســنوات الفائتة كانت 
هنــاك تأكيــدات صريحة من القيادة بأن تكــون األولوية المطلقة ألبناء الباد في 

التوظيف.
إننــا علــى ثقــة بأّن مســتقبل البحرين ســيحقق المزيد مــن الرقي والتقــدم عندما 
تمنــح الفرصــة لشــباب البحرين لإلســهام والمشــاركة في عمليــة التنمية وهذا ما 
يلمسه كل مواطن، ومستقبل الوطن ال يتحقق إالّ بسواعد المخلصين من أبنائه، 

ليسهموا بكفاءاتهم في الدفع بعجلة التنمية.
غيــر أّن الســنوات األخيــرة شــهدت بطئا وصعوبــات في عمليــة التوظيف، ترتب 
عليها بقاء عشــرات الخريجين الشــباب على رصيف البطالة، أحد الخريجين من 
الشباب ويحمل تخصصا بالغ األهمية ورغم جميع المحاوالت لكي يظفر بفرصة 
عمــل فــي أحــد القطاعيــن لم تثمــر جهوده أيــة نتيجــة إيجابية، وهو هنا يناشــد 

المسؤولين النظر في وضعه بعد أن استنفد كل المحاوالت.

لقد كانت القيادة الرشيدة تشيد دائما بالشباب وعطاءاتهم في كل  «
المحافل، ونتذكر أن سمو ولي العهد قال ذات مرة إّن ما حققته مملكة 

البحرين من إنجازات ملموسة على صعيد أهداف التنمية المستدامة 
يتواصل بخطى واثقة ضمن المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجاللة 

الملك حفظه الله، منوها سموه بأّن تفاعل الطاقات الواعدة لشباب 
البحرين يسهم في توسعة أفقهم ومنظورهم ألهم متطلبات التنمية 

وتعزيز حس المسؤولية للمشاركة اإليجابية في البناء على المكتسبات 
وتحقيق المزيد من اإلنجازات.

على طاولة المسؤول

مواطن يسأل... 
إلى متى أتقبل؟

مواطن يسأل مجرد سؤال: متى آخر مرة شهدت فيها 
البحريــن زيادة في رواتب المواطنين بالقطاعين العام 
والخاص؟ ثم يســأل المواطن ذاته ســؤاال آخر، كم مرة 
تمــت فيهــا خال ســنة فقط زيــادة الرســوم والضرائب 
أســعار  بامتيــاز  األولــى  بالدرجــة  وطبعــًا  والخدمــات 

السلع؟
إنها مقارنة بين جمود الرواتب األزلي وارتفاع األسعار 
الــدوري، ومقارنــة بيــن الزيــادات بالرواتــب فــي دول 
مجلــس التعــاون األخرى وبينها فــي البحرين، ومقارنة 
بيــن دخــل المواطــن ودخــل األجنبي فــي البحرين وما 
يحصل عليه األجنبي من امتيازات فوق الراتب، سوف 
أســرد تقريرًا صادمًا بكل معنى الصدمة ويشكل سؤاال 

كبيرا بحاجة لوقفة وإعادة النظر بحال المواطن.
 cnbs business news أوردتــه  الــذي  التقريــر  فــي 
and finance  بتاريــخ 8 ينايــر 2019 وأظــن أنــه مــر 
علــى الكثيــر مــن متابعي األعمال، جــاءت البحرين في 

المرتبــة الثانيــة عالميًا من حيــث تمتع وتفوق األجنبي 
بالرواتــب واالمتيــازات المرافقــة بعــد ألمانيــا، ثم تأتي 
دولــة  ثــم  تصــوروا،  الثالثــة  بريطانيــا  البحريــن  بعــد 
اإلمــارات الرابعــة خيــال، ثــم الخامســة سويســرا، هــذا 
التقريــر صدمة العصر، تصوروا حال الموظف األجنبي 
وبريطانيــا  اإلمــارات  بدولــة  منــه  أفضــل  بالبحريــن 
وسويســرا، والســؤال هنــا بالمقابــل هــل حــال الموظف 
البحرينــي أفضــل منــه بهــذه الــدول؟ هــذه عينــة مــن 
وضــع المواطــن البحريني، وحان الوقــت ألخذها بعين 
والمســؤولين  والخبــراء  المستشــارين  عنــد  االعتبــار 
حينما يعالجون المسألة المالية واالقتصادية بعيدًا عن 
الفلســفة والدخــول مباشــرة فــي الواقع الراهــن وليس 

في التنظير.
لقد تحمل المواطن بما فيه الكفاية، على الرغم من أنه 
لــم يكن مســؤوالً عن األزمة والذيــن يطالبون المواطن 
عليهــم  التقشــفية  لإلجــراءات  والرضــوخ  بالتضحيــة 

فقــط المقارنــة بين حال هــذا المواطن وحــال األجنبي 
عندها ليطالبوا بتضحية المواطن.

هنــاك موظفــون أجانب يفوق راتبهم الشــهري 10 و20 
ألــف دينــار، ومقارنــة بوظائفهــم هــل يأخــذ الموظــف 
ومعــه  الراتــب  هــذا  مثــل  الوظيفــة  بــذات  البحرينــي 
االمتيازات؟ الســؤال األخير لماذا حال األجنبي أفضل 

من حال المواطن؟
النتيجــة أن المواطــن اليــوم تقبــل جمــود الرواتب منذ 
سنوات طويلة، وتقبل ارتفاع األسعار سنويًا بل شهريًا 
وتقبــل الزيادات بالرســوم والخدمــات، وتقبل الرضوخ 
لإلجراءات التقشــفية رغم عدم مسؤوليته عن أسباب 
األزمة؟ وأختم بالســؤال األصعب، ماذا عليه أن يتقبل 

ويتحمل بعد؟.

تنويرة:  «
شدة األلم تفقدك أحيانًا الشعور به. «

opinions
@albiladpress.com

محمد المحفوظ

sm.adnan56
@hotmail.com

ahmedjuma44@yahoo.com

أحمد جمعة

15

العرب خارج الحلبة بسبب 
المفاهيم المتعفنة

إن إحــدى المشــاكل الرئيســية ألزمــات العالم العربي 
والنمــو  السياســي  العمــل  جرعــات  فــي  الزيــادة 
الشــديد  والتركيــز  التنظيــرات  حركــة  فــي  الواســع 
علــى الصراعــات والمشــاريع غيــر النافعــة والمفيدة، 
والمفاهيــم  بالوصفــات  متمســكا  أصبــح  فالجميــع 
السياسية، وأعرف أن البعض مازال ينعق بالمفاهيم 
بالتقاليــد  متمســك  وأنــه  الكاســيكية،  الماركســية 
الثقافيــة الباليــة للماركســية وغير قــادر إطاقا على 
الخــروج من مخــازن التجمد، ومازالــت تعقد ندوات 
ومحاضــرات فــي كثيــر مــن بلداننا “تســتمر أكثر من 
االشــتراكية  عــن  فيهــا  يتحدثــون  ســاعات”،  ثــاث 
ولينين والتطبيع واألفق الضيق للماركسية واجترار 
كل منجــزات العصــور الســابقة، ويعتبــرون ذلــك من 

أعظم وأروع ما تحقق للبشرية. 
العالــم قفــز مــن فوقنــا ونحــن مازلنــا نتحــدث عــن 

أرض  عــن  بعيــدا  واإلبحــار  الشــعبية  األســاطير 
الواقــع الصلبــة، فمــن يصــدق أن هنــاك عربيــا واحدا 
مــازال متمســكا حتــى اليــوم بخزعبــات الماركســية 
األحــام  مــن  صنــدوق  فــي  ويعيــش  واالشــتراكية 
المستهلكة، من يصدق أن هناك شخصيات بارزة في 
العالــم العربي مازالت تؤمــن بنظريات انجلز ولينين 
وســتالين، وبيــن حيــن وآخر تقــرأ كتاب “المانفســتو 
الشــيوعي” إلنعــاش الذاكــرة وتصدير الفكر الســاذج 
للناشــئة. ال نختلــف مــع أصحــاب المســيرة النضاليــة 
الطويلــة، لكــن مــن غيــر المعقــول البقــاء فــي نفــس 
الملجأ أو الكوخ ورفض الرياح الجديدة القادمة من 
عصرنا الحالي الذي انقلبت فيه الموازين وأصبحت 
مفاتيــح كل شــيء فــي االقتصــاد والبنــاء الحديــث 
والدخــول فــي نفــس الحلبــة التي يقــف فيهــا العالم 
وليس خارجها، والتمسك بالواقعية وإفساح المجال 

واسعا أمام كل القوى المستنيرة والتركيز عليها.
االحتفــاظ بأســواق الماضــي والوقــوف ضــد اختيار 
طريــق التقــدم والتطــور المعضلة الكبرى فــي عالمنا 
العربي، ونتيجة لذلك يعيش اليوم مرحلة استنزاف 
وآثــار  وصعــودا،  هبوطــا  وصراعــات  طبيعيــة  غيــر 
الدمــار بــرزت بشــكل واضح في كثير مــن الدول وال 
حاجــة لذكرهــا، ابتعدنا عن الخلــق واإلبداع وضيعنا 
عواصــم عربيــة كانــت بمثابــة درة الــدرر وأســطورة 
األســاطير وتركنــا أنفســنا رهينــة للنظريــات واألطــر 
العلــم  نشــاط  مــن  تحــد  التــي  والقوالــب  والصيــغ 

والمعرفة والفكر على األرض العربية.

إن أردنا التطور ومالحقة العالم كعرب يجب  «
علينا أوال لفظ القيم والمفاهيم المتعفنة 

التي ترسبت في أعماق مجتمعاتنا.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

sm.adnan56
@hotmail.com

الكلمـة... السـيف!
منــذ زمــن قديــم، وهناك موضــوع مطــروح للنقــاش والجدل، 
وهــو أيهمــا أقوى الكلمة أم الســيف؟! وتكــون أغلب اإلجابات 
أن الكلمة أكثر مضاًء وأشد تأثيرا من السيف أو العنف، ويتم 
ســرد العديــد مــن األمثلــة على قــوة الكلمــة وأنها أكثــر ِحجّية 
أو إقناًعــا؛ بوصفهــا ترجع إلى العقل والمنطــق، بعكس العنف؛ 

الذي يستند إلى التعصب وغياب الحكمة أو التعقل!
فــي الواقع؛ هــذا الموضوع ال يزال محطة مشــحونة بالجدل، 
غيــر أن الكثيــر مــن األدلــة والشــواهد؛ تثبــت قــوة الكلمــة أو 
سحرها النّفاذ؛ وكيف أنها قد تتحول إلى قاعدة من الصفيح 
والمشــاحنات،  الخافــات  مــن  للكثيــر  الملتهــب  أو  الســاخن 
وصناعــة الِفَرق أو المجموعات المتضاربة والمتطاحنة، لذلك 
توصف اللغة – حالًيا - بالقوة الناعمة؛ في تعبير ُيقصد به أن 
الكلمــة قــوة ال تســتخدم األســلحة الثقيلة علــى األرض؛ لكنها 

ه الخطير للنزاعات المختلفة!  الشرارة الحقيقية أو الموجِّ
مــن هنــا؛ ال نســتغرب أن تكــون الحــروب الحاليــة؛ إعاميــة 
بالدرجة األولى؛ أداتها الرئيســية هي الكلمة؛ وأن الناجح في 

إدارة المعــارك؛ هــو المتفــوق في اســتخدام الكلمــات، واللعب 
بهــا، وتقليبها، وإضافة البهارات الازمــة والمطلوبة؛ لتقديمها 
بالطريقــة المطلــوب الحصول عليها؛ والتي تتناســب مع هوى 
ومزاجيات صاحب الكلمة؛ فكما يتم تفصيل وخياطة الثوب؛ 

يكون حبك الكلمات، وتعديل السيناريوهات!
وكلنــا نســتخدم الكلمــات أو اللغــة، وجميعنــا – مــع اختــاف 
درجــة الوعــي – يعرف أهمية انتقــاء الكلمات، وأنها تقود إلى 
معــاٍن ومفاهيــم ودالالت، لذلــك؛ نحــاول جاهديــن أن نضــع 
الكلمــة فــي مكانهــا الصحيــح؛ لكيــا ُيســاء الفهم أو التفســير! 
يحصــل هــذا يومًيــا فــي حياتنــا العاديــة، غيــر أننا بمجــرد أن 
نكتــب وننشــر؛ تختلــف أهميــة الكلمــة بشــكل كبيــر؛ إذ تكــون 
محفوظة، وُمسّجلة، ومحسوبة علينا تماًما؛ خصوًصا إذا كان 

صاحب الكلمة شخصيًة مشهورة أو كاتًبا معروًفا!
غيــر أنــه مــن الصعــب أن ُترضــي الكلمــة أو الكتابــة الجميــع؛ 
فاألفهــام ليســت متســاوية من جهــة؛ والكلمة تحمــل أكثر من 
معنــى مــن جهــة ثانيــة، إال أن هنــاك َمــْن َيعــرف )كيــف يــأكل 

كِتــَف الكلمة(، ويطّوعها، أو يلويها أحياًنا لتتناســب مع غرض 
ط مــن أشــخاص أو يذيع الشــائعات حولهم،  فــي نفســه؛ لُيســقِّ
أو يفّجــر حالــة فــي المجتمع من نســج كامــه؛ ليحقق التفوق 

لنفسه؛ أًيا تكن النتائج!
كلنــا مســؤولون عــن كامنــا؛ غيــر أن الذيــن يعتاشــون علــى 
الكلمــة أكثــر مســؤولية؛ فالصحافــي، والمحامــي، والمحاضر، 
والمــدرب، ورجــل الدين والسياســة، والمشــهور الــذي يحظى 
بمئات المعجبين، وكل من يســتخدم ماكينة اللســان، ويعرف 
أن خلفــه تقبــع عقــول وأفئــدة الجماهيــر هو المعنــّي بالدرجة 
األولــى بالتحقــق والتأكــد ممــا ينشــر مــن كام؛ فالكلمــة هــي 

سيف هذا العصر؛ فمن ستضرب بها؟!.

“إن الحروب الحالية؛ إعالمية بالدرجة األولى؛  «
أداتها الرئيسية هي الكلمة؛ والناجح في إدارة 
المعارك هو المتفوق في استخدام الكلمات، 
واللعب بها، وتقليبها، وإضافة البهارات لها”.

د. زهرة حرم 

قال وزير الخارجية األميركي الذي جاء للمنطقة في زيارة لمدة 8 أيام إن النزاع 
الخليجــي طــال أمــده، وإنــه يضــر بالتحالــف الشــرق أوســطي المزمــع عقــده في 
مواجهــة إيــران، فهل نســي الســيد بومبيــو أن الواليات المتحدة من أهم أســباب 

إطالة هذا النزاع؟
الواليات المتحدة قامت بتدمير دول كاملة با أدنى دليل على دعم هذه الدول 
اإلرهــاب وفــي الوقــت ذاتــه تركــت قطــر تمــول وتســلح أكثــر الجماعــات إرهابــا 
ودمارا لهذه المنطقة المنكوبة... الواليات المتحدة تعلم علم اليقين هي وغيرها 
من دول العالم أن قطر أكثر الدول دعما لإلرهاب، ومع ذلك لم تقم حتى بتوجيه 

تهمة إليها ولم تدعها في أية مناسبة لوقف دعم اإلرهاب.
كيف سيتم من وجهة نظر السيد بومبيو رأب هذا الصدع الذي يراه ضد مصالح 

الواليات المتحدة في المنطقة؟
نحن ال ندعو الســيد بومبيو إلى تدمير قطر ال قدر هللا، فالشــعب القطري شــعب 
شقيق وال ذنب له فيما يقوم به نظام الحمدين من دعم اإلرهاب والخراب، لكننا 
نعلن أمام السيد بومبيو أننا لسنا على استعداد للسقوط في الخديعة من جديد.

ونقول له إن قطر تقوم بما تقوم به من إرهاب وهي مطمئنة تمام االطمئنان بأن 
الواليات المتحدة راضية تماما عن جميع ما تقوم به من عربدة في المنطقة.

إن أقــل النــاس تعليمــا وثقافــة فــي المنطقــة برمتهــا يفهــم جيــدا بــأن الواليــات 
المتحدة لو أرادت أن تعود قطر لشقيقاتها الخليجيات لعادت وسلمت بشروطهم 
الرافضــة لإلرهــاب، وكيف نقتنع بكام الســيد بومبيو عــن رأب الصدع الخليجي 

وعن مواجهة إيران في الوقت الذي تتحالف فيه قطر دون غيرها مع إيران؟
يبدو أن خطة جديدة سيتم تجريبها على منطقتنا لتنفيذ عملية الهدم والتفتيت 
التــي تــراد لهــذه المنطقــة منــذ وقــت طويــل. كل شــيء واضح وضوح الشــمس 
والدليل على ذلك أن ما يراد تنفيذه في المنطقة أصبح أمرا تعرفه عامة الناس 

وليس النخب السياسية والثقافية فقط.

المطلوب هو عملية إحالل وتجديد للصراع في المنطقة، تبدأ بتصفية  «
القضية الفلسطينية عن طريق “صفعة القرن” ثم تدشين الصراع 

السني الشيعي لمئة عام قادمة وربما إلى يوم القيامة.

بومبيو يدعو لرأب الصدع الخليجي

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com



Sports
@albiladpress.com

مبروك لمنتخبنا 
الوطني تأهله لدور الـ 16 

لمنافسات كأس آسيا. صفحة 
الدور التمهيدي يجب أن تطوى، 

وعلى الجهاز الفني واإلداري إضافة 
لالعبين التركيز والتفكير لما هو 

أكثر أهمية من خالل الدور المقبل 
والذي ال يقبل القسمة على اثنين.

التصريحات التي تلت فوز 
منتخبنا على الهند وتأهله 

للمرحلة الثانية، فيها الكثير 
من المبالغة؛ ألن “األحمر” لم 
يقدم األداء المنتظر منه وال 

يعتبر مطمئًنا حتى اآلن لما هو 
مقبل عليه من مرحلة مهمة 

ومواجهات أكثر قوة.

Û  ال فريقــا  القــدم  كــرة  تنصــف  ال 
تكــون رغبتــه كبيرة في الفــوز، وعمله 
متقــن فــي الملعــب، وطموحــه ينتهــي 

بمجرد أن تواجهه عقبة أو محنة!
Û  للساحرة المستديرة قوانينها الخاصة، التي ال يجزع منها الحالمون، مثل منتخبنا

الوطني الذي حاول حتى النفس األخير، حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 
90 من عمر مباراة كانت تحتضر بنتيجة ستضع بطاقة التأهل في جيب المنتخب 
الهندي، الذي يكفيه التعادل السلبي للوثوب إلى دور الـ 16 في بطولة كأس آسيا. 

Û  حــاول األحمــر باندفــاع أن يختــرق متاريــس الهنود على مــدار 89 دقيقــة، لكنه لم
يفلح، وعندما المس مبتغاه وتجاوز الحرس المتمركز على حدود المرمى الهندي، 

تصدى القائم تارة وتعملق الحارس تارة أخرى.
Û  كاد الوقــت يطبــق قبضتــه علــى رقبة األحمــر، وينهي بذلك مغامرة العبينا الشــبان

فــي اإلمــارة الغارقة بالمشــجعين الهنــود والبحرينيين على حد ســواء، حتى أطلق 
الحكم من صفارته زفيرا كاد يحرق فؤاد جميع من في الملعب. 

Û  ضربة جزاء واضحة إثر عرقلة داخل المنطقة المحرمة التي سحق عشبها األخضر
وانخفض مستواها عن سطح األرض من كثرة الالعبين المحتشدين بداخلها!

Û  تصدى جمال راشد للكرة وسددها في قلب المرمى بعد أن قفز الحارس إلى الجهة
اليســرى معتقــدا أنــه قــرأ لغة جســد نجمنــا الموهوب. عانقــت الكرة الشــباك وكأنها 
طفــل يلتقــي بأمــه المنهكــة بعد مخاض عســير. احتفــل العبونــا وجماهيرهم التي 

اصطكت بينهم وبين منافسيهم األسنة.
Û  هــدف متأخــر جــاء لينصفنــا، انحاز لنا الحظ أخيــرا، ولم يدر ظهــره آلمالنا كما في

كل مرة، وبالفعل صدق شكسبير عندما قال: جنبا إلى جنب يسير الحظ والجرأة. 
Û  ُمبــارك هــذا التأهــل لمنتخبنــا الوطني، مبــارك لالعبيه الشــبان الطموحين وجهازيه

الفرحــة  التــي اســتحقت هــذه  الوفيــة  المجتهديــن، ولجماهيــره  الفنــي واإلداري 
العارمة.

وأخيراً... أنصفتنا 
كرة القدم

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

وجــه ممثل جاللــة الملك لألعمــال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس االعلــى 
للشــباب والرياضــة رئيس اللجنــة االولمبية 
البحرينية الرئيــس الفخري لالتحاد الملكي 
للفروســية وســباقات القــدرة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة االتحــاد بضرورة 
االســتعداد المتميــز النطــالق بطولــة ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة للقــدرة 
والتــي تقــام ضمــن روزنامــة االتحــاد لهــذا 
الموســم يوم الســبت القادم بقرية البحرين 

الدولية للقدرة. 
وبهذه المناســبة أكد ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة ان االتحاد ســيعمل جاهدا 
مــن اجــل انجــاح ســباق ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة للقــدرة وذلــك تقديــرا 
وعرفانــا للــدور الكبيــر الذي يقوم به ســموه 
فــي دعــم رياضــة القــدرة وحرصه الشــديد 
على تطورها مشــيرا الى ان ما وصلت اليه 
القــدرة البحرينيــة مــن تطور ونمــاء جاءت 
بــه  تحظــى  التــي  الفائقــة  الرعايــة  بفضــل 
هــذه الرياضة من لــدن جاللة الملك المفدى 

حفظه هللا ورعاه. 
الفرســان  مشــاركة  أن  إلــى  ســموه  وأشــار 
قــوة  مــن  ســتعزز  الســباق  فــي  المرتقبــة 
المنافســة فــي الســباق المرتقــب، موضحــا 
أن جميــع الفرســان يمتلكــون خبــرة كبيــرة 
المســتويات  ان  الــى  باالضافــة  ومتميــزة 
الكبيرة التي ظهر عليها الفرســان في سباق 
بمســتوى  تبشــر  الماضــي  الوطنــي  العيــد 
كبير وتنافســي قوي في الســباق مؤكدا ان 
فرسان االسطبالت المحلية سيسعون دائما 
الــى اثــراء منافســات القــدرة عبــر التدريب 
المؤهليــن  بالفرســان  واالســتعانة  الجيــد 
باالضافــة  والمواهــب  الخبــرة  واصحــاب 
الجيــاد القويــة القــادرة علــى انهــاء الســباق 

في أزمنة متقدمة. 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  ورحــب 
خليفــة بالفرســان المشــاركين مــن مختلــف 
االســطبالت المحليــة والذيــن ســيكون لهــم 
مشــيرا  البطولــة،  هــذه  فــي  قــوي  حضــور 
ســموه إلى أن مشاركة االسطبالت المحلية 
والتي ســتكون قوية جدا ستعطي البطولة 
نكهة خاصة، وستســاهم فــي انجاح بطولة 

عزيزة على قلوب الجميع. 

آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وتمنــى 
الفرســان  لجميــع  التوفيــق  كل  خليفــة 
واالســطبالت المشــاركة فــي هــذه البطولة، 
االيجابيــة  النتائــج  يحققــوا  أن  متمنيــا 
المتميــزة والمراكــز المتقدمــة التــي تعكــس 
المكانــة الكبيــرة التــي وصلــت اليهــا رياضة 

القدرة على مختلف االصعدة.

فيصل بن راشد... سنعمل من اجل النجاح 

كمــا وجــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة جميــع اللجــان المنظمــة لمنافســات 
االتحــاد  واعضــاء  حمــد  بــن  خالــد  بطولــة 
القــدرة  وســباقات  للفروســية  الملكــي 
الجيــد  والتنظيــم  المبكــر  االســتعداد  علــى 
الســتضافة أحــد اهم الســباقات والبطوالت 
فــي هــذا الموســم مؤكــدا أن جميــع اللجــان 
مطالبون بالتنظيم المميز كما عودونا دائما، 
والتجهيــزات  الترتيبــات  كافــة  تكــون  وأن 
واالمكانــات جاهــزة إلقامــة البطولــة التــي 

سيشارك فيه نخبة فرسان المملكة. 
الملكــي  االتحــاد  رئيــس  أكــد  جهتــه  مــن 

للفروســية وســباقات القــدرة نائــب رئيــس 
المجلس األعلى للبيئة ســمو الشــيخ فيصل 
هــذا  أهميــة  علــى  خليفــة   آل  راشــد  بــن 
بطولــة  تنظيــم  أن  ســموه  معبــرا  الســباق، 
ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة يأتي 
اســتمرارا للبطــوالت المتميــزة التــي نظمهــا 
االتحاد وعلى ما تشــهده من منافســة قوية 
هــذه  بــأن  ســموه  وأضــاف  الفرســان،  بيــن 
البطولــة من البطوالت المهمــة التي ينظمها 
االتحــاد خــالل الموســم وأنــه يســعى بــكل 
إمكاناته لتنظيم هذه البطولة بالشكل الذي 
يليــق بهــا تكريما لالســم الــذي تحمله حيث 
يعــد ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة 
مــن أكبــر الداعميــن لرياضــة القــدرة وأحــد 
األسباب الرئيسة في وصولها إلى المستوى 
والسمعة التي وصلت إليها إقليميا وعالميا. 
وتوقــع ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل 
ومثيــرا،  قويــا  الســباق  يكــون  أن  خليفــة 
خصوصــا مــع الرغبــة الكبيــرة التــي أبدتهــا 
االسطبالت المحلية في المنافسة بقوة من 
أجــل نيــل لقــب هــذه البطولــة الغاليــة وأكد 

أن منافســات ســباق ســمو الشــيخ خالــد بن 
حمــد آل خليفــة والذي ســيقام يوم الســبت 
القــادم فــي قريــة البحريــن الدوليــة للقــدرة 
سيشــهد نجاحــا كبيــرا ســواء فــي الجانــب 
لمختلــف  االيجابيــة  النتائــج  أو  التنظيمــي 
الســباقات ويتوقــع أن يكــون ســباقا الفتــا 
قويا وســريعًا في جميع مراحله وذلك بناء 
علــى ما شــهدته البطولتيــن الماضيتين من 

منافسات قوية وتسجيل سرعات عالية. 
وأكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
أن الجهود الكبيرة في سبيل تطوير رياضة 
سباقات القدرة البحرينية وتنويع مسافات 
ثمارهــا  ســتأتي  الفئــات  لجميــع  الســباقات 
علــى جميــع الفرســان واالســطبالت، حيــث 
ســتفتح جميــع الســباقات أبــواب المنافســة 
علــى مصراعيهــا، مؤكدًا في الوقت ذاته ان 
دعــم ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 
ســيكون لــه األثر الكبير على قوة المنافســة 
فــي الســباق، وســيعطي حافزًا قويــًا لجميع 
االســطبالت والفرســان لتقديم االفضل من 

خالل السباق. 
وأعــرب ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل 
خليفــة عــن تفاؤلــه بالمنافســة القويــة مــن 
قبــل مختلــف الفرســان موضحــًا أن جميــع 
االســطبالت حرصت على االستعداد الجيد 
ومواصلــة التدريبات خالل الفترة الماضية 
مشــيرًا إلى الرغبة الكبيــرة من قبل الجميع 
على الحضور القوي والتنافس الشريف في 
بطــوالت الموســم متوقعــًا ســموه أن تدخل 
االســطبالت هــذه البطولــة العزيــزة بجيــاد 
البطولــة،  لهــذه  خصيصــًا  جهزتهــا  جديــدة 
أعلــى  إلــى  تنافســية  األجــواء  تكــون  وأن 

المستويات. جانب من المنافسات

سمو الشيخ فيصل بن راشد سمو الشيخ خالد بن حمدسمو الشيخ ناصر بن حمد

والفرســان لإلســطبالت  أخــرى  فرصــه  حمــد:  بــن  ناصــر 

سباق خالد بن حمد بطولة كبيرة ومميزة
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“األحمر” بطل غير متّوج... واألردنيات يحصدن اللقب
ــزة بـــالـــمـــراكـــز األولــــى ــائـ ــفـ ــرق الـ ــ ــف ــ ــد تـــكـــّرم الــبــطــل وال ــالـ حــصــة بــنــت خـ

أنــاب رئيــس اتحــاد غــرب آســيا ســمو األمير علي بن الحســين رئيســة اللجنة النســائية 
باالتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخة حصــة بنــت خالــد آل خليفة؛ لتتويــج الفريق 
البطــل والفــرق الفائــزة بالمراكــز األولــى بالنســخة السادســة لبطولة اتحاد غرب آســيا 
للســيدات لكــرة القــدم، التــي نظمهــا االتحــاد البحريني لكــرة القدم بالتعــاون مع اتحاد 
غرب آســيا لكرة القدم في الفترة 7 - 15 يناير، وذلك على اســتاد المغفور له بإذن هللا 

تعالى الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة بنادي المحرق الرياضي والثقافي.

باالتحــاد  النســائية  اللجنــة  رئيســة  وتوجــت 
بنــت  حصــة  الشــيخة  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
خالــد آل خليفــة، بحضــور بحضــور نائب رئيس 
االتحــاد البحرينــي للشــؤون اإلداريــة والماليــة 
علــي البوعينيــن واألميــن العــام التحــاد غــرب 
آسيا  خليل السالم، المنتخب األردني للسيدات 
بلقــب البطولــة وبميداليــات المركــز األول، فيما 
قلــدت المنتخب البحريني للســيدات ميداليات 
المركــز الثانــي، بينمــا قلــدت المنتخــب اللبناني 

للسيدات ميداليات المركز الثالث.
وحصلــت العبــة المنتخــب البحريني للســيدات 
حصــة العيســى علــى جائــزة أفضــل العــب فــي 
البطولــة، وحصلت حارســة المنتخب اإلماراتي 
للســيدات نــوره المرزوعــي على أفضل حارســة 
فــي البطولــة وحصلت العبــة المنتخب األردني 
بعــد  البطولــة،  هدافــة  جائــزة  علــى  حنــا  ريــا 

تسجيلها 5 أهداف خالل مباريات منتخبها. 

األردن البطل

وتّوج منتخب األردن للســيدات بلقب النســخة 
السادســة مــن بطولــة اتحــاد غــرب آســيا، وهي 
الثالثــة في تاريخ مشــاركاته فــي هذه البطولة، 
بعــد أن فاز علــى المنتخب البحريني للســيدات 
شــهدت  مبــاراة  فــي  نظيــف  هــدف  بنتيجــة 
مستوى فني جيد من قبل المنتخبين، إذ أضاع 

أحمــر الســيدات العديــد مــن الفــرص المحققــة 
علــى مرمــى المنتخــب األردنــي، فيمــا نجحــت 
قائــدة المنتخــب األردنــي ســتيفاني النابــر مــن 
تســجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 
مــن تســديدة خادعت الحارســة خلــود عبدهللا. 
األردنــي  المنتخــب  تصــدر  النتيجــة  وبهــذه 
للســيدات الترتيب العام برصيد 12 نقطة، فيما 
ظــل المنتخــب البحريني للســيدات فــي المركز 

الثاني برصيد 7 نقاط. 

لبنان ثالثا

المركــز  للســيدات  اللبنانــي  المنتخــب  وحصــد 
الثالــث فــي هــذه البطولــة، بعــد أن حقــق فــوزا 

مســتحقا علــى حســاب المنتخــب الفلســطيني 
فــي  الشــيء،  مقابــل  أهــداف   3 بـــ  للســيدات 
المواجهــة التــي جمعــت المنتخبين فــي الجولة 
األخيــرة من منافســات البطولة، ســجل أهداف 
المبــاراة الالعبــة حنيــن تميــم فــي الدقيقــة 6، 
والالعبــة آية الجردي فــي الدقيقة 15 والالعبة 
ســميرة عــواد مــن ركلة جــزاء فــي الدقيقة 22؛ 
ليرفــع بذلــك رصيده إلــى النقطــة 6، فيما تذيل 

المنتخب الفلسطيني الترتيب العام للمنتخبات 
برصيد خال من النقاط.

جنود مجهولون

بذل المنظمون بقيادة شكري القالف دورا بارزا 
فــي النســخة السادســة مــن البطولــة، من خالل 
الجهــود التــي بذلوهــا فــي العمليــة التنظيميــة 
داخل وخارج الملعب، مما ساهم في نجاح هذا 

الحدث على أرض مملكة البحرين.

القطي الكرات "برافو"

الكابتــن  بقيــادة  الكــرات  القطــي  طاقــم  لعــب 
مطــر مبارك النعيمي "بوغســان" في المســاهمة 
فــي ظهــور النســخة السادســة بصــورة مميــزة، 
مــن خــالل جهودهــم الكبيــرة خــالل مباريــات 

البطولة.

قناة الرياضية "تميز"

بتلفزيــون  الرياضيــة  القنــاة  تفاعــل  ســاهم 
البحريــن بمنــح النســخة السادســة مــن البطولــة 
دعما كبيرا، من خالل التغطية المتميزة في نقل 
المباريات على الهواء المباشــرة، والتي ساهمت 
في إبرازها على الشكل الذي يخدم تطلعات في 

اللجنة المنظمة في نجاح هذا الحدث.
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العيسى 
أفضل العبة 
والمرزوعي 

أفضل حارسة 
وريا الهدافة



تنطلق اليوم منافسات الدوري الفضي لدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة، بإقامة 
لقــاء واحــد، ســيجمع بين الحالة وســماهيج في الســاعة السادســة مســاًء، على صالة 

اتحاد اللعبة بأم الحصم.

للفريــق  الفضــي  الــدوري  وتلعــب مســابقة 
للــدور  التأهــل  فــي  فــي  تنجــح  لــم  التــي 
السداســي المؤهل لــأدوار النهائية لبطولة 
الــدوري، إضافــة إلــى الفريقيــن الخاســرين 
وســينطلق  الذهبــي.  المربــع  ملحــق  مــن 
الحالــة،  هــي:  فــرق   6 بمشــاركة  الــدوري 
النويدرات، مدينة عيســى، البحرين، سترة 
وســماهيج، علــى أن يلتحق بهمــا الفريقين 
نصــف  الــدور  تصفيــات  مــن  الخاســرين 

الفضــي  الــدوري  بطــل  وســينال  النهائــي. 
على جائزة مالية قدرها ألفي دينار. وألول 
مــرة منذ عدة مواســم، أخفــق فريق الحالة 
فــي الوصــول إلى الدور السداســي، بعد أن 
ــا علــى التأهــل للمبــاراة  كان منافًســا حقيقيًّ
النهائيــة في المواســم الســابقة. ولــم يظهر 
الحالة بالمستوى الفني الجيد هذا الموسم، 
6 هزائــم كلفتــه خســارة  الفريــق  إذ تلقــى 
مقعــده الســابق بيــن الفــرق الســتة األوائل، 

مقابل 5 انتصارات لم تشفع له في تحقيق 
طموحاتــه. فــي المقابــل، فريــق النويدرات 
مواســمه،  أســوأ  مــن  واحــًدا  يقــدم  الــذي 
فهــو اآلخــر أخفــق فــي التأهل لينضــم هذا 

الموسم إلى فرق الدوري الفضي.

أعرب مدرب فريق االتحاد لكرة الســلة، الصربي ديجان توميك، عن تطلعات 
وآمال فريقه في تقديم المستوى واألداء الفني الجيد في الدور السداسي.

وقــال توميــك إن هــذه النتيجــة تعــد هــي 
األفضــل فــي تاريــخ النــادي، إذ لــم يســبق 
لــه أن حقــق هــذا المركــز في دوري الســلة 
مــن قبــل. وأضاف: اســتطعنا في الموســم 
نصــف  الــدور  إلــى  التأهــل  مــن  الماضــي 
النهائــي لبطولــة كأس خليفــة بــن ســلمان، 
وهذا الموســم تمكنا مــن التأهل إلى الدور 
السداســي لبطولــة الــدوري، وهــو الهــدف 
الرئيس الذي وضعناه منذ بداية الموسم.

وأبــدى مــدرب ســلة االتحــاد رضــاه التــام 

حــول نتائــج الفريــق هــذا الموســم التــي 
وضعته في مصاف األندية الستة األولى.
ا بهــذا  وأردف قائــا :” نحــن ســعداء جــدًّ
التأهــل وراضــون عــن نتائج الفريــق التي 

أصبنا بها هدفنا هذا الموسم”.
يتطلــع  االتحــاد  أن  توميــك  وأوضــح 
لتقديم المســتوى الجيد بمنافســات الدور 

السداسي.
وتابــع بالقول: “ســنخوض 7 لقاءات قوية 
جــًدا خــال هذا الــدور، 5 منها بمنافســات 

الــدور الرئيــس منــه واثنتــان فــي مرحلــة 
تصفيات المربع الذهبي”.

وبيــن أن تلــك المباريــات ســتكون مهمــة 
ا للفريق الشــاب من أجل كسب المزيد  جدًّ

من الخبرات.

توميك: 7 لقاءات مهمة الكتساب الخبرةلقاء واحد في انطالق “فضي السلة”

األهلي
المحرق

75
74

دوري زين 
السالوي

كشف فريق األهلي عن نواياه التنافسية وحقق فوزا مثيرا على حساب المحرق بفارق 
نقطــة واحــدة وبنتيجــة )75/    74(، فــي المباراة التي جمعتهما مســاء أمــس، على صالة 
اتحــاد الســلة، فــي افتتاح منافســات الدور السداســي لدوري زين. وحصــد بذلك فريق 

األهلي نقطتين ثمينتين في مستهل هذا الدور، فيما خرج المحرق بنقطة الخسارة.

الشــوط  علــى  أفضليتــه  األهلــي  وفــرض 
األول الــذي تقــدم فيــه بفــارق 14 نقطــة، 
المحــرق  فاعليــة  غيــاب  مــن  مســتفيدا 

الهجومية وتراخيه الدفاعي الكبير.
ولــم يقــّدم العبــو المحــرق األداء المتوقــع 
التركيــز  لغيــاب  ضحيــة  ووقعــوا  منهــم، 
الذهنــي واألداء الجماعــي المعــروف عــن 
إلــى األخطــاء المتكــررة،  الفريــق، إضافــة 
الدقائــق  فــي  “الذيــب”  ينتفــض  أن  قبــل 
األخيــرة مــن عمــر المبــاراة مقلصــا الفــارق 

تدريجيا وصوال لتعديل النتيجة.

الشوط األول

المبــاراة،  بدايــة  بقــوة  األهلــي  وضــرب 
نقــاط   10 بفــارق  التقــدم  مــن  واســتطاع 
12/    2 مســتفيدا من بداية المحرق الســيئة 
وتراخــي دفاعاته؛ ليتدخل مدربه الصربي 
جيرميك بطلب الوقت الفني سريعا، نجح 

خالــه بإعادة تموضع العبيه الذين قلصوا 
الفارق 12/    9.

عقيــل  بعلــي  األهلــي  مــدرب  ودفــع 
وسيدهاشــم حبيب وأحمد المطوع لزيادة 
الفاعليــة الهجوميــة بعد القبضــة الدفاعية 

التي أحكم بها المحرق مناطقه الخلفية.
وعــادل المحرق النتيجة 16/    16 ثم ســجل 
تقدمــه األول، غيــر أن األهلــي حســم الربع 

األول بثاثية مارسيل 19/    17.
الثانــي  الربــع  فــي  والجــزر  المــد  واســتمر 
عــزز  إذ  الثاثيــة،  الرميــات  بســجال 
األهلــي تقدمــه مطلــع الربــع 29/    20 بتألــق 
ملحــوظ لأميركي مارســيل في االختراق 
المحــرق  قلــص  ثــم  البعيــد،  والتصويــب 
الفارق بثاثية علي عباس 29/    25، قبل أن 
يرفــع األهلي الفارق مجــددا بثاثية أحمد 

علي 35/    25.

ورفــع األهلــي فــارق تقدمه إلــى 16 نقطة، 
قبــل أن يحســم الشــوط األول لمصلحتــه 

بـ43/    29.

الشوط الثاني

تواصل أداء المحرق المبعثر وغير المنظم 
اســتغله  والــذي  الثانــي،  الشــوط  بدايــة 
منافسه األهلي في رفع النتيجة لمصلحته 
51/    32. األهلــي احتفظ بأفضليته وتقدمه 
بفــارق 20 نقطــة فــي معظــم فتــرات الربــع 
الثالــث وســط غياب العبي فريــق المحرق 

التام عن أجواء المباراة.
األهلــي واصــل تألقه وعزز تقدمــه 60/    40، 

قبل أن يحسم هذا الربع متقدما 62/    45.
وانتفــض المحــرق فــي الربــع األخيــر الذي 
قّلص فيه الفارق تدريجيا وصوال لتحقيق 
ضحيــة  يقــع  أن  قبــل   ،74    /74 التعــادل 
االستعجال، ليتحصل األهلي على رميتين 
حرتيــن فــي الثوانــي األخيــرة ســّجل منها 
واحــدة؛ ليحســم فــوزا مثيــرا وثمينــا. أدار 
اللقاء طاقم تحكيم مكون من عادل غلوم، 

سالم الزعابي واإلماراتي حسن حاجي.

ــة ــل ــس ــار ال ــ ــب ــ ــرق فــــي انـــطـــاقـــة ســــداســــي ك ــحـ ــمـ ــالـ أطـــــــاح بـ

النســـر األهــالوي يبــرز مخـالبــه

من لقاء األهلي والمحرق 

األربعاء 16 يناير 2019 
10 جمادى األولى 1440 17

تختتم مســاء اليوم األربعاء منافســات الجولة األولى من الدور السداســي لدوري 
زيــن الدرجــة األولى لكرة الســلة، بإقامة مباراة واحدة، ســتجمع بين حامل اللقب 
فريــق المنامــة، ونظيــره فريــق الرفاع، في الســاعة 7:45 مســاًء، علــى صالة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.

الخطوة األولى

ويرفع فريقا المنامة والرفاع شعار الفوز 
في مستهل مشوارهما بالدور السداسي، 
رغبــة للدخــول في صلب المنافســة على 
أحــد المركزيــن األول والثانــي المؤهلين 
وتجنــب  الذهبــي،  للمربــع  المباشــرين 

خوض مرحلة التصفيات.
السداســي  الــدور  إلــى  المنامــة  ووصــل 
للــدور  العــام  الترتيــب  صــدارة  متزعمــا 
التمهيــدي بالعامة الكاملــة وبرصيد 22 
نقطــة من 11 انتصار دون خســارة، فيما 
نجــح الرفاع من بلــوغ هذا الدور بعد أن 
احتــل المركــز الثالــث فــي الدور الســابق 

انتصــارات   9 مــن  نقطــة   20 برصيــد 
وخسارتين أمام المنامة والمحرق.

مفاتيح الفوز

ويعــّول المنامــة لتحقيــق االنتصــار على 
كوكبــة كبيرة من نجــوم اللعبة يتقدمهم 
حســين شــاكر، أحمــد عبدالعزيــز، محمد 
حســين، ميثــم جميــل واألميركــي وايــن 
تشــيزم، إضافــة إلى تواجــد محمد أمير، 
أميــر  مزمــل  والشــابان  نجــف،  أحمــد 

وصادق شكرهللا.
فــي  الســماوي  يعتمــد  المقابــل،  فــي 
الشــقيقين  تواجــد  علــى  تشــكيلته 
محمــد ويونــس كويــد، صبــاح حســين، 

وليامــز  واألميركــي  غالــي،  عبدالرحمــن 
مجيــد،  محمــد  علــى  عــاوة  شــون، 

سيدصالح مهدي وعلي جاسم.

أفضلية منامية

ويمتلــك المنامة أفضلية مطلقة على 

منافســه اليــوم فــي نتائــج لقاءاتهمــا 
الــذي  والســابق  الحالــي  بالموســمين 
شــهد عودة الرفاع لمســابقات الســلة، 
لقــاءات   7 فــي  الفريقــان  تاقــى  إذ 
نتيجــة  جميعهــا  فــي  المنامــة  حقــق 

الفوز.

المنامــة والرفــاع ســبق أن تاقيا في 
مناســبة واحدة هذا الموســم الجاري 
التمهيــدي  الــدور  لقــاءات  ضمــن 
مــن  المنامــة  تمكــن  حيــث  للــدوري، 
تحقيق نتيجة كبيرة قوامها 90/44.

ومــع أن الترشــيحات األوليــة تصــب 

يعتبــر  الــذي  المنامــة  مصلحــة  فــي 
علــى  عطفــا  فنًيــا،  األفضــل  الطــرف 
فــي  الفريقيــن  ومســتويات  نتائــج 
المبــاراة  أن  إال  الماضيــة،  المرحلــة 
لــن تكــون ســهلة، خصوصــا إذا ظهــر 

الرفاع بمستواه الفني القوي.

الزعيـم المنـامـي يـواجـه سمـاوي الـرفـاع

فريق المنامة لكرة السلة

النجمة يتفـوق علـى بنفسـج االتحـاد
ا على حساب االتحاد بنتيجة )99/84(، في المباراة التي جمعت  حقق فريق النجمة فوًزا مستحقًّ
بينهمــا مســاء أمــس )الثالثــاء(، على صالة اتحاد الســلة، في افتتاح منافســات الدور السداســي 
لــدوري زيــن. وحصــد النجمة أول نقطتين له في مســتهل مشــواره بالدور السداســي، فيما خرج 

االتحاد بنقطة الخسارة.

األداء  علــى  عطًفــا  الفــوز؛  النجمــة  واســتحق 
الجماعــي فــي الجانبيــن الدفاعــي والهجومــي 
والتركيز الذهني العالي، السيما في التصويبات 

وإنهاء الهجمات.

الشوط األول

محمــد  مــن  مكونــة  بتشــكيلة  النجمــة  وبــدأ 
بوعاي، قاســم حســن، حسين محمد، علي جبر 
واألميركــي روجيــر. فيما بدأ االتحاد بتشــكيلة 
مكونــة مــن حســن هــال، سيدهاشــم الوداعي، 

علي غدير، نادر علي والصربي مايل إليك.
وجــاء شــوط المبــاراة األول ســريًعا ومتكافًئــا 
بين الفريقين، وبدأ النجمة المباراة بقوة حينما 
أخذ عصا الســبق بتقدمه 10/2، غير أن االتحاد 
سرعان ما أدرك التعادل منتصف الفترة 10/10.

يســتعيد  أن  قبــل   ،16/16 النتيجــة  وتعادلــت 
متتاليــة  نقــاط   5 بـــ  مجــدًدا  التقــدم  النجمــة 

21/16، تبعها طلب المدرب جعفر راشد للوقت 
الفنــي؛ لترتيــب أوراق دفاعــات الفريــق، تمكــن 
من خاله من توســيع الفارق بنهاية الربع األول 
إلــى 10 نقــاط  28/18. وقلــص االتحــاد الفــارق 
إلــى 5 نقــاط فــي مناســبتين فــي النصــف الربــع 
الثانــي مــن الربــع الثانــي، غيــر أن النجمــة كان 
يستعيد الفارق في كل مرة بواسطة انطاقات 
محمد بوعاي وعلي جابر السريعة وتصويبات 
أن  قبــل  الثاثيــة،  حســين  ومحمــد  بوعــاي 

يحسم الشوط األول متقدما بـ50/39.

الشوط الثاني

واحتفــظ النجمــة بتقدمــه فــي الشــوط الثانــي، 
إذ فــرض الفريــق أفضليته علــى مجريات الربع 
الثالث بفضل األداء الجماعي المنظم في الشق 
الهجومي وتنويع الهجمات السريعة باالختراق 
من تحت الســلة عاوة على التصويب الثاثي، 

حيــث وّســع النجمــة الفــارق انطاًقــا مــن بداية 
الربــع ألكثــر من 15 نقطة بواســطة نقاط محمد 
بوعــاي وعبــاس جوادي وروجير، قبل يحســم 

الفترة متقدما بـ69/55.
وحافــظ النجمــة على تقدمه بالفارق نفســه في 

أغلب فترات الربع األخير مانًعا جميع محاوالت 
االتحادييــن مــن تقريــب الفــارق والعــودة فــي 

النتيجة، وصوالً لحسم الفوز.
أدار اللقــاء طاقم تحكيــم مكون من عبدالكريم 
من لقاء النجمة واالتحادشكيب، محمد السلم وعبدالرضا عبدالحسين.

فريق الرفاع لكرة السلة

تغطية محمد الدرازي )تصوير: رسول الحجيري(



sports@albiladpress.com

األربعاء
16 يناير 2019 

10 جمادى األولى 1440

يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد اليوم )األربعاء( مباراته الرابعة في بطولة العالم السادسة 
والعشــرون والمقامــة حاليــا فــي ألمانيــا والدنمارك أمــام المنتخــب الكرواتي في تمــام الثامنة 

مساء بالتوقيت المحلي.
وعلــى الرغــم مــن الخســائر الثــاث المتتاليــة 
منتخبــات  أمــام  منتخبنــا  لهــا  تعــرض  التــي 
وآيســلندا وفقدانــه فرصــة  أســبانيا مقدونيــا 
التأهــل الــى الــدور الثانــي بالمونديــال، إال أن 
أهميــة مبــاراة اليــوم تتمثــل فــي التقــدم نحــو 

مراكــز الوســط فــي المجموعــة الثانيــة بهــدف 
الــى منافســات كأس رئيــس االتحــاد  التأهــل 
الدولي وتحقيق أفضل مركز له في مشاركاته 
بنهائيــات كأس العالــم وهــو مــا يتحقــق عنــد 

تجاوز المركز السادس في هذه المجموعة.

أولــى  فــي  جيــدة  مســتويات  قــدم  منتخبنــا 
مباراتيه أمام أسبانيا ومقدونيا، إال أن المباراة 
الثالثة أمام آيســلندا شــهدت تراجعًا غريبًا في 
أداء الفريــق ولــم تكــن ظــروف المبــاراة فــي 
التركيــز  غيــاب  فيهــا  اتضــح  والتــي  صالحنــا 
المطلــوب داخــل الملعــب عــاوة علــى حصول 
الاعــب محمــد حبيــب علــى الــكارت األحمــر 
فــي بدايــة اللقــاء وعدم ظهــور أكثــر الاعبين 
بالصــورة المعهــودة منهــم، وقد يعــود ذلك الى 
حالــة اإلرهــاق التــي عانــى منهــا بعــد المجهود 

الوافر الذي بذله في أولى مباراتين.
وبحســب المعطيــات الفنيــة فإن مبــاراة اليوم 
ظــل  فــي  الصعبــة  المواجهــات  مــن  ســتكون 
اإلمكانيــات الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا منتخــب 
كرواتيــا والــذي يعتبــر مــن المنتخبــات القويــة 
في المونديال بما يمتلكه من تاريخ عريق في 
لعبة كرة اليد باإلضافة الى مجموعة الاعبين 
المحترفيــن فــي صفوفــه إال أن ذلــك ال يمنــع 
منتخبنــا مــن مجاراته وتقديم نفســه بالصورة 

منتخبنا الوطني لكرة اليدالمطلوبة رغم صعوبة المواجهة.

“أحمــر اليــد” يـالقــي كـرواتيــا اليـــوم
المواجهة الرابعة لمنتخبنا فــي مونديال ألمانيا والدنمارك

اللجنة اإلعالمية

نادي البحرين للتنس

ســجل أكثــر مــن 100 العبــا للمشــاركة فــي مســابقات براعم التنس ســن 8 
و10 ســنوات ضمن مســابقات بطولة شــركة إبراهيم خليل كانو الســابعة 

المفتوحة لناشئي التنس والتي ينظمها نادي البحرين للتنس.

وتــم تســجيل 61 العبــا في مســابقة 
وبنــات ســن  أوالد  الفــردي مختلــط 
10 ســنوات وتم تسجيل حوالي 40 
العبا في مسابقات الميني تنس سن 
6 إلــى 8 ســنوات، منهــم عــدد كبيــر 
مــن الاعبين مــن المنطقة الشــرقية 
بالمملكة العربية السعودية، وستقام 
المباريــات يومــي الجمعــة والســبت 
18 و19 يناير على فترتين صباحية 
ومســائية وتختتم بــاألدوار النهائية 

يوم الجمعة 25 يناير.
وقــد رحــب خالد نــاس رئيــس لجنة 
البحريــن  بنــادي  الرياضــي  النشــاط 
مــن  الكبيــر  اإلقبــال  بهــذا  للتنــس 
المشــاركة  علــى  وحرصهــم  الصغــار 

فــي البطولــة، موضحــا بــأن اللجنــة 
المشــاركة  لهــذه  ونتيجــة  المنظمــة 
الكبيــرة قامــت بتجهيــز فريــق عمل 
علــى  واإلشــراف  للترتيــب  كبيــر 
براعــم  مــن  الفئــة  هــذه  مباريــات 

التنس. 
وتقــام مباريات براعم التنس ســن 6 
إلى 8 ســنوات علــى ماعب “الميني 
اإلســفنجية  التنــس  بكــرات  تنــس“ 
الحمــراء اللــون، بينما تقــام مباريات 
علــى  ســنوات   10 ســن  البراعــم 
بكــرات  وتلعــب  الكبيــرة  الماعــب 
التنــس الخضراء اللون والمخصصة 

لهذه السن. 

ودعا خالد ناس الناشئين الراغبين في المشاركة في مسابقات براعم  «
التنس إلى تسجيل أسمائهم في موعد أقصاه الساعة السابعة من مساء 

اليوم، إذ ستقوم اللجنة المنظمة بإصدار الجداول فور االنتهاء من 
الموعد المحدد لتسجيل الاعبين.

إقبال كبير على مسابقات براعم التنس

جــاء تأهــل منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القدم إلى دور الـ 16 لمنافســات كأس آســيا 
2019 المقامــة حاليــا باإلمارات وتســتمر حتــى 1 فبراير المقبل، كعالمــة بارزة لفريق 
شــاب تمكــن مــن بلــوغ هذا الــدور للمــرة الثانية فــي تاريخ مشــاركات البحريــن بأكبر 

بطولة للمنتخبات على مستوى القارة اآلسيوية.

التأهــل الــذي جــاء فــي الجولــة األخيــرة 
وبعــد الفــوز على المنتخــب الهندي بهدف 
دون رد في الدقائق األخيرة أفســد فرحة 
اإلنجليــزي  الهنــدي،  المنتخــب  مــدرب 
ســتيفن كونســتانتاين، والــذي كان قريبــا 
مــن احتفــال مــزدوج: األول بتأهــل الهنــد 
للــدور الثانــي والثاني عبــر تزامن ذلك مع 
يــوم عيد مياد زوجتــه الذي يصادف 14 

يناير.
ســتيفن  اإلنجليــزي  المــدرب  وكشــف 
المؤتمــر الصحافــي  كونســتانتاين خــال 
الــذي أعقــب المبــاراة أن الخســارة القاتلة 

عليــه  أفســدت  فريقــه  لهــا  تعــرض  التــي 
فرحة عيد مياد زوجته الذي صادف يوم 
أمس األول، معربا عن أســفه وحزنه لهذه 

الخسارة والخروج من دور المجموعات.
المــدرب اإلنجليــزي الــذي اســتمر حوالــي 
أكثــر مــن 4 أعــوام فــي قيــادة المنتخــب 
الهنــدي أعلن عزمه تــرك منصبه في رأس 
القيــادة الفنيــة للمنتخــب الهنــدي، مشــيرا 

إلى أنه حقق المطلوب منه وأكثر.
علــى  أشــرف  أن  لكونســتانتاين  وســبق 
تدريــب منتخبــات إفريقيــة هــي مــاالوي 

والسودان ورواندا.

فــي المقابل، فإن فرحــة منتخبنا الوطني 
بالتأهــل وســط حضــور جماهيرنــا الوفية 
التــي شــهدت اللقــاء مــن علــى مدرجــات 
اســتاد نادي الشــارقة باتــت الحدث األبرز 
على مســتوى الشارع الرياضي البحريني، 
والــذي عــول كثيرا على المنتخب الشــاب 

العربــي  الخليــج  كأس  فــي  بــرز  الــذي 
“خليجــي 23” بالكويــت، ليواصــل تميــزه 
ويعلــن عــن تأهل لدور غــاب عنه “األحمر” 
في آخر 3 مشــاركات وهي نســخ تاأعوام 

2007 و2011 و2015.
وســبق لمنتخبنــا أن شــارك 5 مــرات فــي 

و2004   1988 نســخ  وهــي  آســيا  كأس 
يبلــغ  لــم  لكنــه  و2015،  و2011  و2007 
األدوار اإلقصائيــة إال فــي 2004 مســجا 
بعدمــا  تاريخــه  فــي  لــه  نتيجــة  أفضــل 
حقــق المركــز الرابــع، وفيما عــدا ذلك فإن 

المنتخب كان يودع البطولة مبكرا.

لــأدوار  للمنتخــب  الثانــي  الوصــول 
اإلقصائية تبني عليه الجماهير البحرينية 
اإليجابيــة،  التفــاؤل  وانطباعــات  اآلمــال 
خصوصــا مــا أظهــره الاعبــون مــن روح 
داخــل  وقتاليــة  قــوي  وتنافــس  عاليــة 
الملعــب، ألجــل الوصــول إلــى بعــد نقطــة 

ممكنة في البطولة القارية.
األكيــد أن الجميــع يقــف خلــف #فريــق_

البحريــن في مشــاركته القاريــة، على أمل 
التوفيق لـ ”األحمر” في المقبل.

األحمر أفسد فرحة مدرب الهند بعيد ميالد زوجته

منتخبنا الوطني لكرة القدم ستيفن كونستانتاين

اللجنة اإلعالمية

تســتمر مواجهــات الــدور قبــل النهائــي لبطولــة كأس القائــد العــام لقــوة دفــاع 
البحرين لكرة القدم المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة على ملعب 
استاد مدينة حمد بين فريق الصيانة الفنية وفريق القوة الخاصة الملكية على 

المركز الثالث في البطولة، مساء اليوم )األربعاء( الساعة 5:30 مساًء.

وتتســم منافسات البطولة ومبارياتها 
الفــرق  بيــن  كبيــرة  ونديــة  بحمــاس 
أســلحة  مختلــف  مــن  المشــاركة 
البحريــن  دفــاع  قــوة  ووحــدات 
وباالهتمــام  البحريــن  ماعــب  علــى 
أجــواء  والرياضــي وســط  اإلعامــي 
تنافســية تهدف إلــى التحفيز والدفع 
بأكبــر عــدد مــن الرياضيين للمشــاركة 
في مختلف الرياضات، حيث شــهدت 
البطولــة منافســة محتدمة بين الفرق 
تشــتد  أن  المتوقــع  ومــن  المشــاركة، 
المنافســة في المبــاراة النهائيــة للفوز 
نســختها  فــي  البطولــة  بلقــب وكأس 
الملكــي  الحــرس  فريــق  بيــن  األولــى 
الــذي حجــز مقعــده للمبــاراة النهائيــة 

بجدارة مع منافسه فريق ساح الجو 
الملكي البحريني الذي تميز أداؤه مع 

منافسيه في البطولة.

المحـرق يحقـق انتصـاره الثـامـناليوم قبل نهائي بطولة المشير

أسبوعان فقط على خصم التذاكر بنسبة %15

ــرة ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــاز عــــــالــــــي بـــــــــــــدوري الـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ األهـــــــلـــــــي يـ

حلبـــة البحريـــن تواصـــل عروضهـــا المبكـــرة علـــى تذاكـــر الفورموال 1

حافــظ المحــرق علــى صــدارة دوري الدرجــة األولــى للكــرة الطائــرة بعدما حقــق فوزه 
الثامن على التوالي إثر تغلبه على بني جمرة بـ 3 أشــواط مقابل شــوط، في المواجهة 
التي جمعتهما مساء أمس الثالثاء على صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة بمدينة 
عيسى الرياضية بمنطقة الرفاع، في إطار منافسات الجولة األولى من القسم الثاني.

وفــاز المحــرق بالشــوطين األول والثانــي 
بنــي جمــرة  بينمــا كســب   ،18 /25  ،22 /25
تحســم  أن  قبــل   ،20 /25 الثالــث  الشــوط 

طائرة األحام الشوط الرابع 25/ 23.
وبذلــك الفــوز اســتطاع المحــرق أن يرفــع 
رصيــده إلى 24 نقطة من دون أي خســارة 
ليحلــق في الصدارة فيمــا تلقى بني جمرة 
الخســارة الســابعة ليتوقــف رصيــده عنــد 
3 نقــاط فــي المركــز الســابع )قبــل األخيــر(، 
ويعتبــر ذلــك الفــوز هــو الثانــي علــى بنــي 
القســم  فــي  المحــرق  فــاز  أن  بعــد  جمــرة 

األول.
وفــي المواجهــة األخــرى كــرر األهلي فوزه 
علــى عالي للمرة الثانيــة بعدما تغلب عليه 
 ،25 /25  ،22 /25( نظيفــة  أشــواط  بثاثــة 
25/ 15( ليخطــف النســور فوزهم الخامس 
ويرفعــوا رصيدهــم إلــى 16 نقطــة بالمركز 
الخســارة  تلقــى  فإنــه  عالــي  أمــا  الرابــع، 
السادســة؛ ليتوقــف رصيــده عنــد 7 نقــاط 

في المركز السادس.
وكان األهلــي فــاز علــى أبنــاء الفخــار بـــ3 

أشواط مقابل شوط.
ويعتبر فوز المحرق واألهلي على كل من بني جمرة وعالي منطقيا في ظل فارق  «

المستوى واإلمكانات.

تواصل حلبة البحرين الدولية طرحها لتذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 
للفورمــوال1 للعــام 2019 والمقــرر إقامتها خالل الفترة مــن 28 حتى 31 مارس 2019، حيث 
تســتمر حملــة العــروض المبكــرة بتخفيــض يصــل إلــى 15 % علــى تذاكــر الســباق وبــدون 
احتساب قيمة مضافة على تذاكر جميع المنصات، ويستمر الخصم حتى 31 يناير الجاري.

وينطلــق ســباق البحريــن كثانــي جولــة فــي 
تقويــم الموســم الجديــد للفورمــوال 1 للعــام 
2019 والمكــون مــن 21 ســباق علــى تقويــم 
االتحــاد الدولــي للســيارات، ليكــون الســباق 
الحلبــة  تحتضنــه  التــي  الســادس  الليلــي 
والذكــرى الـــ 15 النطــاق ســباقات الفورموال 

.1
وتتواصــل عملية بيــع تذاكر جائــزة البحرين 
الكبرى للفورموال1 حتى نهاية يناير وبنســبة 
تصــل لـــ 15 % علــى تذاكر المنصة الرئيســية 
فقــط، و10 % علــى تذاكر المنصــات األخرى 
كمنصة المنعطف األول وبتلكو ومنصة الفوز 
والجامعــة. ويذكــر أنــه العــام الســادس علــى 

التوالي الذي تبقى به أســعار التذاكر للســباق 
العالمــي وال تزيــد حتــى مع القيمــة المضافة، 
فــا تفوتــوا فرصــة الخصــم وســارعوا لحجز 

مقاعدكم من اآلن.
وللراغبيــن في شــراء تذاكرهم من اليوم من 
www.( خــال الموقــع اإللكترونــي الرســمي

bahraingp.com( والخــط الســاخن للحلبــة 
بيــع  إلــى مركــز  ، إضافــة   450000-17-973
التذاكــر التابع لحلبة البحرين الدولية بمجمع 

سيتي سنتر.
وتتيح العــروض المبكرة للجماهير الحصول 
علــى صفقــة قّيمــة لحضــور فعاليــات عطلــة 
نهاية األســبوع المرتقبة. ومــع هذه العروض 

يتمكــن الجماهيــر مــن شــراء تذاكــر المنصــة 
الرئيســية لثاثــة أيــام بـ 127.5 دينار شــاملة 
التخفيــض، و108 دنانيــر لمنصــة بتلكــو، 90 

دينــارا لمنصــة المنعطــف األول، و54 دينــارا 
لمنصتي الفوز والجامعة.

من لقاء األهلي وعالي

من سباقات الفورموال 1 في البحرين

الصخير - حلبة البحرين الدولية
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المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد

أحمد مهدي
المنتخب وصل 

للمرة الثانية إلى 
األدوار اإلقصائية 

بعد 6 مشاركات

سبورت
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أكد العب منتخبنا الوطني ســيد مهدي 
باقــر أن األمــر األكثــر أهميــة تحقق في 
إشــارة منــه إلــى حصــد بطاقــة التأهــل 

لدور الـ 16 من كأس آسيا 2019.
وقــال باقــر إن الفــوز والتأهــل جاء في 
الدقائق األخيرة، لكن ما يهم هو العبور 

إلى المرحلة المقبلة.

وتابع: “أمامنا حوالي 5 أيام من  «
أجل التحضير والتركيز على 

المباراة المقبلة، وإن شاء هللا 
سيظهر المنتخب بصورة أفضل مما 

ظهر عليه في دور المجموعات”.

محمــد  الوطنــي  منتخبنــا  العــب  قــال 
الرميحــي إن التأهــل جــاء بعــد خــوض 

مباراة صعبة أمام منتخب الهند.
وأضــاف الرميحــي: “الحمد للــه تمكنا من 
حصد بطاقة التأهل والخروج من موقف 

تأزم بعد خسارتنا في الجولة الثانية. 

األهم أننا أفرحنا الجماهير  «
البحرينية التي عاتبتنا بعد 

الخسارة الجولة الماضية، ونعدهم 
باألفضل إن شاء الله”.

 باقــر: 
المهـم تحقـق

قــّدم رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم الشــيخ علي بن خليفة بــن أحمد آل خليفة، أســمى آيات التهاني 
والتبريــكات إلــى مقــام عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة تأهل المنتخب الوطني األول إلى دور الـ 16 لكأس آسيا 

ا في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 2019 المقامة حاليًّ

كمــا قــدم الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن 
التهانــي  خالــص  خليفــة،  آل  أحمــد 
والتبريــكات إلــى ممثــل جاللــة الملــك 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينية ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
الصــدد  هــذا  فــي  مشــيًدا  خليفــة،  آل 
بتوجيهــات ســموه بمضاعفــة مكافــآت 
الوطنــي،  المنتخــب  لالعبــي  التأهــل 
مثمًنــا دعــم ســموه للمنتخــب الوطنــي 
اآلســيوي  االســتحقاق  فــي  ومشــواره 

الكبير.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأكــد 
البحريني لكرة القدم أن تأهل المنتخب 
مبــاراة صعبــة  بعــد  جــاء   16 الـــ  لــدور 
خاضها “األحمر” أمــام المنتخب الهندي 
فــي الجولة األخيرة لــدور المجموعات، 
التــي فــاز فيهــا منتخبنا بهــدف دون رد 

حمل إمضاء الالعب جمال راشد.
أفــراد  وجميــع  أنفســنا  “نهنــئ  وقــال: 
المنتخــب الوطنــي علــى األداء القــوي 
داخــل  الالعبــون  عليــه  ظهــر  الــذي 
الملعــب مــن خــالل قتاليتهــم وروحهــم 
شــاهدنا  الفــوز.  لتحقيــق  العاليــة 
المنتخــب بصورة مغايرة عن الجولتين 
عليــه  تعاهدنــا  مــا  وهــذا  الســابقتين، 
جميعا بعد الخســارة في الجولة الثانية 

أمام منتخب تايلند”.
قــدر  علــى  الالعبــون  “كان  وأضــاف: 
الملقــاة عليهــم مــن خــالل  المســؤولية 
تحقيقهــم المســتحيل وروحهم العالية، 
والتــي أثمرت عن تســجيل هدف الفوز 

مــن  األخيــرة  الدقائــق  فــي  والتأهــل 
المباراة”.

إلى ذلك، أكد الشيخ علي بن خليفة بن 
أحمــد آل خليفة، أن الجمهور البحريني 
الذي آزر المنتخب الوطني خالل مباراة 

الهند كان العامل الصعب في الملعب.
وأشــاد الشيخ علي بن خليفة بالحضور 
الجماهيــر الــذي حــرص علــى مســاندة 
نــادي  اســتاد  فــي  قــرب  عــن  األحمــر 
الشــارقة وســط حضــور كثيــف من قبل 
شــكره  عــن  معرًبــا  الهنــدي،  الجمهــور 
المســاندة  الوفيــة  لجماهيــر  وتقديــره 

االســتحقاق  فــي  الوطنــي  للمنتخــب 
اآلســيوي، مشــيًرا إلــى أنــه كان الداعــم 
األكبــر والمحفــز األقــوى لالعبيــن، لبذل 
قصارى جهدهم من أجل الظفر ببطاقة 

التأهل إلى دور الـ 16.
ونــّوه الشــيخ علــي بن خليفة بــن أحمد 
للمنتخــب  البــارز  بالــدور  خليفــة  آل 
الوطنــي، مؤكــًدا أن الخيــر ينتظــر هــذا 
الشــبابية  بالعناصــر  المطعــم  الجيــل 
العازمــة علــى التمثيل المشــرف لمملكة 
البحريــن، مؤكــًدا اســتحقاق المنتخــب 

للدعم بشتى سبله ومن كل األطراف.

وقال إننا سنطوي صفحة الفوز ونركز على القادم في دور الـ 16، مشيًرا  «
ا، موضًحا أن على الجهازين الفني واإلداري  إلى أن نتيجة التأهل إيجابية جدًّ

التحضير بمثالية للمرحلة المقبلة، والتي تنتظر المنتخب فيها مباراة 
مصيرية وحاسمة بمرحلة إخراج المغلوب. وأشار إلى أن هذه المباريات 

بحاجة إلى استعدادات مغايرة، مؤكًدا قدرة المنتخب على مواصلة مشواره 
اإليجابي في البطولة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد الشيخ علي بن خليفة مشاركا الالعبين فرحة التأهل

إشادة بتوجيهات ناصر بن حمد بمضاعفة مكافآت تأهل “األحمر”
جاللــة الملــك وســمو رئيــس الــوزراء وســمو ولــي العهــد يلتقــون تهنئــة رئيــس اتحــاد الكــرة 

اتحاد الكرة - الوفد اإلعالمي

أكد مساعد مدرب منتخبنا الوطني خالد 
تــاج، أن تأهــل المنتخــب إلــى دور الـ 16 
ا رغم صعوبته. وقدم خالد  جاء مستحقًّ
تــاج التهانــي بمناســبة تأهــل المنتخــب 
لثمــن النهائــي، مشــيًدا فــي هــذا الوقــت 
بالحضور الجماهيري الذي آزر المنتخب 
وباألخــص  المجموعــات،  دور  طــوال 
فــي المبــاراة األخيــرة والمصيريــة أمــام 
منتخــب الهنــد، والتــي تمكــن المنتخــب 

فيها من إحراز بطاقة التأهل.
وقــال تــاج إن مجموعــة منتخبنــا كانــت 
صعبــة، مشــيًرا إلــى أننــا واجهنــا فريقــا 
صعبــا في الجولة األخيــرة وهو منتخب 
الهنــد المتطــور، موضًحا أن الهندي أثبت 
آســيا  كأس  منافســات  خــالل  تطــوره 
الهنــدي  المنتخــب  أن  وبيــن  الحاليــة. 
استطاع فرض أســلوبه الدفاعي، مشيًرا 
الفنــي  القــراءة الجيــدة للجهــاز  إلــى أن 
للمنتخب الوطني لطريقة لعب المنتخب 
الهنــدي مكنــت العبــي األحمــر مــن صنــع 

لــم  والتــي  للتهديــف،  المحققــة  الفــرص 
تكتمــل بنجــاح خــالل النصــف األول من 
المبــاراة، قبــل أن نحــرز هــدف الفــوز في 

الدقائق األخيرة من زمن المباراة.
وأوضح تاج أن الالعبين كانوا على قدر المسؤولية من خالل تجاوزهم  «

لمجموعة صعبة وأوراقها مكشوفة، مؤكًدا التطلع لتحقيق األفضل خالل 
المرحلة المقبلة.

يســتأنف منتخبنــا الوطنــي حصصــه التدريبيــة اليــوم )األربعــاء(، وذلــك بعد فترة 
الراحة التي منحها الجهاز الفني لالعبين يوم أمس.

الوطنــي  المنتخــب  وســيخوض 
التدريبيــة  حصصــه  أولــى  اليــوم 
 16 الـــ  لمواجهــة دور  التحضيريــة 
فيهــا  يتحــدد  لــم  والتــي  المقبلــة، 
بانتظــار  اآلن  حتــى  المنافــس 

اكتمال دور المجموعات.
المنتخــب  تدريبــات  وســتكون 

الوطنــي خــالل اليوميــن المقبليــن 
فــي إمارة الشــارقة، على أن ينتقل 
يــوم 18 ينايــر الجــاري إلــى إمــارة 
دبي، كون مباراة دور الـ 16 ستلعب 
فــي دبي يوم 20 يناير أو 22 يناير 
بحســب وضعيــة المتأهليــن التــي 

ستحدد الحًقا.

بعــد تأهــل منتخبنــا الوطنــي إلــى دور الـــ 16 من مســابقة كأس آســيا 2019، 
وذلك بصفته ثالًثا عن المجموعة A، فإنه يوجد احتماالن للمباراة وستكون 

كاآلتي: 

فــي حالــة تأهــل أصحــاب المركــز 
الثالــث مــن المجموعــات B وC و

 ،E وDو C أو مــن المجموعــات D
فــإن   ،Fو  Dو  C المجموعــات  أو 
منتخبنا ســيالقي بطــل المجموعة 
بيــن منتخبــي  C والــذي يتأرجــح 

الصين أو كوريا الجنوبية، وستقام 
المباراة يوم 22 يناير.

منتخبنــا  فــإن  ذلــك  عــدا  وفيمــا 
ســيالقي بطــل المجموعــة B وهــو 
منتخــب األردن وســتقام المبــاراة 

يوم 20 يناير.

األحمر يعاود التدريباتتأهل صعب ومستحق

احتماالن لمواجهة دور الـ 16

قــدم مديــر منتخبنــا الوطنــي عــارف عبدالــرزاق التبريــكات إلــى جماهيــر البحريــن 
الوفيــة التــي حرصــت علــى مــؤازرة ومســاندة “األحمر” خــالل المبــاراة المصيرية 
والحاســمة نحــو التأهــل لــدور الـــ 16، والتــي فــاز فيهــا المنتخــب على الهنــد بهدف 

دون رد.

تأهــل  إن  عبدالــرزاق  عــارف  وقــال 
المنتخــب كان صعًبــا للغايــة، مشــيًرا إلى 
قرعــة  ســحب  بعــد  تحــدث  الجميــع  أن 
البطولــة عــن أن مجموعتنــا هــي األكثــر 
ســهولة بيــن المجموعــات، لكــن ما حدث 
داخــل المســتطيل األخضــر خالــف هــذه 

األقوال.
فــي  تايلنــد  علــى  الهنــد  فــوز  أن  وبيــن 
تايلنــد  مــن  وخســارتنا  األولــى  الجولــة 
حســابات  أربــك  الثانيــة  الجولــة  فــي 
المجموعــة، موضًحــا أن منتخبنــا دخــل 
مبــاراة الجولــة الثالثــة بفرصــة وحيــدة 
فقــط تمثلت في تحقيق الفوز وال غيره، 
وذلك أمام منتخب الهند الذي كان يملك 

فرصتين للتأهل عبر الفوز أو التعادل.
وأشــار إلــى أن الجهــاز اإلداري للمنتخــب 
الوطنــي هيــأ الالعبيــن نفســيا، خصوصــا 
بعــد التقصيــر فــي العطــاء داخــل الملعب 
خــالل مبــاراة تايلند فــي الجولــة الثانية، 
مبيًنــا أن الالعبيــن تعاهــدوا علــى إظهــار 
الصــورة الحقيقيــة للمنتخب الوطني في 
الجولــة الثالثــة وللــه الحمــد تكللــت هــذه 
الجهود بنجاح عبر التأهل إلى دور الـ 16.

أمــام  المبــاراة  أن  عبدالــرزاق  وأوضــح 
الهنــد لــم تكن ســهلة، خاصة مــع الضغط 
“المنتخــب  وقــال:  والعصبــي.  النفســي 
الهندي دخل بأريحية كبيرة، كونه يملك 
األحمــر  العبــي  عزيمــة  لكــن  فرصتيــن، 

كانت أقوى وظفرنا ببطاقة التأهل”.
ولفــت إلــى أنــه مــن حــق الجميــع الفــرح 
بهذا التأهل الثمين، مشيًرا إلى التحضير 
للقــادم فــي انتظــار المنافس بــدور الـ 16 

من البطولة.
الفنــي  الجهــاز  أن  عبدالــرزاق  وبيــن 
التشــيكي  المــدرب  بقيــادة  للمنتخــب 

ميروســالف ســكوب قــرر منــح الالعبين 
راحــة لمــدة يــوم كامــل أمــس )الثالثاء(، 
تدريباتــه  المنتخــب  يســتأنف  أن  علــى 

اليوم )األربعاء(، استعداًدا لدور الـ 16.
وقــال إن المنتخــب أظهــر روحــه العالية 
بتميــز كبيــر خــالل مبــاراة الهند، مشــيًرا 

المبــاراة  علــى  التركيــز والتحضيــر  إلــى 
إخــراج  مرحلــة  فــي  المقبلــة  المهمــة 

المغلوب.

مبـروك لجماهيـر البحـريـن

جماهيرنا الوفية آزرت المنتخب بحرارة واحتفلت ببطاقة التأهل مع الالعبين  

عارف عبدالرزاق

 الرميحــي: 
مبـاراة صعبــة

تواجد نائب رئيس االتحاد  «
البحريني لكرة القدم 

للشؤون الفنية ورئيس 
لجنة المنتخبات الشيخ 

خالد بن سلمان آل 
خليفة، على دكة البدالء 

في مباراة المنتخب 
الوطني أمام منتخب 
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خالد تاج



عودة االبتسامة
أعلن العب وســط مانشســتر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا الثالثاء أنه مدين لمدرب 
الفريــق الجديــد النروجــي أولــي غونــار سولســكاير الــذي جعلــه يســتعيد مســتواه 

السابق، واألهم من ذلك إعادة البسمة له.

وتألــق بوغبــا أحــد أفــراد منتخــب فرنســا 
اآلونــة  فــي   ،2018 العالــم  بــكأس  الفائــز 
األخيــرة منــذ اســتالم سولســكاير منصبه 
خلفــا للبرتغالــي جوزيــه مورينيــو في 19 
ديســمبر الماضــي، وســجل أربعــة اهــداف 

وصنع مثلها في ست مباريات.
وشــاب العالقة بين بوغبا ومورينيو توتر 
كبير لدرجة أن الالعب وجد نفســه أســير 
مقاعــد االحتياطييــن فــي مباريات كثيرة 

بإشراف البرتغالي.

مانشســتر  الــى  القــادم  الفرنســي  وقــال 
يونايتد من يوفنتوس مقابل 114 مليون 
دوالر صيــف العــام 2016، بعد فوز فريقه 
علــى توتنهــام -1صفــر األحــد علــى ملعب 
ويمبلي وهو االنتصار الســادس في ســت 
مباريــات بإشــراف النروجــي، “قبــل قدوم 
المدرب )سولســكاير( كنت في الظل، على 

مقاعد االحتياط وقد قبلت بذلك”.
اللعــب  أعــاود  ان  ممتــع  “أمــر  وأضــاف 

مجددا، اآلن أنا أبتسم بشكل دائم”.
وذكــرت صحيفــة “ذا صــن” اإلنكليزيــة أن 
مجلــس إدارة مانشســتر يونايتــد أعجــب 

بقــدرات سولســكاير منذ ان تســلم مهامه، 
كمــا أنه يحظى بدعــم مطلق من الالعبين 

وبات المرشــح رقم واحد الستالم المهمة 
بشكل رسمي علما بانه عين بشكل موقت 

حتى نهاية الموسم معارا من نادي مولده 
النروجي.

واعتبــر بوغبــا ان النجاحــات التــي حققها 
الــى  االولــى  بالدرجــة  تعــود  سولســكاير 
كــون االخيــر يعــرف النــادي جيــدا بعد أن 
دافــع عن ألوانــه وكان ضمن الجهاز الفني 
للفئــات العمريــة، وقــال فــي هــذا الصــدد 
“أمــر ممتــع ان نلتقــي مجــددا بــه. أعرفــه 
الرديــف  والفريــق  األكاديميــة  مــن  جيــدا 
عندمــا كان يطلــق عليه لقــب )االحتياطي 

السوبر(”.
جــدا.  جيــد  بعمــل  “يقــوم  بوغبــا  وختــم 
كالعــب، هو يعــرف عقلية النادي. لقد عاد 

لمساعدتنا واألمور تسير بشكل جيد”.

وكاالت

وكاالت

كانت عودة األميركية سيرينا وليامس الى المنافسات الرسمية بمنتهى السهولة وانهت مباراتها في الدور األول 
مــن بطولــة اســتراليا المفتوحــة لكرة المضرب، بفوز ســريع الثالثــاء على األلمانية تاتيانا ماريــا 0-6 و2-6 في 49 

دقيقة.

وكان آخر ظهور لسيرينا )37 عاما(، المصنفة 16، سبتمبر 
الماضــي فــي نهائــي بطولــة فالشــينغ ميــدوز األميركية، 
آخــر البطــوالت األربــع الكبــرى، والــذي ال يــزال باقيــا في 
الذاكــرة لمــا رافقــه مــن جــدل، وهــي تأمــل بإنهــاء اول 
بطــوالت الغرانــد ســالم بمعادلة الرقم القياســي في عدد 
األلقــاب الكبيــرة الموجــود بحــوزة األســترالية مارغريت 

كورت )24 لقبا(.
وأحــرزت األميركيــة بلباســها األخضــر المميــز المجموعة 
األولــى فــي 18 دقيقــة، في حيــن أن ماريــا )مصنفة 73(، 
إحــدى أربع العبات -مثل ســيرينا- يشــاركن في البطولة 
ولــدى كل منهــن طفــل، لــم تنجــح إال فــي ضربــة واحــدة 

رابحة.
وتلتقي سيرينا في الدور الثاني مع السويسرية يوجيني 
بوشار ال 79 الفائزة على الصينية بينغ شواي المشاركة 

ببطاقة دعوة 2-6 و6-1.
البيالروســية  خرجــت  األخــرى،  المباريــات  أبــرز  وفــي 
فيكتوريــا ازارنــكا الفائــزة باللقــب مرتيــن فــي أســتراليا 
والمصنفــة أولــى عالميــا ســابقا، مبكــرا بخســارتها أمــام 

األلمانية الورا سيغموند 6-7 )5-7( و6-4 و2-6.
منــذ  ملبــورن  فــي  للبيالروســية  خســارة  أســوأ  وهــي 
خروجهــا مــن الــدور األول عــام 2006 علمــا بانها احرزت 
النســختين  عــن  وغابــت  و2013،   2012 عامــي  اللقــب 
االخيرتيــن بســبب الحمــل وخالفهــا مــع زوجهــا الســابق 

على حضانة الطفل.
وفــي أبرز مباريات اليــوم الثاني من الدور األول، تغلبت 
التشــيكية كارولينــا بليســكوفا الســابعة علــى مواطنتهــا 
كارولينــا موتشــوفا 3-6 و2-6، والبلجيكيــة إيليــز مرتنــز 
الثانيــة عشــرة علــى الســلوفاكية آنــا كارولينا شــميدلوفا 
2-6 و5-7، والالتفية أناســتازيا سيفاســتوفا ال 13 على 

األلمانية منى بارثل 3-6 و6-1.
وكانــت الروســية داريــا كاســاتكينا المصنفة عاشــرة أبرز 
الضحايا بخروجها على يد السويسرية تيميا باشينسكي 

6-3 و0-6.
زفيريــف،  ألكســندر  األلمانــي  احتــاج  الرجــال،  ولــدى 
المصنــف رابعــا وقائــد جيــل الشــباب، الى نحو ســاعتين 
لتخطي الدور األول بفوزه على السلوفيني ألياز بيديني 

بثالث مجموعات 4-6 و1-6 و6-4.
ولــم يخــض زفيريــف الفائــز فــي نوفمبــر بأهــم لقــب في 

مسيرته من خالل تتويجه 
وبعد أن تخلف بمجوعتين، كان الياباني كي نيشيكوري 
الثامن حاســما في الثالث األخيرة فتغلب على البولندي 
كاميل مايشراك باالنسحاب من الخامسة: 6-3 و6-7 )-6

8( و0-6 و2-6 و3-0.

سيرينا وليامس

نـزهــة سيـرينـا
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عزز مانشستر يونايتد مسيرة انتصاراته بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بينما بذل ليفربول جهدا كبيرا في الفوز على ملعب 
برايتون آند هوف البيون وخسر أرسنال أمام مضيفه وست هام يونايتد.

وبمجــرد إطــالق صفــارة النهايــة توجــه 
العبــان همــا آشــلي يانــج وانديــر هيريرا 
مباشــرة لتقديم الشــكر إلى الحارس دي 
خيــا الــذي تصــدى لعــدة كــرات خطيــرة 
وســاعد فــي منح المــدرب المؤقت أولي 
علــى  الســادس  فــوزه  سولشــار  جونــار 

التوالي.
وبرهــن الحــارس اإلســباني مجــددا على 
توتنهــام  علــى   1-0 الفــوز  فــي  قدراتــه 
هوتســبير يوم األحد بعــد أن أنقذ مرماه 
الثانــي  الشــوط  فــي  محاولــة   11 مــن 
لينعش آمال يونايتد في المنافســة على 

أحد المركز األربعة األولى.
نجــاح  علــى  ليفربــول  واعتــاد مشــجعو 
هــذا  كلــوب  يورجــن  المــدرب  فريــق 

ملعــب  علــى   1-0 الفــوز  لكــن  الموســم 
ينتــزع  لــن  الفريــق  أن  يرجــح  برايتــون 

اللقب سوى بانتصارات بشق األنفس.
ونجــح المدافعــون بقيــادة فيرجيل فان 
أن  دون  مبــاراة   13 اجتيــاز  فــي  دايــك 
تستقبل شباكهم أي أهداف هذا الموسم.

وســيفيد أيضــا توقــف غير متوقــع لمدة 
11 يومــا المدرب الــذي يعتقد أن الفريق 
بوســعه أن يجدد نشــاطه قبل اســتئناف 
أبطــال  ودوري  اللقــب،  علــى  المنافســة 

أوروبا الشهر المقبل.
إيكــو  ليفربــول  لصحيفــة  كلــوب  وقــال 
”أتمنــى أن يتخــذ ديــان )لوفريــن( وجــو 

)جوميز( خطوات كبيرة لالستعداد“.
يبــدو أن أونــاي إيمــري مــدرب أرســنال 

يبعــث برســالة إلى مســعود أوزيل، أعلى 
الالعبيــن أجــرا فــي النادي حيث أشــركه 
مــن البدايــة فــي مباراتيــن فقــط خــارج 

أرضه في كل المسابقات منذ سبتمبر.
ورغــم أنــه يبــدو أن أوزيــل ليــس جاهزا 
للمشــاركة من البداية في كل المباريات، 
إال أن غيابــه عــن تشــكيلة مبــاراة وســت 
يــوم   1-0 بالخســارة  انتهــت  التــي  هــام 

السبت كان أمرا محيرا.
وقال إيمري للصحفيين “أختار الالعبين 
الذيــن أراهم األفضل لهذه المباراة. نفوز 
وهو معنا ونخسر وهو معنا. واعتقد أننا 

ال نفوز أو نخسر بالعب واحد”.
الــذي  ”المنهــك“  توتنهــام  يواجــه  وقــد 
يدربه ماوريســيو بوكيتينــو أكبر أختيار 

إصابــة  بعــد  المقبلــة  األســابيع  فــي  لــه 
العــب  وكذلــك  كيــن  هــاري  المهاجــم 
الوســط موســى سيســوكو في الخســارة 

0-1 أمام مانشستر يونايتد يوم األحد.
وعانى كين من إصابة في أربطة الكاحل 
قلــق  أثــار  ممــا  األخيــرة  الســنوات  فــي 

فريقــه عندمــا أصيب في نفــس المنطقة 
فــي اللحظات األخيرة مــن المباراة التي 
أقيمــت علــى ملعــب ويمبلــي بينما خرج 
زميله سيسوكو مصابا في عضلة الفخذ 

خالل الشوط األول.
ســون  الجنوبــي  الكــوري  ابتعــاد  ومــع 

هيونــج ميــن عــن الفريــق لمشــاركته مع 
منتخب بالده في كأس آســيا، ســيحتاج 
الهجوميــة  الخيــارات  لتعزيــز  المــدرب 
خــالل مواجهــة فولهام في الــدوري قبل 
مواجهــة تشيلســي فــي إياب الــدور قبل 

النهائي لكأس الرابطة.

وكاالت

إنجلـتــرا تشتعــل

هاري كين

بول بوغبا

عبــدهللا  الملــك  مدينــة  اســتاد  ســيحتضن 
المّشــعة( مســاء  )الجوهــرة  الرياضيــة بجــدة 
بيــن  يجمــع  الــذي  المرتقــب  اللقــاء  اليــوم 
يوفنتــوس  الكبيريــن  اإليطالييــن  الفريقيــن 
وميــالن فــي مبــاراة كأس الســوبر اإليطالــي 
وفًقــا لالتفاقيــة التــي ُوّقعــت بيــن الهيئــة العامــة للرياضــة الســعودية ورابطــة دوري المحترفيــن 
اإليطالــي فــي العام الماضي..علًما أن إقامة مباراة الســوبر اإليطالي خارج األراضي اإليطالية ليس 
باألمر الجديد أو الغريب.. فقد سبق وأن أقامت رابطة الدوري اإليطالي مباريات كأس السوبر على 

مالعب في الواليات المتحدة األميركية والصين ودول أخرى.
ممــا ال شــك فيــه أن إقامــة مباراة رســمية بهذا الحجم على األراضي الســعودية تجمــع بين فريقين 
عريقيــن زخــرف التاريــخ اســمهما بأحــرٍف مــن ذهب..ســيعود بالنفع على بــالد الحرميــن من جميع 

النواحي االقتصادية والسياسية واالجتماعية والرياضية.
كل الترشــيحات ســتصب لصالــح يوفنتــوس للظفــر بلقب البطولة وفض الشــراكة مع ميالن نفســه 
واالنفراد بالرقم القياســي ألكثر من توج بلقب الســوبر )7 القاب لكل منهما(..فال توجد أي مقارنات 
فنيــة بيــن الفريقيــن علــى اإلطــالق.. فيوفنتوس بقيــادة اليغري يتصــدر الدوري بفــارق مريح وقد 
قــاب قوســين أو أدنــى مــن الحفاظ علــى اللقب للمرة الثامنــة على التوالي..في الوقــت الذي يعاني 
فيه الميالن بقيادة المدرب غاتوزو وال يحقق النتائج اإليجابية المنتظرة.. ناهيك عن مدى التفوق 
الفنــي والمهــاري الــذي يتمتــع فيه العبي يوفنتوس بشــكل صريــح عن نظيرتها فــي الميالن.. لذلك 

فإن كل الطرق في جدة ستؤدي إلى “البيانكونيري” ليصبح بطالً لكأس السوبر بال عناء كبير!!.
بيــد أنــه يجــب اإلشــارة إلــى أن الميــالن تمكن قبل موســمين من اإلطاحــة باليوفي وخطــف اللقب 
منــه بعــد أن كانــت كل المؤشــرات تصــب لمصلحــة اليوفــي للظفــر بالــكأس.. لــذا ال يمكــن اســتبعاد 
إعادة السيناريو مجدًدا..حتى لو كان البعض من عشاق الروسنيري يرون استحالة هذا األمر على 

اإلطالق.

alaynati82
@gmail.com

علي العيناتي 

ِجّدة أرًضا للكبرياء اإليطالي!

سـوبــر إيطـاليـا
بعــد أيــام مــن تأهلهما إلى دور الـ8 من كأس إيطاليا، يصطدم ميالن ويوفنتوس اليوم 

األربعاء، خارج حدود البالد، على لقب كأس السوبر اإليطالي.

فمــرة أخــرى، تنتقــل مبــاراة كأس الســوبر 
البلــد  هــذا  حــدود  خــارج  إلــى  اإليطالــي 
األوروبــي، حيــث تقــام فــي مدينــة جــدة 
الســعودية، بعــد واشــنطن ونيــو جيرســي 
وبكيــن  الليبيــة  وطرابلــس  األمريكيتيــن 

وشنغهاي في الصين.
ويخــوض ميــالن المبــاراة بصفتــه الطرف 
إيطاليــا،  نهائــي كأس  فــي مبــاراة  الثانــي 
علمــا بأنــه خســر هــذا النهائــي 0/  4 أمــام 
يوفنتوس، الذي توج في الموسم الماضي 

بلقبي الدوري والكأس.
فــي  الثمانيــة  دور  إلــى  الفريقــان  وتأهــل 
بطولــة الــكأس هذا الموســم، بالتغلب على 
بولونيا وســامبدوريا يوم السبت الماضي، 
قبل ســفرهما إلى مدينة جدة المطلة على 
البحــر األحمــر، حيــث يلتقيــان اليــوم على 
اســتاد “مدينــة الملــك عبــد هللا الرياضيــة” 

)الجوهرة المشعة(.

بعــد  نشــاطه،  يوفنتــوس  واســتأنف 
أســبوعين مــن الراحــة فــي عطلة الشــتاء، 
2/  0 علــى بولونيــا، ويســعى  بفــوز ثميــن 
الفريق حاليا إلى الفوز بلقب كأس الســوبر 

للمرة الرابعة في آخر سبع سنوات.
الرقــم  وميــالن  يوفنتــوس  ويتقاســم 
بالســوبر  الفــوز  مــرات  لعــدد  القياســي 

اإليطالي، برصيد 7 ألقاب لكل منهما.
المديــر  أليجــري  ماســيميليانو  وقــال 
فيدريكــو  أن  “أرى  ليوفنتــوس:  الفنــي 
برنارديسكي بحالة ذهنية وبدنية جيدة... 

دوجالس كوستا أيضا أدى بشكل جيد”.
وأوضح “ســيكون وجودهما اآلن في غاية 
األهمية، مع غياب ماريو ماندزوكيتش عن 

هجوم الفريق في هذه المباراة لإلصابة”.
وأشــار أليجري: “إنها مباراة واحدة فاصلة 
للظهــور  اســتعدادا  جيــدا  تدربنــا  ولكننــا 
بشكل جيد، نحن جاهزون للمواجهة”وكان 

ميــالن تغلــب علــى يوفنتــوس فــي مباراة 
بالعاصمــة   2016 عــام  اإليطالــي  الســوبر 

القطرية الدوحة.

وتقام مباراة الســوبر اإليطالي اليوم للمرة 
العاشرة خارج إيطاليا ولكنها المرة األولى 

في السعودية.

كل األنظار نحو مدينة جدة

وكاالت

األربعاء 16 يناير
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الكأس السوبر اإليطالي
ميالنيوفنتوس 20.30
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إعداد: هبة محسن

فــي احتفــال تميــز بالفخامــة، اســتقبل أمــس عمــاء بنك البحريــن الوطني فــي فندق الفورســيزون الفائــز بأكبر جائزة فــي تاريخ 
البحرين )الحلم( عميل البنك منذ 40 عاًما المواطن عبدالهادي سلطان الذي حضر وسط مراسم احتفالية وبصحبته أفراد عائلته.

وقال في تصريح للصحافة “أعتز بكوني 
عميــا لبنــك وطنــي، وهــو بنــك البحريــن 
الوطنــي، وأجد من جميــع موظفي البنك 
تعاما يمتاز بالرقي، وأعتبر هذه الجائزة 
اســتثمارا خاصــا،  بهــا  أبــدأ  لكــي  فرصــة 
حياتــي  فــي  بهــا  أفــوز  مــرة  أول  وهــذه 

والحلم متاح للجميع”. 
حضــر االحتفــال الرئيــس التنفيــذي لبنك 
البحرين الوطني جان كريستوف دوراند، 

والرئيــس التنفيذي للخدمــات المصرفية 
لألفراد والشركات التجارية والمؤسسات 
الصغيــرة والمتوســطة بالبنــك عبدالعزيــز 
األحمد، وكبار المسؤولين بالبنك والفروع 
المحليــة  الصحافــة  لمندوبــي  إضافــة 
بــأن  األحمــد  وصــرح  اإلعــام.  ووســائل 
“البرنامج يهدف إلى غرس ثقافة االدخار 
عنــد أفــراد المجتمــع؛ لمــا لهذه العــادة من 
خيــر ومنفعــة علــى الجميــع. وســرعان ما 

أصبحــت هــذه الجوائــز من أكثــر الجوائز 
فــي  العمــاء  يطمــح  التــي  المرموقــة 
الحصــول عليها، فهي تمثــل أكبر أمانيهم 
إن  بــل  هــذا فحســب،  ليــس  وأحامهــم. 
الرفيعــة  وطموحاتهــم  العمــاء  أحــام 
صــارت تتجــدد مــع تجــدد البرنامــج فــي 
كل موســم، وهــم يتطلعــون بــكل شــوق 
بهــا  ســيطل  التــي  الجديــدة  للمفاجــآت 
المطــورة  نســخته  فــي  الوطنــي  ادخــار 

للعام 2019، ويعيشــون في أجواء ترقب 
لمعرفة ما سيجلبه لهم من فرص الفوز. 

وصــرح األحمــد بــأن البنــك منــح جوائــز 
تقــدر بنحــو 15 مليــون دوالر منذ إطاق 
برنامــج “وطني”، وأن قاعدة زبائن البنك 
فــي نمــو مســتمر بنســبة تقــدر بنحــو 20 
أكــد أن  الشــباب. كمــا  مــن  % معظمهــم 
البنك مســتمر في طرح البرامج المميزة؛ 
مــن أجــل تشــجيع النــاس علــى االدخــار؛ 
الثقافــة  تعزيــز  فــي  دوره  مــن  انطاقــا 

ودعما لاقتصاد الوطني.

عميل “الوطني” من 40 عاما يفوز بفيال و “بورش” ومليون دوالر

“NBB” يمنح أكبر جائزة على مستوى البحرين

في إطار جهود شركة مونتريال لتحقيق أقصى درجات رضاء عمائها أعلنت الشركة عن استمرار عرضها المغري “بدون ضريبة” 
والذي تقوم فيه الشركة بتحمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن عمائها والقى إقباالً واسًعا وكبيًرا من جميع عمائها.

العــرض  اســتمرار  عــن  الشــركة  وأعلنــت 
بســبب النجاح واالستحســان الكبير الذي 
القــاه مــن جميــع عمــاء الشــركة والــذي 
أطلقتــه مطلــع العام الجديــد 2019 تزامًنا 

مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. 
مــن  متنوعــه  تشــكيلة  العــرض  يشــمل 
وأيضــا  المختلفــة  الجديــدة  الســيارات 
تشــكيلة كبيــرة من الســيارات المســتعملة 

التــي تتميــز بحالتهــا الممتــازة وأقســاطها 
المخفضــة.  وتقدم الشــركة أيًضا خدمات 
الســيارات  أنــواع  لجميــع  االســتبدال 

وبأسعار تثمين تنافسية.

أعلنــت شــركة الســيارات األوروبيــة جاكــوار النــد روفر، عن تجديد أســطول ســياراتها الموجــود حالًيا في مركز تجربــة الند روفر 
البحرين بحلبة البحرين الدولية. 

النــد  ســيارات  مــن  توافــر مجموعــة  ومــع 
ســيحظى   ،2019 موديــل  الجديــدة  روفــر 
الزبائن بفرصة االستمتاع بتجربة القدرات 
لمجموعــة  الطــرازات  ألحــدث  المذهلــة 
فــي  الرباعــي  الدفــع  ســيارات  أفضــل  مــن 

العالــم. ويتضمــن األســطول ســيارة طــراز 
ديســكفري ســبورت، وســيارتي النــد روفــر 
ديســكفري الجديــدة كلًيــا، وســيارتي رينج 
روفــر ســبورت، إلــى جانــب ســيارة رينــج 
الســيارات  شــركة  واحــدة، وتســعى  روفــر 

هــذه  عبــر  روفــر  النــد  جاكــوار  األوروبيــة 
الخطــوة الســتعراض القــدرات والمميــزات 
الفريــدة التــي تتســم بهــا كل واحــدة مــن 
ســياراتها مــن خال إتاحة فرصــة تجربتها 

على أرض الواقع.

ــة ــب ــري ــض ــل ال ــم ــح ــت ــرة ب ــم ــت ــس “مـــونـــتـــريـــال” م

ـــياراتها ـــدة لس ـــزات الفري ـــدرات والممي ـــار الق ـــة الختب فرص

الشيخ: هدفنا إرضاء العميل

 “جاكوار الند روفر” تستعرض أسطولها الجديد

16 يناير 2019 األربعاء
للتواصل: 1017111509 جمادى األولى 1440

فــي إطــار حرصهــا على تعزيز الروابــط االجتماعية مع كافة األندية والمؤسســات 
والجمعيــات المهنيــة واألهليــة والخيريــة، وباعتبارهــا مثــاالً مشــرًفا للصناعــة في 
مملكة البحرين بما تحتويه من كفاءات مهنية ومصانع متطورة، ومشــاريع بيئية 
متميــزة، قــام منتســبو دار المحــرق لرعاية الوالديــن، بزيارة لمجمع شــركة الخليج 

لصناعة البتروكيماويات.

وصـــولهم  لــدى  اســتقبالهم  فـــي  وكـــان 
كـــل مـــن مدير العاقات العامة واإلعام 
زهيــر توفيقــي، وعــدد من أعضــاء لجنة 

الشباب بالشركة.
 وبعــد الـــترحيب بالوفـــد، نـــقل توفيقــي 
الرحمــن  عبــد  الشــركة  رئيــس  تحيــات 
جواهــري. واســتمع الضيــوف إلى شــرح 
مختصــر حــول فلســفة العمــل بالشــركة 
بواســطتها  ُتــدار  التــي  واالســتراتيجية 

العمليات التشــغيلية بالشركة، ثم استمع 
عــن  تفصيلــي  شــرح  إلــى  الزائــر  الوفــد 
إدارة  فــي  المتبعــة  اإلداريــة  المنهجيــة 
واإلنتــاج  التشــغيل  وعمليــات  الشــركة 
أهــم  اســتعراض  تــم  كمــا  والتصديــر. 
فــي  جيبــك  حققتهــا  التــي  المنجــزات 
مجــاالت الســامة والجــودة والمحافظة 

على البيئة ومساهماتها المجتمعية.
وقــال جواهــري إن الشــركة قد أســعدها 

لرعايــة  المحــرق  دار  وفــد  اســتضافة 
قــد  الزيــارة  هــذه  أن  مؤكــًدا  الوالديــن، 
شــكلت مناســبة ســانحة إلطــاع عناصر 
التطــور  علــى  البحرينــي  المجتمــع  مــن 
البحريــن  مملكــة  تشــهده  الــذي  الكبيــر 
البتروكيماويــات  صناعــة  مجــال  فــي 

واألســمدة، وذلك من خال هذه الشركة 
الرائــدة التــي تعتبر نموذًجا مشــرًفا لهذا 
القطــاع فــي مملكــة البحريــن بمــا تضمه 
مــن منشــآت حديثــة ومــا تتمتــع بــه مــن 

قوى وطنية مؤهلة.
من جانبه، أعرب الوفد الزائر عن شــكره 

واالســتقبال  الضيافــة  لحســن  العميــق 
الرائــع الــذي حظــي بــه الوفد، كمــا أعرب 
الوفــد عــن إعجابــه الكبيــر بمــا شــاهدوه 
من عمليات تشــغيلية متطــورة ومصانع 
تضــم أحــدث مــا تــم التوصــل إليــه مــن 
أجهــزة ومعدات، كما امتدحوا األنشــطة 

الشــركة خــارج  التــي تقيمهــا  والبرامــج 
مــن  كجــزء  الصناعــي  العمــل  نطــاق 
مســئوليتها االجتماعيــة تجــاه المجتمــع 
انطباًعــا  يتــرك  الــذي  األمــر  المحلــي، 
ــا ومؤثــًرا علــى المجتمــع وأفراده  إيجابيًّ

من الجنسين.

“المحرق لرعاية الوالدين” بضيافة “جيبك”

21

ــة ــركـ ــشـ الـــــوفـــــد اطــــلــــع عـــلـــى ســـيـــر الـــعـــمـــل فـــــي الـ

الفائز بجائزة مسابقة البحرين الوطني

هبة محسن من خليج البحرين )تصوير: خليل إبراهيم(
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يبدو وكأنك تقف أمام مشكالت ال يمكن التغلب 
عليها، فال تيأس.

فقط عليك تغيير منظورك لألشياء وعندئذ 
سوف تبدو الحلول واضحة.

ال تخف من طلب النصيحة، حياتك الخاصة 
متقلبة بشدة في الوقت الحالي.

يجب أن تتعامل مع التقلبات غير المتوقعة 
بهدوء وتحتاج إلى استرخاء أكثر.

خذ استراحة بعيًدا عن مسؤولياتك واستمتع 
ببعض الوقت الخاص بك.

اقرأ كتاًبا جيًدا أو استمتع بحمام مريح.. أنت 
اليوم تشعر بإحساس رائع.

صحتك جيدة وتشعر بالثقة، فأنت في المقدمة 
في العمل اليوم.

يمكنك أخيًرا البدء في تطبيق أفكار جديدة، 
حياتك الخاصة مستمرة في االزدهار.

استغل الوقت لمحاولة اكتشاف فرص جديدة، 
ثقتك بذاتك اآلن معززة.

ترتاح إلى وجود زمالء مخلصين حولك، فترتفع 
معنوياتك تدريجيًا.

تطمئن هواجسك بسبب وقوف أحد األصدقاء 
معك.

ال تدخل مع الشريك في نقاش عميق ال يؤدي 
إلى أي نتيجة.
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مشــاركة أكثر من 700 عارض من البحريــن واإلمارات وُعمان

“الجنادرية” يسدل الستار على مهرجان وفاء ووالء

أســدل المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة “الجنادريــة“ فــي دورتــه الـــ 33، والــذي تنظمــه وزارة الحــرس الوطنــي، أمــس، الســتار علــى فعاليات وأنشــطة وبرامج 
المهرجان، التي انطلقت برعاية كريمة من خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود وحقق المهرجان الذي يحمل شــعار “وفاء ووالء“ هذه 
الــدورة مســيرة نجــاح طيلــة 21 يومــًا ماضيــة، شــهدها آالف الزوار الذين توافدوا بشــكل يومي وســط منظومة متكاملة من األنشــطة الثقافيــة والتراثية والفنية 
والرياضية والترفيهية، إضافة إلى أجنحة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وأجنحة دول مجلس التعاون الخليجي وجناح ضيف الشرف “إندونيسيا”، 

وكذلك مشاركات إمارات المناطق والمحافظات واألجنحة التراثية.

وقــد نظم المهرجان عــددًا من الندوات في 
“العالقــات  نــدوة  الثقافــي، منهــا  برنامجــه 
الســعودية اإلندونيســية.. آفاق وتطلعات”، 
وندوة “الهوية الوطنية في زمن التجاذبات 
القــدس   “ ونــدوة  الفكريــة”،  والتحــوالت 
مفتاح السالم للصراع العربي - اإلسرائيلي 
“ و”نــدوة المــرأة في رؤيــة المملكة 2030”، 
المملكــة”،  فــي  الســيبراني  “األمــن  ونــدوة 
وندوة الدبلوماســية السعودية واالستقرار 
ونــدوة  والدولــي”،  والعربــي  اإلقليمــي 
والتوحــش”،  الخــوف  وصناعــة  “اإلعــالم 
المــادي  التــراث  وإحيــاء  “المملكــة  ونــدوة 
واألمــن  إيــران   “ ونــدوة  المــادي”،  وغيــر 
مــن  عــدد  إقامــة  إلــى  إضافــة  اإلقليمــي” 
األمســيات الشعرية في األندية األدبية في 

كل من الرياض وجده، والدمام، ونجران.
األيــام  طيلــة  المهرجــان  رواد  واســتمتع 
األدب  أمســيات  مــن  بالعديــد  الماضيــة 
الشعبي، إذ تم تنظيم سبع أمسيات شعرية 
بجامعــة  المؤتمــرات  قاعــة  مســرح  علــى 
الملــك ســعود للعلــوم الصحيــة، مــن بينهــا 

أمسية نسائية.
وتّعرف زوار الجنادرية من جانب آخر على 
مناطق الجذب السياحي والمناطق األثرية 
في أنحاء المملكة من خالل جناح “ الهيئة 

العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي “ عبــر 
شاشات العرض والمطويات والمطبوعات.

واحتضــن المهرجان أجنحــة المناطق التي 
لتــراث  إحيــاء  الشــعبي  بموروثهــا  ُتشــارك 
اآلباء واألجداد من خالل برامج وفعاليات 
مميــزة، منهــا العــروض الشــعبية، والحــرف 
اليدويــة، والمقتنيات التراثية، والمأكوالت 
الثقافيــة،  والنــدوات واألنشــطة  الشــعبية، 
بمشــاركة أكثــر مــن 700 عارض فــي الفرق 
واإلمــارات  الســعودية  مــن  لــكّل  الشــعبية 

والبحرين وُعمان. 
وجســدت “ الجنادريــة33” البدايات األولى 
لحيــاة المواطــن الســعودي أمام الــزوار من 

خــالل نمــاذج مصغــرة لهــا، مثــل المزرعــة، 
وجلــب الميــاه من طريق الســواني، وحرث 
وطــرق  بدائيــة،  زراعيــة  بوســائل  األرض 
الكتاتيــب،  والتعليــم”  القديمــة  البنــاء 
ومعــارض ومقتنيــات تراثيــة شــاركت بهــا 
الخــاص،  والقطــاع  الحكوميــة  الهيئــات 
باإلضافــة إلــى العديــد من فعاليات الســوق 
الشــعبية، التــي تتضمــن عــدد مــن الحــرف 
مــن  والتقاليــد  العــادات  وأنمــاط  اليدويــة 
األلعاب الشعبية. وتمّيز مهرجان الجنادرية 
دولــة  مــن  واســعة  بمشــاركة  العــام  هــذا 
اإلمــارات العربيــة المتحدة وســلطنة ُعمان 

ومملكة البحرين، وضيف شــرف المهرجان 
التاريخــي  الثقــل  عكســت  إندونيســيا، 
والحضــاري والثقافــي لهــا، وســط حضــور 
العديد من وزراء وسفراء الثقافة والكتاب 
وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم.

والفعاليــات  المقدمــة  الخدمــات  وحققــت 
المطروحــة والمتنوعة والثرية لزوار ورواد 
المهرجــان هــذا العام نجاحًا كبيرًا، ُمســّجلة 
الــزوار حدثــًا وطنيــًا وتجربــة  فــي ذاكــرة 
نوعية فريدة ال تنسى، زادت في جماليات 
التــي  الثقافيــة  والــرؤى  الوطنيــة  اللحمــة 

امتزجت على أرض الجنادرية.
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 1994
زلزال في بنسيلفانيا بقوة 4.6 على مقياس ريختر.

 1995 
زلزال في كوبي باليابان بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 5502 شخص. 

2006 
تنصيب الناشطة السياسية إلين جونسون سيرليف رئيسة على ليبيريا لتكون أول امرأة تتولى الرئاسة في بلد افريقي. 

2010 
جماعة اإلخوان المسلمين تختار عضو مكتب اإلرشاد فيها الدكتور محمد بديع مرشًدا عاًما لها خلًفا لمحمد مهدي عاكف.

 2017 
تحطم طائرة شحن دولية تابعة للخطوط الجوية التركية بالقرب من مطار مناس الدولي.

22

بعد إجازة عدة أســابيع فــي الواليات المتحــدة األميركية، عادت 
النجمة التونسية شيما هاللي إلى مقر إقامتها في إمارة دبي 

في اإلمارات العربية المتحدة.
فــور عودتهــا إلى دبــي، أعلنت شــيما عن تحضيــرات فنية 
جديدة من دون الكشــف عن التفاصيــل، وقالت في تغريدة 

لها عبر حســابها على “تويتر”: “بعد إجازة بمناسبة عيد زواجي 
األول، الحمد لله رجعت إلى دبي محل إقامتي، وإن شــاء الله ثمة 

تحضيرات ألعمال جديدة”.

أعلنت الفنانة المغربية خولة بن عمران أنها قررت دخول عالم 
التمثيل حيث اشــارت الى أنها تشــارك في عمل سينمائي 
ســيعرض قريبًا. بن عمــران اجابت على ســؤال موجه لها 
من قبل احد متابعيها حول إمكانية دخولها عالم التمثيل 
حيث أشارت الى أنها ستقوم بالخطوة قريبًا، حيث ستطل 

بعمل سينمائي لكنها لم تكشف عن تفاصيل العمل.
ما كشــفته بن عمران عــن دخولها عالم التمثيــل احدث موجة 

تفاعل كبيرة بين محبيها ومتابعيها.

بدأ فريق عمل “فاشن ستار” تصوير الموسم الرابع منه والذي 
شــهد تغييراً في لجنة تحكيمه مع انضمــام عارضة األزياء 

التونسية ريم السعيدي إليه.
وأكــدت ريم أنها تشــارك ألول مــرة في لجنــة تحكيم أحد 
البرامــج، الفتــة إلــى أن األجــواء جميلة جداً. وكشــفت أن 

المشــتركين يقدمون تصاميم الفتة. كذلك شددت على أنها 
جدية في إعطاء رأيهــا عندما يحتاج الموضوع إلى ذلك، وعندما 

ترى أن المشترك يستحق التنويه ال تتردد في قول ذلك.

“فاشن ستار”عالم التمثيلتحضيرات فنية جديدة

أحيا الموســيقار الكبير عمر خيرت حفله الموســيقى األول في السعودية، 
ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العال، وأشعل عمر خيرت 

حماس جمهوره على مسرح المرايا بمقطوعاته الموسيقية الشهيرة.

خيــرت  عمــر  الفنــان  حفــل  وشــهد 
حضــور جماهيــري كبيــر ومنهــم عدد 
مــن النجــوم المصرييــن مثل حســين 
فهمــي وأحمــد بديــر وماجــدة زكــي 
الجــداوي  ورجــاء  فهمــي  وأحمــد 
وغيرهــم، والقــى عمر خيــرت تفاعالً 
كبيــرًا مــن الجمهــور في حفلــه األول 

بالسعودية.
الحفــل  فــي  خيــرت  عمــر  وقــدم 

الموســيقية  أعمالــه  مــن  مجموعــة 
علــى  القبــض  “ليلــة  مثــل  الشــهيرة 
فاطمــة” و”فيها حاجة حلــوة”، “خلي 
بالــك مــن عقلــك”، و”الخواجــة عبــد 
للجمهــور  مفاجــأة  وقــدم  القــادر”، 
بمقطوعــة “رابســودية عربيــة” التــي 
مــن  وايقاعــات  الحــان  بهــا  مــزج 
موســيقاه  فــي  العربيــة  الجزيــرة 

العصرية.

عمر خيرت في مهرجان شتاء طنطورة



“قصتي“... رحلة محمد بن راشد في بناء الذات والوطن

اعتبر قاٍض فدرالي في لوس أنجلس، أن الممثلة األميركية آشلي  «
جود يمكنها مقاضاة المنتج هارفي واينستين، بتهمة القدح والذم، ال 

التحرش.

وكانت الممثلة من أولى النساء اللواتي كسرن جدار الصمت  «
حول المنتج النافذ جدا في هوليوود، والمتهم بالتحرش واالعتداء 
واالغتصاب من قبل أكثر من مئة امرأة، من بينهن نجمات أمثال 

أنجلينا جولي وغوينيث بالترو.

صدر لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كتاب جديد 
بعنــوان “قصتــي.. 50 قصــة فــي خمســين عامــًا”، وهو ســيرة ذاتيــة، ذات طابع تاريخي وإنســاني، يشــاطر 
ســموه فيه ماليين القراء في اإلمارات وفي الوطن العربي والعالم إضاءات ومحطات من رحلة خمســين 

عامًا من حياته وعمله ومسؤولياته.

الكتــاب رحلــة يتداخل فيها الشــخصي بالعام، 
مــع  الــذات  بنــاء  فصــول  فيهــا  تتقاطــع  كمــا 
بنــاء الدولــة، منــذ أن أســندت إلى ســمّوه أول 
“وظيفــة” فــي خدمة وطنه، حيــن تولى قيادة 
العــام  فــي  دبــي  فــي  العــام  الشــرطة واألمــن 
1968، وحتى توليه منصب نائب رئيس دولة 
اإلمــارات وحاكم دبي في العــام 2006، مرورا 
بتأســيس قوة دفاع دبي، كأحد أنوية ودعائم 
الجيــش الموحــد لدولة االتحــاد القادمة، التي 
كانت في طور المخاض، ومن ثم تولى سموه 
منصــب وزيــر دفــاع فــي أول تشــكيل وزاري 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة عشية قيامها 
في ديسمبر من العام 1971، ليكون أصغر وزير 
دفــاع في العالم، وليعمــل على توحيد القوات 
قيــام  مــن  ســنوات  خمــس  خــال  المســلحة 
دولــة اإلمــارات، قبــل أن يقــود ســموه مســيرة 
التنمية المتســارعة في دبي، كولي عهد لدبي، 
ثــم كحاكــم لهــا، لتتحــول دبــي بفضــل رؤيتــه 

الســابقة عصرها إلى حاضرة كوزموبوليتانية 
واالنحيــاز  واإلنجــاز  للتقــدم  نموذجــا  تشــكل 
المطلــق لابتــكار وتجســيدا لألمــل اإلنســاني 
منطقــة  فــي  والبنــاء  العمــل  علــى  واإلصــرار 
تعرضت لكل أشكال العنف والحروب والدمار، 
وذلــك بمــوازاة النهضة الشــاملة التي شــهدتها 

اإلمارات ككل وبالتكامل معها.
تشــكل  قصــة  خمســين   ،“ قصتــي   “ ويضــم 
فصــوال ومحطــات، يغطــي الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتوم فيها مراحل شــتى من رحلة 
حياتــه الغنية ومســيرته الحافلــة باإلنجازات، 
وتجــارب  ذكريــات  خالهــا  مــن  مســتعيدا 
واألحاســيس  بالصــور  تحتشــد  ومواقــف 
واألفــكار والتجــارب الثرية التي ســاهمت في 

مجموعها في رسم معالم شخصيته وفكره 
ورؤيته، منطلقا ســموه من حياته 
األولــى فــي دبي التــي كانت تكبر 

وتتطور أمامه يوما بعد آخر.
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غرسة قطن تنمو على سطح القمر
تنمو على سطح القمر أول غرسة زرعها اإلنسان، على متن المركبة 
أمس  صينيون  علماء  أعلن  ما  بحسب   ،”4 إيــه  “تشانغ  الصينية 

الثالثاء.
وتنمو الغرسة، وهي غرسة قطن، في هيكل محاط بالشبك على 
متن المركبة الصينية غير المأهولة التي هبطت على سطح القمر 
في الثالث من يناير الحالي، بحسب ما أظهرت صور نشرها معهد 

األبحاث في جامعة تشونغ ينغ جنوب غربي الصين.
وقال تشي غينغتشينغ األستاذ في الجامعة ومصمم هذه التجربة 
التي لم يسبق لها مثيل “إنها المرة األولى التي يجري فيها البشر 

تجارب على النمو البيولوجي في سطح القمر”.
خزاًنا  المأهولة  غير  المركبة  تحمل  التجربة،  هــذه  سير  ولحسن 
والهواء  الماء  على  يحتوي  18 سنتيمتًرا  الماء طوله  من  صغيًرا 

من األرض.
وفي داخله بذور قطن وبطاطا ونبات األرابيدوبسيس، إضافة إلى 

بيض ذباب وخميرة.
ولم ينُم من هذا النبات سوى القطن، بحسب ما أظهرت الصور.

4” نجحت في  إيه  “تشانغ  المأهولة  الصينية غير  المركبة  وكانت 
الثالث من يناير في الهبوط على سطح القمر، في الجانب الخفّي 

منه عن األرض، ألول مرة في تاريخ غزو الفضاء.
بعد ذلك بساعات أنزلت المسبار “يوتو 2” على السطح لدراسته.

حولها  دورانــه  أثناء  القمر  ألن  لــأرض  يظهر  ال  الخفّي  والجانب 

يبقى جانب واحد منه فقط مواجًها لها والثاني محجوًبا عنها.
مركبة،  أي  فيه  تهبط  لم  لكن  له  كثيرة  صــور  التقطت  أن  وسبق 
مسبار  التقطها  وقــد   1959 الــعــام  فــي  الــصــور  تلك  أول  وكــانــت 

سوفيتي.

وهي المرة الثانية التي ترسل فيها الصين مركبة  «
الستكشاف سطح القمر بعد المسبار “يوتو” )أرنب 

اليشم( في 2013 الذي استمر في العمل 31 شهًرا. لكنه 
هبط على الجانب المقابل لألرض. ويجري المسبار 
الجديد دراسات على الموجات المنخفضة والموارد 

المعدنية وإمكان الزراعة على سطح القمر.

أدى حادث ســير في والية أريزونا األميركية، إلى انهمار نهر غزير من 
الشوكوالته السائلة، إثر تصدع خزان ضخم منها كانت تحمله شاحنة 

على الطريق.

 18 أكثر من  الضخم كان يحمل  الخزان  تقارير إعالمية، فإن  وبحسب 
طنًّا من الشوكوالته السائلة، مما جعلها تجري بغزارة على الطريق.

120 درجـــة مئوية حين وقع  الــشــوكــوالتــه فــي حـــدود  ــرارة  وكــانــت حـ
الحادث على طريق سريع بمنطقة فالغستاف.

الــخــزان،  عــن  الشاحنة  فــي  القيادة  قمرة  انفصال  عــن  الــحــادث  ونجم 
وتطلب تنظيف الطريق نحو 4 ساعات كاملة.

ولم يصب أي شخص بأذى خالل الحادث، وفي تعليق طريف على ما 
حصل، وصفت السلطات عملية التنظيف بـ”الحلوة”.

وحظي الحادث بتفاعل واسع على منصات التواصل االجتماعي،  «
وأبدى محبون طرفاء للشوكوالته استعدادهم لتقديم المساعدة 

ما دام األمر يتعلق بإزالة “مادة لذيذة”.

“نهر الشوكوالته” ُيغرق والية أميركية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

للمناطق النائية

عـــّبـــر مــعــظــم مــتــابــعــي إنــســتــغــرام 
تطبيق  لفكرة  رفضهم  عن  “البالد” 
الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد فـــي الــبــحــريــن. 
وتجاوبت الرئيس التنفيذي للهيئة 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
الـــصـــحـــيـــة مـــريـــم الـــجـــالهـــمـــة مــع 
الصحيفة  أجرته  الــذي  االستطالع 
بهذا الشأن قائلة إن الطالب سيفتقد 
مهارات التواصل والتعامل، معتبرة 
النائية  للمناطق  تصلح  الفكرة  أن 

وليس لدولة صغيرة.

ــلـــن وزيـــــر الــصــحــة الــلــبــنــانــي   أعـ
الثالثاء،  أمــس  حاصباني،  غسان 
رئــة في  زراعــة  أول عملية  نجاح 
أجريت  أنها  إلى  مشيًرا  المنطقة، 
األميركية  الجامعة  في مستشفى 

بالعاصمة بيروت.
وأضاف حاصباني أنه تم اإلعالن 
عن العملية األولــى من نوعها في 
المراحل  كل  انتهاء  بعد  المنطقة، 

للتأكد من نجاحها.
للفريق  الــتــهــنــئــة  الـــوزيـــر  ووّجـــــه 
العملية،  أشــرف على  الــذي  الطبي 
لبنان  “ريـــادة  على  التأكيد  وجــّدد 
ــصــحــي رغــــم كل  فـــي الـــقـــطـــاع ال

المصاعب والتحديات”.

وحث حاصباني المواطنين على  «
التبرع باألعضاء، مؤكًدا أن “بوسع 

هذه الخطوة الطوعية أن تهب الحياة 
لكثيرين”.

 تعّرض 35 تلميًذا و8 معلمين للتسمم 
بغاز أول أكسيد الكربون، ليتم نقلهم 
مونتريال  مدينة  في  مستشفى  إلــى 

الكندية.
ســتــار”،  “تــورنــتــو  لصحيفة  ووفـــًقـــا 
اشتكى نحو 20 طالًبا من شعورهم 

بالغثيان والدوار في بداية األمر.
وعقب نقل جميع التالميذ إلى مبنى 
مجاور، زادت الشكاوى من التالميذ 

والمعلمين من نفس األعراض.
وأوضحت مصادر أن سبب التسمم 
قــد يــعــود إلــى تــســرب الــغــاز نتيجة 
ــظــام  ــبـــطـــة بــعــمــل ن ــاكـــل “مـــرتـ مـــشـ

التدفئة” في مبنى المدرسة.

وأشارت الصحيفة إلى استقرار  «

حالة المصابين، كما أعلنت 

قوات اإلطفاء في كندا، قيامها 

بفحص لمبنى المدرسة.

ابتكر مطعم في إمارة دبي الخليجية، 
زبائنه  إجبار  أجــل  من  جديدة  طريقة 
على إنهاء طعامهم قبل مغادرة المكان. 
منطقة  فــي  الــواقــع  المطعم  ويــفــرض 
الــبــرشــاء فــي دبـــي، غــرامــة قــدرهــا 15 
دوالًرا، على كل من لم ينته من طعامه، 
إذ يضيف المطعم الغرامة على فاتورة 
الزبون، وفقا لصحيفة “تايم آوت دبي” 

اإلماراتية.
وتطبق الغرامة في حال موافقة الزبون 
على االشتراك في “العرض الخاص” من 
والمشروبات  الطعام  بتوفير  المطعم، 

مجانا على مدار ساعتين فقط.

أكدت إدارة المطعم أن الغرامة  «
بمثابة طريقة عبقرية من أجل زيادة 

وعي الناس حول أهمية فضالت 
الطعام، وتشجعيهم على عدم 

التبذير واإلسراف، كما أنها تحث 
الزبائن في التفكير بشكل جاد حول 

ما يطلبونه.

 أول جراحـة 
نـاجـحة لـزراعـة 

رئــة

 تسمم 35 طالًبا 
و8 معلمين 
بمدرستهم

مطعم يغّرم 
زبائنه إذا لم ينهوا 

طعامهم
أعلنــت وزارة اآلثــار المصريــة، أمس الثالثاء، اكتشــاف مقبرتين أثريتيــن تعودان إلى 

العصر الروماني، في منطقة آثار بئر الشغالة بمدينة موط، جنوبي غربي البالد.

وتضم المقبرتان اللتان جرى اكتشافهما 
في واحة الداخلة، وهي إحدى واحات 
الصحراء الكبرى، رسوًما جنائزية زاهية 

األلوان.
األعلى  للمجلس  العام  األمين  وأوضــح 
أن  وزيــري،  لآلثار  في مصر، مصطفى 

المقبرة األولى تضم سلما من 20 درجة 
إلى جانب عالمة بالطوب.

من  طبقة  بقايا  األثرية  المقبرة  وتضم 
ــمــالط تـــؤدي إلـــى مــذبــح مــن الحجر  ال
الــجــيــري ومــدخــل رئــيــســي مــن الحجر 

الرملي.

اكتشاف مقبرتين رومانيتين في مصر

انتشر على وسائل التواصل االجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو يوّثق ظهور أربعة 
أسود في شارع سكاني مزدحم في إحدى المدن األفريقية. وأظهر مقطع الفيديو 
قيام 4 أسود بالتجول في وسط شارع سكاني مزدحم، وقد ساد الحدث لحظات 

ترقب مخيفة من قبل المواطنين الذين بقوا داخل سياراتهم. وتم تصوير المقطع 
في حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا، وعمل السائقون بمتابعة األسود خالل 

تحركهم لمراقبة ما سيفعلونه الحًقا.

نشرت ملكة األردن رانيا العبد هللا على االنستغرام صور جولتها في متحف األطفال، 
حيث شاركتهم فعالياتهم وتبادلت معهم األحاديث. 

ترجع هذه المقابر إلى العصر اليوناني وتتميز بطراز معماري فريد، إذ يتكون بعضها من ثالثة 
طوابق فيما يتألف البعض اآلخر من طابقين وتنتهي كل مقبرة بشكل هرمي.

إجراء أول تجربة للنمو البيولوجي على سطح القمر
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رسول السالم
وجــــــــــــــدنــــــــــــــاك مــــــلــــــحــــــمــــــة الــــــعــــــاشــــــقــــــيــــــن 

فــــــصــــــغــــــنــــــاك شــــــــــعــــــــــًرا بــــــقــــــلــــــب الــــــهــــــيــــــام 
فــــــــأنــــــــت الـــــــــــــــذي كــــــنــــــت فـــــــــي الـــــوالـــــهـــــيـــــن 

الـــــــــِذمـــــــــام الــــــــــتــــــــــراب وحــــــــفــــــــظ  لــــــــصــــــــون   
وأنــــــــــــــت الــــــــــــــذي صـــــــــــرت فــــــــي الــــعــــالــــمــــيــــن

ــالم  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــَب الــــــــقــــــــلــــــــوب رســـــــــــــــــــوَل الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ حـ
وُصــــــــــــنــــــــــــت تــــــــــــــراًثــــــــــــــا يــــــــــصــــــــــرُّ اأُلبـــــــــــــــــــاة

عـــــــلـــــــى حــــــفــــــظــــــه رغـــــــــــــم أنـــــــــــــف الـــــــلِّـــــــئـــــــام 
فـــــــــيـــــــــا أَبــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاُه حـــــــــفـــــــــظـــــــــَت الـــــــــــــذي

الــــــمــــــقــــــاْم  وجـــــــــــدنـــــــــــاُه حـــــــــــــــــرًزا عــــــظــــــيــــــَم 
وقــــــــــربــــــــــت رأًيــــــــــــــــــــا ســــــــــديــــــــــَد الــــــــحــــــــروف

ــام ــ ــســ ــ ــ ــِج ــ ــ ــى غـــــــيـــــــره فــــــــي األمــــــــــــــــور ال ــ ــ ــل ــ  عــ
ــن ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ صـــــــــبـــــــــوٌر عــــــلــــــى ِمــــــــــــْقــــــــــــَول الـ

مــــــــــــام  خــــــــبــــــــيــــــــٌر قــــــــمــــــــيــــــــٌن بــــــــــأخــــــــــذ الــــــــــــزِّ
ــه ــ ب أْزَرت  الـــــــــّصـــــــــقـــــــــَر  عـــــــــــــرف  فـــــــمـــــــن 

الـــــــَحـــــــمـــــــام رفـــــــــيـــــــــف  عــــــــــن  قـــــــــصـــــــــاِئـــــــــده   
فـــــــهـــــــل تـــــــســـــــتـــــــوي هـــــــــــاطـــــــــــالت الــــــغــــــمــــــام

كـــــــــالـــــــــُرهـــــــــام تــــــــنــــــــاجــــــــزهــــــــا  بــــــــــــأخــــــــــــرى   
وهــــــــــــل يـــــــــرتـــــــــوي قـــــــــاصـــــــــدو األكــــــرمــــــيــــــن

بـــــــــــــــــــــــــدْوٍح ضــــــــئــــــــيــــــــٍل قــــــلــــــيــــــل الــــــغــــــمــــــام 
عــــــظــــــيــــــًمــــــا رأيــــــــــتــــــــــك تـــــــــقـــــــــري الـــــــــوفـــــــــود

وتــــــــــــــــــــــــــأوي إلـــــــــــيـــــــــــك جـــــــمـــــــيـــــــع األنـــــــــــــــــام 
ــك الــــــتــــــائــــــبــــــون ــ ــ ــل ــ ــ ــي ــ ــ ألـــــــــــــم يــــــــــْســــــــــِر فــــــــــي ل

ويـــــــــبـــــــــلـــــــــغ عــــــــــــــفــــــــــــــُوك حــــــــــــــــــّد الـــــــــمـــــــــالم 
أمــــــــــــا نــــــــــازَعــــــــــْتــــــــــَك وحــــــــــــــــــوُش الــــــّســــــبــــــاع

فـــــــــصـــــــــّيـــــــــرَتـــــــــهـــــــــا ثــــــــــــلــــــــــــًة مــــــــــــــن نـــــــعـــــــام 
أمــــــــــــــــــا نـــــــــــازلـــــــــــتـــــــــــك لـــــــــــيـــــــــــوث الـــــــــوغـــــــــى

الــــــِحــــــمــــــام   فـــــجـــــّرعـــــتـــــهـــــا قـــــــبـــــــُل كــــــــــــــأَس 
األذى ُتـــــــمـــــــيـــــــط  عــــــظــــــيــــــًمــــــا  ســـــــــــــَمـــــــــــــْوَت 

ــــــــَثــــــــام بــــــــالــــــــلِّ يــــــــــغــــــــــُرُســــــــــه  وغـــــــــــــــيـــــــــــــــُرَك   
ألــــــَقــــــْمــــــَتــــــهــــــا قــــــــبــــــــُل  جــــــــــوقــــــــــٍة  فـــــــكـــــــم    

ــام ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ ــف  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ  فـــــــأْضـــــــَحـــــــت ســـــــــراًبـــــــــا كـ
هـــــــــــــــــــذا خـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة نــــــــــجــــــــــل الــــــــــــكــــــــــــرام

الـــــــــوئـــــــــام الــــــــقــــــــلــــــــوب ورمـــــــــــــــــز   طــــــبــــــيــــــب 
فــــــــيــــــــا قــــــــــــمــــــــــــًرا نـــــــــاظـــــــــرتـــــــــك الـــــــعـــــــيـــــــون

الـــــــظـــــــالم بـــــــــارتـــــــــحـــــــــال  أِنـــــــــــــــــــْر درَبـــــــــــنـــــــــــا   
ــن ــ ــ ــديـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ســــــــــــــــــالٌم عـــــــلـــــــى دوحــــــــــــــــــة الـ

 ســــــــــــــالٌم عــــــلــــــى مــــــقــــــصــــــدي فـــــــــي الــــــكــــــالم
فــــــــأنــــــــت الــــــــــــــــذي جـــــــئـــــــت فــــــــــي األولــــــــيــــــــن

حــــــبــــــيــــــَب الــــــــقــــــــلــــــــوِب رســــــــــــــــــوَل الــــــســــــالم 

                                                                شعــــر: غــــازي عبـــدالمحســـــن

 قصيدة مرفوعة إلى صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر
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