
العالقات البحرينية األردنية وطيدة

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 200 فلس

المنامة - بنا

جــرى اتصــال هاتفي أمس بين عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، وعاهــل المملكة األردنية 
الهاشــمية الشــقيقة أخيــه صاحــب الجاللــة الملــك عبــدهللا 

الثاني ابن الحسين.

االتصــال  خــال  تــم  وقــد 
العاقــات  بمتانــة  اإلشــادة 
التـــــاريخيــــــــة  األخــــــويــــــــــة 
الوطيدة التي تربط البلدين 
والشــــعبيـــــــــن الشــــقيقيـــــــــن 

هــذه  عمــق  علــى  والتأكيــد 
العاقات وسبل تعزيزها في 
تحقيقــا  األصعــدة؛  مختلــف 
لخيـــــر وصالـــــــح الشعبيـــــــن 

الشقيقين.

ــاب ــ ــود مــكــافــحــة اإلره ــه ــم ج ــة: دعـ ــي ــارج ــخ ــر ال ــ وزي

القضاء نهائيا على “داعش”

المنامة - وزارة الخارجية

شــارك وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن 
أحمــد بــن محمــد آل خليفة، فــي االجتماع 
الــوزاري للتحالــف الدولــي ضــد “داعــش”، 
الــذي عقد أمــس، بحضور رئيــس الواليات 

المتحدة األميركية دونالد ترامب. 
أن  الخارجيــة  وزيــر  أكــد  لــه،  كلمــة  وفــي 
جميــع  بدعــم  ملتزمــة  البحريــن  مملكــة 
الجهــود الهادفــة للقضــاء علــى التنظيمات 
اإلرهابيــة، مشــيًرا إلى أن المرحلــة المقبلة 
تتطلــب تكثيــف الجهــود ومضاعفة العمل؛ 
تنظيــم  علــى  النهائــي  القضــاء  أجــل  مــن 

“داعش”.

قال المستشــار اإلقليمي لمكتب االستثمار 
حجــم  إن  كوكســو  مصطفــى  التركــي 
بلــغ  تركيــا  فــي  البحرينيــة  االســتثمارات 
 ،2018 العــام  حتــى  دوالر  مليــارات   4
مبيًنــا أن الشــركات البحرينيــة فــي تركيــا 
وصــل عددهــا إلــى 63 شــركة حتــى العــام 
الماضي. وأضاف في تصريح للصحافيين 
تجــارة  غرفــة  اســتضافة  هامــش  علــى 
وصناعــة البحريــن وفــدا تجاريــا تركيــا أن 
االســتثمارات البحرينيــة في تركيــا أبرزها 
في القطاع المالي، الفًتا إلى أن هناك عددا 
من المؤسســات الماليــة البحرينية الكبيرة 
فــي تركيــا، عــاوة علــى االســتثمارات في 

قطاعي الصناعة والطاقة.
المحلــي  الناتــج  نمــو  معــدل  أن  وأوضــح 
التركــي خــال الـ 15 ســنة الماضيــة قد بلغ 

5.8 %، كمــا حقــق االقتصــاد التركــي ثالث 
أســرع اقتصاد نمو في مجموعة العشــرين 

خال العام 2018.

وزير الخارجية لدى حضوره االجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش”

لقاء “الغرفة” بالوفد التجاري التركي

المركز مزود بأحدث الوسائل للتدريب بالمحاكاة وتعليم الطب العسكري الميداني

 المقدمة العقارية 2018
رخــصــة  1123 أصــــدر  الـــعـــقـــاري”  “الــتــنــظــيــم 

عسكر - ألبا

ســجلت شــركة “ألبــا” إجمالــي أربــاح بقيمــة 
للعــام  الكاملــة  للســنة  دينــار  مليــون   85.9
 ،2017 دينــار  مليــون   134.6 مقابــل   2018
بانخفاض بنسبة 36 % على أساس سنوي، 
فيمــا بلــغ صافــي دخــل الشــركة مــا مقــداره 
59.8 مليون دينار، مســجًا انخفاًضا سنوًيا 
بنسبة 35 % مقارنة بما قيمته 92.5 مليون 

دينار خال 2017. 
الشــركة  وأربــاح  إيــرادات  نتائــج  وتأثــرت 
للربــع الرابــع مــن العــام 2018 بشــكل رئيــس 
بانخفــاض إيرادات المبيعات وارتفاع أســعار 
األلومينــا. أمــا بالنســبة للســنة الكاملــة لعــام 
2018، فقد تحســنت إيرادات وأرباح الشركة 

بفضل ارتفاع حجم المبيعات.

جلســته  فــي  الشــورى  مجلــس  يناقــش 
المقبلــة يــوم األحد مشــروع قانون بشــأن 
تعديــل المــادة )11( مــن القانــون رقم )58( 
لســنة 2006م بشــأن حمايــة المجتمــع من 

األعمال اإلرهابية.
اللجنــة  أوصــت  تقريرهــا  وفــي مضمــون 
التــي  التعديــات  علــى  الموافقــة  علــى 

األولــى  المــادة  صياغــة  بإعــادة  أجرتهــا 
لتكــون كاآلتــي: “يعاقــب بالســجن مــدة ال 
تزيــد علــى 5 ســنوات وبالغرامــة التــي ال 
تقــل عن ألفــي دينار وال تزيد على 5 آالف 
دينــار كل مــن قــام بأيــة وســيلة بالترويج 
ا  أو التمجيد ألعمال تشــكل نشــاًطا إرهابيًّ

معاقًبا عليه.

القانونيــة  الشــؤون  لجنــة  رئيســة  وقعــت 
الزايــد  دالل  الشــورى  بمجلــس  والتشــريعية 
اقتراحــا بتعديــل تشــريعي بقانــون جــوازات 
الســفر يعطــي للحاضنــة بموجب حكــم نهائي 
بــات حــق طلــب إصــدار جــواز للمحضــون أو 
هــذه  وقالــت:  األحــوال.  بحســب  تجديــده 
إشكالية يعاني منها عدد ممن يتمتعون بصفة 

الحاضــن عندمــا يتعســف أو يمتنــع صاحــب 
الحــق األصيــل بإصــداره للمحضــون وخاصــة 
متــى  المحضــون  يســتحقه  الســفر  جــواز  أن 
مــا توافــرت فيه شــروط القانون وفــق قانون 
التعديــل  الزايــد  وقدمــت  الســفر.  جــوازات 
لرئاســة مجلس الشورى بإضافة فقرة جديدة 

بالمادة 12 بقانون جوازات السفر.

للحاضنة حق طلب إصدار جواز لولدهاالسجن 5 سنوات لتمجيد اإلرهابأربـــــاح “ألبــــــا” 2018

 الرفاع - مجلس بلدي الجنوبية

نفى رئيس المجلس البلدي للمنطقة 
الجنوبيــة بــدر التميمي ما تم نشــره 
أخيــًرا فــي إحدى الصحــف المحلية 
المجالــس  رؤســاء  مطالبــات  عــن 
البلديــة بجــوازات خاصــة وعــاوة 

هاتف.
 وأكــد التميمــي أنــه لــم يكــن هنــاك 
رســمي  تنســيق  أو  اجتماعــات  أي 
لرؤســاء المجالــس البلديــة للمحرق 
وأمانــة  والشــمالية  والجنوبيــة 
بامتيــازات  للمطالبــة  العاصمــة 
حتــى  أو  ولألعضــاء  للرؤســاء 
أعضــاء  تقاعــد  إرجــاع  مناقشــة 
هــذا  إن  حيــث  البلديــة،  المجالــس 
الموضــوع طــرح ســابًقا فــي الفصل 
التشــريعي الرابــع مــن قبــل مجلــس 

النواب.

قــال رئيــس جهــاز المســاحة والتســجيل العقاري 
رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة التنظيــم العقــاري 
الشيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة، لدى افتتاحه 
معرض البحرين لاســتثمار العقاري 2019 أمس، 
إن الجهــاز أصــدر 25943 مقدمة تســجيل عقاري 
خــال 2018، بزيــادة مقدارهــا 21 % عــن 2017. 
وأشــار الى أن مؤسســة التنظيم العقاري أصدرت 

حوالي 1123 رخصة.

ال اجتماع لمزايا 
البلديين

ــة ــي والطاقـ ــي والصناعـ ــاع المالـ ــا بالقطـ ــركة أبرزهـ ٦٣ شـ

افتتاح مركز سمو ولي العهد للتدريب والبحوثاالستثمارات البحرينية بتركيا

 تحت رعاية ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
أناب سموه، رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد 

بن عبدهللا آل خليفة؛ الفتتاح مركز 
ســمو ولي العهد للتدريب والبحوث 
العســكري،  بالمستشــفى  الطبيــة 
وذلــك بحضور رئيــس هيئة األركان 
صقــر  بــن  ذيــاب  الركــن  الفريــق 

النعيمي.

 الشيخ سلمان بن عبدالله لدى افتتاحه معرض البحرين لالستثمار العقاري 2019 

الجولــــة الخامســـة للتحــدي“السرد للقصة القصيرة”قمع إيران للصحافيين4.7 مليون دينار لـ “صحتي”6 سنوات دون تأمين
قّدمت عدد من الموظفات  «

في نادي سلوة لذوي اإلعاقة 
شكواهن في االتحاد العام 

لنقابات عمال البحرين بشأن 
إنهن يعملن منذ 6 سنوات بأجر 

ثابت من دون تسجيلهن في 
نظام التأمين االجتماعي.

تم مؤخرا فتح مناقصة  «
للمجلس األعلى للصحة لتعيين 
استشاري إلدارة مكتب المشاريع؛ 

تمهيًدا لتطبيق برنامج الضمان 
الصحي الوطني )صحتي(، تقدم 
إليها 3 عطاءات، أقلها بنحو 4.7 

مليون دينار.

كشفت وثائق سربت إلى  «
منظمة “مراسلون بال حدود” 

أن الحكومة اإليرانية اعتقلت أو 
سجنت أو أعدمت 860 صحافيا 

على األقل خالل 30 عاما بين 
ثورة الخميني عام 1979 وحتى 

العام 2009.

أعلن “مهرجان بيت السرد  «
للقصة القصيرة” الذي تنظمه 

جمعية الثقافة والفنون بالدمام 
عن الموعد الجديد لدورته الثانية، 

إذ سينطلق يوم اإلثنين 25 
ويستمر إلى األربعاء 27 فبراير 

.2019

تنطلق اليوم الجمعة الجولة  «
الخامسة من بطولة الكارتنج 
المحلية المتمثلة في بطولة 

الروتاكس ماكس موجو 
للكارتنج وبطولة البحرين 

سودي سبرنت للكارتنج وذلك على مضمار 
حلبة البحرين الدولية للكارتنج.
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إنجازات البحرين في مجال الطفولة يقف خلفها سمو األمير خليفة بن سلمان

التقدير األممي بفضل دعم سمو رئيس الوزراء

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي االميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة برقية 
تهنئــة مــن وزيــرة الصحــة فائقة الصالح وذلك بمناســبة إشــادة االمم المتحــدة بالجهود 

واإلنجازات التي حققتها الحكومة في مجال الطفولة ، وفيما يلي نص البرقية:

صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة الموقــر رئيس مجلس 

الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ســموكم  مقــام  إلــى  نرفــع  أن  يســرنا 
الكريم أســمى آيات التهانــي والتبريكات 
بمناســبة إشــادة األمم المتحــدة بالجهود 
واإلنجــازات التي حققتها حكومة مملكة 
البحريــن فــي مجــال الطفولة، ويســعدنا 
بهذه المناســبة الغالية أن نشارك سموكم 
هــذا  بحصــد  واالعتــزاز  الفخــر  مشــاعر 
فــي  يجســد  والــذي  األممــي،  التقديــر 
الحقيقــة دعمكــم غيــر المحــدود لجميــع 

الجهود المبذولة في هذا المجال.

بــأن  لســموكم  نؤكــد  ان  لنــا  ويطيــب 
إنجــازات المملكــة بمجــال حقــوق الطفل 
ورعايته ما كانت لتتحقق لوال توجيهات 
ســموكم الســديدة ومتابعتكــم الحثيثــة، 
والتــي كان لهــا الــدور البــارز اليــوم فــي 
يقــدم  مــا  كل  جــودة  وتحســين  تعزيــز 
للطفــل البحرينــي خاصــة فــي مجــاالت 
إضافــة  وغيرهــا،  والتعليــم  الصحــة 
إلــى التــزام الحكومــة الموقــرة بتطبيــق 
مختلف االتفاقيات والمعاهدات المحلية 
والدوليــة، الكفيلــة بحفظ هــذه الحقوق، 
كااللتزام بتطبيق االستراتيجية الوطنية 
للطفولــة وااللتزام بتنفيذ اتفاقية حقوق 
التــي  االتفاقيــات  مــن  وغيرهــا  الطفــل 

ســاهمت في تبوؤ مملكة البحرين مكانة 
بــارزة بيــن دول العالــم، وذلــك ايمانــا من 
ســموكم بالــدور الــذي يمكــن أن يقــوم به 

الطفل مســتقبال باعتباره اللبنة والركيزة 
األساسية التي بها يبنى الوطن ويتطور.

سيدي صاحب السمو
ونعاهدكــم  لســموكم  تهنئتنــا  نجــدد 
باالســتمرار فــي مســيرة البــذل والعطــاء 
اإلنجــازات  مــن  المزيــد  وتحقيــق 
والمكاســب بمجــال الطفولــة وفــي ســائر 
المجــاالت والســعي الصــادق مــن  اجــل 
فــي  الغاليــة  مملكتنــا  بصــورة  االرتقــاء 

المحافل اإلقليمية والدولية.
ختامــا نســال المولــى عــز وجــل أن يمــد 
ســموكم بموفــور الصحــة والعافيــة وان 
يحفظكم ويســدد خطاكــم ويوفقكم الى 

كل ما يحبه ويرضاه 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

فائقة بنت سعيد الصالح
وزيرة الصحة
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - وزارة الداخلية

الرفاع - قوة دفاع البحرين

اســتقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
ســفير  العــام  الــوزارة  بديــوان  بمكتبــه 
هيديكــي  البحريــن  مملكــة  لــدى  اليابــان 
ايتو. وأشــاد الوزير خالل اللقاء بمستوى 
تطــور العالقــات البحرينيــة اليابانيــة وما 

فــي  بينهمــا  المشــترك  التعــاون  يشــهده 
مختلف المجاالت، مؤكًدا االهتمام الدائم 
بتعزيــز آفاق التعاون بمــا يخدم المصالح 
وجــرى  والشــعبين.  للبلديــن  المشــتركة 
بحــث موضوعــات االهتمــام المتبادل في 

مجال التعاون العدلي.

المعلومــات  تكنولوجيــا  إدارة  عقــدت 
وزارة  بديــوان  اإللكترونــي  واإلبــداع 
الداخليــة، ورشــة عمــل توعوية عن أمن 
وحمايــة المعلومــات والوثائــق بحضــور 
عدد من منســوبي اإلدارة العامة لديوان 

وزارة الداخلية واإلدارات التابعة لها.
وتأتــي هــده الورشــة ضمــن سلســلة من 

تنظمهــا  التــي  التوعويــة  العمــل  ورش 
اإلدارة، في إطار العمل على تعزيز مبدأ 
اســتخدام  بضوابــط  والتقيــد  االلتــزام 
أجهــزة الحاســب اآللــي والحفــاظ علــى 
أمــن وخصوصيــة المعلومــات والوثائــق 
التــي يتم تبادلها عبــر األنظمة والبرامج 

اإللكترونية.

تعزيز التعاون العدلي مع اليابان

ورشة عن أمن وحماية المعلومات

تفّقد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة إحدى وحدات قوة دفاع 
البحرين، ولدى وصول معاليه إلى معسكر تلك الوحدة كان في استقبال قائد الوحدة وعدد من كبار الضباط.

بعــد ذلــك، قــام القائد العــام لقوة دفــاع البحرين بجولة 
تفقديــة وقــف فيهــا علــى الجاهزيــة القتاليــة وشــاهد 

استعدادات الوحدة وتجهيزاتها.
واستمع إلى إيجاز عن المهام والواجبات الموكلة لهذه 
الوحــدة، مثمًنــا دورهــم الوطنــي المقدس علــى الثغور 
مــع إخوانهــم في مختلف أســلحة ووحــدات قوة دفاع 

البحرين.
وأشــاد بما يتمتع به رجال قوة دفاع البحرين البواســل 
من القوة والبسالة والعزيمة في الذود عن ثرى الوطن، 
داعًيــا هللا تعالــى أن يمدهم بعونــه وتوفيقه في تنفيذ 
المهــام والواجبــات الوطنيــة الموكلــة إليهــم فــي داخل 
البــالد وخارجهــا، وأن يديم على مملكــة البحرين نعمة 
األمــن  واالســتقرار فــي ظــل قيــادة عاهــل البــالد القائد 

األعلــى صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة.

 وأشــاد القائــد العــام باإلنجــازات التــي تحققها أســلحة 
العســكري  المســتويين  علــى  الدفــاع  قــوة  ووحــدات 
واإلداري، ومــا تشــهده مــن نقالت نوعيــة مميزة خالل 
مســيرتها المظفــرة منــذ تأسيســها فــي ســنة 1968 م 

وحتى يومنا هذا.
وأكــد أن قــوة الدفاع وهي تحتفي هذه األيام بالذكرى 
الحاديــة والخمســين علــى تأسيســها ماضية بــكل عزم 
فــي العطــاء والفــداء والعمــل علــى خططها العســكرية 
إلعداد القوة الوطنية المنشودة اإلعداد األمثل لمواكبة 
التطــورات والقفــزات الهائلــة فــي مختلــف المجــاالت 
العســكرية وذلــك عن طريــق دعم وتزويد قــوة الدفاع 

بأحــدث األنظمة المقاتلة وتأهيل كوادرها الوطنية من 
ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد علــى متطلبــات التقنيــة 

المعاصرة.

وأعــرب القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن عن ســروره 
وتقديــره لمــا يبذله رجال قوة دفــاع البحرين من عمل 
دؤوب ومخلــص ألداء واجبهــم المقــدس علــى الوجــه 

األمثل مما يجّســد ويؤكد الرغبة الصادقة لنيل شــرف 
التاريخيــة  عــن مكتســباتها  والدفــاع  المملكــة  خدمــة 

ومنجزاتها الحضارية.

ــد الــــــعــــــام يـــتـــفـــقـــد إحــــــــــدى وحــــــــــــدات قــــــــوة الـــــدفـــــاع ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ

رجالنا يمتلكون البسالة في الذود عن الوطن

ــاد صــاحــب  ــ ــب ــ بـــعـــث عـــاهـــل ال
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
إلــى  تهنئة  بــرقــيــة  خــلــيــفــة،  آل 
جرينادا  لجزر  العامة  الحاكمة 
ســيــســيــل الغــــــرونــــــاد، وذلــــك 
بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــــرى اســـتـــقـــال 
ــتــه فيها  ــرب جــال ــ أعـ بـــادهـــا، 
لها  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن 
بموفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.
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حرصــت ســمو الشــيخة شــيمة بنت ناصــر بن حمد آل خليفــة على إطاق ســلحفاة نادرة 
وجدت على شواطئ البحرين، حيث تمت العناية بها وتأهيلها ومن ثم إعادتها إلى البحر 

مرة ثانية لتعود إلى بيئتها.

وتعتبر الســلحفاة التي تم إطالقها بمتابعة 
واهتمــام ســمو الشــيخة شــيمة بنــت ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة من نــوع “لوجــو هيد”، 
ويقــدر عمرهــا بيــن 60 إلــى 80 عاما، وهي 
مــن أنــدر الســالحف والمهــددة باالنقراض، 
والتي يعتقد أن موطنها األصلي هو مملكة 
البحرين خصوصا وأن الدراسات تشير إلى 
أن الســالحف عــادة مــا تعــود إلــى موطنهــا 

األصلي حتى إذا غادرته لفترات طويلة.
جانــب  مــن  بالســلحفاة  العنايــة  وبعــد 
المســؤولين عــن الحيــاة البيئيــة والبحريــة 
تامــة  بصــورة  ومعالجتهــا  المملكــة  فــي 
تقــرر إعــادة الســلحفاة إلــى البحــر؛ لتعيش 
مــرة أخرى فــي بيئتهــا ولتعود إلــى حياتها 

الطبيعية.

وبهــذه المناســبة، أشــارت الشــيخة شــيمة 
إلــى  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  بنــت 
اهتمامهــا الكبيــر بالحيــاة البيئــة خصوصــا 
باســم  ارتبطــت  والتــي  البحريــة،  بالحيــاة 
مهتمــة  “أنــا  وقالــت:  وتاريخيــا،  البحريــن 
كثيــرا بالحيــاة البحريــة وتعلمــت ذلــك من 
خــالل والــدي ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 
لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  خليفــة  آل 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة 
األولمبيــة البحرينية، والذي دائما ما يحثنا 
علــى االهتمــام بالبيئــة والحيــاة التي تعنى 
بهــا، وقد جســدت ذلك من خــالل اهتمامي 
الواضح بالســلحفاة التي تعتبر من األنواع 

النادرة على المستوى العالمي”.

وبينــت الشــيخة شــيمة بنت ناصــر بن حمد 
“لقــد أعدنــا الســلحفاة إلى موطنهــا األصلي 
بعــد أن قــام المســؤولون عــن الحيــاة البيئة 
مــن  لنــا  والبــد  بهــا،  واالهتمــام  بمعالجتهــا 
إعادتهــا إلى البحر لتعيش حياتها الطبيعية 
ولتعــود إلى موطنها األساســي التي تعيش 

فيه”.
وأعربت الشــيخة شيمة بنت ناصر بن حمد 
عــن تقديرهــا للجهــات التــي حرصــت علــى 

االهتمام بالسلحفاة وإعادة تأهليها ومن ثم 
عودتها إلى البحر.

إدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  ناحيتــه،  مــن 
جمعيــة البحريــن للرفــق بالحيــوان محمود 
فــرج الشــكر إلــى رئيــس الحــرس الوطنــي 
الفريــق أول ركــن ســمو الشــيخ محمــد بــن 
عيســى بن ســلمان آل خليفة، وسمو الشيخ 

الرعايــة  علــى  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
والمســاهمة  البحريــة  بالحيــاة  واالهتمــام 
فــي عــالج هــذا النوع النــادر من الســالحف 
ممــا يؤكد الحرص على حياة هذه الكائنات 
خصوصــا البحريــة منهــا في البحريــن التي 
هيئــت البيئــة الســليمة لنشــر ثقافــة الرفــق 

بالحيوانات بالشكل الصحيح.

الســحلفاة جــاء  بإنقــاذ  االهتمــام  أن  وأكــد 
مــن أجــل انقــاذ الســالحف النــادرة؛ بهــدف 
المحافظة عليها وتقديم الخدمات من أجل 
اســتمرارية الحيــاه الطبيعيــة فــي المواقــع 
البحرية لمملكة البحرين، مؤكدا في الوقت 
ذاتــه تقدير الجمعية لكافــة الخطوات التي 

اتخذت في هذا الشأن من كافة الجهات.

شيمة بنت ناصر تعيد سلحفاة نادرة من نوع “لوجو هيد” إلى البحر
من األنواع 

المهددة باالنقراض 
ويعتقد أن موطنها 

األصلي البحرين

سمو ولي العهد في مقدمة موّدعي األمير الحسين
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  كان 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفة في مقدمة موّدعي 
ولــي عهــد المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
الثانــي،  عبــدهللا  بــن  الحســين  األميــر 
أمــس بعــد زيــارة رســمية إلــى مملكــة 
البــالد  عاهــل  خاللهــا  التقــى  البحريــن 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
القائــد  نائــب  العهــد  وولــي  خليفــة  آل 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
كما كان في الوداع في قاعدة الصخير 
الجوية ســمو الشــيخ عيسى بن سلمان 
الشــيخ  وســمو  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
محمــد بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفة، 
وأصحــاب الســمو والمعالــي وعــدد من 

كبار المسؤولين بالمملكة.
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سمو محافظ الجنوبية يفتتح “القرية اليابانية”
ــان الـــمـــنـــاســـبـــات الـــدولـــيـــة ــضـ ــتـ ــي احـ ــ ــة ســـبـــاقـــة ف ــظ ــاف ــح ــم ال

افتتــح محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علي بــن خليفة آل خليفة مســاء أمــس فعاليات معــرض “القريــة اليابانية”، أول 
اكســبو يابانــي فــي حلبــة البحرين الدوليــة، وذلك بالتعاون بيــن المحافظة، وجمعية الصداقــة البحرينية اليابانيــة، وحلبة البحرين 
الدولية، وبدعم من “تمكين”، وبحضور كبار المســؤولين. وتســتمر الفعالية على مدى 3 أيام بمشــاركة اكثر من 28 جهة مختلفة من 
داخل وخارج المملكة، حيث تعتبر فعالية “القرية اليابانية” هي األولى من نوعها بمملكة البحرين، فهي تعكس مدى التبادل الثقافي 

واالستفادة منها خالل العروض الثقافية والفنية والفعاليات المصاحبة.

وقــال محافــظ الجنوبية ســمو الشــيخ 
خليفــة بن علي آل خليفة، في تصريح 
“بنــا”،  البحريــن  أنبــاء  لوكالــة  خــاص 
إن تواجدنــا بالقريــة اليابانيــة يعكــس 
بيــن  العالقــات  تعزيــز  علــى  حرصنــا 
هــذا  أن  مؤكــدا  واليابــان،  البحريــن 
االحتفــال يعطــي لألســر ولألطفال في 
البحريــن فرصــة لالســتمتاع باألجــواء 

اليابانية.
القريــة  هــذه  أن  ســموه  وأضــاف 
التجاريــة  للمشــاركات  تشــجيعا  تأتــي 
المهنيــة  مهاراتهــم  بتنميــة  البحرينيــة 
والحرفيــة، مشــيرا إلــى أن المحافظــة 
احتضــان  فــي  ســباقة  الجنوبيــة 
المناســبات الدوليــة التي تعــزز وتروج 
اسم المحافظة على المستوى العالمي.

باحتضــان  ســعادته  عــن  وأعــرب 
المناســبة  هــذه  الجنوبيــة  محافظــة 

وذلــك بالتنســيق مــع جمعيــة الصداقة 
البحرينية اليابانية، باالضافة إلى دعم 
“تمكيــن” فــي العديــد مــن المؤسســات 

التي شاركت في القرية اليابانية.
وأكد ســموه عمق العالقــة الثنائية بين 
الصديقــة،  واليابــان  البحريــن  مملكــة 
مشــيرا إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى 
تبــادل الخبــرات والثقافــات باالضافــة 

إلى االستفادة من االفكار اليابانية.
العمــل  وزارة  وكيــل  قــدم  وبــدوره، 
والتنميــة االجتماعية صباح الدوســري 
الشــكر والتقدير إلى محافظ الجنوبية 
آل  علــي  بــن  خليفــة  الشــيخ  ســمو 
خليفــة على دعمه المتواصل لمشــاريع 
وخصوصــا  الجنوبيــة  المحافظــة 
والتنمويــة  الســياحية  المشــاريع 
والتراثيــة، مؤكــدا أن “القرية اليابانية” 
هــي جزء مــن الفعاليــات التــي قدمتها 

المحافظــة الجنوبيــة والتــي تحتاجهــا 
مملكــة البحريــن وليس فقــط المنطقة 

الجنوبية.
الجنوبيــة  المحافظــة  أن  وأضــاف 
اليابانيــة  البيئــة  بتصويــر  تفوقــت 
بزيــارة  يقــوم  شــخص  أي  أن  بحيــث 
القرية يشعر بأنه في اليابان من حيث 
تصميمهــا والمبانــي الموجود باالضافة 
إلى الزي والموســيقى اليابانية، مشيرا 
إلــى أن البرامــج والفعاليات في القرية 

تحفز الســياحة الداخلية باالضافة إلى 
اكتســاب خبــرات وثقافة بلــد اخر وهو 
اليابانيــة  القريــة  اليابــان، موضحــا أن 
أفــراد األســرة وهنــاك  مالئمــة لجميــع 
واقســام  وثقافيــة  ترفيهيــه  اركان 

للطعام والمشتريات.
البرامــج  مديــرة  قالــت  جهتهــا،  ومــن 
فــي  المجتمــع  وشــؤون  االجتماعيــة 
الغتــم:  فاطمــة  الجنوبيــة  المحافظــة 
نحتفل بافتتاح القرية اليابانية برعاية 
ســمو الشــيخ خليفة بن علي آل خليفة 
محافــظ الجنوبيــة والرئيــس الفخــري 
لجمعيــة الصداقــة البحرينيــة اليابانية 
ونهــدف مــن خاللها إلــى إبــراز الجانب 
الثقافي الــذي تتحلى بها اليابان فضال 

عن الجانب التقني والفني.

وأشارت إلى أن معرض “القرية اليابانية” يضم مجموعة متنوعة من الفعاليات  «
واألنشطة الترفيهية العائلية المالئمة لجميع األعمار والدخول مجاني من الساعة 
الرابعة إلى التاسعة مساء، باإلضافة إلى توفير مساحة األلعاب اإللكترونية بحلتها 

اليابانية، والسوق الخارجي، إلى جانب العروض الفنية الشيقة في الساحة الخارجية 
بحلبة البحرين الدولية. واضافت ان القرية تمتاز بأجوائها الثقافية المميزة التي 
تعكس الطابع الياباني التقليدي بما يالئم الثقافة البحرينية األصيلة، مؤكدة أن 

المحافظة الجنوبية تهدف دائما في جميع فعالياتها ومحافلها إلى دعم وتشجيع 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة للمحافظة.

سمو الشيخ خليفة بن علي لدى افتتاحه فعاليات معرض “القرية اليابانية”

المنامة - بنا

انطالق تصفيات جائزة البحرين للقرآن
جاللة الملك يرعى الحدث الكبير بمشاركة 3370 متسابًقا

تنطلق يوم غد السبت التصفيات األولية لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم في دورتها الرابعة والعشرين والتي تحظى برعاية 
ملكيــة ســامية مــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، وبتنظيم من وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية 

واألوقاف والمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، والتي تستمر حتى التاسع عشر من فبراير الجاري.

صــرح بذلــك وكيــل الــوزارة للشــؤون 
والشــؤون  العــدل  بــوزارة  اإلســالمية 
اإلســالمية واألوقــاف فريــد المفتــاح. 
وأضــاف “إن الرعاية الملكية الســامية 
لهــذه الجائــزة علــى مــدى 24 عاًما، ما 
هــي إال دليــل اهتمــام وحــرص عاهــل 
البــالد علــى خدمــة كتــاب هللا تعالــى 
بيــن مختلــف  تعاليمــه وقيمــه  ونشــر 
فئات المجتمع والعناية بحفاظ القرآن 

الكريم وحملته وطباعة المصحف”.

الــدور  الســياق  ذات  فــي  واســتذكر 
تعالــى  هللا  بــإذن  لــه  للمغفــور  الرائــد 
آل  خالــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  ســمو 
خليفة باعتباره المؤسس األول لها، إذ 
ارتقــت وتطــورت هذه الجائــزة تحت 
الســديدة،  ورؤيتــه  وإشــرافه  مظلتــه 
رئيــس  ذلــك  فــي  المســيرة  ويواصــل 
المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية 
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد 
والشــؤون  العــدل  ووزيــر  خليفــة  آل 

اإلســالمية واألوقاف الشــيخ خالد بن 
علــي آل خليفــة. وأشــار المفتــاح إلــى 
أن الجائــزة شــهدت تطــوًرا ملحوًظــا، 
مــن حيث تحولهــا لمظلة كبيــرة تضم 
كل  تضــم  مســابقات،  ســت  تحتهــا 
للذكــور  الفــروع  مــن  عــدًدا  مســابقة 
المســابقة  أن  إلــى  الفًتــا  واإلنــاث، 
ســجلت فــي هــذه الــدورة أعلى نســبة 
مشــاركة منــذ انطالقتهــا األولــى عــام 
1996 ممــا يــدل علــى اإلقبــال الكبيــر 

على المشاركة فيها، حيث بلغ إجمالي 
متســابًقا   )3370( المشــاركين  عــدد 
ومتســابقة، بواقــع 1886 متســابًقا من 
الذكــور و1484 متســابقة مــن اإلنــاث، 
 670 األوليــة  للتصفيــات  وتأهــل 

متسابًقا ومتسابقة.

فريد المفتاح

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - وزارة الداخلية

الفريــق  الداخليــة  وزيــر  اســتقبل 
أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا 
القــوات  قائــد  أمــس  خليفــة  آل 
المركزيــة  بالقيــادة  البحريــة 
األســطول  وقائــد  األميركيــة، 
الخامــس الفريــق بحــري جيمــس 
ســفير  بحضــور  وذلــك  مالــوي، 
الواليــات المتحدة األميركية لدى 
مملكة البحرين جســتن ســيبريل، 
ورئيــس األمن العــام اللواء طارق 

الحسن.
وقد رحــب الوزيــر بالفريق بحري 
التوفيــق  لــه  متمنيــا  مالــوي، 

والنجاح في مهام عمله الجديدة، 
البلديــن  مصلحــة  يدعــم  بمــا 

الصديقين.
اســتعراض  اللقــاء  خــالل  وتــم 
بيــن  القائمــة  الثنائيــة  العالقــات 
وبحــث  الصديقيــن  البلديــن 
والتنســيق  التعــاون  مجــاالت 
مــن  عــدد  إلــى  إضافــة  األمنــي، 
االهتمــام  ذات  الموضوعــات 

المشترك.
حضــر اللقاء قائد خفر الســواحل، 
العــام  األمــن  رئيــس  ومســاعد 

لشؤون العمليات والتدريب.

تنسيق أمني مع األسطول الخامس

المنامة - وزارة الخارجية

التقــى وزيــر اإلعــالم فــي المملكة 
العربية الســعودية تركي الشبانة، 
سفير مملكة البحرين في الرياض 
آل  عبــدهللا  بــن  حمــود  الشــيخ 
خليفة. وخالل اللقاء، رحب وزير 
اإلعــالم الســعودي بالشــيخ حمود 
بــن عبــدهللا آل خليفــة، معرًبا عن 
اعتزاز المملكة العربية الســعودية 
بالعالقات األخوية الراسخة التي 
تجمع بينها وبين مملكة البحرين، 

وما تستند إليه من أواصر األخوة 
ووشائج القربى.

مــن جانبــه، أعــرب الشــيخ حمــود 
بــن عبــدهللا عــن حــرص البحريــن 
الثنائــي  العمــل  مواصلــة  علــى 
المشــترك مع الســعودية الشــقيقة 
في مختلف المجاالت وعلى كافة 
بالخيــر  يعــود  بمــا  المســتويات، 
والشــعبين  البلديــن  علــى  والنفــع 

الشقيقين.

الشبانة يستقبل سفيرنا في الرياض

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ماجــد  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  زار 
النعيمــي مدرســة الشــروق الثانويــة 
عضــوات  التقــى  حيــث  للبنــات، 
والتعليميــة،  اإلداريــة  الهيئتيــن 
واطلع على المشــاريع التربوية التي 
تنفذها المدرسة، ومن بينها مشروع 
)الحقيبــة الرقمية( التــي تضم عدًدا 
من اإلصدارات اإللكترونية المتعلقة 
بتحدي القراءة، وتســتخدم لتفعيل 
حصــص االحتيــاط ومركــز مصــادر 
التعلم بالمدرسة، لتشجيع الطالبات 
رمــز  باســتخدام  القــراءة  علــى 

التصفح السريع، وإثراء معلوماتهن 
فــي العديد مــن المجــاالت، مما كان 
لــه المردود الطيب والنتائج المثمرة 

عليهن. 
التجربــة  بهــذه  الوزيــر  أشــاد  وقــد 
التــي تأتي تفعيــالً للتمكيــن الرقمي 
فــي المناهــج واألنشــطة الدراســية، 
وذلــك في إطــار الجهود التي تبذلها 
الــوزارة لتشــجيع المعلميــن والطلبة 
التعليمــي  المحتــوى  إنتــاج  علــى 
دوام  للجميــع  ــا  متمنيًّ الرقمــي، 

التوفيق والنجاح.

النعيمي يتفقد “الحقيبة الرقمية”

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطني الشــيخ ســلمان بــن خليفة آل خليفــة أن مملكة البحرين تعمــل وفق برامج وإســتراتيجيات وطنية 
محكمة؛ لمواصلة تعزيز المقومات المالية واالقتصادية بما يصب في تطوير مسارات التنمية الشاملة ويعود مردودها على المواطن.

فــي  الوزيــر  اســتقبال  لــدى  ذلــك  جــاء 
مكتبــه صباح أمس ميرزا حســن المدير 
العربيــة  المجموعــة  ممثــل  التنفيــذي 
والمالديف فــي مجموعة البنك الدولي، 
وعميــد مجلــس المديريــن التنفيذييــن 
لمجموعــة البنــك الدولي، ضمــن برنامج 
الزيــارة الســنوية التــي يقــوم بهــا لــدول 
مجلــس التعاون الخليجــي، وعصام أبو 
ســليمان المدير اإلقليمــي لدول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بالبنــك 

الدولي.
آل  خليفــة  بــن  ســلمان  الشــيخ  وأشــاد 
خليفة بالجهود التي تقوم بها مجموعة 
الدراســات  خــالل  مــن  الدولــي  البنــك 

والتقارير الدورية التي يتم إصدارها.
مــن  عــدٍد  بحــث  المقابلــة  خــالل  وتــم 
أوجــه  بمجــاالت  المتعلقــة  المواضيــع 
البحريــن  مملكــة  بيــن  القائــم  التعــاون 
والبنك الدولي وسبل تطويرها وتسليط 

المقبلــة  االجتماعــات  علــى  الضــوء 
للجنــة التنميــة بالبنــك الدولــي المزمــع 
انعقادهــا خالل شــهر أبريل 2019، التي 
تشــارك فيهــا مملكة البحريــن ممثلة عن 

المجموعة العربية والمالديف.

وزيــر المالية يبحث التعاون مــع مجموعة البنك الدولي

تعزيز التنمية لصالح المواطن

المنامة - وزارة األشغال

استقبل وزير األشغال وشئون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي عصــام بــن خلــف 
الدائــرة  ممثــل  األشــغال  فــي  بمكتبــة 
الثانيــة في المحافظــة الجنوبية النائب 

عيسى القاضي.
بأهميــة  الوزيــر  نــّوه  اللقــاء،  وخــالل 

الســلطتين  بيــن  المســتمر  التعــاون 
التشــريعية والتنفيذية من أجل الصالح 
العــام. وتــم خــالل المقابلــة بحــث عــدد 
باحتياجــات  المتعلقــة  المواضيــع  مــن 
الســوق  تطويــر  منهــا  الثانيــة  الدائــرة 
الشعبي ووضع برنامج لتنشيط الحركة 

وّجــه  حيــث  الســوق،  فــي  التجاريــة 
الوزيــر إلــى التنســيق مع هيئــة البحرين 
الســوق  لوضــع  والمعــارض  للســياحة 
كإحدى الوجهات السياحية في المملكة 
والترويــج لذلــك، إضافــة إلــى وصيانــة 

الحدائق والمالعب والمماشي.

خلف: حريصون على تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء

تنشيط الحركة في السوق الشعبي
خلف يستقبل النائب عيسى القاضي
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تحــت رعايــة ولــي العهــد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفة، أناب ســموه، رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة؛ الفتتاح مركز ســمو 
ولــي العهــد للتدريــب والبحوث الطبية بالمستشــفى العســكري، وذلك بحضور رئيس هيئة األركان الفريــق الركن ذياب بن صقر 

النعيمي، وذلك صباح أمس بمناسبة احتفال قوة دفاع البحرين بالذكرى الحادية والخمسين على تأسيسها.

الخدمــات  قائــد  رفــع  المناســبة،  وبهــذه 
الطبية الملكية اللواء بروفيســور الشــيخ 
خالــد بــن علــي آل خليفــة أســمى آيــات 
الملــك،  لجاللــة  والتبريــكات  التهانــي 
العهــد،  ولــي  الملكــي  الســمو  ولصاحــب 
ولصاحب الســمو رئيس الوزراء، وللقائد 
العــام لقوة الدفاع، مؤكدا أن هذا الصرح 
الــذي يعــد إنجــازا متطورا فــي الخدمات 
الطبية في مملكة البحرين لم يكن ليأتي 
لوال الدعم والعطاء المستمر الذي تقدمه 
القيــادة والحكومة في إنشــاء وتأســيس 
مراكــز طبيــة متخصصــة تدعــم التطــور 
الطبي والعالجي في البحرين بما يضمن 
لــكل  عاليــة  جــودة  ذات  خدمــة  تقديــم 

المواطنين والمقيمين.
وأعرب الشــيخ خالد بن علي عن افتخار 
باحتفالهــا  الملكيــة  الطبيــة  الخدمــات 
التطويــر  40 عامــا علــى مســيرة  بمــرور 
تنطلــق  والتــي  المتميــزة  والخدمــات 
مــن رغبتنــا المســتمرة فــي تطويــر ورفع 
مســتوى وكفــاءة خدماتنــا الطبيــة، وأن 
نكــون دائمــا مــن الســباقين فــي اعتمــاد 
ومواكبــة الوســائل المبتكــرة والجديــدة 
التي تشــكل تحديا لمضاهاتها من جانب 

اآلخرين.

مركز سمو ولي العهد 

وقــال الشــيخ خالــد بــن علي “لقــد ولدت 
رؤية مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الطبية منذ 12 عاما، وقد تجســدت هذه 
الرؤيــة فــي العــام 2019”، مؤكدا أن هذه 
الرؤيــة نابعــة مــن االعتقــاد الراســخ بــأن 
التدريــب هو حجر الزاوية لكل مؤسســة 
طبية تطمح بالتميز المستمر في المجال 

الطبي المتغير.
وأشــار إلــى أنه مركز ولــي العهد للبحوث 
الخدمــات  تكــون  أن  ســيجعل  الطبيــة 
مجــال  فــي  رائــدة  الملكيــة  الطبيــة 
التعليــم الطبــي عالميــا عن طريــق توفير 
التكنولوجيــا الحديثــة عالية الجودة في 

المحــاكاة؛  علــى  القائــم  الطبــي  التعليــم 
بهــدف رفــع مســتوى المعرفــة والمهارات 

للعاملين في مجاالت الرعاية الصحية.

تحقيق األهداف اإلستراتيجية 

وأوضح الشــيخ خالــد بن علي في كلمته 
القاهــا خــالل االفتتــاح، أن فتتــاح مركــز 
ولــي العهــد للبحــوث الطبيــة والتدريــب 
الخدمــات  قيــادة  التــزام  ليؤكــد  ياتــي 
منتســبيها  وجميــع  الملكيــة  الطبيــة 
اإلســتراتيجية  األهــداف  تحقيــق  علــى 
لتواكــب التطــورات الحديثــة والســريعة 
فــي المجــال الطبــي، وجعــل المستشــفى 
األكثــر  المستشــفيات  أحــد  العســكري 

تطورا في المنطقة.

قاعة محمد بن عبداهلل آل خليفة

ثــم أعلــن قائــد الخدمات الطبيــة الملكية 
تسمية القاعة الكبرى للمؤتمرات بالمركز 
بـــ “قاعــة محمــد بن عبــدهللا بــن خالد آل 
خليفــة”؛ عرفانــا لرئيــس المجلس األعلى 
للصحــة، رئيــس جمعية الســكري، ودوره 
تطويــر  أجــل  مــن  المتواصــل  وعطــاؤه 
الخدمــات الصحيــة ليــس فقط فــي قوة 
دفــاع البحريــن، بل على مســتوى الوطن 

والمنطقة، وتشجيعه للبحث العلمي.

المركز في سطور

يضــم مركــز ســمو ولــي العهــد للتدريــب 
والبحــوث الطبيــة، قســم التروما ســنتر 
وقســم للطــوارئ، كمــا يوجد بــه مختبر 
خــاص للحيوانــات بمواصفــات عالميــة 
معتمــدة، ويســتخدم إلجــراء األبحــاث 
وتدريــب الكــوادر، ويضــم المركــز أيضا 
قاعة للمحاضرات تتسع لـ 500 شخص، 
ومجهــزة بأحــدث الوســائل والتقنيــات 
أقســام  تخصيــص  تــم  كمــا  المطلوبــة، 
إداريــة للمركــز تضم عددا مــن المكاتب 
للموظفيــن، وتخصيــص غــرف خاصــة 
للعمليــات إحداها لكبار الســن، واألخرى 
بقســم  مجهــزة  لألطفــال  مخصصــة 
خاص للتخديــر، وكلتا الغرفتين مزودة 
بمنظومــة متكاملة للتصويــر والتوثيق؛ 
المتــدرب  لتقييــم  اســتخدامها  بغــرض 
وتعليمــه اإلجــراءات المتبعــة في غرفة 

العمليات. 
المركــز  مــن  تــم تخصيــص طابــق  كمــا 
للعمــل الميدانــي العســكري، ويتــم مــن 
دفــاع  قــوة  منســوبي  تدريــب  خاللــه 
الطبــي  العمــل  علــى  البحريــن وغيرهــا 

الميداني.

األبحاث والتعليم 

ومــن جانبه، أكد مدير المركز، استشــاري 
العقيــد  القصــوى  والعنايــة  التخديــر 
أن  عبــدهللا  عبدالغفــار  خالــد  طبيــب 
إنشــاء مركــز ســمو ولــي العهــد للتدريــب 
والبحوث الطبيــة يأتي تنفيذا للتطلعات 
والتوجيهات الملكية الســامية وتجسيدا 
الهتمامات سمو ولي العهد بكل ما يعنى 
فــي  المتخصــص  والتعليــم  باألبحــاث 
القائــد  مــن  المســتمر  والدعــم  البحريــن، 
العــام لقوة الدفاع المشــير الركن الشــيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة، وبجهود قائد 

الخدمات الطبية وجميع العاملين فيها.

تجسيد تطلعات   
 قائد الخدمات الطبية

مــن جهتــه، قــال رئيــس برنامــج التعليــم 
بالخدمــات  والتدريــب  المســتمر  الطبــي 
الطبيــة الملكيــة، رئيــس وحــدة الحــروق 
العســكري  بالمستشــفى  والعمليــات 
والترميــم  التجميــل  جراحــة  استشــاري 
المقــدم طبيــب نايــف عبدالرحمــن لــوري 
إن مركز سمو ولي العهد يجسد تطلعات 
كان  حيــث  الطبيــة،  الخدمــات  قائــد 

المشــروع مجــرد فكــرة منــذ 6 ســنوات، 
وبالفعــل تــم تبنــي هــذه الفكــرة مــن قبل 
قيــادة الخدمــات الطبيــة الملكيــة، وتــم 
الشــركات  مــع  واالتفــاق  تصاميــم  عمــل 
المنفــذة النطــالق أول مشــروع من نوعه 

للتدريب والتعليم الطبي المتخصص.

جولة وتكريم الجهات الداعمة

وقــام رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة، 
وقائــد الخدمــات الطبية، وعــدد من كبار 

علــى  بجولــة  والضيــوف  المســؤولين 
أقســام المركز المختلفة، حيث تم تقديم 
المســتخدمة  شــرح كامــل عــن األجهــزة 
وخطــة العمــل والتدريــب التــي ســيعمل 
عليهــا المركــز، كمركــز عالمــي متخصــص 

في هذا الجانب.
كمــا قام رئيس المجلــس األعلى للصحة، 
وقائــد الخدمات الطبيــة بتكريم الجهات 
الشــيخ  تكريــم  ثــم  للمشــروع،  الداعمــة 
محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة لحضــوره 

ومشاركته حفل افتتاح المركز.

افتتاح مركز سمو ولي العهد للبحوث الطبية بـ “العسكري”
الميدانــي الطــب  وتعليــم  بالمحــاكاة  للتدريــب  الوســائل  بأحــدث  مــزود 

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

الرفاع - قوة دفاع البحرين المنامة - مكتب وزير الكهرباء والماء

للثقافــة  البحريــن  هيئــة  رئيســة  اســتقبلت 
واآلثــار الشــيخة مــّي بنــت محمــد آل خليفــة 
واالتصــاالت  المواصــالت  وزارة  مــن  وفــًدا 
برئاســة وزيــر المواصــالت واالتصــاالت كمال 
بن أحمد، حيث تناول االجتماع آخر تطورات 
الثقافيــة  العمرانيــة  المشــاريع  مــن  عــدد 

المشتركة في مدينة المنامة.
وأكدت الشــيخة مي أهمية النســيج العمراني 
الذاكــرة  يحفــظ  والــذي  البحريــن  لمــدن 
الحضارية ويوّثق لمنجزات المملكة الثقافية. 

وأشــادت بالعمل المشــترك والتعاون البّناء مع 
وزارة المواصــالت واالتصــاالت والــذي يثمــر 
على الدوام مشــاريع توّثق للنهضة الحضارية 
البحرينيــة، قائلة إن افتتــاح دائرة البريد عام 
2015م كمتحــف توثيقــي لالتصــاالت وبداية 
الحركــة البريديــة فــي المنطقــة، مثــال علــى 

المنجزات المشتركة ما بين الجهتين.
وخــالل اللقــاء، تمــت مناقشــة مشــروع مبنى 
ــا علــى  بريــد المنامــة، حيــث يتــم العمــل حاليًّ

استعادة مالمحه األصلية.

أســلحة ووحــدات قوة دفــاع البحرين 
بمناســبة  وابتهاًجــا  فرًحــا  تصــدح 
احتفاالت الذكرى الحادية والخمســين 
البحريــن،  دفــاع  قــوة  تأســيس  علــى 
وشــملت تلــك االحتفاالت علــى العديد 

مــن الفعاليــات والبرامج احتفــاًء بهذه 
حيــث  الغاليــة،  الوطنيــة  المناســبة 
جــرى توزيــع األوســمة علــى عــدد مــن 
للمتميزيــن،  وتكريــم  المســتحقين، 

والمتقاعدين.

استقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحسين 
ميرزا بمكتبه رئيس مجلس إدارة االتحاد 
والتنميــة  التدريــب  لمنظمــات  الدولــي 
البشــرية إبراهيــم الدوســري الــذي اطلعــه 
وخططــه  الدولــي  االتحــاد  أهــداف  علــى 

المستقبلية التي يتم السعي لتنفيذها.
الوزيــر  الدوســري  أهــدى  اللقــاء  وخــالل 
منظمــات  التحــاد  الدولــي  الــدرع  ميــرزا 
تقديــرا  البشــرية؛  والتنميــة  التدريــب 
وعرفانــا له على دعمه المتميز ومســاندته 
التنميــة  فــي تطويــر مجــاالت  المســتمرة 
البشــرية فــي مملكة البحرين ومســاهماته 
الفاعلــة في إلقاء العديــد من المحاضرات 
فــي  المتخصصــة  العلميــة  والمشــاركات 
اإلدارة والتنميــة البشــرية وخصوصا تلك 
التــي حصــل عليهــا رســالة الدكتــوراة فــي 

إدارة المتغيرات.
المــاء  الكهربــاء  وزيــر  أشــاد  جانبــه،  مــن 
بــدور االتحــاد الدولــي لمنظمــات التدريب 

البشــري وبرامــج  فــي االهتمــام بالعنصــر 
العناصــر  وتدريــب  البشــرية  التنميــة 
المزيــد  إلــى تفعيــل  والكفــاءات، متطلعــا 
مــن التعــاون مع االتحاد مــن خالل برامج 
وخطط التدريب واالستفادة من القدرات 
والخبرات الدولية، كما أشاد الوزير بشكل 
فــي  الدوســري  إبراهيــم  بجهــود  خــاص 
فــي  الشــاملة  التنميــة  بمســيرة  النهــوض 
قطــاع الموارد البشــرية والتدريب لخدمة 
مملكة البحرين وتطوير كفاءاتها المحلية 

الوطنية.

إعادة إحياء مبنى بريد المنامة

قوة الدفاع تصدح فرًحا بالذكرى 51 ميرزا يتسلم درعا تقديريا

بدور المالكي من المستشفى العسكري
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يّتجه مجلس الشورى للتصويت على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للموافقة على المرسوم بقانون رقم )42( لسنة 
2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )19( لسنة 1976 في شأن األوسمة ينص على إنشاء وسام جديد باسم )وسام 
العمل الوطني( يضاف إلى أوســمة الدولة المقررة في المادة )1( من المرســوم بقانون رقم )19( لســنة 1976 في شــأن األوســمة، 

ويكون ترتيبه بعد )وسام القوة(، وذلك لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة )38( من الدستور.

ويهــدف المرســوم بقانون إلى اســتحداث نوع 
جديد من األوسمة، تحت مسمى )وسام العمل 
رة فــي  الوطنــي( ُيضــاف إلــى األوســمة المقــرَّ
المادة )1( من المرســوم بقانون رقم )19( لســنة 
1976 في شأن األوسمة، ويكون ترتيبه الثاني 
عشــر، وبعــد )وســام القــوة(، ُيمنــح للوطنييــن 
واألجانــب من المدنيين أو العســكريين، الذين 
موا خدمات وطنية نافعة لصالح الوطن أو  قدَّ
خدمات قومية بارزة في مجال من المجاالت، 

أو لمن يرى الملك مْنَحه هذا الوسام.
تضــاف  أن  علــى  القانــون  مرســوم  وينــص 
إلــى المرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 1976 
 )6( برقــم  جديــدة  مــادة  األوســمة  شــأن  فــي 

مكــررًا )4(، نصهــا اآلتــي: »يمنــح وســام العمــل 
الوطنــي للمواطنيــن واألجانــب مــن المدنييــن 
أو العســكريين الذيــن قدمــوا خدمــات وطنيــة 

نافعــة لصالــح الوطن أو خدمــات قومية بارزة 
فــي مجــال مــن المجــاالت، أو لمــن يــرى الملك 

منحه هذا الوسام«.

اســتقبلت النائــب كلثــم الحايكــي فــي مجلســها األســبوعي عــدد مــن أهالــي الدائــرة 
يتقدمهــم مجموعــة مــن النــواب وأعضــاء المجلــس البلــدي ونخبــة مــن شــخصيات 

المجتمع وممثلي عن الجمعيات في المحافظة الشمالية.

المجلــس  افتتــاح  أن  الحايكــي”  وأوضحــت 
األســبوعي فــي مكتبهــا هــو خطــوة ألجــل رد 
جزء من الجميل ألبناء الدائرة والوفاء بالعهد 

لهم.

اســتعرضت الحايكــي مرئياتهــا وأســبابها بمــا 
يخــص رفضهــا لبرنامــج عمــل الحكومــة وأهم 
والقانونيــة  واالجتماعيــة  المعيشــية  الملفــات 
والحقوقيــة التي ستســعى لطرحهــا بالمجلس 

مؤكــدة في الــرد على استفســارات المواطنين 
بــأن بابهــا مفتــوح للجميع وأنهــا وضعت خطة 
للزيــارات الميدانيــة فــي الدائرة بالتنســيق مع 
العضــو البلدي والجمعيات األهلية وقالت “كما 

عاهدتكم، سأكون صوتكم الحر بالمجلس”.
وأكــدت النائــب كلثم الحايكــي والعضو البلدي 
ســيد شــبر الوداعي لن يقبلوا ان تكون الدائرة 
األولــى دائــرة منســية مــن المشــاريع التنمويــة 
والخدمــات وســيطرقون كافــة أبواب الســلطة 

التنفيذية بما يكفله الدستور من حقوق.

جانب من جلسة مجلس الشورى السابقة

ــة بـــــــارزة ــ ــي ــ ــوم ــ ــدم خـــــدمـــــات ق ــ ــقـ ــ ــن يـ ــ ــم ــ ل

الحايكي تستقبل األهالي وبرلمانيين حاليين وسابقين بمجلسها

وسام العمل الوطني بعد “القوة”

“أولى الشمالية” منسية من الخدمات
جانب من الحضور بمجلس النائبة الحايكي

يناقش مجلس الشــورى في جلســته المقبلة يوم األحد مشــروع قانون بشــأن تعديل المادة )11( من القانون رقم )58( لســنة 
2006م بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية.

وفــي مضمــون تقريرهــا أوصــت اللجنــة 
علــى  المبــدأ  مــن حيــث  الموافقــة  علــى 
مشــروع القانون، والموافقــة على مواده 
بالتعديــات التــي أجرتهــا اللجنــة بإعادة 
لتكــون كاآلتــي:  األولــى  المــادة  صياغــة 
“يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس 
ســنوات وبالغرامــة التــي ال تقل عن ألفي 
دينــار وال تزيد على 5 آالف دينار كل من 
قــام بأيــة وســيلة بالترويــج أو التمجيــد 
أو  التحبيــذ  أو  التبريــر  أو  التعظيــم  أو 
ا  التشــجيع ألعمــال تشــكل نشــاًطا إرهابيًّ
داخــل  ذلــك  أكان  ســواء  عليــه،  معاقًبــا 

المملكة أم أية دولة أخرى”. 
بالســجن  “يعاقــب  المشــروع  وأضــاف 

مــدة ال تزيــد على 5 ســنوات كل من حاز 
محــرًرا  بالواســطة  أو  بالــذات  أحــرز  أو 
ا من األفعال المنصوص عليها  يتضمــن أيًّ
فــي الفقرة الســابقة متى كان ذلك بقصد 
التوزيع أو إطاع الغير عليه، وكذلك كل 
من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية 
وســيلة مــن وســائل الطبــع أو التســجيل 
اســتعملت  نوعهــا،  كان  ــا  أيًّ العانيــة  أو 
أو أعــدت لاســتعمال ولــو بصفــة وقتيــة 
لطبــع أو تســجيل أو إذاعــة أي مــن تلــك 

األفعال”.
جــاء  التعديــل  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
الماديــة  األفعــال  أشــكال  جميــع  إلدراج 
المجرمــة علــى نحــو متتــال دون فصــل 

بينهــا إليضــاح أنها تشــكل جميعهــا أو أي 
منهــا الركن المادي للجريمة محل العقاب 
أًيــا كان شــكله، وتحديــد محــل األفعــال 
الماديــة ســواء فــي الداخــل أو الخــارج 
ليتفــق مــع تعريــف اإلرهــاب الــوارد فــي 
القانــون، وتجريــم الفعــل إذا وقع بالذات 
أو بالواســطة فيما يتعلق بالوسيلة أسوة 
بالمحــرر، وإضافــة قصــد )إطــاع الغيــر( 
لتجريــم الفعــل إذا وقع فــي نطاق أضيق 
من التوزيع، مع تشديد العقوبة على هذه 
األفعــال. وتــرى اللجنــة أهميــة مشــروع 
مظاهــر  بعــض  مواجهــة  فــي  القانــون 
وأشــكال التحريــض علــى القيــام بأعمال 
إرهابيــة والتــي ال تغطيها مظلة التجريم 

وفًقــا للنــص الحالــي بما ييســر لمرتكبيها 
اإلفــات مــن العقــاب وذلــك تحــت مظلة 
زيــادة  فــي  تســبب  ممــا  التعبيــر،  حريــة 

خــال  واإلرهــاب  العنــف  أعمــال  وتيــرة 
يقتضــي  الــذي  األمــر  الماضيــة،  الفتــرة 
تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم 

هذه المظاهر واألشــكال وتشديد العقاب 
على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون 

إفاتهم من العقاب.

“تمجيد اإلرهاب”... 5 سنوات سجن و5 آالف غرامة

جانب من جلسة مجلس الشورى السابقة

إدماج احتياجات البحرينية... شرط بالميزانية
ــالـــمـــرأة ــوض بـ ــهـ ــنـ ــات الـــرســـمـــيـــة بــخــطــة الـ ــهـ ــجـ إللـــــــزام الـ

قدمــت رئيســة لجنــة الشــؤون القانونيــة والتشــريعية بمجلس الشــورى دالل الزايد اقتراحا بتعديــل قانون الميزانيــة العامة بحيث 
تنــص علــى أن تكــون الموازنــات مســتجيبة إلدمــاج احتياجــات المــرأة وبمــا يحقق التــوازن بين الجنســين. ورفعت الزايــد االقتراح 
لمكتب رئاســة المجلس. وينص التعديل على إضافة بند جديد )ز( إلى المادة )6( من المرســوم بقانون رقم )39( لســنة 2002 بشــأن 

الميزانية العامة. وحصلت “البالد” على نسخة من اقتراح التعديل ومذكرته االيضاحية.

وقالــت الزايــد: االقتــراح يســتهدف تحقيــق 
تضمنتهــا  التــي  االســتراتيجية  األهــداف 
بالمــرأة  للنهــوض  الوطنيــة  االســتراتيجية 
األعلــى  المجلــس  أعدهــا  التــي  البحرينيــة 
للمرأة برئاســة رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبــة الســمو األميرة ســبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفــة وهي معتمدة من قبل ملك مملكة 
البحريــن جالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 

خليفة وملزمة لكافة الوزارات.
اإلجــراءات  اتخــاذ  الواجــب  مــن  وأردفــت: 
التشــريعية الازمــة لتحقيــق هــذه األهــداف 
مــن خال موائمة متطلبــات الخطة الوطنية 
 )2022  -  2013( البحرينيــة  المــرأة  لنهــوض 
والتحقــق مــن تضمين ذلك فــي برنامج عمل 
الحكومة والموازنة العامة للدولة ومتابعة ما 
إذا كانت الوزارات ملتزمة بتحقيق األهداف 

االســتراتيجية وتترجمهــا علــى أرض الواقــع 
مــن خال اســتجابة الــوزارات والمؤسســات 
الحكوميــة إلدمــاج الخطــة الوطنية للنهوض 
بالمــرأة فــي برامجهــا ومشــاريعها وضــرورة 
تخصيــص الموارد المالية الازمة لوضع هذه 
لضمــان  التنفيــذ  موضــع  واآلليــات  الخطــط 
اإلنفاذ من خال هذا التخصيص في القانون 

وتلزم به الجهات الرسمية.

أصــدرت  قــد  الماليــة  وزارة  إن  إلــى  ولفــت 
لتفعيــل  الازمــة  والتعليمــات  التعاميــم 
وتطبيــق مبدأ تكافؤ الفــرص وإعداد وتنفيذ 
المــرأة  الحتياجــات  المســتجيبة  الموازنــة 
ودعــت لضــرورة تضميــن ومراعــاة الجهــات 
الفــرص  تكافــؤ  مبــدأ  لتطبيــق  الحكوميــة 
المــرأة  الحتياجــات  المســتجيبة  والموازنــة 
فهي بذلك تكون قد تبنت هذا التوجه وذلك 
بموجــب التعاميــم والقرارات الصــادرة لذلك 
فإننــا نســتهدف أن يكــون ذلــك فــي مســتوى 
أعلى بحيث يصبح بموجب نص في القانون 
ليضيــف لمملكــة البحريــن في مجــال تقدمها 
بالتدابيــر التشــريعية تجــاه المــرأة وبما يعزز 
من مكانتها على المستوى الوطني والدولي.

للحاضنة حق طلب إصدار جواز لولدها
ــل قـــــانـــــون الــــــجــــــوازات ــ ــدي ــ ــع ــ ــرح ت ــ ــت ــ ــق ــ الــــــزايــــــد ت

وقعت رئيســة لجنة الشــؤون القانونية والتشــريعية بمجلس الشــورى دالل الزايد 
اقتراحــا بتعديــل تشــريعي بقانون جوازات الســفر يعطي للحاضنــة بموجب حكم 

نهائي بات حق طلب إصدار جواز للمحضون أو تجديده بحسب األحوال.

وقالــت: هذه إشــكالية يعاني منهــا عدد ممن 
يتعســف  عندمــا  الحاضــن  بصفــة  يتمتعــون 
أو يمتنــع صاحــب الحــق األصيــل بإصــداره 
للمحضون وخاصة أن جواز الســفر يستحقه 
شــروط  فيــه  توافــرت  مــا  متــى  المحضــون 

القانون وفق قانون الجوازات السفر.
مجلــس  لرئاســة  التعديــل  الزايــد  وقدمــت 
الشــورى. وينــص التعديل علــى إضافة فقرة 

جديدة بالمادة 12 بقانون جوازات السفر.
وحصلــت “البــاد” علــى نســخة مــن اقتــراح 

التعديل ومذكرته االيضاحية.
وأوضحــت الزايد أن قانــون الطفل واتفاقية 
األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل قــد جــاءت 
بمــا يدعــو وينص على حمايــة الطفل وتقرير 
األســرة  قانــون  وتابعــت:  الفضلــى.  حقوقــه 

قــرر وفــق المــادة )131( منــه إنه عنــد الحكم 
اســتتباعا  للحاضــن  يحكــم  فإنــه  بالحضانــة 
الثبوتيــة ويكــون حكــم  المحضــون  بــأوراق 
بالنفــاذ المعجــل بمــا يعــد معــه إن  مشــمول 
إعطــاء الحاضن المثبت حضانته حق حيازة 
أن  النــص  هــذا  شــأن  مــن  المســتندات  تلــك 
االتاحــة  المحضونيــن وعــدم  يكفــل حقــوق 
للطرف اآلخر في االمتناع عن إصدار الجواز 

للحاضن أو تجديده.
وأردفــت: جاء االقتراح ليقرر للحاضنة متى 
مــا امتنــع صاحب الحق األصيل في مباشــرة 
الســفر  جــواز  تجديــد  أو  إصــدار  إجــراءات 

بحسب األحوال عن القيام بهذا االجراء.
وأشــارت إلــى إن قناعــة تبنــي هــذا االقتراح 
جاءت من خال ما دعا إليه المجلس األعلى 

للمــرأة مــن ضمن االقتراحــات التي تم تبادل 
طرحها مع السلطة التشريعية بشأن التدابير 
تنفيــذ  تدعــم  التــي  الضروريــة  التشــريعية 

الخطــة الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينيــة 
تســتدعي  مبــررات  مــن  ذلــك  صاحــب  ومــا 

األخذ بهذا التوجه.

دالل الزايد
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Û  ســاٌم على أولئك الذين رأوا جدار روحك يريد أن ينقص فأقاموه، ولم“
يفكروا أن يتخذوا عليه أجًرا”.

 جالل الدين الرومي

Û  تعزيــز وجهــات الترفيــه العائلــي مفتــاح االســتثمارات الصاعــدة بالمرحلة
الراهنة، وكلما تدير وجهك بالشــقيقة الكبرى الســعودية تجد “تراكتورات” 
ر مشــروعات ترفيهية جديدة أو تســتورد أخرى كما ســيجري مع قلعة  تعمِّ

الحصن اليابانية.
Û  وفــي البحريــن يعتبــر متنــزه ومحميــة العريــن وجهــة ترفيهيــة مثاليــة

للعوائل، ومن األهمية دعم هذا المشروع بشكل أكبر.
Û  ونشــرت بصحيفة الباد مقااًل بتاريخ 22 يناير الماضي عن اعتماد الدولة

مبلًغــا محــدًدا لمشــروعات المحميــة، ولكــن الحســاب الختامــي للمجلــس 
األعلــى للبيئــة -المســؤول عــن المحميــة- لــم يتضمــن حســاب إيراداتهــا 

ومصروفاتها.
Û  لقــد ســبق لديوان الرقابــة المالية واإلدارية تســجيل هــذه الماحظة، وأن

الحســاب البنكــي للمحميــة ال يخضــع إلشــراف وزارة الماليــة واالقتصــاد 
الوطني.

Û  وأعيــد استفســاراتي للمنســق العــام لمتنــزه ومحميــة العرين البروفيســور
إسماعيل المدني وهي كاآلتي:

Û  الختامــي بالحســاب  إيراداتهــا ومصروفاتهــا  المحميــة  تــدرج  ال  لمــاذا   -
للمجلس األعلى للبيئة؟

Û كم تبلغ إيرادات المحمية ومصروفاتها خال العامين 2017 و2018؟ -
Û هل يوجد توجه لرفع مبلغ رسم دخول المحمية؟ -
Û كم عدد زوار المحمية خال العامين 2017 و2018؟ -
Û ما أبرز األعمال التطويرية التي ستشهدها المحمية خال العام الجاري؟ -

الرفاع - مجلس بلدي المنطقة الجنوبية

البلــدي للمنطقــة  نفــى رئيــس المجلــس 
نشــره  تــم  مــا  التميمــي  بــدر  الجنوبيــة 
المحليــة  الصحــف  إحــدى  فــي  مؤخــًرا 
عــن مطالبــات رؤســاء المجالــس البلدية 

بجوازات خاصة وعاوة هاتف.
لــم يكــن هنــاك أي   وأكــد التميمــي أنــه 
اجتماعــات أو تنســيق رســمي لرؤســاء 

والجنوبيــة  للمحــرق  البلديــة  المجالــس 
للمطالبــة  العاصمــة  وأمانــة  والشــمالية 
بامتيــازات للرؤســاء ولألعضاء أو حتى 
مناقشــة إرجاع تقاعــد أعضاء المجالس 
البلديــة، حيــث إن هــذا الموضــوع طرح 
ســابًقا فــي الفصــل التشــريعي الرابع من 

قبل مجلس النواب.

التميمي: ال اجتماع لمزايا البلديين

محرر الشؤون المحلية
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مروة خميس
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محرر الشؤون المحلية



أكــدت رئيــس المجلــس النيابــي فوزيــة زينل أهمية وضع األســس والركائــز لتحقيق ما يصبــو إليه المواطن وتحقيــق تطلعاته، 
مشددًة على أن التعاون مع السلطة التنفيذية من أهم المنطلقات لدفع المسيرة إلى األمام باعتبار أعضاء السلطة التشريعية 

داعمين ومكملين ومراقبين ومشرعين.

المحافظــة  مجلــس  زيارتهــا  لــدى  وقالــت 
الشــمالية أمــس والتقائهــا محافــظ الشــمالية 
النــواب  مــن  عــدد  بحضــور  العصفــور  علــي 
المحافظــة  وأهالــي  وشــخصيات  والبلدييــن 
الشــمالية إن الهــدف مــن هــذه الزيــارة الودية 
الشــمالية،  المحافظــة  بأهالــي  االلتقــاء  هــي 

وزادت قولهــا: “جئــت اليــوم للســام عليكــم 
بيــت  مــن  أتينــا  وألننــا  بلقائكــم،  والتشــرف 
هللا  بفضــل  إال  نصــل  لــم  فنحــن  الشــعب، 
ودعمكم، وســنبقى معكــم ولنعمل مًعا لنحقق 
مــا نســتطيع مــن أجل العيــش الكريــم بمحبة 
وتعــاون ونبذل ما نســتطيع ليعيش المواطن 

في راحة”.
بحــرارة  الحضــور  تصفيــق  زينــل  وأثــارت 
قاومــت  فوزيــة  إن  “يقولــون  قالــت:  حينمــا 
اجتــازت  أو  الرجــال  غلبــت  أو  الرجــال 
الرجــال، أمــا أنــا فأقــول أننــي أخــت الرجــال، 
فلقــد تجاوزنــا مرحلــة التنافــس مــع الرجــل 
مــع  التنافــس  بعــض”، ودخلنــا مرحلــة  “ضــد 
الرجــل للعمــل “مــع بعــض”، معبــرًة عن الشــكر 
للمحافــظ العصفور والعامليــن في المحافظة 
وللحضــور، لتضيف:”هــذه الزيــارة وديــة مــن 
القلب لكي نلتقي ونتدارس ونســعى ونبحث 
كيفيــة تطويــر التعــاون والتكامــل، فنحــن مع 
الســلطة التنفيذية داعمون ومكملون كما أننا 
مشــرعون ومراقبــون، لتمضــي المســيرة إلــى 

األمام بهذا التعاون”.
بأنهــا  زينــل  العصفــور  المحافــظ  ووصــف 
تمثــل رمــًزا للتحدي واإلصــرار، فقــد عرفناها 
اجتماعيــة،  وناشــطة  وأكاديميــة  كإعاميــة 
فــي  ترشــحها  فــي  اإلصــرار  ذلــك  وشــهدنا 
االنتخابــات الســابقة، فهي لــم تيأس وقدمت 
نموذًجــا يؤكــد أن المــرأة قــادرة النجــاح كمــا 
نــرى اليــوم حيــث دخلــت المــرأة البحرينيــة 
فــي كل الميادين وأصبحت التحديات أمامها 
أكبر وأوســع، مستشــهًدا بما قاله جالة الملك 
المفدى بأن وصول المرأة إلى رئاسة ومقاعد 
البرلمــان هو إنجاز كبير نعتــز ونفخر به، وهو 
نقلة حضارية وإنجاز للمرأة البحرينية، مثمًنا 
جهــود معاليهــا فــي التوافــق بيــن الســلطتين 
التشريعية والتنفيذية في إقرار برنامج عمل 
الحكومــة مشــيًدا بجهــود مديــر عــام بلديــة 
المنطقة الشــمالية لميــاء الفضالة كأول امرأة 
تتولــى هــذا المنصــب، وفــي هــذا الصــدد، هنأ 

رئيس جمعية الصحافيين عهدية أحمد التي 
حضــرت اللقــاء بفوزها فــي انتخابات جمعية 

الصحفيين.
 وبدورها، عبرت عهدية عن االعتزاز باألدوار 
التــي تلعبها المرأة في الحيــاة العامة، مؤكدًة 
أن الهم األول للصحافة هو خدمة الوطن من 
خــال دورهــا ومســئوليتها ورســالتها، داعيــًة 
للقيــام  للصحافييــن  الدعــم  كل  تقديــم  إلــى 

بعملهم على أكمل وجه.
وقــال العصفــور إن هــذه المكاســب تحققــت 
الملــك  المشــروع اإلصاحــي لجالــة  بفضــل 
المفــدى، وكذلــك الجهــود التــي بذلتهــا قرينة 
جالــة الملــك رئيــس المجلــس األعلــى للمرأة 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنت 
إبراهيــم آل خليفــة، ومــا يضاعــف الفخــر هــو 
أن العضــوات فــي النيابي والمجالــس البلدية 
المحافظــة  أهالــي  مــن   %  50 نســبة  يمثلــن 
فــي  العضــوات  إجمالــي  ضمــن  الشــمالية 
علــى  وشــّدد  والبلــدي،  النيابــي  المجلســين 
أن هــذه الزيــارة لهــا جانــب مهــّم وهــو دعــم 
اتســاعها  بحكــم  المحافظــة  احتياجــات 
الجغرافــي وكثافتهــا الســكانية البالغة 37 % 
مــن إجمالــي ســكان المملكــة، ومــا تمثلــه مــن 

ثقــل على مســتوى المملكــة ألن يتم إعطاؤها 
األولويــة فــي برنامــج عمل الحكومــة وتنمية 
القرى في الســنوات األربع المقبلة، وأن تتسع 
المحافظــة  لقــرى  الحضريــة  التنميــة  جهــود 
الشــمالية البالغــة 41 قريــة ومدينــة بما يعتبر 
عمــل  برنامــج  ضمــن  إدراجــه  يلــزم  تحدًيــا 
الحكومــة، األمــر الذي يؤكد العاقــة الطردية 
التعــاون  يســتمر  وأن  والتنميــة،  األمــن  بيــن 
وفــق الشــراكة المجتمعيــة. وشــهد المجلــس 
األهالــي  جانــب  مــن  مفتوحــة  مداخــات 
والشــخصيات التــي حضــرت اللقــاء تناولــت 
باحتياجــات  المرتبطــة  الجوانــب  مختلــف 
المواطنيــن مــن جهــة، وكذلــك التعــاون بيــن 
مــن  والحكوميــة  األهليــة  المؤسســات  كل 
جهــة أخــرى، واآلمــال المعلقــة علــى الســلطة 
التشــريعية، ومــن بيــن المداخات مــا طرحه 
جليــل العويناتــي من أهمية تحســين أوضاع 
المعيشــة للمواطــن، ودعــم الشــارع التجــاري 
للتاجــر  مهــم  البرلمانــي  الدعــم  إن  حيــث 
غيــر  مــن  منافســة  يواجــه  الــذي  البحرينــي 
البحرينييــن، أما رئيــس مجلس أمناء جمعية 
مدينــة حمــد الخيريــة يوســف المحميــد فقــد 
أشــار إلــى أن أداء النــواب ســابًقا لــم يرق إلى 

مــا يصبــو إليــه المواطــن، لكننــا ال نظلمهم وال 
نبخــس حقهم فيمــا قاموا به، وأثــار موضوع 
العقــود المؤقتــة للبحرينييــن، مطالًبــا مجلس 
النــواب بأن يدافع عن المواطن، ففي الســابق 
كانت عقود البحرينيين غير محددة المدة أما 

اليوم فالعقود تتراوح بين عام إلى عامين.
وفي مداخلته، لفت رئيس مجلس إدارة نادي 
ســار الثقافــي والرياضــي عبــاس عبدالوهاب 
إلــى أن هنــاك من العديد من المشــاكل تواجه 
القطــاع الشــبابي، باإلضافــة إلــى أن منطقــة 
ســار تحتــاج إلــى تطويــر فــي مشــاريع البنية 
التحتيــة تلــزم الدعــم مــن المجلــس النيابــي 
والبلدي، فيما تحدث علي ســبت رئيس مركز 
شباب الشــاخورة عن الظواهر الخطيرة التي 
تواجــه الشــباب ومنهــا المخــدرات والبطالــة، 
فهنــاك فــي القريــة شــباب عاطلون مــن حملة 
الشــهادات الجامعية العليا، أما النائب السابق 
محمــد العمــادي فقد تحدث عن حاجة مدينة 
حمــد للتطويــر بدعــم مــن المجلــس النيابــي 
بلــدي  ومجلــس  المحافظــة  مــن  ومشــاركة 
الشــمالية لمنع البناء المخالف وتوفير مرافق 

الخدمات ومواقف السيارات.

زينل والعصفور والحضور في لقطة تذكارية من الزيارة

مع السلطة التنفيذية.. نحن داعمون ومكملون ومراقبون ومشرعون
فوزيــة زينــل: يقولــون غلبــت الرجــال... اجتــازت الرجــال... وأقــول: أنا أخــت الرجال

أكد الجهاز الوطني لإليرادات استمرار البرنامج المكثف لورش العمل والفعاليات 
التعريفيــة الخاصــة بالقيمــة المضافــة، والــذي بــدأ تنظيمه بداية ديســمبر الماضي 
قبــل بدء ســريان القيمــة المضافة الفعلي في األول من يناير الماضي، مشــيًرا إلى 
أن البرنامج لن يتوقف عند هذا الحد بل سيتابع أنشطته ويتم التوسع فيه ليشمل 
معظــم القطاعــات الحيويــة، وذلــك لإلجابــة علــى كافــة األســئلة واالستفســارات 
المرتبطــة بالقيمــة المضافــة، بمــا يكفــل تحقيــق التطبيــق خــال المرحلــة األوليــة 

لتدشين القيمة المضافة.

التــي  العمــل  ورشــة  خــال  ذلــك،  جــاء 
عقدهــا أمــس للمعنييــن فــي قطــاع تقنية 
المعلومــات بهدف التعريف بكافة اآلليات 
للقيمــة  والتنظيميــة  الفنيــة  والجوانــب 
تحقيــق  علــى  منــه  وحرًصــا  المضافــة 

التطبيق السليم.
ويأتــي تنظيــم الورشــة فــي إطــار حــرص 
الجهــاز الوطنــي لإليــرادات علــى تحقيــق 
مــا  كل  فــي  الشــفافية  درجــات  أقصــى 

يتعلق بتطبيق القيمة المضافة، واهتمامه 
بمواصلــة تعزيز الوعي لدى كافة الجهات 

ذات العاقة بالقيمة المضافة. 
الوطنــي  الجهــاز  فــي  المعنيــون  وقــام 
لإليــرادات خال الورشــة بإطاع ممثلين 
عــن عــدد مــن شــركات تقنيــة المعلومــات 

بالقيمــة  المتعلقــة  الجوانــب  كافــة  علــى 
بقطــاع  يختــص  مــا  خاصــة  المضافــة 
تقنيــة المعلومــات كنمــوذج إقــرار القيمــة 
البيانــات  تســجيل  وطريقــة  المضافــة 
الســليم وعناصــر فواتير القيمــة المضافة 
األســئلة  علــى  اإلجابــة  إلــى  باإلضافــة 

واالستفسارات المتعلقة بالتطبيق الفعلي 
للقيمــة المضافــة، إلى جانــب تقديم كافة 
المعلومات التي تسهم في تحقيق أقصى 
درجــات الكفاءة والفاعلية خال المرحلة 

التجريبية من تطبيق القيمة المضافة. 
ونــّوه الجهــاز بمــدى أهميــة تضافــر جهود 

كافــة األطــراف المعنيــة إلنجــاح المرحلــة 
المضافــة،  القيمــة  النطــاق  التجريبيــة 
وزيــادة وعــي وإلمام الشــركات المســجلة 
المضافــة  القيمــة  ضريبــة  ألغــراض 
لهــذه  واإلجرائيــة  الفنيــة  بالجوانــب 

الضريبة خال هذه المرحلة.

المنامة - بنا

تعريف قطاع تقنية المعلومات بالتطبيق السليم لـ “المضافة”

جانب من الورشة
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“الجهاز الوطني 
لإليرادات” يواصل 

تنفيذ البرنامج 
المكثف

محرر  الشؤون المحلية

محافظ الشمالية يكّرم زينل وعهدية أحمد

رئيس مجلس النواب فوزية زينل تتحدث في مجلس المحافظة الشمالية

ا على “داعش” تكثيف الجهود للقضاء نهائيًّ
وزيـــر الخارجيـــة يشـــارك فـــي اجتمـــاع التحالـــف الدولي ضـــد التنظيـــم اإلرهابي

بــن  خالــد  الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر  شــارك 
أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، فــي االجتمــاع 
الــوزاري للتحالــف الدولــي ضد داعــش، الذي 
عقــد أمــس، فــي مدينــة واشــنطن بالواليــات 
المتحــدة األميركية بحضــور رئيس الواليات 

المتحدة األميركية دونالد ترامب. 

وفــي كلمة له، أكد وزيــر الخارجية أن مملكة 
بدورهــا  النهــوض  علــى  تحــرص  البحريــن 
كعضو مؤســس للتحالف، وتلتزم بدعم كافة 
التنظيمــات  علــى  للقضــاء  الهادفــة  الجهــود 
المرحلــة  إلــى أن  اإلرهابيــة، مشــيًرا معاليــه 
المقبلــة تتطلــب تكثيــف الجهــود ومضاعفــة 
العمــل من أجــل القضاء النهائــي على تنظيم 

داعــش فــي جمهوريــة العــراق والجمهوريــة 
العربيــة الســورية وإعــادة االســتقرار واألمن 
والتنميــة للمناطــق المحــررة، وتجفيف منابع 
اإلرهابيــة  والمجموعــات  داعــش  تمويــل 
األخــرى وعــدم تمكينهــا مــن إيجــاد أي ســبل 

لتمويل عملياتها.
وشــّدد وزير الخارجية على ضــرورة القضاء 

فــي  اإلرهــاب  لظهــور  الخصبــة  البيئــة  علــى 
وذلــك  وأشــكاله  صــوره  بمختلــف  المنطقــة 
مــن خــال التصــدي للتدخــات اإليرانية في 
ووقــف  المنطقــة  لــدول  الداخليــة  الشــؤون 
والطائفيــة،  والتطــرف  لإلرهــاب  دعمهــا 
للقضيــة  وشــامل  عــادل  لحــل  والتوصــل 

الفلسطينية.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

التقــى وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد 
بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزيــر 
فــي  والتجــارة  الخارجيــة  الشــؤون 
جمهوريــة المجــر بيتــر ســيراتو، وذلك 
علــى هامش مشــاركة وزيــر الخارجية 
في االجتماع الوزاري للتحالف الدولي 
واشــنطن  مدينــة  فــي  داعــش،  ضــد 

بالواليات المتحدة األميركية.
وخــال اللقــاء، عّبــر وزيــر الخارجيــة 

عــن تطلع مملكــة البحرين إلــى تطوير 
عاقــات الصداقة مــع جمهورية المجر 
علــى مختلــف األصعدة وتعزيــز أوجه 
أرحــب  آفــاق  نحــو  الثنائــي  التعــاون 
بمــا يعــود بالخيــر على شــعبي البلدين 
الصديقيــن. مــن جانبــه، أكــد ســيراتو 
باالرتقــاء  المجــر  جمهوريــة  اهتمــام 
بعاقــات الصداقة والتعاون المشــترك 
مع مملكة البحرين في كافة المجاالت، 
منّوًهــا بسياســة مملكــة البحريــن فــي 

االنفتاح والتعاون مع دول العالم.

تطوير العالقات مع المجر



قّدمــت عــدد مــن الموظفــات فــي )نــادي ســلوة لــذوي اإلعاقــة( التابــع لــوزارة العمــل 
والتنميــة االجتماعيــة شــكواهن فــي االتحــاد العام لنقابــات عمال البحرين بشــأن عدد 
مــن التجــاوزات بحقهن من قبل الوزارة، من بينها تأخير رواتبهن وعدم تســجيلهن في 

نظام التأمين االجتماعي. 

العــام  وقلــن فــي اجتمــاع عقــده االتحــاد 
لنقابــات عمــال البحرين معهــن إنهن يعملن 
منــذ ســت ســنوات بأجــر ثابــت مــن دون 
تســجيلهن فــي نظــام التأميــن االجتماعي، 
كمــا اشــتكين مــن أنهن ُيجبــرن على إجازة 
ســنوية غير مدفوعة في شــهر رمضان من 

كل عام. 
وذكرن في شكواهن أن الوزارة لم تعطهن 
الماضييــن،  وينايــر  ديســمبر  شــهري  أجــر 
وقلــن إن رواتبهن كانــت تتأخر لمدد تصل 
ألسبوعين أحياًنا، وأنهن يحرن في ترتيب 
التزاماتهن، وحاجاتهن مع تذبذب مواعيد 
صرف الراتب، لكن هذه المرة هي األقسى 

لهــذا  جــادة  بمعالجــة  مطالبــات  عليهــّن، 
الموضوع من قبل الوزارة. 

طبيعــة  مــن  كذلــك  الموظفــات  واشــتكت 
العمــل فــي المركــز وعــدم وجــود تعويــض 
يتعرضــن  إنهــن  حيــث  لهــا،  مناســب 
لمضايقــات تصــل إلــى حــّد الضــرب أحياًنا 
مــن قبل بعــض رعايا المركــز البالغ عددهم 

75 حالــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، 
 100 تنتظــر  إذ  لالزديــاد  مرشــح  والعــدد 
حالــة أخرى مســجلة لالنضمام إلــى المركز 
الــذي تعمــل فيه 12 مدربة ومربية، وأكدن 
أنهــن يراعين طبيعة حاالت الرعايا، لكنهن 
يطلبن من الوزارة مراعاة ظروف عملهن. 

وقــال نائــب األميــن العــام لالتحــاد العــام 
لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشــهابي 

الــذي اجتمع مــع الموظفات يــوم الخميس 
الماضــي إن االتحاد أرســل األحــد الماضي 
رســالة لــوزارة العمل والتنميــة االجتماعية 
وطلــب  الموظفــات،  شــكوى  فيهــا  شــرح 
فيها من الوزارة اإلســراع بحل مشــكلتهن، 
اللجنــة  مــع  الموضــوع  بعــرض  تعهــد  كمــا 
فــي  واالتحــاد  الــوزارة  بيــن  المشــتركة 

اجتماعها القادم.

االستعانة بالمنظومات اإللكترونية في تعزيز التعّلم
“التربيـــة” تعقـــد اجتماًعـــا للمـــدارس بشـــأن حصـــص القـــراءة اليوميـــة

نظمت وزارة التربية والتعليم اجتماًعا لمديري ومديرات المدارس الحكومية وعدد 
مــن المختصيــن بالوزارة، لمتابعــة تفعيل قرار تخصيص حصص القــراءة اليومية، 
وشــرح اآلليــة الالزمــة لتنفيــذه، بمــا في ذلك تشــجيع الطلبــة على القــراءة ومن ثم 

تلخيص المادة المقروءة واالستنتاج منها ومناقشتها والحوار الجماعي بشأنها.

ويأتــي ذلــك فــي إطــار تنفيــذ قــرار الــوزارة 
بإلغــاء الواجبــات المنزلية واالســتعاضة عنها 
وإعــادة  المدرســية،  العمليــة  بالتطبيقــات 
خارطــة اليوم الدراســي، ضمــن جهود تطوير 

وتحديث المناهج الدراسية.
وحضــر الوزيــر ماجــد النعيمي جانًبــا من هذا 
االجتمــاع، حيــث أكــد أن تخصيــص حصــص 
القــراءة جــاء ضمــن خطــة تطويريــة تهــدف 
إلــى إحداث نقلة نوعية في مخرجات الطلبة 
في جميع المراحل الدراسية، بما يتماشى مع 
مهــارات القرن الحادي والعشــرين ومتطلبات 

سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وأشــار الوزيــر إلــى أن تعميــم هــذه الحصــص 
علــى جميــع المــدارس، جــاء بعــد أن أثبتــت 
عمليــة التقويــم للمرحلــة التجريبيــة األولــى 
التي شــملت 12 مدرسة خالل العام الدراسي 

علــى  المرجــوة  األهــداف  تحقيــق  الماضــي، 
صعيــد تحّســن مســتوى اإلتقــان لــدى الطلبــة 
فــي اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وتطويــر 
والتحليــل  والكتابــة  القــراءة  فــي  مهاراتهــم 
واالســتنتاج والتعبيــر، وزيــادة إقبالهــم علــى 
البحــث واالطــالع والتعّلــم الذاتــي، وتنامــي 
انعكــس  ممــا  والمعرفــي،  اللغــوي  مخزونهــم 
المــواد  مختلــف  فــي  أدائهــم  علــى  إيجاًبــا 
الدراسية، وعّزز من نموهم الشخصي وثقتهم 
بأنفســهم، ورّســخ القيــم الوطنية واإلنســانية 
النبيلــة لديهــم، بمــا فيهــا االنتمــاء والتســامح 
اآلخــر.  الــرأي  وتقبــل  والحــوار  والتعايــش 
وتحدث الوزير عن جهود الوزارة لالســتفادة 
مــن المنظومات اإللكترونية في تعزيز عملية 
تنفيــذ  ومنهــا  والبحــث،  والقــراءة  التعّلــم 
مبــادرة “مكتبتي الرقمية” التي شــهدت إقبااًل 

كبيــًرا مــن المدارس مــن خالل االّطــالع على 
المحتــوى التعليمــي الرقمــي والمســاهمة في 
تنفيــذه، مما أســهم في حصول هــذه المبادرة 
اإلســالمية  المنظمــة  جائــزة  علــى  مؤخــًرا 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة “اإليسيســكو” في 
مجــال المــوارد التربويــة الرقميــة المفتوحة. 
المعــرض  فــي  بجولــة  الوزيــر  قــام  وقــد 
خاللــه  قدمــت  والــذي  للملتقــى،  المصاحــب 
المــدارس المطبقــة للمرحلــة التجريبيــة أبــرز 
جهودها وقصص نجاحها، مشــيًدا بما شــهده 
متميــزة،  مدرســية  ومبــادرات  تجــارب  مــن 
ومنهــا تدريــب الطلبــة على تحويــل القصص 

المقــروءة إلــى مشــاهد تمثيليــة مــن أدائهــم، 
المزيــد  إلضفــاء  زمالئهــم،  أمــام  وعرضهــا 
مــن التشــويق والمتعــة علــى عمليــة القــراءة 
واالطــالع، فضــاًل عن نجاح بعــض الطلبة في 
إنتاج عدد من القصص القصيرة والرسومات 
التعبيريــة المصاحبة لها، إلــى جانب توظيف 
مجــال  فــي  الرقميــة  للتقنيــات  المــدارس 
القــراءة الفردية والمشــتركة. والجدير بالذكر 
مــن  بأكثــر  المــدارس  زودت  قــد  الــوزارة  أن 
الكتــب  إلــى  لتضــاف  متنوعــة،  قصــة   2500
الورقيــة والرقميــة المتوافــر بمراكــز مصــادر 

التعليم المدرسية.

وزير التربية لدى حضوره االجتماع مع المدارس
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Û  لكثرة الضحايا دعوني أنّظُر في وحوش الحب وضباع العواطف
وأســماك قرش األحاســيس والضحايا الموتى في الشــباك! العشق 

هو لعبة المشاعر القاتلة، لعبة مع الشيطان.
Û  .رأيت كثيرين معلقين كذبيحة على مسلخ الحب ومذبح العشق

إنه أشبه بنوم الثعبان في ذاكرة اإلنسان. وكما أطلق عليه علماء 
النفــس “التعلــق المرضــي”. ال يوجــد شــيء أمــر وأشــد فتــكا مــن 

العشق.
Û  هــو عبــارة عن ســكاكين تعــزف بيانو على المشــاعر المحطمة. كل

عاشــق تعيــس، وكل محــب ســعيد وشــتان بيــن الحــب والعشــق، 
وهذه ســوف أكتب عنها الحقا، فالعاشــق مجنون وضع قلبه على 
“الهــاي وي”؛ لتصدمــه كل شــاحنات وحــوش البشــر، وتجــد قلبــه 
كقطة مهروســة على طريق ســريعة ال أحد يســأل عنها، فالعاشــق 

هو في كل شيء إال الحب.
Û  ”هو أبعد الناس عن الحب؛ ألنه باختصار أعطى “رموت كونترول

مشاعره لشخص آخر؛ ليتالعب به في تغيير المحطات والقنوات 
التــي يريــد أن يعبــث بهــا. الحــب ســيكولوجيا أن تفيــض بحــب 
نفســك، فــإذا فــاض ســيمأل اآلخريــن حبــا، فالظمــآن مــن شــيء ال 

يمكن أن يكون من أهل السواقي.
Û  منــذ ســنين كتبت في موضوع العشــق والتعلــق المرضي ونظرية

“فــك االرتبــاط” بمعنــى كيــف يخــرج العاشــق الهائــم مــن “الــرق 
الســيكولوجي” والعبودية القاتلة، فيخرج من زنزانة الذكريات أو 
تالعب العشيق لها أو العشيقة له ويرمي “االفكري” والقيود وراء 
ظهــره، ويطيــر فــي ســماء الحرية واالنعتــاق من التعلــق المرضي 
ألي شــيء فــي الحيــاة، فالهوس بالشــهرة أو المنصــب أو المال أو 

العشيقة طريق إلى الجحيم.
Û  كل هــذه عبــارة عــن زنزانــات والحر هو مــن يعتمد نظريــة المفكر

الروســي فاديــم زيالنــد فــي التــوازن الكوني في تخفيــض أهمية 
األشياء، وتحويل االهتمام الطاقي لألشياء إلى الصفر.

Û  .بقــدر اهتمامــك بشــي بقدر ما تعطيــه رقبتك للتالعب بمشــنقتك
كــم مــن مصاص دمــاء لعب دور العشــيق لتحويل المعشــوقة إلى 

لعبة طفولة يفرغ عليها إضراباته الطفولية؟
Û  يقول نزار قباني: كفاك تلعب دور العاشــقين معي وتنتقي كلمات

لســت تعنيهــا. وكل المشــانق تهــون إال مشــانق العشــق. فالعاشــق 
يشــنق فــي اليــوم 5 مــرات وأحيانــا ألــف مــرة حســب وحشــية 
المعشــوق، وحســب بلوغ المــرض، ومدى كثافة مخدرات العشــق 

في الدم.
Û  قلما تجد إنســانا لم يســقط في فخ العشــق أو بئره المظلمة. ولعل

أكثــر المعذبيــن هــم من أصابهم عشــق مــع المتالعبيــن “الفامباير” 
الذين يجيدون فن ذبح المشــاعر، هؤالء مصاصو دماء المشــاعر 
والمحفظــة يبــدون ســاحرين ظاهــرا والوحــش بداخلهــم وهنــاك 
مــن يعتبــرون الحــب وظيفــة للكســب الســريع، وقلــب المعشــوق 

المضحوك عليه مجرد “ATM” كل نبض بدوالر.
Û  ،قيــس بــن الملــوح مــا كان يحــب ليلــى العماريــة، بل كان يعشــقها

هــو  المرضــي،  التعلــق  اســمه  مــرض ســيكولوجي  نتيجــة  وهــذا 
مــرض يحتــاج إلى جرعــات كيماوية واقعية إلســقاط شــعر رأس 
الذكريات، حيث يتحول الحنين إلى ســكين، وتقيؤ كل مخدرات 

العشق الموجودة في الدم يحتاج إلى سنين.
Û  العاشــق المعلــق أو العاشــقة المعلقــة هما ســجينان يرتديان ثياب

السجن، وإن كانا يرتديان أفخم الماركات. جروح العشق ال تعالج 
بمــاركات “كوجــي” و “دولجــي انــد كفانــا” علــى أنهــا ضمــادات، أو 
بالشــراء العاطفي. العشــق ســرطان يحتاج إلى محاربة جادة كي 

يكسب اإلنسان سعادته، وإال قد يصل لحال قيس:
Û ها َفَهاّل بَشيٍء غيِر ليلى اْبَتالِنيا َقضاها ِلَغْيري، واْبَتالني ِبُحبِّ
Û َقضى الَلُه ِبالَمعروِف ِمنها ِلَغيِرنا َوِبالَشوِق ِمّني َوالَغراِم َقضى َليا
Û  َفَأنِت الَّتي ِإن ِشــئِت َأشــَقيِت ِعيَشتي َوَأنِت الَّتي ِإن ِشئِت َأنَعمِت

باِليا
Û رَت َليلى ِهَي الُمنى َفِزّني ِبَعيَنيها َكما ِزنَتها ِليا َفيا َربِّ ِإذ َصيَّ
Û .ضها ِإَليَّ َوَأهَلها َفِإّني ِبَليلى َقد َلقيُت الَدواِهيا َوِإاّل َفَبغِّ
Û  في ظل الفراغ العاطفي وسطوة المادية التي تسربت من أخطاء

الحياة الفردية األنانية يصبح قلب الكثير من البشر مكانا مفتوحا 
للقمــار العاطفــي وكازينوهات األحاســيس الكاذبــة. يقول محمود 
درويش: هو الحب كذبتنا الصادقة! ال تبيعوا قلوبكم باسم الحب 

لوحوش قلوبهم كاألرصفة.

احتضان 
سيد ضياء الموسويالثعبان )1(

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

تغيير أنماط الحياة لتفادي األمراض المزمنة
ـــي ـــج العرب ـــة الخلي ـــي جامع ـــة ف ـــوث الطبي ـــرض البح ـــح مع ـــي يفتت العوهل

شــارك أكثــر مــن 190 طالبــا وطالبــة مــن كلية الطــب والعلــوم الطبية -جامعــة الخليج 
العربــي فــي معــرض البحوث العلميــة الطبية لطلبة الســنة الرابعة الــذي افتتحه أمس 
رئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهلي، حيث عرض 19 فريقا بحثيا أبحاثا علمية 

مختلفة درست انتشار ظاهرة السمنة وقلة الحركة من أبعادها المختلفة.

وتجــول العوهلــي فــي أرجاء المعرض ليســتمع 
إلــى عــرض موجــز قدمــه الطلبــة عــن أبحاثهــم 
التــي عرضــوا نتائجهــا فــي ملصقــات بحثيــة، 
ليؤكــد فخــره بما توصــل إليه الطلبــة من نتائج 
بحثيــة اســتغرق تنفيذهــا عامــا كامال اكتســبوا 
خاللها العديد من المهارات البحثية الميدانية.

البحــث  لتجربــة  الطلبــة  خــوض  إن  وقــال 
األطبــاء  مــن  جديــدا  جيــال  ُتهيــئ  الميدانــي 
الملميــن والمدركيــن لطبيعــة القضايــا الصحيــة 
فــي المجتمــع الخليجي مما يســاهم في تطوير 
قــدرات األطبــاء وتعميــق المعرفــة القائمة على 
البراهين واألدلة، وينعكس على مستوى جودة 
الرعايــة الصحية، موضحا أن كل هذه األبحاث 
ُتطبــع وتصــدر بشــكل ســنوي فــي كتــاب يــوزع 

والمكتبــات  الرســمية  الجهــات  مختلــف  علــى 
ومراكــز المعلومــات لالســتنارة بنتائجها القائمة 
على أســس علميــة رصينة وبإشــراف مجموعة 
واألطبــاء  المتخصصيــن  األكاديمييــن  مــن 

االستشاريين لتطوير الخدمات الصحية.
األســرة  طــب  قســم  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
والمجتمــع عفيــف بــن صالــح إن الســمنة وقلــة 
الحركــة تشــكالن ظاهــرة متناميــة فــي مجتمع 
دعــم  علينــا  يحتــم  مــا  وهــو  العربــي،  الخليــج 
نشــر  علــى  تحــرص  شــاملة  وقائيــة  سياســة 
الوعــي لدى كافة فئات المجتمع، والتركيز على 
التغذيــة الســليمة، وتحســين نمــط الحيــاة لدى 
األطفــال خصوصــا، حيــث يعــد النمــط الغذائي 
الشــائع وقلة الحركة خطران رئيســيان يهددان 

صحة األطفال والناشئة.
وتأتــي األبحــاث الطالبيــة التــي طبقهــا طلبــة 
الســنة الرابعــة فــي عــدد مــن الــدول الخليجيــة 
التعــاون  لتقــدم صــورة واضحــة عــن ضــرورة 
والتكاتــف لخلــق رأي عــام يعي حقيقــة المضار 
الصحيــة المترتبــة علــى الســمنة، والتي تشــمل 
الــدم، مــرض الســكري، تصلــب  ارتفــاع ضغــط 
مــن  وغيرهــا  المفاصــل  والتهابــات  الشــرايين، 

األمراض المزمنة.
وخلصت مجمل البحوث إلى أن ظاهرة السمنة 
مازالــت تعــد معضلــة صحيــة فــي دول الخليج 
العربيــة، لهــا مؤثراتها المســتقبلية علــى ارتفاع 
نسبة األمراض المزمنة. وحثت الدراسات على 
اتبــاع خطــط شــاملة تعتمــد علــى تغييــر أنماط 
الحيــاة لدى عموم ســكان دول الخليج العربية؛ 

تفاديا لتفشي األمراض المزمنة.

المنامة - جامعة الخليج العربي

برامج تدريبية لنشر الوعي بحقوق اإلنسان
من أجل دعم الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية والتعاون متعدد األطراف

اســتقبل مســاعد وزير الخارجية عبدهللا الدوســري، بمكتبه بالديوان العام للوزارة منســق األمم 
المتحدة والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدى مملكة البحرين أمين الشرقاوي.

وخالل اللقاء، رحب مســاعد وزير الخارجية 
بأمين الشرقاوي، مشيًدا بالجهود والمبادرات 
المتميــزة التي يبذلهــا برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائــي فــي العديد مــن المجــاالت المتعلقة 
وبنــاء  الخبــرات  وتبــادل  الفنــي  بالدعــم 
القدرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
2030 إلــى جانــب البرامــج المتعلقــة بالبيئــة 
بالحقــوق  التوعيــة  ومجــاالت  والتدريــب 

اإلنسانية.
عــن  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  أعــرب  كمــا 

الحرص على تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية 
متقدمة تتعلق بنشــر الوعي بحقوق اإلنسان 
وفــق  البحريــن  مملكــة  التزامــات  بموجــب 
لحقــوق  الدولــي  القانــون  إلــى  انضمامهــا 
اإلنســان والــدور الــذي تتطلــع لــه كعضو مهم 
وفعــال فــي مجلــس حقوق اإلنســان لألعوام 
الجهــود  دعــم  أجــل  مــن  2021م   -  2019
والتعــاون  والدوليــة  واإلقليميــة  الوطنيــة 
متعــدد األطــراف فــي ســبيل تطويــر حقــوق 
اإلنســان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

بما يخدم التنمية واألمن والسالم في العالم.
من جهته، أعرب الشرقاوي عن اعتزازه بلقاء 
بالتعــاون  مســاعد وزيــر الخارجيــة، مشــيًدا 

وزارة  بيــن  المشــترك  والتنســيق  المســتمر 
ــا  الخارجيــة ومنظمــة األمــم المتحــدة، متمنيًّ

لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

مساعد وزير الخارجية مستقبال أمين الشرقاوي

المنامة - وزارة الخارجية

موظفات “سلوة”... 6 سنوات دون تأمين
المنامة - االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

المنامة - وزارة األشغال 

وشــؤون  األشــغال  وزارة  أعلنــت 
العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات 
وبالتنســيق مــع اإلدارة العامــة للمــرور 
بــوزارة الداخليــة، أن األعمــال الحالية 
البحريــن  مطــار  توســعة  لمشــروع 

الدولي تستدعي اآلتي:
ســيتم غلــق طريــق 2403 فــي الجــزء 
ودوار  المطــار  دوار  بيــن  المحصــور 
المغادريــن فــي االتجاهيــن، وتحويــل 
حركة المرور القادمة من شارع المطار 
باتجــاه دوار المطــار إلى شــارع خليفة 
الكبير وااللتفاف العكسي على )تقاطع 

يمينــا  االنعطــاف  ثــم  ومــن  الصقــر(، 
فنــدق  إلــى  المــؤدي  الطريــق  باتجــاه 
موفنبيك البحرين. تســتدعي األعمال 
أيضــا غلق المدخل والمخرج المؤديان 
إلــى مواقــف ســيارات مطــار البحريــن 

الدولي وتوفير مدخل ومخرج آخر.
وسوف يتم العمل في الموقع المذكور 
الموافــق  الثالثــاء  يــوم  مــن  ابتــداًء 
لــذا  أشــهر،   7 ولمــدة   08/02/2019
والمقيميــن  المواطنيــن  مــن  يرجــى 
المروريــة؛  بالقواعــد  االلتــزام  الكــرام 

حفاظا على سالمة الجميع.

غلق ما بين دواري المطار والمغادرين 7 أشهر



رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئناف مدان من أصل 10 متهمين قضي بإدانتهم في وقت سابق باالنضمام إلى 
جماعة إرهابية تدعى “حزب هللا البحريني”، أعمارهم تتراوح مابين 18 و41 عاما، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 15 عاما وبإسقاط 
الجنســية البحرينيــة عنــه. وكانــت أســقطت محكمــة أول درجــة الجنســية البحرينيــة عــن 10 متهمين، ثمانيــة منهــم أداروا وجمعوا 
أمواال؛ بهدف تمويل الجماعة المذكورة واالنضمام إليها، وحيازتهم ســالح “كالشــينكوف”، حاولوا بواســطته قتل شــرطي بمنطقة 
النويدرات؛ تنفيذا ألغراض الجماعة اإلرهابية، وقضت بمعاقبة الثمانية بالسجن لمدة 15 عاما وبتغريم اثنين منهم مبلغ 200 ألف 

دينار لكل منهما، كما سجنت المتهمين الباقين لمدة 3 سنوات وغرمت كل منهما مبلغ 500 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

فلــم يقبــل المســتأنف بهــذا الحكــم وطعــن 
عليــه باالســتئناف، فتــم رفــض اســتئنافه 
عليــه  طعــن  لكنــه  بحقــه،  الحكــم  وتأييــد 
بنقــض  قضــت  والتــي  بالتمييــز،  مجــددا 
التــي  للمحكمــة  بإعادتــه  وأمــرت  الحكــم 
أصدرتــه لتحكــم فــي القضيــة مــن جديــد، 
وهــو ما انتهت فيها المحكمة االســتئنافية 
إلــى تأييــد إدانته بما نســب إليه وبالعقوبة 

ذاتها المحكوم عليه بها.
أول  مــازم  أن  إلــى  التفاصيــل  وتشــير 
بــوزارة الداخلية، قرر أمام النيابة أنه على 
الشــغب  وأعمــال  اإلرهابيــة  األعمــال  إثــر 
األمــن  رجــال  علــى  والتعــدي  والتجمهــر 
النــاس للخطــر والتعــدي  وتعريــض حيــاة 
على الممتلكات العامة والخاصة في مملكة 

البحرين، فقد قام بإجراء البحث والتحري 
التخريبيــة  العناصــر  تلــك  عــن  للكشــف 
األعمــال  هــذه  مثــل  فــي  والمتورطــة 
اإلرهابيــة، حيــث وردت لــه معلومــات مــن 
المصــادر الســرية تفيد عن قيــام المتهمين 
وآخريــن بإنشــاء جماعــة إرهابيــة أطلقــوا 
عليهــا اســم “حــزب هللا البحرينــي”، حيــث 
تهــدف هــذه الجماعــة إلــى القيــام بالعديــد 
مــن العمليــات اإلرهابية واســتهداف رجال 
األمــن والقيــام بأعمال الشــغب وتصويرها 
االجتماعــي  التواصــل  بوســائل  ونشــرها 
باســم الجماعــة التــي ينتمــون إليهــا؛ لبــث 
الرعــب فــي نفــوس المواطنيــن، كمــا أنهــم 
يقومون بالتحريض لانضمام للقيام بمثل 

هذه األعمال ضمن المجموعة اإلرهابية.

دلــت  تحرياتــه  أن  أول  المــازم  وأضــاف 
علــى أن المتهميــن كانــوا يتحصلــون علــى 
لدعــم  األدوات  وتوفيــر  الــازم  التمويــل 
األعمــال اإلرهابيــة التــي يقومــون بهــا عن 

طريق جمع التبرعات.
وقــد اتفقــوا فيمــا بينهــم أال يتــم اإلعــان 
عن نشــاط المجموعة، وأن يستمر نشاطها 
الشــغب  بأعمــال  بالقيــام  ســري  بشــكل 
التنظيــم  اســم  إعــان  دون  والتخريــب 
العمليــات  تلــك  وتبنــي  بهــم،  الخــاص 
بعمليــات  يقومــون  أن  إلــى  التخريبيــة 
إرهابيــة ناجحــة، تكــون بمثابــة االنطاقــة 

للمجموعة.
كمــا أنهم قــرروا على أن تكــون أول عملية 
تحتضن اســم المجموعة بتاريخ 23 يونيو 

فــي  الخــروج  عــن  عبــارة  وكانــت   ،2014
أعمــال شــغب وتخريــب واالعتــداء علــى 
رجــال األمــن في هــذا اليوم، وعليــه قاموا 
فــي  وآخريــن  المرخــص  غيــر  بالتجمهــر 
المنطقة، وإغاق الشــوارع من أجل عرقلة 
رجــال األمــن مــن الوصــول لهــم، ومــن ثــم 
التوجــه إلــى مدخل قرية النويــدرات ومن 
ثــم يقــوم أحــد أفــراد المجموعــة بمباغتــة 
رجــال األمــن باســتخدام ســاح نــاري فــي 
إحــدى  تضــررت  عليهــم، حيــث  االعتــداء 
لقــوات حفــظ  التابعــة  األمنيــة  الدوريــات 
النظــام قاصدين من ذلك قتل رجال األمن 
وإلحــاق أكبــر ضــرر ممكــن بهــم وتعريــض 

حياة المواطنين والمقيمين للخطر.
ودانــت المحكمــة المتهمين بعــدة اتهامات 
تمثلــت في أنهم بغضون العام 2014، أوال: 
المتهــم األول )العقــل المدبــر - كمــا يســميه 
علــى  جماعــة  أدار  المتهميــن(:  مــن  عــدد 
خــاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل 
أحكام القانون ومنع مؤسســات الدولة من 
ممارســة أعمالهــا واالعتــداء علــى الحريــة 

بالوحــدة  واإلضــرار  للمواطــن  الشــخصية 
الوطنية، وكان اإلرهاب من الوســائل التي 
تســتخدم فــي تحقيــق وتنفيــذ األغــراض 

التي تدعو إليها هذه الجماعة.
ثانيــا: المتهمون من الثانــي وحتى الثامن: 
فــي  عنهــا  المنــوه  الجماعــة  إلــى  انضمــوا 
البند أوال، وشــاركوا فــي أعمالها مع علمهم 

بأغراضها اإلرهابية.
ثالثا: المتهمون من األول وحتى الثامن:

أوتوماتيكــي  رشــاش  وأحــرزوا  1.حــازوا 
ال  ممــا   )7.12x39( عيــار  )كاشــينكوف( 
يجــوز الترخيــص بــه بحــال مــن األحــوال، 
بقصــد اســتعمالها فــي نشــاط يخــل باألمن 

والنظام العام تنفيذا لغرض إرهابي.
قتــل  فــي  مجهولــون  وآخــرون  2.شــرعوا 
أفــراد  مــن  وأي  الشــرطي،  عليــه  المجنــي 
الشــرطة عمدا مع ســبق اإلصــرار والترصد 
وذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم بأن 
عقــدوا العــزم وبيتــوا النيــة علــى قتــل من 
يصلــون إليه من أفراد قوات حفظ النظام، 
حيث خرجوا بتجمهر غير مرخص وأعدوا 

لذلــك أدوات قاتلــة، وهــي الســاح النــاري، 
وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم 
حتى تحينوا اللحظة المناســبة، فباغتوهم 
بإطاق طلقتين ناريتين نحوهم، قاصدين 
مــن ذلــك إزهــاق أرواحهــم، وقــد خــاب أثر 
الجريمة لســبب ال دخل إلرادتهم فيه وهو 
المجنــي  وانتبــاه  التصويــب  إتقــان  عــدم 

عليهم.
جمعــا  والســابع:  الثانــي  المتهمــان  رابعــا: 
أمــواال للجماعــة ســالفة البيــان، مــع علمهم 

بممارستها نشاطا إرهابيا.
خامسا: المتهمون جميعا:

عــام  مــكان  فــي  تجمهــر  فــي  1.اشــتركوا 
أشــخاص  مــن خمســة  أكثــر  مــن  ومؤلــف 
العــام  باألمــن  اإلخــال  منــه  الغــرض 
واســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة التــي 

اجتمعوا من أجلها.
مجهولــون  وآخــرون  وأحــرزوا  حــازوا   .2
عبــوات قابلة لاشــتعال )مولوتوف( بقصد 
النــاس  حيــاة  تعريــض  فــي  اســتخدامها 

واألموال الخاصة والعامة للخطر.

تأييد السجن 15 عاما لمدان بـ “حزب اهلل”
ــم وأعـــــــــادتـــــــــه لـــاســـتـــئـــنـــاف ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــت الـ ــ ــض ــ ــق ــ ــز” ن ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ “الـ

5 سنوات لـ4 آسيويين سرقوا باإلكراه
ديـــــنـــــارًا  20 ــا  ــ ــدارهـ ــ ــقـ ــ مـ ــة  ــ ــي ــ ــال ــ م ــة  ــفـ ــلـ سـ ــة  ــ ــعـ ــ ــذريـ ــ الـ

قضــت محكمة االســتئناف العليــا الجنائية 
األولــى بتأييد معاقبة 4 عمال من جنســية 
آســيوية، بســجن كل منهــم لمــدة 5 ســنين 
ــا عــن البــاد؛ وذلــك  واألمــر بإبعادهــم نهائيًّ
إلدانتهــم بارتكاب جريمة الســرقة باإلكراه 
بحــق آخريــن مــن ذات جنســيتهم ادعــى 
أحدهــم للمجنــي عليــه األول أنــه بحاجــة 
دينــاًرا،   20 مقدارهــا  منــه  ماليــة  لســلفة 
واســتدرجه إلــى موقــف للســيارات، وفيــه 
اعتــدوا عليهمــا بالضــرب واســتولوا علــى 

300 دينار منهما.
وقالــت المحكمــة فــي حكمهــا إن تفاصيــل 
الواقعــة تتحصــل فــي أنــه مســاء يــوم 3 
أغســطس 2017 تلقى المجني عليه األول 
 27“ المســتأنف األول  ــا مــن  هاتفيًّ اتصــاالً 
عاًمــا”، والــذي طلب منه ســلفة تقــدر بمبلغ 
20 دينــاًرا، فوافــق المجنــي عليــه المذكور 
والتقيــا بمنطقة المحرق، فــي اليوم التالي 
بحوالي الســاعة 2:00 فجًرا، وسلمه المبلغ 
فــي حضور المجني عليــه الثاني الذي كان 

برفقته.
وبعدمــا أخــذ منه مبلغ الســلفة طلب منهما 
المســتأنف ســالف الذكــر أن يتوجهــا معــه 
إلــى شــقته، ومن ثــم اصطحبهمــا إلى أحد 
مواقــف الســيارات وهناك حضــر إليه باقي 
الرابــع  وحتــى  الثانــي  مــن  المســتأنفين 
وآخريــن مجهولين، والذيــن التفوا حولهما 

قاصدين من ذلك سرقتهما.
كمــا هّدد أحد الجناة بالتعدي على المجني 
عليهما بالضرب، فما كان من المجني عليه 
األول إال أن عــرض عليهــم أن يأخــذوا منه 
مــا بحوزتــه مــن أموال بــدون أن يتعرضوا 

إليه بالضرب.

وبالفعل أمســك أحــد الجناة بالمجني عليه 
األول وفتشــه حتــى عثــر علــى محفظتــه 
والتــي كانــت تحتــوي علــى مبلــغ وقــدره 
110 دنانير ومبلغ 100 ريال سعودي، فيما 
ضربــه المســتأنف الثالــث علــى ظهــره، كما 
سرق المستأنف األول هاتف المجني عليه 
الثاني ومبلغ نقدي مقداره 180 ديناًرا كان 

بحوزته هو اآلخر.
المســتأنف  أن  عليهمــا  المجنــي  وأضــاف 
الثانــي ســد عليهما الطريــق حتى ال يتمكنا 
مــن الهــرب، فيما ضربــه المســتأنف الثالث 
مــن الخلــف، وأضــاف المجنــي عليهمــا أن 
المســتأنف الرابــع ادعــى إليهمــا أنــه يعمــل 
الجنائيــة، وعقــب  التحقيقــات  إدارة  لــدى 
بشــان  ببــاغ  تقدمــوا  الجنــاة  انصــراف 

الواقعة التي تعرضا إليها.
األول  المســتأنف  علــى  القبــض  وعقــب 

اعتــرف أمــام النيابــة العامة وأمــام قاضي 
مــن  إليــه  نســب  بمــا  الحبــس  تجديــد 
اتهامــات، وقــرر أنــه اتفق وباقــي المدانين 
فتوجهــوا  عليهمــا،  المجنــي  ســرقة  علــى 
إلــى حيــث المكان المتفــق عليه فيمــا بينه 
وبيــن المجنــي عليــه األول والتفوا حولهما 
وقام بتفتيش المجني عليه الثاني وســرق 
ا، فيما  هاتفــه النقال من جيبــه ومبلًغا نقديًّ
أمسك المستأنف الرابع “30 عاًما” بالمجني 
عليــه األول وفتشــه المســتأنف الثالث “27 

عاما” ثم ضربه على رقبته من الخلف.
كمــا اعتــرف المســتأنف الثانــي “28 عامــا” 
أنــه رافــق األول وتوجــه بصحبتــه وباقــي 
المدانيــن إلــى حيــث كان المجنــي عليهمــا، 
وقــام األول بســرقة هاتــف المجنــي عليــه 
الثانــي ومبلغ نقدي، كما قام الثالث بضرب 
أحدهمــا، وعلــى إثــر ذلــك قــدم المســتأنف 

األول إليــه وإلــى باقــي المدانيــن كل منهم 
مبلغ 10 دنانير من المبلغ الذي ســرقوه من 

المجني عليهما.
هــذا وثبــت للمحكمــة أن المدانيــن األربعــة 
بتاريخ 4 أغسطس 2017، سرقوا وآخرون 
المبينــة  والمبالــغ  المنقــوالت  مجهولــون 
والمملوكــة  بالمحضــر  والقــدر  الوصــف 
المجنــي عليهمــا األول والثانــي  مــن  لــكل 
بطريــق اإلكــراه الواقــع عليهمــا باســتعمال 
شــخصين  مــن  أكثــر  كونهــم  حــال  القــوة، 
بالطريــق العام بأن قاموا بإحاطتهما وســد 
الطريق عليهما واإلمســاك بهما وتفتيشهما 
واالعتداء على سامة جسم المجني عليه 
األول فتمكنوا بتلك الوســائل القسرية من 

شل مقاومتهما وإتمام السرقة.
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عباس إبراهيم

براءة مصمم أزياء من االختالس والسب
طلبها عــن  مختلف  تصميمه  أن  مدعية  اســتــامــه  رفــضــت  الــزبــونــة 

قالت المحامية منار التميمي إن المحكمة الصغرى الجنائية بّرأت موكلها )مصمم أزياء بحريني 
معروف( مما نسب إليه من اتهام باختالس أموال وسب سيدة بحرينية كانت اتفقت معه على 
تفصيل فســتان لحضور حفلة زواج وبعد انتهائه من تصميم الفســتان وتجهيزه لها في الموعد 
المحــدد امتنعــت عــن اســتالمه بدعــوى اختالفه عــن التصميم الــذي طلبته منه وطالبتــه بإعادة 
األمــوال التــي دفعتهــا إليــه وقطعة القماش التي ســلمتها له، وعندما رفــض طلبها تقدمت ضده 
ببــالغ متهمــة إيــاه باختــالس أموالها وســبها عن طريق مواقــع التواصل االجتماعي بعدما نشــر 

تسجيل فيديو على حسابه الشخصي يتضمن تفاصيل الواقعة.

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا إنهــا لــم 
تطمئــن إلــى التهمــة األولــى المنســوبة للمتهــم؛ 
إن  إذ  األمانــة،  خيانــة  جريمــة  النتفــاء  وذلــك 
المتهــم قــام بالعمــل الموكل إليــه إال أن المجني 
عليهــا رفضت اســتامه لعــدم تفصيله بالشــكل 
المطلــوب، بينمــا أوراق الدعــوى خلت مما يفيد 
رفــض المتهــم تســليم الفســتان للمجنــي عليها، 
وإن عــدم تفصيــل الفســتان بالشــكل المطلــوب 
المســند  الجنائــي  التجريــم  نطــاق  عــن  يخــرج 

للمتهم، وإن المجني عليها ســلمته المبلغ المالي 
المتفــق عليهــا مقابــل تصميمه للفســتان.كما أن 
الفيديــو المنســوب صــدوره للمتهــم لــم يتطرق 
إلــى اســم المجنــي عليهــا ال مــن قريــب أو مــن 
بعيــد، وإن كانــت العبــارات التــي صــدرت منــه 
تشكل في طياتها ومضمونها عبارات السب، إال 
أنه لم يخص أو يقوم بذكر اسم المجني عليها.

وانتهت إلى القول أنه ولما كانت األحكام تبني 
علــى الجــزم واليقيــن ال علــى الظــن والتخميــن 

المتهــم ممــا نســب  ببــراءة  فتقضــي المحكمــة 
أنهــا  المحاميــة  وأوضحــت  اتهــام.  مــن  إليــه 
دفعــت أمــام المحكمــة بكيديــة االتهــام المســند 
إلــى موكلهــا، حيــث إن المجنــي عليهــا لجــأت 
إلــى المصمــم لتفصيــل فســتان لهــا وألخريــات 

مــن بينهن العــروس وبمواصفــات محددة ونفذ 
التزامه العقدي واســتعمل القماش المســلم إليه 
فــي تفصيل الفســتان وانتهى من التفصيل بعد 
حصولــه علــى المبالــغ المتفــق عليهــا، وعرضــه 
على المجني عليها وعاينته قبل الموعد المتفق 

عليه للتسليم.
وأضافــت أن المجنــي عليهــا طلبــت منه تعديل 
التصميــم فتعهــد المتهــم بالتعديل ونفــذه، غير 
أن المجنــي عليهــا رفضــت ذلك التعديــل أيضا، 
حتــى يــأس موكلهــا مــن إيجــاد ســبيل لتســليم 
المجنــي عليها الفســتان، إذ ليس بيده الوســيلة 
التــي تجبــر األخيــرة علــى التســليم، كمــا رفض 
مركــز الشــرطة المختص اســتام الفســتان، كما 
رفضــت المجني عليها اســتام الطــرد البريدي، 
وهو ما ال يصلح معه أن يكون عجز المتهم عن 
التسليم لفعل يرجع إلى المجني عليها وإرادتها 

وحدها أن يكون محاً لاتهام.

منار التميمي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

حجــزت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى النظــر فــي قضيــة المتهمــة 
األوربيــة، فــي األربعينــات من عمرهــا، والتي ضبطت وهي تســير عارية 
علــى شــارع الشــيخ ســلمان باتجــاه المنامــة، عقــب خروجهــا مــن منــزل 
صديقها المتهم الثاني، واعتدت على أحد المارة كان قد حاول تغطيتها 
بقطعــة قمــاش باإلضافة إلى الشــرطي الــذي قبض عليهــا، والتي تواجه 
مــع صديقهــا تهمــة تعاطــي المخدرات؛ وذلــك للنطق بالحكــم عليهما في 
جلسة يوم 27 فبراير الجاري، مع األمر باستمرار حبسهما لحين الجلسة 

القادمة.
واعترفت المتهمة األولى أمام المحكمة بجلسة سابقة أنها خرجت فعاً 
عارية من منزل صديقها وأنها تعاطت مادة الحشــيش المخدرة، إال أنها 
أنكرت اعتداءها على الشرطي أو المجني عليه الثاني، في حين اعترف 

المتهم الثاني بتعاطيه للمخدرات.

للمشــروبات  تناولــه  إثــر  صحيــة  بوعكــة  آســيوي  عامــل  أصيــب 
المســكرة، فتــم نقلــه إلى المستشــفى لتلقي العالج الــالزم كون أن 
حالتــه غيــر مســتقرة، والحــظ الطاقــم الطبي أن العامــل توجد به 
آثار حقن طبية في يده، وبإجراء التحاليل الطبية الالزمة له ثبت 
أنــه متعــاط للمــواد المخدرة مثل المورفين والحشــيش، فضالً عن 

المشروبات الكحولية.

وعلى إثر ذلك استدعى األطباء 
المكلفين بمعالجته أفراد شرطة 
المخــدرات  مكافحــة  إدارة 
بالتحقيقــات الجنائيــة للتحقيق 
معه، إذ تم أخذ عينة من إدراره، 
احتوائهــا  أخــرى  مــرة  وثبــت 
المخدرتيــن  المادتيــن  علــى 

المذكورتين.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة 
غضــون  فــي  أنــه  اعتبــار  علــى 
العــام 2018 حــاز وأحــرز بقصــد 
التعاطــي المادتيــن المخدرتيــن 
الحشــيش والمورفيــن فــي غيــر 

األحوال المرخص بها قانوًنا.
الصغــرى  المحكمــة  وقضــت 
الجنائية بمعاقبته بالحبس لمدة 
 500 مبلــغ  وبتغريمــه  أشــهر   6
دينــار وبإبعــاده نهائيــا عن الباد 
المقضــي  العقوبــة  عقــب تنفيــذ 
بها، وأمــرت بوقف تنفيذ عقوبة 
الحبس لمدة 3 ســنوات تبدأ من 

ا. تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّ
أســباب  فــي  المحكمــة  وقالــت 
حكمهــا إنه نظــًرا لخلــو صحيفة 
أســبقيات المتهم مــن أية قضايا 

مماثلة، مما يحمل على االعتقاد 
أنــه لن يعود إلى ارتكاب جريمة 
أن  تــرى  أنهــا  فضــا  جديــدة، 
المتهــم كونــه أجنبــي الجنســية 
مــن  تعتبــر  دولــة  إلــى  وينتمــي 
غيــر  بالطــرق  المصــدرة  الــدول 
المخــدرة  للمــواد  المشــروعة 
وعليــه  البحريــن،  مملكــة  إلــى 
الحبــس  لعقوبــة  تنفيــذه  فــإن 
عليهــم  للمحكــوم  ومخالطتــه 
لربمــا يترتب عليه نتائج ســلبية 
التــي  للطــرق  إرشــادهم  فــي 
الحصــول  خالهــا  مــن  يمكنهــم 

على المواد المخدرة.

حجز قضية “العارية” 
وصديقها “المحشش” للحكم

وعكة صحية تفضح تعاطي 
آسيوي للمخدرات

وقف 
العقوبة 

بحقه لمنعه 
من االختالط 
بالمحكومين
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أثــار اغتيــال الكاتــب والروائــي العراقــي عــاء المشــذوب تنديــًدا في الوســط الثقافي 
والشــعبي العراقــي والعربــي والعالمــي، واغتيالــه يعــد اغتيــاال للكلمــة الُحــرة الصادقة، 
حيــث خصــص الراحــل فكــره وقلمــه للدفاع عن العــراق وســيادته العربيــة، رافًضا وأد 
ُكل ما من شأنه اغتيال الَجمال العراقي سواء كان فكًرا أو أدًبا أو فًنا أو تراًثا، وكانت 
كتاباته األدبية تترجم ُحلم ُكل العراقيين بعودة عراق األمس الجميل واآلمن والعربي.

علــى أرض كربــاء ســقط عــاء المشــذوب بـــ 13 رصاصــة بيــد َمــن ال ُيريــدون للعــراق 
أن يعــود أصيــًا، ويمنعــون عودتــه عراقًيــا وعربًيا، وَمن اغتاله اغتــال قبل ذلك العراق 
وشــعبه، ســرق ثروتــه ودمر حضارته، صــادر ثقافته وفكره العربي النابــض ُحًبا لكل ما 

هو عربٍي مجيد. 
مــن اغتالــه ليــس مجهــول االســم وال العنــوان، معــروف ومكــروه. إن اغتيالــه لــم يأت 
اعتباًطــا بــل يحمــل عــدة رســائل إلــى ُكل َمــن أدرك هــدف هــذا االغتيــال، وِمــن هــذه 
الرســائل، أن العــراق مــازال تحــت اإلدارة اإليرانيــة التــي تتصــرف بالعــراق وكأنه من 

دوائر طهران.
لم يكن عاء المشذوب األول ولن يكون األخير الذي ُيقتل أمام بيته، فغيره كثيرون 
- ُمفكرون وأســاتذة جامعيون وفنانون وكتاب وعارضات أزياء وغيرهم - ُقتلوا في 
وضح النهار أمام الناس، ولن َيســتطيع المحققون التكلم، كما قال مســؤولو التحقيق 
في االغتيال )جهات مجهولة تجعلنا ال نســتطيع التكلم(، وَمن يســتطيع التطاول على 
أسياده وولي نعمته؟ وحتى اليوم لم تعلن القوات األمنية رسمًيا عن نتائج التحقيق 

في تلك االغتياالت. 
إن المشذوب الذي تم اغتياله َعقب حضوره أمسية ثقافية في مقر اتحاد الكتاب في 
كرباء والذي تنوعت كتاباته بين التاريخ والفن والرواية والبحوث الفنية المتنوعة، 
وكان آخرها رواية “جمهورية باب الخان” والذي عالج فيها )وقائع تمتد لنحو خمسين 
ســنة فــي حــي بــاب الخــان بكرباء(، لــن يكون آخرهــم عندمــا يفتقر المســؤولون إلى 

أبسط قواعد إدارة الدولة وحماية مواطنيها.

لقد ذهب ضحية الكلمة الُحرة الصادقة التي نادت بإنهاء معاناة  «
العراقيين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير أجواء حرية الرأي 
والتعبير، وكان هذا جزاء َمن يتجرأ على انتقاد ما يكون ويجري في 

العراق ولنفس أسباب االغتيال سيتم تسجيل القضية )ضد مجهول(.

لــم تكــن وجــوه األجانب ونظراتهم إلى المواطن كالســابق مــن احترام وتقدير 
البن البلد األصيل، فقد تغيرت نظراتهم اليوم بعد أن نفشت هيئة سوق العمل 
ووزارة التجــارة ريشــهم، فاألولــى تعطيهــم جــواز المواطنــة بكامــل الحقــوق 
باالنتســاب للدولــة مباشــرة، ومــن ثــم حــق التملــك وحريــة العمل، كمــا قدمت 
لهــم فــوق ذلــك الدعــم المــادي، والثانيــة قدمت لهم تملــك التراخيــص لمزاولة 
األنشطة التجارية، فكيف بعدها ال ينظرون إلى المواطن نظرة استعاء وثقة، 
وتعرفــون ثقافــة األجانــب عندما تتجــاوز عندهم الثقة بالنفــس حدودها، هذا 
بالنســبة لنظــرة األجنبــي للمواطــن البحريني اليوم الذي تســاوى معه بل تقدم 
عليــه، فالمواطــن اليــوم ال يســتطيع أن يغيــر واقعــا فــرض عليــه، ال تســتجاب 
مطالباته التي يدعو فيها إلى وقف تصاريح مزاولة األنشطة التجارية للوافد 
الذي جاء من بلده ليكسب لقمة عيش، فإذا به يغص من لقمة العيش التي فاق 
حجمها فوهة حنجرته، لذلك تضخم وأصبح غوال يمشــي خياء أمام نظرات 
المواطــن مكســور القلــب الــذي ضاعــت آمالــه وتبــددت أحامــه، حيــن تحمــل 
نتيجــة عجــز ميزانية الدولة، فأصبح المســؤول عن الســداد أوال لتمويل هيئة 
ســوق العمــل، وثانيــًا لدفع التعطــل للعاطلين وبعدهــا القيمة المضافــة، ناهيك 
عــن زيادة رســوم الخدمــات الحكومية، مقابل صدور قــرارات لصالح األجنبي 
الذي أصبح يتمتع بالدعم المادي وتقدم إليه التسهيات، ويحصل على تعليم 
مجاني ألبنائه وعاج مجاني لعائلته، كما قام بجلب عائلته وأنسابه وأحسابه، 
فكيف بعدها ال يغتر األجنبي ويمشي الخياء، وكيف ال يموت كمدًا المواطن.

هذا الشعور يحرق قلب كل مواطن يحب البحرين وترابها، ويخاف عليها  «
ليس من اليوم بل من قادم ال يبشر بخير، من قادم ال نعلم كيف حسبت 

حساباته، ال ندري كيف تقدم دولة -عتيدة االقتصاد وكانت مرجعا 
لاستشارات- األجنبي على المواطن الذي يعتصر قلبه ألما عندما يرى 

األجنبي قد نفش ريشه وأصبح ذاك العامل يتمتع بخيرات الباد والمواطن 
يستجدي الرفق به من هيئة سوق العمل التي شطبت المواطن من دفاترها، 

عندما أصبح همها أن تضاعف إيراداتها سنويًا ثم تدفعها لصاحب العمل 
األجنبي الذي كان في السابق “يلف سمبوسه”، وبين وزارة تجارة سترجع 

باالقتصاد إلى سنة “البطاقة”.

اغتيال قلم وفكر

عندما يمشي األجنبي الخيالء في بالدنا!

إيران... القصة تعيد نفسها أم ماذا؟ )4(

بابا السالم: رمز التسامح في أرض اإلمارات )1(

ما السبب األساسي وراء الخاف الحاد والجذري 
الجمهوريــة  وبيــن  خلــق  مجاهــدي  منظمــة  بيــن 
اإلســامية اإليرانيــة والــذي جعــل من المســتحيل 
أن يكــون هنــاك أي توافق بينهما؟ عندما تم رفض 
منظمــة  زعيــم  رجــوي،  مســعود  الســيد  ترشــيح 
مجاهدي خلق ألول انتخابات لرئاســة الجمهورية 
فــي إيران، حيث أيدتــه معظم األحزاب المعارضة 
كان  فقــد  والدينيــة.  العرقيــة  األقليــات  وجميــع 
الســبب أنــه يرفض دســتور نظام واليــة الفقيه، إذ 
إن منظمــة مجاهــدي خلق كانت قد أعلنت رفضها 
نظريــة واليــة الفقيــه التي بنيت على أســاس منها 
جمهورية رجال الدين المتشددين في إيران، ألنها 
كانت ترى فيها امتدادا للديكاتورية الملكية ولكن 

في حلة دينية.
من المهم والمفيد جدا هنا لفت النظر إلى أنه ومع 
رفــض المنظمــة تلك النظرية ســعى التيــار الديني 
بمختلف الطرق والوسائل واألساليب لكسب ودها 
وضمــان جانبهــا حتــى وصــل األمــر إلــى اســتقبال 
الخمينــي مســعود رجوي وقــادة آخريــن للمنظمة، 
لكــن ظلــت األخيــرة على رأيهــا وموقفهــا ومن هنا 

كان أساس الخاف بين الطرفين. 
إن ســعي التيار الديني المتشــدد بزعامة الخميني 
لكســب ود المنظمــة، كان بســبب شــعبيتها ويكفي 
أن نــورد مثاليــن مهميــن للتأكيــد على ذلــك؛ األول 

عندمــا عقــد مســعود رجــوي، أول اجتمــاع لــه بعد 
إطــاق ســراحه مــن الســجن، فــي جامعــة طهــران 
كتبتــه  مــا  والثانــي  ألــف،   300 مــن  أكثــر  حضــره 
صحيفــة لوموند الفرنســية بتاريــخ 29 آذار 1980 
فــي هــذا المجــال: “وحســب التوقعــات المختلفــة 
فإنــه لــوال رفــض اإلمــام الخمينــي ترشــيحه فــي 
ينايــر الماضي، لكان الســيد رجــوي قد حصل على 
مايين األصوات، فقد كان يحظى بتأييد األقليات 
القوميــة والدينيــة، ألنه كان يدعــم منحهم حقوقا 
متساوية وحكما ذاتيا”، حيث كان قد أعلن رجوي 
برنامــج عمــل مكــون مــن 12 مادة حيــث جاء في 
المادة الخامسة منها: “تحقيق حقوق الشعوب في 
جميع مناطق الباد، من الغرب والشــرق والشــمال 

والجنوب”. 

لذلك فإن االختاف بين الجانبين عميق  «
جدا خصوصا إذا ما تذكرنا الموقف البربري 

للجمهورية اإلسامية اإليرانية من التطلعات 
الكردية والمجازر التي ارتكبتها في مدينة 

سنندج بشكل خاص وكانت المنظمة قد 
أدانتها وأعلنت تضامنها مع الكرد. هذا التباين 

الحاد أكد استحالة أي نوع من التفاهم 
والتوافق بين الطرفين، وأدى إلى المواجهة 

التي لم يكن من مناص منها. “إياف”.

تكتســب الزيــارة التي قــام بها قداســة البابا فرانســيس، بابا 
الفاتيــكان، رأس الكنيســة الكاثوليكية، إلــى اإلمارات أهمية 
أن  أولهــا  اعتبــارات وعوامــل عــدة،  فــي ضــوء  اســتثنائية 
الزيارة هي أول زيارة باباوية للخليج العربي، بكل ما يعنيه 
ذلــك على الصعيــد التاريخي والروحــي والعاقة بين الدين 

اإلسامي والمسيحي وأتباعهما في مختلف أرجاء العالم.
والعامل الثاني أن هذه الزيارة ليست من النوع البروتوكولي 
منهــا  األهميــة،  غايــة  فــي  ولقــاءات  فعاليــات  بــل تتضمــن 
المشــاركة فــي اجتمــاع خــاص مــع أعضــاء مجلــس حكمــاء 
المســلمين، الــذي يضــم مجموعة من كبار العلماء المســلمين 
حــول العالــم برئاســة الدكتــور أحمــد الطيــب، شــيخ األزهــر 
الشــريف، والمشــاركة فــي فعاليات الملتقــى العالمي لألخوة 
اإلنســانية، واللقــاء والملتقــى بشــكل عــام يمثــان محطــة 
فاصلــة ومنعطفــا مهمــا فــي مســار الحــوار والتقــارب بيــن 
األديــان، الســيما فــي ظــل التوجهــات التــي يحملهــا كل مــن 
فضيلــة شــيخ األزهر اإلمــام الدكتور أحمد الطيب وقداســة 
البابــا فرانســيس بابــا الفاتيــكان، بشــأن أهميــة نــزع فتيــل 
الصراعــات والمؤامــرات التــي تحــاك بهــدف الوقيعــة بيــن 
الحضــارات  بيــن  اإلســام والمســيحية وإشــعال صراعــات 
والثقافــات واســتدعاء الخافــات مــن أدراج التاريــخ بزعــم 

الدفاع عن اإلسام أو المسيحية.
والعامل الثالث أن الزيارة تأتي في بداية عام التسامح في 
دولــة اإلمــارات، حيــث تدشــن الدولــة جهودهــا المكثفــة من 
أجــل مأسســة دورهــا ورســالتها العالمية في نشــر التســامح 

والتعايــش بيــن البشــر، وال شــك أن مشــاركة البابــا فــي هذه 
الجهود تمنح زخمًا إضافيًا وتؤكد عالمية الرســالة ومدى ما 

تحظى به من دعم من رموز العالم الدينية والروحية.
والعامل الرابع أن لقاء رمزي التسامح واالعتدال في العالم 
اإلســامي والمســيحي، فضيلة شيخ األزهر وبابا الفاتيكان، 
يمثل ترجمة لجهود ودور صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المســلحة، حيث يقوم ســموه بدور كبير في نشــر التســامح 
إلــى عاصمــة لهــذه  والتعايــش عالميــًا، وتحويــل اإلمــارات 
القيمــة اإلنســانية والحضارية الفريدة، التــي تمثل الحصانة 
القوية ضد التطرف واإلرهاب والكراهية والتحريض، حيث 
ال يخفــى علــى أحد دور ســموه في تكريــس ثقافة التعايش 
وإيمانه القوي بهذه الرســالة، وســعيه المستمر لمأسستها بما 

يضمن استدامتها وتعميم فوائدها في العالم أجمع.

العامل الخامس يتمثل في الرسالة التي تنطوي عليها  «
زيارة البابا فرانسيس إلى دولة اإلمارات، حيث حضر 

قداسته القداس والصالة البابوية التي احتضنها ملعب 
مدينة زايد الرياضية، وسط حضور أكثر من 120 ألف 

شخص، يتقدمهم العديد من المسؤولين الحكوميين، 
وهو قداس يذاع على قناة الفاتيكان، أي أنه يحمل رسالة 

سالم إلى العالم أجمع، ولهذا القداس أثر تاريخي بالغ 
في التقريب بين اإلسالم والمسيحية والتعريف بالقيم 

األصيلة للدين اإلسالمي الحنيف، والسيما ما يتعلق 
بقبول اآلخر واالنفتاح عليه والتعايش معه. “إيالف”.

opinions
@albiladpress.com

عبدعلي الغسرة

نجاة المضحكي

نزار جاف

سالم الكتبي

“جمهورية رجال الدين  «
المتشددين في إيران 

امتداد للديكتاتورية 
الملكية ولكن في حلة 

دينية”.

“لقاء رمزي التسامح واالعتدال  «
في العالم اإلسالمي 

والمسيحي، يمثل ترجمة 
لجهود ودور صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة”.
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 الثورة اإليرانية 
عدوة لإلسالم

قــال أول رئيــس إيرانــي “أبوالحســن بنــي صــدر” وهــو أحــد معارضي 
حــكام طهــران ويعيــش فــي فرنســا “إن الخمينــي خــان مبــادئ الثورة 
اإليرانيــة”، وذكــر أنــه ذهب لمقابلــة الخميني في قم بعد بضعة أشــهر 
مــن العــودة مــن فرنســا ليشــكو إليــه ضغــوط الســلطات الدينيــة مــن 
أجــل إجبــار النســاء علــى ارتــداء النقــاب، وأضــاف بني صــدر أن ذلك 
تعــارض مــع الوعــود التي قطعهــا الخميني في باريــس، مؤكدا أن من 
حــق النســاء االختيــار، وهنــا أجابــه الخمينــي “إن األمور التــي ذكرتها 
فــي فرنســا كانــت مائمــة لكننــي لســت ملزما بكل مــا أنطق بــه هناك، 

وسأقول العكس لو شعرت أن ذلك ضروريا”.
ال يحتــاج المــرء إلــى جهــد كبيــر ليعــرف ويكتشــف أن الخمينــي جاء 
بمشــروع سياســي يحمل حقــدا على األمة العربية، منــذ أن كان يلقي 
دروســه فــي الســتينات، حتــى أن أغلــب المراجــع فــي “قــم” كانوا ضد 
فكــرة الوالية المطلقــة للفقيه التي دعا إليها الخميني، وكانت زعامته 
السياســية قــد أثــارت مخــاوف اآلخريــن من أنهــا ســتكون زعامة في 
المرجعيــة كمــا يذكــر فهمــي هويــدي فــي كتابــه الشــهير “إيــران مــن 

الداخــل”، فمشــروع الخمينــي كان لتصديــر الثورة اإلرهابية والســعي 
إلى تمزيق العالم العربي وقلب أنظمة الحكم وإراقة الدماء، مشروع 
محــاط بــكل مظاهــر الخداع والزيــف ويجيد اللعــب بورقة التحريض 

الطائفي. 
إن الثــورة اإليرانيــة عــدوة لإلســام، فمــن شــروط انتســاب الثــورة 
لإلسام أن تكون ممارساتها متفقة مع الدين الحنيف وتعاليم القرآن، 
فهل التزمت الثورة اإليرانية بشيء من ذلك؟ كما أن الدين اإلسامي 
علمنــا أن المســلم ال يكــون ظالمــا أو باغيــا، وفــي إيــران ظلــم وقتــل 
وذبــح وتشــريد وتجويــع واعتداء على الحريات األساســية لإلنســان، 

والمشاهد ماثلة أمام العالم. 

كما أن اإلسالم ال يفرق بين المسلمين، فإذا فرق المسلم عنصريا بين  «
المؤمنين خرج عن الدين، والخميني أجاز لنفسه أن يحرم جالل الدين 

الفارسي وهو من أقوى رجالهم ودعاتهم من حق الترشح النتخابات 
رئاسة الجمهورية، ليس بسبب عدم كفاءته، إنما ألن والده كان أفغانيا 

وليس إيرانيا!.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد
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قاعدة بيانات متكاملة خالل 2019 لـ ”الخاص” والمستثمرين

المقدمة العقارية 2018

قال رئيس جهاز المســاحة والتســجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسســة التنظيم العقاري الشــيخ ســلمان بن عبدهللا آل خليفة إن جهاز المســاحة والتســجيل 
العقاري أصدر 25943 مقدمة تسجيل عقاري خالل العام 2018، بزيادة مقدارها 21 % عن العام 2017 حيث تم إصدار 21309 مقدمة عقارية.

المســاحة  جهــاز  رئيــس  وافتتــح 
معــرض  أمــس  العقــاري  والتســجيل 
 ،2019 العقــاري  لالســتثمار  البحريــن 
في مجمع الســيتي ســنتر، خالل الفترة 
من 7 ـ 9 فبراير 2019، وبمشــاركة كبار 
شركات التطوير العقاري في البحرين.

وقال الشــيخ ســلمان بن عبدهللا، خالل 
هامــش  علــى  للصحافييــن  تصريــح 
االفتتاح، إن مؤسســة التنظيم العقاري 
مــن  رخصــة   1123 حوالــي  أصــدرت 
ــا و39 مشــروع  بينهــا 85 مطــوًرا عقاريًّ
ــا ورخصة إعــالن البحث  تطويــر عقاريًّ
ــا،  عقاريًّ وســيًطا  و548  الميدانــي، 

وغيرها من التراخيص.
ولفــت إلــى أن تنــوع المعــارض المعنية 
بالشــأن العقــاري يأتــي متناســًقا مــع ما 
ُيتطلــع لهذا القطاع مــن دور هام خالل 
المقبلــة،  والمرحلــة  الحاليــة  المرحلــة 
لمــا يلعبــه القطــاع العقــاري اليــوم مــن 
القطاعــات  أهــم  كأحــد  حيــوي  دور 
االقتصاديــة غير النفطية والتي تســهم 

في الناتج اإلجمالي البحريني.
وأضاف أن السوق العقاري في البحرين 
يعتبــر ســوق آمن ومســتقر وقــادر على 
االقتصاديــة،  األوضــاع  مــع  التأقلــم 
تدعــم  الحكومــة  أن سياســات  مؤكــًدا 
القطــاع الخــاص ليلعــب دور أكبــر فــي 
االقتصــاد البحريني وفــي عملية تنفيذ 
المشــاريع مع وجود إجراءات حكومية 
القطــاع  لنشــاط  وميِســرة  منِظمــة 
الخاص تحقيقا ألهداف رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.

ودعــا جميــع المســتثمرين مــن الداخــل 
والخــارج لالســتثمار فــي البحريــن في 
القطاعــات المختلفــة وبخاصــة القطاع 
العقــاري، فــي ظــل وجــود بنيــة تحتية 
مهيئــة، ومنظومــة قوانيــن وإجــراءات 

ضامنة وأكثر تطوًرا وتيسيًرا.
وأثنــى علــى أهمية الــدور الذي تضطلع 
فــي  العقــاري  التنظيــم  مؤسســة  بــه 
تســريع وتيــرة العمــل لتنجــز جميــع مــا 
هــو مطلوب منها من إجــراءات منِظمة 
ومنِفــذة للقانون رقم )27( لســنة 2017 
بشــأن قانــون تنظيــم القطــاع العقــاري، 
العقــاري  التطويــر  مشــاريع  فإنشــاء 
واعتماد ترخيصها على قواعد قانونية 
ســليمة ومتينــة ضامنــة لحقــوق جميع 

األطــراف المعنيــة بالمشــاريع العقارية، 
هي المرتكز األكبر لنجاح هذه المشاريع 

وتطور مراحلها. 

 14 % نموا بالربع الرابع 2018

التنفيــذي  الرئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن   
الشــيخ  العقــاري،  التنظيــم  لمؤسســة 
أن  خليفــة،  آل  خليفــة  بــن  محمــد 
بيانــات  قاعــدة  ستدشــن  المؤسســة 
عقاريــة متكاملــة خــالل العــام الجــاري 
2019 الــذي قــد بــدأ العمــل عليــه فعال، 
متاحــة  ســتكون  القاعــدة  أن  مبيًنــا 
فــي  والمســتثمرين  الخــاص  للقطــاع 

القطاع العقاري.
زاد  قــد  العقــاري  النشــاط  أن  وأوضــح 

بنســبة 14 % خــالل الربــع الرابــع مــن 
إلــى أن  2018، مشــيًرا  العــام الماضــي 
التــي  والتشــريعات  القوانيــن  حزمــة 
صدرت تباًعا ســيكون لها تأثير إيجابي 
على الســوق. وأشــار إلى أن المؤسســة 
اســتكملت حوالــي 80 % مــن اللوائــح 
المؤسســة  أنهــا  إلــى  الفًتــا  التنفيذيــة، 
تركــز هــذا العام على الدراســة الوطنية 
المعلومــات  وبنــك  العقــاري،  للقطــاع 
العقــاري، فيمــا أكــد علــى أن التصنيــف 
العقاريــة سيشــمل  للمكاتــب  المرتقــب 
الشركات العقاري وسيأتي ذلك الحًقا.

التطويــر  جمعيــة  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
العقــاري، عــارف هجــرس، علــى أهميــة 
العقــاري  لالســتثمار  البحريــن  معــرض 
لهــا  العقــاري  التنظيــم  مؤسســة  وأن 
دور كبيــر فــي إبــراز المعــرض، وإعطاء 
لــزواره،  ومصداقيــة  للمطــور  ثقــة 
مشــيًدا بالتجربــة الناجحــة في إشــراك 
القطــاع الخاص ضمــن مجالس إدارات 
المؤسسات العامة. وأضاف أن المملكة 
تحفــظ  وتشــريعات  قوانيــن  ســنت 
حقــوق المســتثمرين والمطوريــن علــى 
حــد ســواء، إضافــة لتقديــم تســهيالت 
كبيــرة فــي إجــراءات البيــع والشــراء، 
للســوق  عامــل محفــز  يعتبــر  مــا  وهــو 
العقــاري الذي يشــهد نموا فــي البحرين 
والمنطقــة بصفــة عامة، وشــّدد على أن 
العقــاري ســوق واعــد  البحريــن  ســوق 
العالميــة،  الماليــة  باألزمــة  يتأثــر  ولــم 
ويعتبر أفضل سوق عقاري في الخليج 

ويحقق أعلى عائد في هذا النشاط.

قّص الشريط إيذاًنا بتدشين “البحرين لالستثمار العقاري”

الشيخ سلمان بن عبدالله مصرًحا للصحافيين

ارتفاع أسعار الغذاء 
العالمية في يناير

قالــت منظمة األمــم المتحدة لألغذية 
إن  الخميــس  أمــس  )فــاو(  والزراعــة 
أســعار الغــذاء العالميــة ارتفعــت فــي 
يناير مدفوعة بزيادة أســعار منتجات 
األلبان وارتفاع أسعار الزيوت النباتية 
والســكر. وبلغ مؤشــر المنظمة ألســعار 
التغيــرات  يقيــس  والــذي  الغــذاء، 
الشــهرية لســلة من الحبــوب والزيوت 
األلبــان واللحــوم  النباتيــة ومنتجــات 
والســكر، 164.8 نقطــة فــي المتوســط 
 161.8 مــع  مقارنــة  الماضــي،  الشــهر 
فــي ديســمبر. وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
زال  مــا  المؤشــر  أن  إال  االرتفــاع، 
منخفًضــا عــن المســتوى الــذي ســجله 

في يناير 2018 بنسبة 2.2 %.

روما - رويترز

أظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت على موقــع مجلــس المناقصات والمزايــدات أمس 
فتــح مناقصــة للمجلس األعلى للصحة لتعيين استشــاري إلدارة مكتب المشــاريع؛ 
تمهيًدا لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني )صحتي(، تقدم إليها 3 عطاءات، 

أقلها بنحو 4.7 مليون دينار، في حين أكبرها بقرابة 9.8 مليون دينار.

وســيقوم المجلــس األعلــى للصحــة من 
خــالل هــذه المناقصة باالســتعانة بأحد 
بيــوت الخبــرة الدوليــة إلنشــاء وإدارة 
مكتب للمشــاريع؛ لمتابعة تنفيذ برنامج 

الضمان الصحي )صحتي(.
وفتح مجلــس المناقصــات والمزايدات 
فــي جلســته أمــس 9 مناقصــات تابعة لـ 
9 جهــات حكومية، بإجمالــي 37 عطاء، 
فــي حيــن تــم تعليــق عطاءيــن تابعيــن 
العطــاءات  أقــل  وبلــغ  وحيــدة.  لجهــة 
المقدمــة للمناقصــات نحــو 7.5 مليــون 

دينار.
لشــركة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  كمــا 
)إدامــة(  العقــاري  لالســتثمار  البحريــن 
)تصميــم  رئيــس  استشــاري  لتعييــن 
“ســعادة”  مشــروع  لتطويــر  وإشــراف( 
 5 إليهــا  تقــدم  الثانيــة،  بالمرحلــة 
عطــاءات، أقلهــا بنحو 95.7 ألــف دينار. 
وكذلــك فتــح المجلــس مناقصــة لوزارة 
لتشــغيل  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 

وحــدة معالجــة مخلفــات ميــاه الصرف 
الصحــي تقــدم إليها عطــاء وحيد بنحو 
440 ألــف دينــار.  وفتــح أيًضــا مناقصة 
مشــروع الدعــم الفنــي لهيئــة التخطيط 
والتطوير العمراني، تقدم إليها عطاءان 
لم يتم اإلفصاح عن قيمة أي منها، وهو 
مشــروع متكامل يهــدف إلى رفع األداء 
خــالل  مــن  للهيئــة  والفنــي  المؤسســي 
الخــاص  القطــاع  بكفــاءات  االســتعانة 
مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال التخطيط 
جديــدة  تقنيــات  وتشــييد  العمرانــي، 
التخطيطــي،  المجــال  فــي  ومتطــورة 
للكــوادر  تدريبيــة  برامــج  وتنظيــم 
المحليــة، وتعزيــز دور القطــاع الخــاص 
بهــدف  التنميــة؛  عمليــة  فــي  كشــريك 
فــي ســرعة  تحقيــق مســتويات عاليــة 
إنجاز المعامالت التخطيطية ومشاريع 
تخطيــط المناطق غير المخططة وفتح 
مناطق استثمار جديدة ُتسهم في دعم 

االقتصاد الوطني وتنوعه.

إضافة إلى ذلك، فتح المجلس مناقصة لشركة طيران الخليج لتعيين مقدم  «
خدمة محتوى الترفيه لنظم الشركة للتسلية داخل الطائرة، تقدم إليها 5 

عطاءات، ُعلق اثنان منها، وأقل عطاء بنحو 2.1 مليون دوالر )ما يعادل 804.4 
ألف دينار(، ومناقصة لجامعة البحرين لتوفير خدمة مركز اتصال طالبي 
للجامعة، تقدم إليها عطاءان، أفصح عن قيمة أحدهما بـ 77.4 ألف دينار، 

ومناقصة إلدارة المخازن المركزية بهيئة الكهرباء والماء لشراء موتور لمحطة 
سترة إلنتاج الكهرباء والماء، تقدم إليها 6 عطاءات، أقلها بنحو 13.2 ألف 

دينار، مناقصة لوزارة شؤون اإلعالم لشراء وتركيب محّول ضغط عال ومولد 
كهربائي والقاطع األوتوماتيكي وأجهزة تخزين الكهرباء االحتياطية وملحقاتها 

لألستوديو اإلخباري الجديد، تقدم 8 عطاءات، أقلها بنحو 161 ألف دينار.

الستشارات مشروع “صحتي”
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زيادة بإصدار

 مليون دينار
4.7

أمل الحامد
زينب العكري من السنابس تصوير: رسول الحجيري

ــا ــن ــي ــوم ــار األل ــعـ ــاع أسـ ــ ــف ــ ــات وارت ــع ــي ــب ــم ــاض إيـــــــرادات ال ــف ــخ ــان ــرت ب ــأثـ تـ
أعلنت شــركة “ألبا” نتائجها المالية للســنة الكاملة والربع الرابع لعام 2018 وذلك خالل 
اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد أمس 7 فبراير 2019. وبلغ صافي دخل شركة 
“ألبا” للســنة الكاملة لعام 2018 ما مقداره 59.8 مليون دينار، مســجالً انخفاضًا ســنويًا 
بنسبة 35 % مقارنة بما قيمته 92.5 مليون دينار خالل العام 2017. كما سجلت الشركة 
إجمالي أرباح بقيمة 85.9 مليون دينار مقابل 134.6 مليون دينار، وهو انخفاض بنسبة 
36 % على أساس سنوي. أما إجمالي المبيعات/  اإليرادات فقد بلغ 911.3 مليون دينار 
وهي زيادة سنوية بلغت 6 % إذا ما قورنت بما قيمته 857.8 مليون دينار خالل 2017. 

وبلغت أرباح السهم الواحد 42 فلسًا مقابل 65 فلسًا لعام 2017.

وتأثــرت نتائــج إيــرادات وأربــاح الشــركة 
للربع الرابع من العام 2018 بشــكل رئيســي 
وارتفــاع  المبيعــات  إيــرادات  بانخفــاض 
أســعار األلومينا. أما بالنسبة للسنة الكاملة 
لعــام 2018، فقد تحســنت إيرادات وأرباح 
المبيعــات،  ارتفــاع حجــم  الشــركة بفضــل 
وارتفاع أســعار األلمنيوم في بورصة لندن 
للمعــادن ) 7 % علــى أســاس ســنوي( مــع 
تأثرها جزئيًا بارتفاع أســعار األلومينا ) 34 

% على أساس سنوي(.
و ســجلت الشــركة صافــي خســائر بقيمــة 
17.5 مليون دينار خالل الربع الرابع 2018 
مقابــل صافي دخل بلــغ 23.4 مليون دينار 
لنفس الفترة 2017، بانخفاض بلغ 175 % 
على أســاس ســنوي. وبلغ إجمالي الخسائر 
التــي ســجلتها الشــركة 7.4 مليــون دينــار 
مقارنــة بإجمالــي أربــاح بلــغ 37.3 مليــون 
دينــار لنفــس الربــع 2017، مســجالً بذلــك 

انخفاضًا بلغ 120 % على أساس سنوي. 
فيمــا يتعلق بإجمالي المبيعات/  اإليرادات، 
فقــد حققــت الشــركة 211.5 مليــون دينــار 
 252.7 2018، مقابــل  الرابــع  الربــع  خــالل 

 ،2017 الرابــع  الربــع  خــالل  دينــار  مليــون 
بانخفــاض بلــغ 16 % على أســاس ســنوي. 
وبلغــت خســائر الســهم الواحــد خــالل هذا 
الربع 13 فلســًا مقابل أرباح الســهم الواحد 

التي بلغت 16 فلسًا للربع الرابع 2017.

2.2 مليار دينار أصول الشركة 

وبلــغ إجمالــي أصــول الشــركة فــي تاريــخ 
 2,208.7 قيمتــه  مــا   2018 ديســمبر   31
مليــون دينار، مقابل 1,686.1 مليون دينار 
بتاريــخ 31 ديســمبر 2017، مســجالً زيــادة 
ســنوية بنســبة 31 %. أمــا إجمالــي حقوق 
المســاهمين فــي تاريخ 31 ديســمبر 2018 
بزيــادة  دينــار،  مليــون   1,073.5 بلــغ  فقــد 
ســنوية بلغــت 2 % وذلك مقابــل 1,052.4 

مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
الشــيخ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
آل خليفــة  بــن دعيــج  بــن ســلمان  دعيــج 
“رغم التفاوت الكبير الذي شــهدته أســواق 
األلمنيــوم، إال أن البــا تمكنــت مــن تحقيــق 
الســالمة  مســتوى  علــى  القــوي  األداء 
الشــركة  إنتــاج  تجــاوز  حيــث  واإلنتــاج، 

المليــون طن متري ألول مرة في تاريخها. 
مشــروع  تشــغيل  تــم  ذلــك،  علــى  عــالوة 
الشــركة الحيــوي – مشــروع خــط الصهــر 
الســادس للتوســعة – قبــل الموعــد المحدد 

وذلك بتاريخ 13 ديسمبر 2018”.
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جانبــه،  ومــن 
للشــركة تيــم مــوري “لقــد كان العــام 2018 
حافــالً بالتحديات من خــالل االرتفاع غير 
المســبوق فــي أســعار األلومينــا والتي كان 
لهــا تأثيــر كبيــر علــى أرباح الشــركة. وعلى 
الرغم من تأثير ارتفاع أسعار األلومينا، إال 
أننــا تمكنا من تحقيق النتائج الجيدة على 
التكلفــة  لخفــض  الشــركة  برنامــج  خلفيــة 
– مشــروع تايتــن. وســنواصل خــالل العام 

الســالمة  تحســين  علــى  تركيزنــا   2019
التزامنــا  جانــب  إلــى  والتكلفــة،  واإلنتــاج 
الصهــر  لخــط  اآلمــن  بالتشــغيل  الثابــت 

السادس”.
 وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي 
يوم اإلثنين 11 فبراير 2019 لمناقشة أداء 
الشــركة مــن خــالل نتائــج الســنة الكاملــة 
لعــام 2018، باإلضافــة إلــى وضــع أولويات 

الشركة لعام 2019.

 أبرز أحداث الشركة خالل 2018 

حققــت البــا تحســنًا ملحوظــًا في مســتوى 
عــدد  انخفــاض  مــن خــالل  الســالمة  أداء 
 50 بنســبة  للوقــت  المضيعــة  اإلصابــات 

% علــى أســاس ســنوي. وكذلــك، أطلقــت 
الشــركة حملــة “فكــر بالبرتقالــي، فكــر فــي 
الســادس”  الصهــر  لخــط  اآلمــن  التشــغيل 
الصهــر  خــط  تشــغيل  مــع  تزامنــت  التــي 
المصاهــر  لفئــة  انضمامهــا  الســادس.وبعد 
المنتجــة لمليــون طــن متري، تجــاوز إنتاج 
 % 3  ( متــري  مليــون طــن   1.01 الشــركة 
علــى أســاس ســنوي( فــي حيــن بلــغ حجم 
المبيعــات 1.013 مليــون طــن متــري ) 3.5 
نســبة  ســنوي(.وبلغت  أســاس  علــى   %
خــالل   %  60 المضافــة  القيمــة  مبيعــات 
العــام 2018 )مســجلة ارتفاعــًا عــن نســبتها 
لعــام 2017 حيث بلغــت 57 %(. كما بلغت 
الوفــورات المحققــة مــن مشــروع تايتــن – 

المرحلــة الثالثــة ما قيمته 101 دوالر للطن 
المتــري الواحد مقابل األهداف الموضوعة 
لعــام 2018 بقيمــة 60 دوالر للطــن المتــري 

الواحد.

إنجازات الخط السادس للتوسعة

إنجاز أول إشعال بمشروع توسعة الطاقة، 
تشــغيل خط الصهر الســادس قبــل الموعد 
المحــدد، تشــغيل المســبك 4 – أكبــر فــرن 
الخــط  الشــركة،مصهر  تاريــخ  فــي  ســبك 
الســادس )اإلنجاز العام بالمشــروع 80 %(، 
ومشروع توسعة الطاقة )اإلنجاز العام في 
محطة الطاقة 5 ونظام التوزيع الكهربائي: 

83 % و96 % على التوالي(.

عسكر - ألبا

اجتماع مجلس إدارة شركة “ألبا”

إجمالي أرباح شركة  “ألبا” خالل العام 2018 85.9
دينار مليون 
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قــال المستشــار اإلقليمــي لمكتــب االســتثمار التركــي مصطفى كوكســو إن حجم االســتثمارات البحرينية في تركيــا قد بلغت 4 
مليارات دوالر حتى العام 2018، مبيًنا أن الشركات البحرينية في تركيا وصل عددها إلى 63 شركة حتى العام الماضي.

وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش 
البحريــن  اســتضافة غرفــة تجــارة وصناعــة 
وفدا تجاريا تركيا أن االستثمارات البحرينية 
فــي تركيــا أبرزهــا فــي القطــاع المالــي، الفًتــا 
إلــى أن هنــاك عــددا مــن المؤسســات الماليــة 
أن  كمــا  تركيــا،  فــي  الكبيــرة  البحرينيــة 

االستثمار في قطاعي الصناعة والطاقة.
وأوضــح أن معدل نمو الناتج المحلي التركي 
خالل الـ 15 سنة الماضية قد بلغ 5.8 %، كما 
حقــق االقتصــاد التركــي ثالث أســرع اقتصاد 
العــام  خــالل  العشــرين  مجموعــة  فــي  نمــو 
2018، مشــيًرا إلــى أن تركيــا تمكنت في تلك 
الفترة من إثراء الســكان وخفض نســبة الفقر 
التي كانت تصل إلى 30.3 % في 2002 لتبلغ 

1.6 اآلن.

ولفــت إلــى أن تركيا أصبحــت من أكثر الدول 
جذبــا لالســتثمارات األجنبيــة بفضــل البيئــة 
 ، الحكومــة  وفرتهــا  التــي  للعمــل  الصديقــة 
وذلــك مــن خالل حزمــة اإلصالحات الشــاملة 
التي طبقتها لتحســين بيئة االســتثمار، ومنها 
عدم إخضاع االستثمارات األجنبية المباشرة 
فــي تركيــا للمصــادرة أو التأميــم، والمســاواة 
واألجانــب،  المحلييــن  المســتثمرين  بيــن 
إلــى  إضافــة  األجنبــي  االســتثمار  وحريــة 
توظيــف المغتربين والتحكيم الدولي وتملك 
المســتثمرين  تركيــا  منحــت  كمــا  العقــارات، 
األجانــب حريــة تحويــل أموالهــم مــن صافي 

األرباح وأرباح األسهم إلى الخارج.
وأكــد كوســكو أن االســتثمار العقــاري بقيمــة 
250 ألــف دوالر وأكثــر، وإيــداع مبلــغ نقــدي 

قيمتــه 500 ألــف دينــار لمدة 3 ســنوات يمكن 
المواطــن الخليجــي من الحصــول على إقامة 

دائمة له وألسرته.
وأوضح أن من أهم عوامل الجذب لالستثمار 
فــي تركيــا هو وجــود ســوق كبيــرة وضخمة، 
وســهولة الوصــول إلــى األســواق المحيطــة، 
مشــيرا إلــى أنــه خالل 4 ســاعات فقــط يمكن 
الوصــول إلــى أكثــر مــن ثلــث العالــم، كمــا أن 
تركيا لديها اتفاقات وتداول للبضائع مع دول 

االتحاد األوروبي.
مــن جانبــه، قــال النائــب الثاني لرئيــس غرفة 
تجــارة وصناعــة البحريــن محمــد الكوهجــي 
إن العالقــات التجاريــة بيــن البحريــن وتركيا 
عميقــة جــدا كمــا أنها تطــورت فــي المجاالت 
كافــة، مشــيًرا إلــى أن البلديــن حريصان على 

تعزيــز ورفع مســتوى حجم التبــادل التجاري 
بينهما، وذلك من خالل االستفادة من الفرص 

االستثمارية المتوفرة لدى كل منهما.
فــي  التجاريــة  المستشــارة  قالــت  بدورهــا، 
السفارة التركية لدى البحرين غوزين بيار إن 
إجمالــي حجم التبادل التجــاري بين البحرين 
485 مليــون دوالر خــالل العــام  بلــغ  وتركيــا 
يســعيان  البلديــن  أن  إلــى  مشــيرة  الماضــي، 

إلــى رفــع حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا من 
خــالل فتح األفــق التي تســاعد المســتثمرين 
فــي كال البلديــن لالســتثمار فيهما. وأكدت أن 
البحريــن بلــد صديــق للمســتثمرين األجانــب، 
ولديــه خدمــات وبنيــة تحتيــة متطــورة فــي 
المواصــالت والضيافة والســياحة والصناعة، 
مــن  لالســتفادة  األتــراك  التجــار  داعيــة 
الفــرص االســتثمارية المتوفــرة فــي البحرين 

والتســهيالت العديدة التــي تقدمها الحكومة 
البحرينيــة للمســتثمرين، متطلعة إلــى المزيد 
من التعاون التجاري المستقبلي بين البلدين.

كمــا دعــت رجــال األعمــال البحرينييــن إلــى 
االستثمار في القطاعات المختلفة في تركيا ، 
مؤكدة أن االقتصاد التركي يحقق نموا كبيرا 
وأنــه بــات االقتصــاد رقــم 17 علــى مســتوى 

العالم.

االستثمارات البحرينية بتركيا حتى 2018
ــة ــاق ــط ــي وال ــاع ــن ــص ــي عــــاوة عــلــى  ال ــال ــم ــاع ال ــط ــق ــال ــا ب ــرزهـ 63 شــركــة أبـ

لقاء “الغرفة” بالوفد التجاري التركي

“تمكين”: انتهاء عقدين مع مشغلي “المسرعات”
إيجابية ــمــشــروعــات  ال ونــتــائــج  ــن...  ــدي ــدي ج شريكين  ــن  ع الــبــحــث 

قــال مســئول فــي صنــدوق العمــل “تمكيــن” إن عقديــن خاصيــن بتشــغيل مســرعات 
ا عن مشــغلين جديدين لهاتين المســرعتين.  األعمــال قــد انتهيا وأنه يجري البحث حاليًّ
وبخصــوص مــا إذا كان عدد المســرعات ســيرتفع مع طــرح المناقصــات الجديدة، قال 
الرئيــس التنفيــذي لدعــم العمالء والعمليات في “تمكين”، قصــي العريض، إنه ال يتوقع 

ارتفاع العدد عن 4 مسرعات كانت قد ُأرسيت مناقصات تشغيلها في وقت سابق.

الجــدد  المشــغلون  كان  إذا  مــا  وبخصــوص 
أم  جديــدة  مســرعات  بتشــغيل  ســيقومون 
الحاليــة،  المســرعات  نفــس  مــن  ســيعملون 
أفــاد بالقــول أن االحتمــال األكبــر والراجــح 
ا أن ال يتغّير عدد المسرعات عن 4، دون  جدًّ

الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأشار العريض إلى أن العدد كاف في الوقت 
الحالي خصوًصا أنه ال يزال يتم تقييم عمل 
هذه المسرعات، الفًتا إلى أن النتائج األولية 
إيجابيــة خصوًصا أن هذه المســرعات تعمل 
فــي عدد من القطاعــات المختلفة التي تركز 

المملكة على خلق فرص استثمار فيها.
أســبوعين  قبــل  طــرح  “تمكيــن”  وكانــت 
مناقصة جديدة من أجل اســتقطاب مشــغل 
لمســرعة أعمال بعد أن عمل على اســتقطاب 
مســرعات في وقت ســابق من العام الماضي 
التنميــة  ومجلــس  بينــه  شــراكة  أطــار  فــي 
االقتصادية لتعزيز المؤسسات الصغيرة في 

البحرين.
“تمكيــن”  فــإن  المناقصــة  وثائــق  وبحســب 
يســعى إلــى الحصــول علــى “مســرع أعمــال” 
بنــاء  إلــى  الراميــة  فــي جهــوده  لمســاعدته 

متتاليتيــن،  ســنتين  لمــدة  برنامــج  وإدارة 
يشــمل مكونات إرشــادية وتعليميــة موجهة 
والمؤسســات  البحرينيــة  المؤسســات  إلــى 
التــي تقيــم فــي البحريــن لمســاعدتها علــى 

التطور و النمو في مختلف القطاعات.
بتاريــخ  للمناقصــة  التقديــم  بــاب  وســيغلق 

األربعاء 13 فبراير المقبل.
وكان “تمكين” أرســى في وقت سابق عقوًدا 
بقيمة تفوق الخمســة ماليين دينار من أجل 
اســتقطاب ثالث شركات لتشــغيل حاضنات 
أعمال مشــروعات تكنولوجية وتقنية ضمن 
مســاعي البحرين لتنويــع اقتصادها وتوفير 

فرص العمل.
وتــم اختيــار ثــالث مســرعات أعمــال حينها، 

وهي “فالت 6 الب” و”برينك” و”نيست”.
الدعــم  تمكيــن”   “ العمــل  صنــدوق  وقــدم 
البحريــن  “خليــج  األعمــال  لحاضنــة  كذلــك 
للتكنولوجيــا” والتــي دعــم إطالقهــا كل مــن 
مــع  بالتعــاون  المركــزي  البحريــن  مصــرف 
تركــز  والتــي  االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس 
اســتقطاب  علــى  رئيســي  بشــكل  نشــاطها 
بـــ  الماليــة أو مــا يعــرف  تقنيــات الخدمــات 

“الفينتك”.

قصي العريض

المنامة - مباشر

تراجعت خسائر المصرف الخليجي التجاري، 
المدرج ببورصتي البحرين ودبي، بنســبة 42 
% خــالل فتــرة الربــع الرابع مــن العام 2018، 
مقارنــة بالفترة ذاتها من العام 2017. وأشــار 
المصــرف في بيان للبورصة، أمس الخميس، 
إلى أن الخســائر بلغت 1.02 مليون دينار بما 
يعــادل 9.87 مليون درهــم إماراتي في الربع 
الرابع من العام الماضي، مقابل خســائر 1.76 
مليــون دينــار بما يعــادل 17.03 مليون درهم 
إماراتــي للفتــرة نفســها من العــام 2017، مما 

انعكس على األرباح السنوية.
وعلــى مســتوى األربــاح الســنوية للمصــرف 
للعــام 2018، تضاءلــت األربــاح العائــدة على 
مســاهمي المصــرف إلــى نحــو 658.760 ألف 
دينار، مقابل أرباح قيمتها 1.97 مليون دينار 

بنهاية عام 2017، بتراجع نسبته 66.5 %.
وخالل فترة التسعة األشهر األولى من العام 
 1.68 نحــو  إلــى  األربــاح  انخفضــت   ،2018
 3.73 قدرهــا  بقيمــة  مقارنــة  دينــار،  مليــون 
مليون دينار بالفترة المماثلة من العام 2017.

“الخليجي التجاري” يقلص خسائره

يناقش مســاهمو بنــك البحريــن الوطني 
العاديــة  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي 
وغير العادية يوم 6 مارس المقبل زيادة 
رأس المــال المصــرح بــه مــن مبلــغ 150 
مليــار   1.5 إلــى  )مقســمة  دينــار  مليــون 
سهم( إلى مبلغ 250 مليون دينار مقسمة 
على 2.5 مليار سهم بعد موافقة مصرف 

البحرين المركزي.
كمــا يناقــش االجتمــاع المصادقــة علــى 

زيــادة رأس المال الصــادر والمدفوع من 
نحــو 140.299 مليون دينار مقســمة إلى 
154.329 مليــون  إلــى  1.4 مليــار ســهم 

دينار مقسمة إلى 1.54 مليار سهم.
اعتمــاد  االجتمــاع  ســيناقش  وكذلــك 
أربــاح  بتوزيــع  اإلدارة  مجلــس  توصيــة 
 25% بواقــع  المســاهمين  علــى  نقديــة 
)25 فلــس للســهم الواحــد(، أي مــا يعادل 
)نحــو 35.07 مليــون دينــار( علــى أن يتم 

مــارس   17 يــوم  مــن  ابتــداًء  توزيعهــا 
المقبــل وذلــك خاضــع لموافقــة مصــرف 

البحرين المركزي.
اعتمــاد  االجتمــاع  ســيناقش  وكذلــك 
توصيــة مجلــس اإلدارة بإصــدار أســهم 
منحــة بواقــع ســهم واحد لكل 10 أســهم 
صــادرة بقيمــة اســمية 100 فلس للســهم 
نحــو  قدرهــا  إجماليــة  وبقيمــة  الواحــد 
14 مليــون دينــار مقســمة إلــى 140.299 
مليــون ســهم بعد الحصــول على موافقة 
الجمعيــة العامــة الغير العاديــة وموافقة 

“المركزي”.

قال وكيل وزارة المالية السعودية، 
المســاعد لشــؤون الماليــة الدوليــة 
حســين بــن شــويش الشــويش، إن 
المجلس االقتصــادي واالجتماعي 
العربــي، الــذي عقــد دورتــه الـ103، 
تابــع  األول،  أمــس  بالقاهــرة 
تطــورات إعــداد اتفاقيــة موحــدة 
جديــدة الســتثمار رؤوس األموال 

العربية.
فــي تصريــح  الشــويش،  وأضــاف 
لوكالــة األنبــاء الســعودية “واس”، 

مــن  عــدًدا  ناقــش  المجلــس  أن 
الموضوعــات المهمــة، يأتــي علــى 
رأســها التحضير لقمــة تونس التي 
ســتعقد فــي مــارس المقبل.وتابع: 
متابعــة  تقاريــر  اســتعراض  “تــم 
التنمويــة  القمــة  قــرارات  تنفيــذ 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
عــام  الريــاض  فــي  عقــدت  التــي 
إلــى اســتعراض  2013، باإلضافــة 
تطــورات منطقــة التجــارة الحــرة 
العربية الكبرى”. وأشــار المســؤول 

االتفاقيــة  أن  إلــى  الســعودي، 
الموحدة الستثمار رؤوس األموال 
العربيــة، حظيــت بدراســة متعمقة 
خبــراء  مــن  عــدد  مــن  ومتأنيــة 
المعنيــة  الجهــات  فــي  االســتثمار 
بالــدول العربية. كما أوضح أنه تم 
اســتعراض خطــة التعــاون العربي 
علــى  ســتعرض  التــي  األفريقــي، 
القمــة العربية األفريقية، المخطط 
العــام  هــذا  خــالل  تعقــد  أن  لهــا 

بالمملكة العربية السعودية.

اتفاقية موّحدة لالستثمار العربيعمومية “الوطني” تناقش زيادة رأس المال
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الرياض - مباشر
المحرر االقتصادي

زينب العكري من السنابس تصوير: رسول الحجيري

 علي الفردان

المحرق - طيران الخليج

كشــفت طيــران الخليــج عن أولى وجهاتها المضافة لشــبكتها للعام 2019، وهي 
مدينة ملقا في إقليم كوســتا ديل ســول بإســبانيا؛ حيث ســتبدأ رحالت طيران 
الخليج إلى ملقا كوجهة موسمية في 14 يونيو وتستمر حتى 15 سبتمبر 2019. 
وســتعلن الناقلة الوطنية خالل العام الجاري عن مجموعة أخرى من الوجهات 

الموسمية الصيفية للعام 2019 ضمن خطتها للتوسع في شبكة وجهاتها.

لطيــران  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
الخليــج، كريشــيمير كوتشــكو “تماشــًيا 
الناقلــة  لنصبــح  الخمســية  خطتنــا  مــع 
المختــارة فــي المنطقــة، ومــع انتهاجنــا 
لألعمــال؛  الجديــد  )البوتيــك(  لمفهــوم 
الموســمية  لوجهاتنــا  إضافتنــا  تأتــي 
فــي  المتوقــع  المتزايــد  الطلــب  لتلبيــة 
ملقــا  تشــتهر  حيــث  الصيــف،  ذروة 
لقضــاء  كوجهــة  الصيفيــة  بجاذبيتهــا 
العطــالت وتتميــز بشــعبية كبيــرة لــدى 
عمالئنا في المنطقة. نحلق مباشرة إلى 
وجهــة إســبانية ألول مرة فــي تاريخنا، 
ويســعدنا أن نتيــح الفرصــة لمســافرينا 
الوجهــة  هــذه  لزيــارة  الصيــف  هــذا 

الرائجة”.
ســول  ديــل  كوســتا  مجلــس  رئيــس 
الســياحي والحكومــة اإلقليميــة لملقــا، 
طيــران  هنــأ  ســاالدو،  فرانشيســكو 
الخليج إلطالقها للمرة األولى رحلة في 
إقليم كوستا ديل سول، قائالً “الرحالت 
أهــداف  فــي  تصــب  لملقــا  الجديــدة 
للربــط  وإدارتــه  الســياحي  مجلســنا 
واألســواق الناميــة. إن مجلســنا يعمــل 
ــا مــع طيــران الخليــج علــى خطــة  حاليًّ
الترويــج  هدفهــا  مشــتركة  تســويقية 
وجــدول  لعــدد  والتنســيق  للوجهــة 
تعــاون  منطلــق  مــن  إليهــا،  الرحــالت 

الجهتين االستراتيجي الناجح”.

َمَلَقا وجهة جديدة لـ “طيران الخليج”

المنامة - تمكين

تمكنت الفرق المتأهلة في مسابقة جائزة “مشروعي” التي ينظمها صندوق العمل 
“تمكيــن”- بعــد اجتياز المراحل الســابقة بنجــاح-  من بلوغ المرحلــة النهائية التي 

تتضمن إعداد النماذج األولية لمشاريعهم.

وانطلقــت آخــر مراحــل المســابقة مــع العــام 
الجديــد، 2019، حيث يعكــف اآلن 30 فريًقا 
يتبــارى فــي المرحلــة الحاســمة علــى تجهيز 
النمــاذج األوليــة للمشــاريع، والتي ســُتعرض 
للجمهــور خــالل المعــرض العام الذي ســيقام 
بين شهري فبراير ومارس من العام الجاري، 
وخــالل المعرض العام ســيتم تقييم النماذج 
األوليــة مــن قبل لجنة حكام منفصلة ســيتم 

اإلعالن عن أعضائها قريًبا.
وســتعمل الفــرق بصــورة وثيقــة إلــى جانــب 
لمســاعدة  وذلــك  وموجهيهــم،  مرشــديهم 
الفــرق في بلورة الهوية التجارية للمشــاريع، 

وكذلــك ســتركز الفرق على تفعيل حســابات 
مشــاريعهم  لترويــج  االجتماعــي  التواصــل 
المبتكــرة بغــرض االســتفادة مــن اإلمكانيات 
هــذه  تمنحهــا  التــي  القصــوى  التســويقية 

الوسائط.
 ، إيجابيــة  أصــداء  النســخة   هــذه  والقــت 
وذلــك عبــر التفاعــل الملمــوس الــذي أبدتــه 
عــدد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص تجــاه 
بعــض المشــاريع المطروحــة، حيــث أعلنــت 
لتقديــم  اســتعدادها  عــن  المؤسســات  هــذه 
المشــاريع  تطويــر  لمواصلــة  الــالزم  الدعــم 
المتميــزة حتى بعد اختتام النســخة الحالية 

ضمــن  مــن  وكان  “مشــروعي”.  جائــزة  مــن 
تجــاه  بالتزامهــا  تقدمــت  التــي  المؤسســات 
المشــاريع هــي Flat6Labs، خليــج البحريــن 
للتكنولوجيــا المالية، جمعية ألواني، حاضنة 
بــرو ســكاي لإلعالم واإلدارة، النــادي العالمي 
لإلعالم االجتماعي، والعديد من المؤسسات 

األخــرى.  وســتحصل الفــرق الثــالث الفائــزة 
بالمراكــز األولــى علــى فــرص دعــم مــن قبــل 
“تمكيــن”، مثــل التدريــب المحلــي أو الدولي 
فــي مجــاالت مرتبطــة بأفكارهــم التجاريــة، 
إلــى جانــب فــرص االحتضــان بالشــراكة مــع 

القطاع الخاص.

المتنافسون في مسابقة جائزة “مشروعي” 

لمشــاريعهم األوليــة  النمــاذج  بتجهيــز  يتنافســون  فريًقــا   30

متأهلو “مشروعي” يصلون المرحلة النهائية
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عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-إدارة التسجيل
) CR2018 -162060( اعالن رقم

تنازل  -  عن المحل التجاري

تقدم إلينا هاش���مية الس���يد س���عيد جمعة عبدهللا  بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي الى مجيد السيد فالح هاشم فالح عبدهللا  

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

رقم القيد
1-114184

االسم التجاري
فرونيسيس لألستشارات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )7091( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة دار الوسمي ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )999( لسنة

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة الشو كوالته الهولندية ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
الس���ادة/ جانت ثورنتون - عبدالعال باعتباره المصفي القانوني لش���ركة دار الوسمي 
ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة بموجب القيد رقم 74510، طالبا 
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 

.2001

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 
الس���ادة/  عبدالعال الخليج للتدقيق نيابة عن الس���ادة/ الشو كوالته الهولندية ذ.م.م 
باعتباره المصفي القانوني لش���ركة الش���و كوالته الهولندية ذ.م.م، المس���جلة كشركة 
ذات مس���ئولية مح���دودة بموج���ب القي���د رق���م 56314، طالبا إش���هار انته���اء أعمال 
تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

4/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -16127( 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: عبدالحميد اسماعيل غلوم رضا شنبه

االسم التجاري الحالي: مطعم زهرة المحرق
االسم التجاري المطلوب: مطعم مقلوبة

قيد رقم: 117345-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل
)CR2019 -17485( اعالن رقم

معاملة مشتركة

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

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا السويعي

االسم التجاري الحالي: السويعي للداللة وتخليص المعامالت

االسم التجاري: السويعي لداللة العقارات

قيد رقم: 5-58365

3/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-إدارة التسجيل

) CR2019 -15677( اعالن رقم
تنازل اوبيع  -  عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه: عبدالمحس���ن ميرزا حس���ين اسود  بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي الى السيد/ زينب علي جعفر حسين محمد

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

رقم القيد
88886-1

االسم التجاري
فنتازيا لمواد الديكور

القيد: 21600 التاريخ :2019/2/3
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

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

القيد: 106086 التاريخ :2019/2/7
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )1( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

القيد: 69443 التاريخ :2019/2/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )00( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

القيد: 9220-5 التاريخ :2019/2/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )----( لسنة 2019
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة مري���م جاس���م س���لمان زي���د المالكة ل���� أس���واق اس���فار )مؤسس���ة فردية( 
والمس���جلة بموجب القيد رقم 21600 طالبة تحويل مؤسس���ة فردية إلى شركة 
ذات مس���ؤولية محدودة  براس���مال وقدره 1000 دينار بحريني، لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 
1. مريم جاسم سلمان زيد

ARAKKAL ALIYAR ASHLRAF .2

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
مال���ك ش���ركة دلت���ا لخدمات األم���ن ش.ش.و لمالكه���ا صالح يوس���ف عبدالرحمن 
انجني���ر  المس���جلة بموجب القي���د رق���م 106086 طالبا تحويل الش���كل القانوني  
للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة ذات مس���ؤولية محدودة  براسمال وقدره 50000 

خمسين الف دينار بحريني، بين كل من: 
1. صالح يوسف عبدالرحمن انجنير )بحريني الجنسية(

2. عبدهللا صالح يوسف عبدالرحمن انجنير )بحريني الجنسية(
3. محمد صالح يوسف عبدالرحمن انجنير )بحريني الجنسية(

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
صالح يوسف عبدالرحمن انجنير  المالك لدلتا ألجهزة األمن والسالمة )مؤسسة 
فردي���ة( المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 69443 طالب���ا تحويل تحويل مؤسس���ة 
فردي���ة إل���ى ش���ركة ذات مس���ؤولية مح���دودة  براس���مال وق���دره 10000 دين���ار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم: 
 1. صالح يوسف عبدالرحمن انجنير

2. عبدهللا صالح يوسف عبدالرحمن انجنير
3. محمد صالح يوسف عبدالرحمن انجنير

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تق���دم 
فردي���ة(  )مؤسس���ة  المال���ك  ع���ن  باإلناب���ة  االستش���ارية  االعتم���اد  إليهامؤسس���ة 
والمسجلة بموجب القيد رقم 9220 طالبا تحويل تحويل مؤسسة فردية للفرع 
رقم 5 والمسمى اسواق بيت اسيانا إلى شركة ذات مسؤولية محدودة  براسمال 
وقدره 10000 عش���رة آالف دينار بحريني، لتصبح الش���ركة مملوكة من الس���ادة 

التالية اسمائهم: 
 1. الشيخ خالد بن خليفة بن حمد آل خليفة

2. شركة/ كيو ماركتس ذ.م.م

القيد: 96402 التاريخ :2019/2/7  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها الس���ادة الش���ركاء في شركة االرض لخدمات حقول النفط 
ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القيد رقم 96402، طالبين تحويل الش���كل 
القانون���ي للش���ركة المذك���ورة إلى ش���ركة الش���خص الواحد برأس���مال 

وقدره 10000 دينار  لتصبح مملوكة من رامي العودات
وتعذيل االسم التجاري ليصبح 

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 90278 التاريخ :2019/2/4  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

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

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
محمد أمين ماجد ش���بر المالك لمطعم جولدن جيكن )مؤسس���ة فردية( المسجلة 
بموج���ب القي���د رق���م 90278، طالب���ا تحوي���ل مؤسس���ة فردي���ة إل���ى ش���ركة ذات 
مس���ؤولية محدودةبرأس���مال وق���دره 30000 ألف دينار  لتصب���ح مملوكة التالية 

أسمائهم:
السيد محمد أمين ماجد حسين شبر
محمود جعفر عبدهللا حسين آل حرز

وتعدي���ل االس���م التج���اري م���ن مطعم جول���دن جيكن إلى ش���ركة معط���م جولدن 
جيكن ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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أوقــات الـدوام: مـن 8:30 صباحـًا إلـى 1:00 ظهـرًا 
ومن  4:00 عصرًا إلى 8:30 مساًء

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

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

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

أفضل أنواع القرميد السيراميكي بمختلف األلوان عالية الجودة مع جميع االكسسوارات والضمان
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سالمة: منافسات 
إقليمية تؤثر على ليبيا

قال المبعوث األممي لليبيا غسان سالمة 
إنه ماض في مساعي التهدئة بين 

األطراف في ليبيا.
وأضاف في مقابلة مع قناة “العربية” 

تبث هذا المساء في برنامج بانوراما، 
إنه يقاوم محاوالت جره للنزاع ويحافظ 

على الحياد. وأكد المبعوث األممي أن 
منافسات إقليمية تؤثر على ليبيا، وليس 

فقط المشكلة الفرنسية اإليطالية.
وقبل أيام، كشف المبعوث األممي إلى 

ليبيا غسان سالمة، عن لقاءات ستجمعه 
قريبًا مع رئيس المجلس الرئاسي فايز 

السراج ثم المشير خليفة حفتر، قائد 
الجيش الوطني، والمستشار عقيلة 

صالح.

“وول ستريت” تنشر تقريرا ســريا لمحققين أمنيين أميركيين

اتصاالت ولي العهد ومستشاره خلت من ذكر خاشقجي

كــشــف تــقــريــر ســـري نــشــرتــه صحيفة 
األمــيــركــيــة  ــال”  جـــورنـ ســتــريــت  “وول 
المخابرات  وكالة  إلى  ونسب  سبق  ما 
عن  إى(  آي  )ســي  األميركية  المركزية 
أن فحوى االتصاالت الهاتفية بين ولي 
السابق  والمستشار  الــســعــودي  العهد 
القحطاني  ســعــود  الــمــلــكــي  ــديــوان  ــال ب
الصحافي  مقتل  شــأن  إلــى  تتطرق  لم 

جمال خاشقجي.
ويـــقـــول الــتــقــريــر األمـــنـــي األمــيــركــي، 
ــــذي راجــعــتــه الــصــحــيــفــة األمــيــركــيــة  ال
العهد  ولــي  بين  المتبادلة  الرسائل  إن 
استشهدت  التي  ومساعده،  السعودي 
ــة الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة، لم  بــهــا وكــال

تتطرق للصحافي خاشقجي.
والتقرير السري تم إعداده للنائب العام 
السعودي من قبل “كرول”، وهي شركة 

تحقيقات أمنية أميركية بارزة. 
الــــ  ــل  ــ ــائ الــصــحــيــفــة أن رســ وذكـــــــرت 
محمد  األمير  بين  المتبادلة  ”واتساب” 
بــن ســلــمــان والــمــســتــشــار الــســابــق في 
الــثــانــي مــن شــهــر أكــتــوبــر، وهـــو الــيــوم 
لها  يكن  لم  فيه خاشقجي،  ُقتل  الــذي 
بحسب  بمقتله،  أو  بالصحافي  عالقة 
ستريت  “وول  صحيفة  بــه  أفـــادت  مــا 
جورنال” بعد مراجعة مسودة التقرير. 
ــع ســبــب اخــتــيــار فــحــص هــذه  ــرجـ ويـ
الــرســائــل تــحــديــًدا إلــى أنــهــا هــي محل 
اإلعالم  في  االتهام  ومبعث  التشكيك 
ــعــام  ال الـــنـــائـــب  أراد  ــذا  ــهـ ولـ الـــغـــربـــي، 
جــهــة مختصة  قــبــل  مـــن  ُتــفــحــص  أن 

ومحايدة ومحل ثقة الجميع.
وكان أحد األدلة التي ُنسبت إلى تقرير 
األميركية  الــمــخــابــرات  لــوكــالــة  تقييم 
عالي السرية هو وجود نفس الرسائل 

التي فحصتها الشركة األمنية.
ــو الــمــخــابــرات في  ــرف مــســؤول ــتـ واعـ
نوفمبر،  اكتمل في شهر  الذي  التقرير، 
بأنهم كانوا على علم باالتصاالت، لكن 
ويركز  االتصاالت”.  نعرف محتوى  “لم 
ــرول” - وهـــي شــركــة أمنية  ــ تــقــريــر “كـ
الهواتف  فحص  على   - كبيرة  خاصة 
لألمير  الــســابــق  للمستشار  المحمولة 

محمد بن سلمان.

األمنيين  المحققين  فــحــص  وكــشــف 
األمــيــركــيــيــن عــن 11 رســالــة ُأرســلــت 
إلى  سلمان  بن  محمد  األمير  قبل  من 
الثاني من شهر  في  السابق  مستشاره 
تقييم  في  ذكرها  ورد  والتي  أكتوبر، 
وكالة المخابرات المركزية، إضافة إلى 
15 رسالة أرسلها إلى األمير محمد بن 

سلمان في ذلك اليوم.
وقــالــت شــركــة “كــــرول” فــي تقرير لها 
ــم تــتــضــمــن “إشــــــارات  لـ ــائـــل  الـــرسـ إن 
أو يمكن تحديدها عن جمال  واضحة 

خاشقجي”.
ــت “كــــــــــرول”: “لـــــم يــكــتــشــف  ــ ــافـ ــ وأضـ
أية  األميركيون  األمنيون  المحققون 
ــود تــالعــب  مـــؤشـــرات تــشــيــر إلـــى وجــ
حذفها  أو  تحليلها  تم  التي  بالبيانات 
شركة  تقرير  فــي  وجــاء  تغييرها”.  أو 
“كــرول” أنها وجــدت رسالة واحــدة تم 
العهد  ولي  مستشار  هاتف  من  حذفها 
إبالغها  تم  إنه  الشركة  وقالت  النقال. 
مــن قبل الــنــائــب الــعــام الــســعــودي بأن 
تلك  ــإرســال  ب قـــام  الــســابــق  المستشار 

أنــهــا احتوت  ثــم أدرك  الــرســالــة، ومــن 
ــام بــحــذفــهــا  ــقـ عــلــى خــطــأ مــطــبــعــي فـ

وإرسال رسالة مصححة.
ـــ11 الــمــرســلــة من  ــ وتــغــطــي الــرســائــل ال
أموًرا عادية  الى مستشاره  العهد  ولي 
بــمــا فــي ذلـــك مكالمة أجــراهــا  نــســبــًيــا، 
األمير في ذلك اليوم مع رئيس الوزراء 
قال  حسبما  سانشيز،  بيدرو  اإلسباني 

تقرير “كرول”.
وتغطي الرسائل المرسلة من المستشار 
الموضوعات،  إلى األمير مجموعة من 
ــتــقــريــر، بــمــا فـــي ذلــك  حــســبــمــا قــــال ال
زعيم  ألقاه  لخطاب  المناسبة  الترجمة 
أجــنــبــي، وبــيــان صــحــافــي قـــادم حــول 

التزام السعودية بالطاقة الشمسية.
علم  مــراًرا  السعودية  الحكومة  ونفت 
ولي العهد بمقتل خاشقجي، الذي أقام 
إذ  األميركية،  المتحدة  الــواليــات  فــي 
تنتقد  مقاالت  كتابة  على  يعكف  كــان 
المملكة في صحيفة “واشنطن بوست” 
وغــيــرهــا. وقــالــت الـــريـــاض إن وفــاتــه 
كانت نتيجة لـ ”عملية مارقة”، كما وجه 

يحقق  الـــذي  الــســعــودي،  الــعــام  النائب 
في القضية، التهم إلى 11 متهًما. وقد 
للمدعى  المحاكمة  السعودية  باشرت 
األســبــوع األول من  فــي  ــك  عليهم وذل
العاهل  مــن  توجيه  بعد  وذلـــك  يناير، 
السعودي الذي أمر بفتح تحقيق عاجل 

في مالبسات الجريمة.
وفي إطار التحقيقات الشفافة استعان 
المدعي العام السعودي بشركة أميركية 
معروفة في مجال التحقيقات األمنية، 
الـ  مــراســالت  بفحص  وكلفها  ــرول”،  “كـ
”واتـــســـاب” الــتــي ســبــق الــتــطــرق إليها 
في الصحافة، ومنها ما نقلته صحيفة 
تفاصيل  عن  جــورنــال”  ستريت  “وول 
في  المركزية  المخابرات  وكالة  تقييم 
تاريخ  األول من شهر ديسمبر، ويعود 
إلى  بالشركة  الخاص  التقرير  مسودة 

الخامس من شهر يناير.
ــعــام أن ذكـــر أنـــه تم  وســبــق لــلــنــائــب ال
ــة قــضــائــيــة إلــى  ــاب إرســــال مــذكــرتــي إن

النيابة العامة في تركيا.

دبي ـ العربية نت

دبي ـ العربية نت

بيروت ـ رويترزلندن ـ رويترزتونس ـ وكاالت

أعلن عشــرات المحامين والحقوقيين في تونس، عن تأســيس جمعية لمحاكمة 
حركــة النهضــة وتتبعهــا قضائيــا علــى خلفيــة أنشــطتها المشــبوهة فــي البــاد 

وسعيها إلى تنفيذ أجندات جماعة اإلخوان المسلمين داخل تونس.

وأعلن المحامون في بيان مشترك عن إطالق مجموعة “محامون ضد التمكين اإلخواني 
أجهزة  الختراق  سعيها  خلفية  على  النهضة  حركة  ضد  قضايا  رفع  لتتولى  تونس”،  في 
للتونسيين،  المجتمعي  النمط  تغيير  ومحاوالتها  مفاصلها،  جميع  على  والسيطرة  الدولة 
وكذلك تورطها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وساحات القتال مقابل دعم 
مالي وسياسي وإعالمي خارجي. وجاء في البيان التأسيسي أن هذه المجموعة، ستبدأ 
إجراءات مواجهة التمكين اإلخواني في تونس عبر حركة النهضة، وستقوم بقضايا جزائية 

وإدارية ضد الفساد الوظيفي واإلداري، واختراق مؤسسات الدولة ونشر الفكر اإلخواني.
وأضاف مؤسسو المجموعة، أنهم سيتولون كذلك متابعة ملفات إهدار المال العام ومراكمة 

الثروات المشبوهة لقيادات حركة النهضة، وارتهان القرار الوطني ألطراف أجنبية.
الجمعية، هي تحرك قانوني جديد ضد حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي وهــــــــذه 

التي تحوم حولها شبهات بتنفيذ مخططات أمنية وسياسية موازية 
بأنشطتها  ويحيط  التونسي،  المجتمعي  وللنمط  الــدولــة  لسياسة 
ومصادر أموالها الطائلة منذ العام 2011 غموض كبير، كما تواجه 
القتال  اتهامات بتورطها في تسفير آالف التونسيين إلى ساحات 
بسوريا وليبيا، وامتالكها جهازا سريا يقف وراء اغتيال المعارضين 

السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي العام 2013.

فاجــأ محتــج مناهــض لخــروج بريطانيا من االتحــاد األوروبي، موكب رئيســة 
الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي، أمــس الخميــس، عندمــا قفــز أمــام ســيارتها 

بشكل مفاجئ، لدى وصولها إلى مبنى المفوضية األوروبية في بروكسل.

ــوزراء الــبــريــطــانــيــة  ــ ــ وتــعــهــدت رئــيــســة الـ
بعد  مــوعــده،  فــي  “الــبــريــكــســت”  بتحقيق 
جــلــســة أخــــرى مــن الــمــحــادثــات مــع قــادة 

االتحاد األوروبي.
ــاي االتــحــاد  ــن الــمــتــوقــع أن تــدعــو مــ ومــ
اتــفــاق  لتغيير  معها  لــلــتــعــاون  األوروبـــــي 
تأييد  كسب  على  ومساعدتها  ــخــروج  ال
الــذي  األمــر  الـــرأي،  فــي  المنقسم  البرلمان 
بريطانيا  خــروج  عملية  تسهيل  شأنه  من 

من التكتل.
ــا مــن  ــي ــريــطــان ــروج ب ــ ويــــواجــــه خــ

الكثير مــن األصــوات  االتــحــاد، 
ــيــا،  الـــمـــعـــارضـــة فــــي بــريــطــان
الخروج  اتــفــاق  مــع  خصوصا 
توصلت  الــذي  للجدل  المثير 

إليه ماي.

وكالة  نشرته  الــذي  الفيديو  مقطع  وأظهر 
المفوضية  مقر  إلــى  جــاء  رجــال  رويــتــرز، 
ــي بـــروكـــســـل، لــيــنــظــر مــاي  األوروبــــيــــة فـ

ويحتج على البريكست.
ومــا أن اقــتــرب مــوكــب مــاي مــن الــبــوابــة، 
حتى قفز الرجل أمام سيارتها حامال الفتة 
أن  إال  البريطاني،  للخروج  رفضه  تعكس 
رجال أمن اقتربا منه سريعا، وقام أحدهما 

بجره بعيدا عن المكان.
ــراء  ــى بـــروكـــســـل إلجــ ــ وقـــبـــل وصـــولـــهـــا إل
االتحاد األوروبــي،  محادثات مع زعماء 
ــأن مــهــمــتــهــا لــتــعــديــل  ــ ــاي ب ــرت مــ ــ أقـ
له قبل  التوصل  الذي تم  االتفاق، 
3 أشــهــر تــقــريــبــا، لــيــســت ســهــلــة. 
وقال مصدر حكومي إنه من غير 

المتوقع تحقيق انفراجة.

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس الخميس إن إقدام إسرائيل على منح 
ترخيص الستكشاف النفط والغاز قرب الحدود البحرية المتنازع عليها يهدد باستنزاف 

الثروة النفطية للبنان قبل أن يبدأ عمليات الحفر الخاصة به.         

        وكان بري قد اتهم إسرائيل، يوم األربعاء، 
ترخيص  بمنح  اللبنانية  الــمــيــاه  بــانــتــهــاك 
في  اســتــكــشــاف  بعمليات  لــلــقــيــام  لــشــركــة 
الــخــارجــيــة  وزارة  ورفـــضـــت  ــمــنــطــقــة.  ال

اإلسرائيلية التعليق على االتهام.
ــــح لـــبـــنـــان  ــن ــي، مــ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ وفـــــــي الـــــعـــــام الـ
ــات إيــنــي  ــركــ “كـــونـــســـورتـــيـــوم” يـــضـــم شــ
ونوفاتك  الفرنسية،  وتــوتــال  اإليــطــالــيــة، 
الروسية ترخيصا لتنفيذ أول أعمال تنقيب 
بحرية يجريها لبنان في منطقتين. ويوجد 

نزاع حدودي بين لبنان وإسرائيل بشأن 
إحدى المنطقتين وهي منطقة االمتياز 
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ــي تــصــريــحــات عــقــب االجــتــمــاع مع  وفـ

جوزيبي  اإليطالي  الـــوزراء  رئيس 
الــتــحــرك  إن  بـــــري  قـــــال  ــي،  ــتـ ــونـ كـ

اإلســرائــيــلــي يــهــدد بــاســتــنــزاف كــل منطقة 
ــزء كــبــيــر مـــن الـــثـــروة  ــ ــام وجـ حــــوض الـــشـ
عمليات  فــي  لبنان  يــبــدأ  أن  قبل  النفطية 

التنقيب.
ويطل لبنان، ومعه قبرص ومصر وإسرائيل 
وسوريا، على حوض الشام في شرق البحر 
المتوسط حيث جرى اكتشاف حقول غاز 
لــبــنــان إن  ــعــام 2009. وقـــال  كــبــرى مــنــذ ال
النزاع مع إسرائيل لن يمنعه من 
االحتياطيات  من  االستفادة 
في  البحر  تحت  المحتملة 
محل   9 ــاز  ــيـ ــتـ االمـ مــنــطــقــة 
شركة  قــالــت  بينما  ــزاع،  ــنـ الـ
بئر  أول  ستحفر  إنــهــا  تــوتــال 
المنطقة  قــرب  االمتياز  في 

المتنازع عليها.

بري: إسرائيل تستنزف ثروة لبنانمحتج يباغت رئيسة وزراء بريطانياتكتل تونسي لمقاضاة النهضة
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الخرطوم - أ ف ب

أديس أبابا ـ أش أ

خرجت تظاهرات في العاصمة السودانية، الخرطوم، أمس الخميس، تلبية لدعوات 
أطلقها “تجمع المهنيين” وأحزاب معارضة احتجاجا على تردي األوضاع االقتصادية.

وتركزت التظاهرات في منطقة السوق العربي وسط العاصمة. 
على  للدموع  المسيل  الــغــاز  الشرطة  أطلقت  المتظاهرين،  لتفريق  محاولة  وفــي 
المشاركين في االحتجاجات. وقال ناشطون إن مئات المتظاهرين تجمعوا في أكثر 
من منطقة بشارع الحرية والسوق العربي وسط الخرطوم، ورددوا هتافات “تطالب 
بالسالم والعدالة”. وكان تجمع ما يعرف بـ ”المهنيين السوداني” قد دعا إلى التظاهر 

انطالقا من نقاط عدة في العاصمة، مشددا في بيان له على “سلمية الموكب”.

وزيــر  شــكــري  ســامــح  أن  حــافــظ  أحــمــد  المصرية  الخارجية  بــاســم  المتحدث  أعــلــن 
الخارجية ناقش مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف إقامة منطقة لوجيستية 

حرة في جيبوتي، لخدمة دول القرن اإلفريقي.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن لقاء الوزيرين جاء على هامش االجتماعات 
حرة  منطقة  إقــامــة  مــشــروع  بحثا  حيث  إثيوبيا،  فــي  اإلفريقية  للقمة  التمهيدية 
لوجيستية مصرية في جيبوتي، تهدف إلى إنعاش اقتصاديات دول منطقة القرن 
اإلفريقي، وجذب االستثمارات المصرية لجيبوتي، فضال عن زيادة التبادل التجاري 

بين دول المنطقة.
القرن  منطقة  فــي  األوضـــاع  مثل  اإلقليمية  القضايا  مــن  عـــددا  ــوزيــران  ال ونــاقــش 

اإلفريقي، والعالقات اإلريترية الجيبوتية، إذ أكد الوزيران أهمية استقرار المنطقة.

احتجاجات جديدة في العاصمة السودانية

مصر تناقش منطقة لوجستية في جيبوتي

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية واشنطن ـ وكاالت

الــمــبــاحــثــات بين  فشلت آخـــر جــولــة مــن 
مــمــثــلــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة 
برعاية  اإليــرانــيــة،  الحوثي  وميليشيات 
اتفاق  إلــى  التوصل  في  المتحدة،  األمــم 
عــلــى انــســحــاب الــمــتــمــرديــن مــن مــوانــئ 

الحديدة الثالثة.
ــادة  ــ ــجــنــة إعـ واخـــتـــتـــمـــت اجـــتـــمـــاعـــات ل
الخميس،  أمــس  الــحــديــدة،  فــي  االنتشار 
ميليشيات  رفض  بسبب  نتائج  دون  من 
موانئ،  من  االنسحاب  اإليرانية  الحوثي 
وفــق اتــفــاق الــســويــد، بحسب مــا ذكــرت 

مصادر “سكاي نيوز عربية”.
ــى ضــــرورة  ويـــنـــص اتـــفـــاق الـــســـويـــد عــل
ــحــوثــيــة من  انـــســـحـــاب الــمــيــلــيــشــيــات ال
موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى 
ــمــعــابــر إليــصــال  ــة، وفــتــح ال ــن ــمــدي فـــي ال
المساعدات اإلنسانية للمناطق التي تحت 

سيطرة الحوثيين.
وأفــــــاد مـــراســـل “ســـكـــاي نـــيـــوز عــربــيــة” 

المتحدة  األمـــم  مــراقــبــي  ــأن  ب اليمن  فــي 
الــمــشــرفــيــن عــلــى إعـــــادة االنـــتـــشـــار في 
في  سفينة  متن  على  سيبقون  الحديدة 
اليابسة؛  إلــى  ينزلوا  ــن  ول البحر،  عــرض 

بسبب استمرا الخروق الحوثية للهدنة.
ــم  ــفــريــق األمـ ــان الــرئــيــس الــجــديــد ل ــ وكـ
الــمــتــحــدة فـــي لــجــنــة إعــــــادة االنــتــشــار 
لوليسغارد،  مايكل  الــجــنــرال  بــالــحــديــدة 
بحضور  الثالثاء،  اجتماع،  أول  عقد  قد 

والحوثيين  الشرعية  الحكومة  ممثلي 
على متن سفينة “فوس أبولو” في البحر 

األحمر.
المبعوث  مكتب  يصدر  أن  المتوقع  ومن 
الخاص لألمم المتحدة إلى اليمن، مارتن 
المعرقلة  الجهة  يوضح  بيانا  غريفيث، 
لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــســـويـــد، الســيــمــا الــبــنــد 
مدينة  مــوانــئ  مــن  باالنسحاب  المتعلق 

الحديدة غربي اليمن.

ــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة  ــ ــال وزي قـ
إن حكومة  الــجــبــيــر،  عـــادل  بــالــســعــوديــة 
اإلرهــاب  ضد  حربها  في  ستستمر  بــالده 
لــه، وتتعهد بدعم  الــراعــيــة  الـــدول  وضــد 
في  واإلقليمية  الــدولــيــة  الــجــهــود  جميع 
وعلى  اإلرهابية  التنظيمات  على  القضاء 
في  لالستقرار  المزعزعة  الــدول  أنشطة 

المنطقة.
ــام االجــتــمــاع  جـــاء ذلـــك فـــي كــلــمــتــه، أمــ
لــلــدول األعــضــاء فــي التحالف  الــــوزاري 
الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” اإلرهابي، 
االجتماع،  في  المملكة  وفد  ترأس  حيث 
االجــتــمــاع  فــي  الــمــشــارك  المملكة  ــد  ووفـ
الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، 

وذلك في العاصمة األميركية واشنطن.
وقال الجبير: إن التحالف الدولي لمحاربة 
 2014 العام  في  تأسس  “داعــش”  تنظيم 
من  بــالدي  وكانت  دولــة،   12 من  وتكون 
الدول المؤسسة له ومن أوائل الدول التي 

العسكرية  العمليات  في  بفعالية  شاركت 
وقد  نجتمع  الــيــوم  ونحن  التنظيم،  ضــد 
بلغ عدد الدول المشاركة في التحالف 79 
بــأن حربنا  نؤمن  الجبير:  ــة. وأضــاف  دول
محاربة  تشمل  أن  يــجــب  اإلرهــــاب  ضــد 
تــمــويــلــه والــخــطــابــات الــتــي تــبــرر العنف 
ــشــأت بــالدي  واإلرهــــــاب، وألجــــل ذلـــك أن

والتطرف  اإلرهــاب  بمحاربة  يعنى  مركزًا 
أهمية  على  نؤكد  كما  تمويلها،  ومصادر 
استمرار هذا التحالف حتى نتمكن جميعًا 
لتنظيم  ودائمة  فعالة  هزيمة  ضمان  من 
التنظيمات  وجــمــيــع  اإلرهـــابـــي  “داعــــش” 
مــرة  للظهور  عــودتــهــا  ــدم  ــيــة، وعـ اإلرهــاب

أخرى في مختلف أنحاء العالم.

لوليسغارد على متن سفينة “فوس أبولو”

عادل الجبير

لوليســغارد لم يفلح في إقناع المتمردين باالنسحاب من الموانئ دعم جهود القضاء على أنشطة الدول المزعزعة لالستقرار
تعنت الحوثيين يفشل “محادثات البحر” الجبير: سنستمر في حربنا ضد اإلرهاب

جمال خاشقجي والنائب العام السعودي



موسكو ـ وكاالت

طالبــت موســكو أنقــرة بالقيــام بدورهــا 
بشــأن تنفيذ االتفاقيات الموقعة بينهما 
فــي  اإلرهابييــن  مواجهــة  أجــل  مــن 
محافظة إدلب السورية، مشيرة إلى أن 
“اإلرهابييــن غــي إدلب يخططون لشــن 
هجــوم للســيطرة علــى منطقــة خفــض 

التصعيد”.
وزارة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
الخارجيــة الروســية، ماريــا زاخاروفــا، 
ترغــب  موســكو  إن  الخميــس،  أمــس 
فــي أن تبــذل تركيــا “مزيدا مــن الجهد” 
محافظــة  فــي  المتطرفيــن  لمواجهــة 
إدلــب، وفاء لتعهدات قطعتها في إطار 

اتفاق مع روسيا العام الماضي.
وحــذرت زاخاروفــا مــن أن اإلرهابييــن 
يســتعدون  الســورية،  المحافظــة  فــي 

لهجــوم للســيطرة علــى منطقــة خفــض 
التصعيد.

يأتــي هــذا بعــد أيــام مــن تأكيــد وزارة 
الخارجيــة الروســية أن األوضــاع فــي 
المنطقــة  وأن  بســرعة،  تتدهــور  إدلــب 
تخضع بالكامل تقريبا لسيطرة مسلحي 
ما يعرف بـ “هيئة تحرير الشــام”، )جبهة 

النصرة سابقا(.
وتنــص أبرز بنود االتفاق الذي أبرم في 
سوتشــي في 17 سبتمبر الماضي، على 
إقامــة منطقــة منزوعــة الســاح بعمــق 
15 - 20 كيلومترا داخل منطقة خفض 
الجماعــات  جميــع  وإبعــاد  التصعيــد، 
المســلحة عن المنطقة منزوعة الســاح 

بحلول 15 أكتوبر الماضي.

واشنطن ـ وكاالت

أعلن مستشــار األمن القومــي األميركي، 
مســتعدة  واشــنطن  أن  بولتــون،  جــون 
إلعفــاء مســؤولين عســكريين كبــار فــي 
فنزويــا مــن العقوبــات، في حــال دعموا 
زعيــم المعارضــة خــوان غوايــدو، الــذي 

أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للباد.
قائــا:  تويتــر،  علــى  بولتــون  وغــرد 
رفــع  فــي  ســتنظر  المتحــدة  “الواليــات 
عســكري  مســؤول  أي  عــن  العقوبــات 
فنزويلــي كبيــر، يدافع عــن الديمقراطية 
ويعتــرف بالحكومة الدســتورية للرئيس 

خوان غوايدو”.
وحــذر بولتــون مــن أنــه “في حــال حدث 
العكــس، ســيتم إغــاق دائرتهــم الماليــة 
الدوليــة بالكامل”، داعيا العســكريين في 

كاراكاس إلى اتخاذ “الخيار الصحيح”.

بغوايــدو  اعترفــت  واشــنطن  أن  يذكــر 
أخــرى  دول  وحــذت  لفنزويــا،  رئيســا 
حذوهــا ممــا زاد الضغــوط علــى الرئيس 
الفنزويلــي نيكوالس مادورو، الذي أعيد 
انتخابــات  فــي  الماضــي  العــام  انتخابــه 

اعتبرها كثيرون “مزورة”.
وباســتثناء ضابط كبيــر اعترف بغوايدو 
فــي مقطــع فيديــو وناشــد آخريــن فــي 
الجيــش أن يفعلــوا نفــس الشــيء، فــإن 
معظــم قــادة الجيــش الفنزويلــي مازالوا 

على تأييدهم لمادورو.
بــه  اعترفــت  الــذي  غوايــدو  وضاعــف 
جهــوده  دولــة،   40 انتقاليــا”  “رئيســا 
للحصــول علــى دعــم االتحــاد األوروبــي 
وإدخال المســاعدة اإلنســانية األميركية 

إلى فنزويا.

باريس - أ ف ب

مــن  ســفيرها  فرنســا  اســتدعت 
إيطاليا،أمــس الخميس، بعد ما وصفته 
ال  متكــررة  هجمــات  بأنــه  باريــس 
أســاس لها من قبــل القادة السياســيين 
اإليطاليين في األشهر الماضية وحثت 
رومــا علــى العــودة إلــى اتخــاذ موقــف 

أكثر ودا.
وقالــت وزارة الخارجية الفرنســية في 
بيــان “ظلــت فرنســا لعــدة أشــهر هدفــا 
لهجمات متكررة ال أســاس لها وبيانات 

مشينة”.
وأضافت أن هجمات إيطاليا لم يســبق 
لهــا مثيــل منذ الحــرب العالميــة الثانية 
وقالت إن “االختاف شــيء والتاعب 
بالعاقــات مــن أجــل أهــداف انتخابيــة 

شيء آخر”.

وكان آخــر ما اســتفز باريــس لقاء نائب 
رئيــس الــوزراء اإليطالــي، لويجــي دي 
مايــو، بوفــد مــن الســترات الصفــر فــي 

فرنسا، قبل يومين.
وقــال دي مايــو إن حركتــه الشــعبوية 
المحتجيــن  لمســاعدة  مســتعدة 
المناوئيــن للحكومــة في فرنســا، واتهم 
فــي  الهجــرة  أزمــة  بتأجيــج  فرنســا 

أوروبا.
الفرنســية  الخارجيــة  وزارة  ووصفــت 
فــي  مقبــول”  “غيــر  تدخــل  بأنــه  ذلــك 
الديمقراطية الفرنســية، وغير مســبوق 
الحــرب  بعــد  الدولتــان  انضمــت  منــذ 
بعضــا  بعضهمــا  إلــى  الثانيــة  العالميــة 
االتحــاد  تأســيس  فــي  المســاهمة  فــي 

األوروبي.

روسيا تطالب تركيا 
بتنفيذ اتفاق إدلب

واشنطن تغري “جنراالت 
فنزويال”

فرنسا تستدعي سفيرها 
في روما للتشاور

روسيا تستعد لحرب كبرى كما لو أنها تندلع غدا

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

اعتبــر المعهــد الســويدي للدراســات الدفاعيــة، أن روســيا أصبحــت أكثر نشــاًطا فــي التدريب 
على بدء حرب شاملة وشّنها. وقال: إن التدريبات العسكرية االستراتيجية للجيش الروسي 

أصبحت اآلن أكثر طموحا.
وأوضــح المعهــد الســويدي للدراســات الدفاعيــة )FOI( فــي دراســة نشــرتها وكالــة نوفوســتي 
الروســية، امــس الخميــس أنــه: “إذا كانــت روســيا تولــي اهتمامــا أكبــر لتطويــر مهــارات حــل 
النزاعــات المحليــة الصغيــرة، فــإن التدريبــات العســكرية االســتراتيجية المنتظمــة للجيــش 

الروسي أصبحت اآلن أكثر طموحا، كما لو أن حربا شاملة قد تندلع غدا”.
واستشــهد المحللون الســويديون على ســبيل المثــال بتدريبات “الغــرب - 2017” في المنطقة 
العســكرية الروســية الغربية، والتي شارك فيها حوالي 5.5 ألف عسكري روسي، باإلضافة إلى 

تدريبات “الشرق - 2018”، حيث شارك فيها حوالي 300 ألف عسكري.
ويؤكــد معــدا الدراســة: “أن الجيــش الروســي زاد بشــكل ملحــوظ مــن اســتعداداته القتاليــة، 
وأصبــح قــادرا فــي وقت قصير على االنتقال من زمن الســلم إلى أداء المهــام القتالية بفعالية 
أثنــاء الحــرب”.  وتجــري القوات الروســية تدريبات واســعة النطاق في البــاد مرة واحدة في 
السنة، في واحد من االتجاهات األربعة، من أجل تعليم الجيش على” شن الحرب في معظم 

االتجاهات القارية”.

باريسواشنطنموسكو

كشــفت وثائق ســربت إلى منظمة مراســلون بال حدود أن الحكومة اإليرانية اعتقلت أو ســجنت أو أعدمت 860 صحافيا على 
األقــل خــالل 30 عامــا بيــن ثــورة الخمينــي عــام 1979 وحتــى العام 2009. وفــي مؤتمر صحافي فــي باريس حضرتــه المحامية 
الحقوقيــة اإليرانيــة شــيرين عبــادي، الحائــزة على جائزة نوبل للســالم العــام 2003، قالت المنظمة إن من ســربوا إليها الوثائق 
نقلــوا 1.7 مليــون ســجل يتضمــن تفاصيــل إجراءات قضائية اتخذت بحــق مجموعة كبيرة من المواطنين، بينهم أشــخاص من 

األقليات ومعارضون للحكومة وصحافيون.

العــام  األميــن  ديلــوار،  كريســتوف  وقــال 
لمنظمــة مراســلون بــا حــدود، إن المنظمــة 
أمضــت شــهورا فــي التحقق من الســجات 
وثقتهــا  التــي  الحــاالت  مــع  بمقارنتهــا 
أخــرى  منظمــات  وثقتهــا  التــي  والحــاالت 
الدولــة  أن  إلــى  غيــر حكوميــة، وتوصلــت 

استهدفت مئات الصحافيين.
وقالــت المنظمــة “الملــف عبــارة عــن ســجل 
لــكل حــاالت االعتقــال والســجن واإلعــدام 
التي نفذتها الســلطات اإليرانية في منطقة 

طهران خال ثاثة عقود”.
ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلين 

للحكومــة اإليرانيــة اليــوم الخميــس، وهــو 
عطلــة فــي إيــران. لكــن الســلطات اإليرانية 
أكدت مجددا األســبوع الماضي عدم وجود 

أي سجناء سياسيين في الباد.
وأصدرت مراسلون با حدود التقرير تزامنا 
مع الذكرى األربعين للثورة اإلســامية التي 
جــاءت بآية هللا الخميني إلى قمة الســلطة 

في طهران.
العمــل  مــن  شــهور  “بعــد  المنظمــة  وقالــت 
البحثي الدقيق علــى المعلومات الموجودة 
بالملف، تستطيع مراسلون با حدود القول 
إن 860 صحافيــا إيرانيــا اعتقلــوا وســجنوا 

وفي بعض الحاالت أعدموا على يد النظام 
اإليرانــي بين العاميــن 1979 و2009، وهي 
فــي  المنظمــة  عليهــا  ركــزت  التــي  الفتــرة 

بحثها”.
وقال ديلوار إن منظمته ستحيل الملف إلى 
مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 
اإلنسان أما في اتخاذ مزيد من الخطوات 

لمحاسبة إيران.
وأضــاف “وجــود هــذا الملــف فــي حــد ذاته 
ال يبيــن فقــط مــدى كــذب النظــام اإليرانــي 
بــل أيضــا المكائــد التــي اســتخدمها طــوال 
40 عامــا في اضطهاد رجال ونســاء بســبب 

آرائهم أو تقاريرهم )الصحافية(”.
وقالــت المنظمــة فــي تحليلهــا إنهــا حــددت 
هوية أربعة صحافيين على األقل أعدمتهم 
الســلطات، من بينهم ســيمون فرزامي الذي 
يحمــل الجنســيتين السويســرية واإليرانية 
وله أصول يهودية وكان مدير مكتب وكالة 
فرانــس برس لألنبــاء عند اعتقالــه في عام 

.1980
الصحافييــن  بيــن  امــرأة   218 وهنــاك 
الذيــن كشــفت عنهــم الوثائــق. وإلــى جانب 
الملــف  إن  المنظمــة  قالــت  الصحافييــن، 
يظهر احتجاز 61900 ســجين سياســي منذ 
الثمانينــات، تتــراوح أعمــار أكثــر مــن 500 

منهم بين 15 و18 سنة.
وأضافــت أن الوثائق تقدم مزيدا من األدلة 
علــى مذبحــة حدثــت فــي عــام 1988 أعدم 
فيهــا نحــو 4 آالف ســجين سياســي بأوامــر 
مــن الخمينــي بيــن شــهري يوليو وســبتمبر. 
هــذه  مثــل  وقــوع  دومــا  إيــران  وتنفــي 

المذبحة.

باريس ـ وكاالت

“السجل األسود” يكشف قمع إيران للصحافيين
عامــا  30 فــي  األقــل  علــى  صحافيــا   860 اعتقــال  تؤكــد  مســربة  وثائــق 

طهران ـ وكاالت

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

للمرة الثانية خال أقل من شهر، تسعى إيران إلى 
إطــاق قمر صناعي إلــى الفضاء، وفق ما أظهرت 
أميركيتــان  شــركتان  نشــرتها  فضائيــة  صــورة 
متخصصتان في تحليل الصور، فيما يؤكد خبراء 

أن المحاولة الجديدة انتهت بالفشل كسابقتها.
و”بانيــت”،  غلــوب”،  “ديجيتــا  شــركتا  ونشــرت 
صبــاح الخميس، صورتيــن تظهر األولى الصاروخ 
موجــودا فــي المــكان، فيما تظهــر الصــورة الثانية 
اختفــاؤه عــاوة علــى وجود عامات ســوداء في 

المكان.
وقالــت الشــركتان إن محاولــة اإلطــاق أجريــت 
علــى األرجــح، الثاثــاء، مــن قاعدة شــمالي إيران 
للفضــاء”،  الخمينــي  اإلمــام  “مركــز  اســم  تحمــل 
وأوضحــت “بانيــت” أن الحروق، التي تأتي عادة 
بعد اإلطاق، ظهرت بعد أيام من رصد نشاط في 

الموقــع. وقــال المحلل البارز فــي معهد ميدلبوري 
الصــور،  بتحليــل  قــام  الــذي  الدوليــة،  للدراســات 
ديفيد شميلير:” شاهدنا على األقل بعض إشارات 
االحتــراق علــى منصــة الصــاروخ، ممــا يــدل علــى 
وقــوع إطــاق”. لكن إيران لم تســارع إلى اإلعان 
عــن تجربــة الصاروخ والتزمت الصمــت، مما يعزز 

فرضية فشله، وفق ما يعتقد شميلير وآخرون.
وقــال الباحــث األميركــي إن خطــأ مــا حــدث فــي 
مرحلة الحقة من الرحلة، مضيفا “ارتفع الصاروخ 
وربمــا فشــل فــي إدخــال القمــر الــذي يحملــه إلــى 
المــدار المحــدد لــه”، وفــق مــا نقلــت عنــه اإلذاعــة 
حــال  وفــي   .”NPR“ األميركيــة  العامــة  الوطنيــة 
تأكيــد فشــل المحاولــة، فســتكون الخامســة مــن 
نوعهــا فــي إيــران فــي مجــال إطــاق الصواريــخ 

الفضائية منذ عام 2008.

إيران على درب “الفشل الفضائي”

أعلنــت مصــادر برلمانيــة إيرانيــة، عــن رســالة كتبهــا وأرســلها 20 نائبــًا إلى رئيس الســلطة 
القضائيــة، صــادق الريجانــي، يطالبونــه بتقديــم حســين فريــدون، األخ الشــقيق للرئيــس 

اإليراني، حسن روحاني، للمحاكمة.

وطبقًا للمصادر نفسها، فقد اشتملت الرسالة 
مهــدي  بمحاكمــة  الريجانــي  مطالبــة  علــى 
جهانغيــري،  إســحاق  شــقيق  جهانغيــري، 

النائب األول لروحاني.
كما استند البرلمانيون في ثنايا رسالتهم إلى 
تصريحــات قضائيــة منــذ عــام تفيــد بتورط 
فــي  جهانغيــري  ومهــدي  فريــدون  حســين 
قضايــا فســاد، مشــيرين إلــى أن المواطنيــن 

اإليرانيين ينتظرون تحديد مصيرهما.
واعتمــادًا علــى هــذه المقدمــات، فقــد طالب 
النواب أيضًا بمحاكمة علنية. وأن يكون هذا 
القــرار مــن القــرارات األخيــرة التــي يوقعهــا 
رئاســة  مغادرتــه  قبــل  الريجانــي  صــادق 

السلطة القضائية.
يشــار إلــى أن المتهمين كانا قــد ألقي القبض 

عليهما كل على حدة منذ عام 2017، وأفرج 
عنهمــا بكفــاالت مالية وصلت حتى 50 مليار 

تومان في حالة فريدون.
وتــم تداول قضية مخالفات المتهمين كثيرًا 
من قبل معارضي حكومة روحاني سياســيًا، 
بعرقلــة  وفريقــه  الرئيــس  اتهمــوا  حيــث 
التحقيقــات ضــد شــقيقه وكذلك ضــد مهدي 

جهانغيري.
مطلــع  وجــه  قــد  اإليرانــي  القضــاء  وكان 
عــام 2017 بمحاكمــة فريــدون، وكذلــك ابــن 
مســاعدته معصومة ابتكار، على خلفية تهم 

فساد.
العــدل  وزيــر  أعلــن  نفســه،  الســياق  وفــي 
اإليرانــي، وقتهــا، عن اســتعداده للتعاون مع 
الســلطة القضائية في ملف فريدون، وصرح 

بأنــه “علــى المراجــع القضائيــة والمحاكم أن 
تنظــر فــي هــذا الملــف، وأنــا ســأتعاون بهــذا 

الخصوص بالتأكيد”.
من جهته، كان وزير الثقافة اإليراني األسبق، 
محمد حسيني، قد طالب بمحاكمة فريدون، 
الفتًا إلى أن “التهم الموجهة لشقيق الرئيس 
روحانــي واضحــة وعلــى الســلطة القضائيــة 
هــؤالء  مثــل  ومعاقبــة  بمحاكمــة  تقــوم  أن 
األشــخاص فــي أســرع وقــت رغــم الضغوط 

والضجيج”.
وطالب حســيني الرئيس حسن روحاني بأن 

يكون “أكثر تقيدًا بالقوانين وأنظمة البلد”.
وعلــى الرغــم من كل هذه المناشــدات، أفرج 
عــن شــقيق الرئيس بعد ذلــك بدعوى تدهور 
مســاعدة  ابــن  هــرب  كمــا  الصحيــة،  حالتــه 
الرئيــس، وهو مــا يضع مصداقية المؤسســة 
وفــق  المحــك،  علــى  اإليرانيــة  القضائيــة 

مراقبين.

حسن روحاني وحسين فريدون

القاعدة الصاروخية في محافظة سمنان التي أطلقت منها إيران تجربة فاشلة ثانية لقمر صناعي

ــاد ــ ــسـ ــ ــة تـــــــــورطـــــــــه بـــــتـــــهـــــم فـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ عــــــلــــــى خـ
مطالبات برلمانية بمحاكمة شقيق روحاني

المحامية الحقوقية اإليرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسالم في باريس
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نثني على الجهازين 
اإلداري والفني لفريق 

الرفاع على الدور الجبار الذي بذلوه 
في تجهيز العبيهم خالل أيام 

قليلة بين مباراة الدوري ومباراة 
الكأس، وتبين ذلك باالنضباط 

التكتيكي والهدوء والروح القتالية 
العالية التي حققت االنتصار.

يبدو أن فريق المحرق نسي أو 
تناسى أنه سيواجه نظيره الرفاع 

وليس الشباب والمالكية الذي 
مّزق شباكهم. ولهذا ظهر مهزوًزا 

وخالف كل التوقعات والتحليالت، 
وصدم من خالله منتسبيه 

وعشاقه ومتابعي الكرة البحرينية.

صدر عن ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة، رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة قرارا بشأن تشكيل االتحاد الرياضي البحريني للصم.

 وجــاء فــي نــص القــرار أنه “ بعــد اإلطالع 
واألنديــة  الجمعيــات  قانــون  علــى 
االجتماعيــة والثقافيــة والهيئــات الخاصة 
والرياضــة،  الشــباب  ميــدان  فــي  العاملــة 
والمؤسســات الخاصــة الصــادر بالمرســوم 
بقانــون رقــم 21 لســنة 1989 وتعديالتــه، 
وعلــى النظــام األساســي للجنــة األولمبيــة 
البحرينية، وعلى النظام األساسي الموحد 
لالتحــادات الرياضيــة، وبعــد العــرض على 
وبنــاء  األولمبيــة،  اللجنــة  إدارة  مجلــس 
علــى مــا عرضــه األمين العــام”، قرر ســموه 
تحــت  جديــد  رياضــي  اتحــاد  تشــكيل 
اســم )االتحــاد الرياضــي البحرينــي للصــم( 

يختــص باإلشــراف علــى أنشــطة رياضات 
الصــم ومســابقاتها وفعالياتهــا وأنشــطتها 
المختلفــة بالمملكــة وفقا ألحكام المرســوم 
بقانــون رقــم 21 لســنة 1989 ســالف الذكر 
وتعديالته ووفقا ألحكام النظام األساسي 
الموحــد لالتحــادات الرياضيــة البحرينيــة 
وغيره من المواثيق والنظم واللوائح ذات 

الصلة.
 كمــا أصدر ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل 
خليفــة قــرارا آخــر بإصــدار الئحــة شــؤون 
الالعبيــن بمملكــة البحريــن علــى أن يعمــل 
بأحــكام الالئحــة ويلغــى كل حكــم أو نــص 

يتعارض معها.

عاهــد رئيــس مجلــس إدارة اللجنــة البارالمبيــة البحرينيــة الشــيخ محمــد بــن دعيج آل خليفــة ممثل جاللة الملــك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة ببــذل المزيد من العطاء وحصد اإلنجازات في مجال البارالمبية، مؤكًدا أن الثقة الكريمة التي أوالها 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتعينه رئيًســا لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية البحرينية، ســوف تدفعه لبذل المزيد 
مــن الجهــود فــي ســبيل تطوير الحركــة الرياضية واالرتقاء بها لكــي تتواصل اإلنجازات في العهــد الزاهر لحضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.

اللجنــة  إدارة  رئيــس مجلــس  وأعــرب 
البارالمبيــة البحرينية عن اعتزازه بثقة 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، 
مؤكــًدا أنهــا شــهادة فخر ســوف تجعله 
يعمــل بمزيــد مــن اإلخــالص والتفانــي 
الرياضيــة  الحركــة  خدمــة  أجــل  مــن 

والشبابية.

آل  دعيــج  بــن  محمــد  الشــيخ  وأشــار 
إنجــازات  مــن  تحقــق  مــا  أن  خليفــة 
كبيــرة علــى صعيــد الحركــة الشــبابية 
إلــى  يعــود  المملكــة  فــي  والرياضيــة 
الدعم المســتمر والمتابعــة الحثيثة من 
قبــل ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة ودعم ســموه للبرامج والخطط 

التــي أســهمت فــي تحقيق نقلــة نوعية 
مؤكــًدا  والرياضــة،  الشــباب  لقطاعــي 
أن دعــم ســموه كان األســاس لتحقيــق 
الحركــة  وبلــوغ  المتميــزة  اإلنجــازات 
مملكــة  فــي  والشــبابية  الرياضيــة 
البحريــن إلــى مراتب عليا على الصعيد 

اإلقليمي والقاري والعالمي.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

محمد بن دعيج

ــن حــمــد: إصـــــدار الئــحــة شــــؤون الــاعــبــيــن نــاصــر بـ

ــازات ــ ــج ــ ــد اإلن ــصـ ــاء وحـ ــطـ ــعـ ــن الـ ــ ــد م ــزيـ ــمـ ــذل الـ ــ بـ

تشكيل االتحاد الرياضي البحريني للصم

محمد بن دعيج يعاهد ناصر بن حمد
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اســتطاع متســابقا فريــق البحرين ميريــدا للدراجات الهوائيــة ديالن تيونس 
وجــان تراتنيــك مــن إنهــاء الجولــة األولى من طواف فالنســيا ضمن العشــرة 
األوائل، وعبر المدير الرياضي للفريق فالديمير ميهولجيفيتش عن ســعادته 
بهذه النتيجة، وخصوًصا بديالن الذي أنهى الســباق في المركز الرابع، وأشــار 

إلى ثقته بأن الفريق سيحقق نتائج إيجابية على مستوى الترتيب العام.
 من جهتهما، عُبر كل من تيونس وتراتنيك عن رضاهما بهذه النتيجة، وأكدا 
تطلعهمــا لتحقيــق مــن المزيد مــن النتائج اإليجابية في المراحــل المقبلة في 
الســباق. ويمثــل فريــق البحريــن ميريدا في الطواف كل مــن: جون تراتينك، 
وديــالن تيونــس، وايفــان كورتينــا، وســوني كولبريلي، وماتيــش موهوريك، 

وكريستيجان كورين، وهيرمان بيرستينر.

بداية إيجابية لـ “البحرين ميريدا”

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

اللجنة اإلعالمية

يعقــد االتحــاد العربــي للكرة الطائرة اجتماع الجمعية العمومية العادي بالجمهورية التونســية بتاريخ 24 فبراير الجاري 
برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة وذلك على هامش بطولة األندية العربية للرجال الـ 37 التي ستقام خالل الفترة 

من 12 لغاية 24 من الشهر ذاته.

ووجهت األمانة العامة لالتحاد العربي 
االتحــادات  إلــى  الحضــور  دعــوات 
شــروط  متضمنــة  األعضــاء  الوطنيــة 

المشاركة وجدول األعمال.
ويتضمــن جــدول األعمــال علــى كلمــة 
وتشــكيل  العربــي  االتحــاد  رئيــس 
االجتمــاع  محضــر  صياغــة  لجنــة 
الســابق  المحضــر  علــى  والتصديــق 
العــادي واالنتخابي والذي عقد بمملكة 
ثــم   2017 أبريــل   8 بتاريــخ  البحريــن 
تنفيــذ  متابعــة  بيــان  علــى  واالطــالع 
وعــرض  العموميــة  الجمعيــة  قــرارات 

التقريرين اإلداري والمالي لالتحاد.
دراســة  الجــدول  يتضمــن  كمــا 
المقترحــات والتوصيــات المقدمــة من 

االتحــادات العربية واللجنــة التنفيذية 
األساســي  النظــام  واعتمــاد  ودراســة 
واعتمــاد خطــة العمل المقبلة ودراســة 
للعاميــن  الميزانيــة  مشــروع  واعتمــاد 
توصيــات  علــى  واالطــالع  القادميــن 
مؤتمــر االتحــادات الرياضيــة العربيــة 
والــذي عقــد بدولــة اإلمــارات العربيــة 
 10  –  6 مــن  الفتــرة  خــالل  المتحــدة 
ديسمبر 2018م، وتحديد مكان وزمان 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  انعقــاد 
القــادم والــذي مــن خاللــه ســوف يتــم 
انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وأخيرا 
ختــام االجتمــاع بكلمة رئيــس االتحاد 

العربي.
هــذا وســوف يســبق اجتمــاع الجمعية 

العمومية انعقاد االجتماع الثالث عشر 
للجنــة التنفيذيــة باالتحــاد العربي يوم 

السبت الموافق 23 فبراير المقبل.

الشيخ علي بن محمد

ــل والـــمـــيـــزانـــيـــة ــ ــم ــ ــع ــ ــة ال ــ ــط ــ العــــتــــمــــاد خ
“العربي للطائرة” يعقد عموميته 24 فبراير

الصخير - حلبة البحرين الدولية

محبــو رياضــة الســيارات وفعاليــات الحلبــة على موعــد جديد 
مع عطلة نهاية أســبوع حافلــة بحلبة البحرين الدولية “موطن 
رياضــة الســيارات في الشــرق األوســط” يــوم الســبت الموافق 
9 فبرايــر الجــاري بانطــالق فعاليــات “الحلبــة لــك” للســيارات 

والدراجات النارية.
وســيكون بإمكان عشــاق رياضة الســيارات يوم الســبت قيادة 
ســياراتهم ودراجتهم النارية الخاصة على مسار الحلبة، حيث 
ســتكون هــذه التجربــة ال تنســى مــع إعطائهــم جوا مــن اإلثارة 

التي ال يمكن وصفها على مضمار حلبة سباقات الفورموال 1.
وبإمكان المشــاركين قيادة ســياراتهم ودراجاتهــم النارية على 
مضمــار الحلبــة التمتــع بهذه التجربــة، إذ ســيكون على مضمار 
الفورموال 1 العالمي من 12 وحتى 7 مساء، بمبلغ وقدره 89.5 
دينار، ونصف يوم بـ 63 دينارا، والجولة الواحدة بـ 26.5 دينار، 
عند الحجز باليوم نفسه. أما الحجز المبكر، فيكون اليوم كامل 
بـــ 79 دينــارا، نصــف يــوم 52.5 دينــار، والحصــة الواحــدة بـ 21 

دينارا.
ويمكــن للمشــارك تجهيــز ســيارته ودراجته النارية والمشــاركة 
فــي فعاليــات “الحلبــة لك” مــع اإلثــارة المتواصلة علــى مضمار 

الحلبة العالمية.

كما ســيتمكن محبو السرعة من تجربة ركوب سيارة الراديكال 
“اس ار 3”، التــي تنطلــق مــن 0 حتــى 100 كيلومتر في الســاعة 
في 3.4 ثانية فقط، وذلك بـ 3 لفات على المضمار العالمي بـ 37 

دينارا ومدة التجربة 40 دقيقة.

من الفعاليات

الــســيــارات ــة  ــاض ري لمحبي  حــافــلــة  ــوع  ــب أس نــهــايــة 
السبت فعالية جديدة لـ “الحلبة لك”

حسن علي

سبورت

من المنافسات

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تنطلــق اليــوم الجمعــة الموافــق 8 فبرايــر الجولة الخامســة مــن بطولة الكارتنــج المحلية 
المتمثلــة فــي بطولــة الروتاكس ماكس موجو للكارتنج وبطولة البحرين ســودي ســبرنت 
للكارتنــج، علــى مضمــار حلبة البحريــن الدولية للكارتنــج، والتي من المؤكد أنها ستشــهد 

مشاركة واسعة.

وتنطلق البطولة على مضمار الـ CIK والبالغ 
طولــه 1.414 كيلومتــر، كمــا وتقــام البطولة 
بتنظيم من حلبة البحرين الدولية واالتحاد 
نــادي  البحرينــي للســيارات وبالتعــاون مــع 

البحرين للكارتنج. 
وتنطلــق أولــى الفعاليــات الجمعــة بانطــالق 
بطولــة البحريــن ســودي ســبرنت للكارتنــج 
فــي  وذلــك  التصفيــات  خــالل  مــن  وذلــك 
10:45 صباحا، الســباق ما قبل الختامي 11 
صباحــا، بينمــا الســباق الختامــي في 11:35 
الخامســة  الجولــة  فعاليــات  أمــا  صباحــا. 
 1:05 فــي  بالتجــارب  فســتبدأ  للروتاكــس، 
مســاء، التصفيات لبطولة الروتاكس تنطلق 
الختامــي  قبــل  مــا  الســباق  مســاء،   1:30
ينطلــق فــي تمــام الســاعة  2 مســاء بينمــا 

السباق الختامي ينطلق في 3:35 مساء.
الجولــة  منافســات  بعــد  البطولــة  ويتصــدر 
الرابعــة وضمــن فئــة الماكــس رائــد رفيعــي 
برصيــد 95 نقطــة، وثانيــا محمد مطــر بـ 90 
نقطة، ثالثا حســين حســن بـــ81 نقطة، رابعا 
فئــة  نقطــة،   79 برصيــد  رشــدان  نجاشــي 
ماكس ماســترز يتصدرها عيســى الدوسري 
برصيد 128 نقطة، فئة الجونيورز يتصدرها 
فهــد الخالــد برصيد 115 نقطــة، فئة الميني 
 139 برصيــد  كومــار  ســانتوش  يتصدرهــا 
نقطة، فئة المايكرو لوكا كين بـ 140 نقطة.

الفئــات  مــن  عــدد  علــى  البطولــة  وتشــتمل 
وهــي  ماكــس،  المايكــرو  فئــة  وأبرزهــا 
مخصصــة للســائقين مــن 8 حتــى 11 ســنة، 
فئــة المينــي ماكــس مــن 10 حتى 13 ســنة، 

 15 حتــى   12 مــن  ماكــس  الجونيــور  فئــة 
وأكثــر،  ســنة   14 مــن  الماكــس  فئــة  ســنة، 
 32 مــن  ماســترز  ماكــس  األخيــرة  والفئــة 
ســنة وأكثر. كما وتنطلق البطولة بالتجارب 
الحــرة وبعدهــا التصفيــات والســباق ما قبل 

الختامي والسباق الختامي.
جــوالت   7 انطــالق  الموســم  هــذا  ويشــهد 
مــن بطولــة الكارتنــج، الجولة السادســة 15 
مارس 2019، الجولة الســابعة والختامية 5 

أبريل 2019.

من منافسات الكارتنج

الـــدولـــيـــة الـــبـــحـــريـــن  ــة  ــب ــل ح ــي  ــ ف  CIK مـــضـــمـــار  عـــلـــى  ــام  ــقـ تـ

الجولة الخامسة لتحدي “روتاكس”
أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

بمشــاركة قــارات العالــم انطلقــت منافســات بطولــة ملــك تايلنــد العالمية لرفــع األثقال 
للرجال والسيدات والتي تستضيف منافساتها جزيرة شانغ ماي التايلندية في الفترة 
مــن 5 حتــى 12 فبرايــر الجــاري والتأهيليــة ألولمبياد طوكيو 2020 بمشــاركة نخبة من 

العبي والعبات رفع األثقال من مختلف دول العالم وبأقوى المستويات.

الفنــي  االجتمــاع  األول  أمــس  وأقيــم   
واجتمــاع الحــكام للبطولــة، حيــث تشــهد 
مــن  الالعبيــن  أقــوى  مشــاركة  البطولــة 
مختلــف قــارات ودول العالــم، وقــد أعــرب 
أميــن عــام االتحــاد الدولــي لرفــع األثقــال 
الســيد محمــد جلــود عــن ســعادته بتواجد 
البحريــن فــي تحكيــم البطولــة مــن خــالل 
علــي عبــدهللا مؤكــدًا أن هذا التواجــد إنما 
يعكــس مــا وصلــت إليــه مملكــة البحريــن 
مــن تطور وازدهــار وما تمتلكه من طاقات 
وكوادر بشــرية قادرة علــى ادارة وتحكيم 
الدوليــة  الرياضيــة  التجمعــات  مثــل هــذه 
فــي  والمســاهمة  الضخمــة  والعالميــة 
تحقيــق النجــاح فيهــا، كما أشــاد جلــود بما 
وصــل إليه االتحــاد البحريني لرفع األثقال 
برئاســة الســيد ســلطان الغانــم ومــا حققــه 
مــن انجــازات وتميــز ومــا يتــم تقديمه في 

رياضــة رفــع األثقــال والــذي يشــهد طفــرة 
ونقلــة نوعيــة، كمــا أشــاد بجهــود أعضــاء 
واألنشــطة  والفعاليــات  االدارة  مجلــس 

والبطوالت التي يستضيفها وينظمها.

محمد جلود

إشادة بإنجازات اتحاد رفع األثقال



وســباق  للفروســية  راشــد  نــادي  ينظــم 
الخيــل فــي الثانيــة والربــع مــن بعــد ظهــر 
عشــر  الخامــس  الســباق  الجمعــة  اليــوم 
لهــذا الموســم، والــذي ســيقام علــى كؤوس 
مجموعة آل شــريف ومصانــع التاج وكأس 
الواهــو للجيــاد العربيــة وذلك علــى مضمار 

سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 
وسيشــهد السباق مشاركة 56 جوادا وسط 
توقعات بأن يشــهد السباق منافسات قوية 
أغلــب  بيــن  المســتويات  تقــارب  فــي ظــل 
الجيــاد المرشــحة للمنافســة خصوصــا فــي 

المنافســة  يجعــل  ممــا  الكــؤوس  أشــواط 
بيــن  االحتمــاالت  جميــع  علــى  مفتوحــة 
األول  الشــوط  مــن  بــدءا  وذلــك  الجيــاد، 
آل  مجموعــة  كأس  علــى  ســيقام  الــذي 
شــريف لجيــاد الدرجــات الثالثــة والرابعــة 
والمبتدئــات “نتــاج محلــي” مســافة 2000 
متــر والجائــزة 2000 دينــار، وبمشــاركة 6 

جياد.
ويقــام الشــوط الثاني علــى كأس مجموعة 
آل شريف لجياد الفئة الثالثة “نتاج محلي” 
مسافة 1000 متر مستقيم، والجائزة 3000 

دينار، وبمشاركة 7 من الجياد البارزة.
ويقــام الشــوط الثالــث علــى كأس الواهــو 
مــن  الثالثــة  الدرجــة  لجيــاد  والمخصــص 
خيــل البحريــن العربيــة األصيلــة المســجلة 
فــي “الواهــو” مســافة 1400 متــر، والجائزة 

2000 دينار، وبمشاركة 6 جياد.
الرابــع علــى كأس مصانــع  الشــوط  ويقــام 
التــاج لجيــاد جميــع الدرجــات والمبتدئــات 
“نتــاج محلي” مســافة 2200 متر، والجائزة 

2000 دينار، وبمشاركة 8 جياد.
كأس  علــى  الخامــس  الشــوط  ويقــام 

“مســتورد”  التــوازن  لســباق  التــاج  مصانــع 
مســافة 1400 متــر، والجائــزة 3000 دينار، 

وبمشاركة 6 جياد.
التــوازن  لســباق  الســادس  الشــوط  ويقــام 
“مســتورد “ مســافة 1800 متــر، والجائــزة 

2000 دينار، وبمشاركة 15 جوادا.
ويقــام الشــوط الســابع واألخيــر على كأس 
مجموعــة آل شــريف لجيــاد ســباق التوازن 
مســتقيم،  متــر   1000 مســافة  “مســتورد” 

والجائزة 5000 دينار، وبمشاركة 8 جياد.

اليـــــوم السبــــاق 15 للخيـــــل

وقع رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة، اتفاقيات تعاون مع جامعة 
بولتيكنــك البحريــن وجامعــة العلــوم التطبيقيــة، لتنفيذ برنامج ســمو الشــيخ عيســى بن علي للبعثــات والمنح 

الدراسية لالعبي المنتخبات واألندية الوطنية المنضوية تحت االتحاد البحريني لكرة السلة.

ويأتــي البرنامــج، تنفيــًذا لمتطلبــات البرنامــج الوطني 
الملــك  جاللــة  ممثــل  ســمو  أطلقــه  الــذي  “اســتجابة” 
لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
البحرينيــة الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة. وجــرت 
العلــوم  جامعــة  رئيــس  بحضــور  التوقيــع  مراســم 
التطبيقية غســان فؤاد عواد ورئيس جامعة بولتيكنك 

.”Jeff Zabudsky“ البحرين
وتهــدف االتفاقيــات، إلــى توفير بعثات ومنح دراســية 
لالعبي األندية الوطنية والمنتخبات، األمر الذي ركزت 
عليه محاور البرنامج الوطني “استجابة” والرامية إلى 
توفيــر فــرص دراســية ومنــح لالعبي األنديــة الوطنية 

والمنتخبات باإلضافة إلى التسويق واالستثمار.
ويأتي توقيع االتحاد البحريني لكرة السلة االتفاقيات 
مــع الجامعــات المحليــة لتوفيــر بعثــات ومنح دراســية 
الموضــوع  لهــذا  قصــوى  أوليــة  االتحــاد  منــح  حيــث 
وعمــل بــكل جد فــي الفتــرة الماضيــة، من أجــل تأطير 

هــذا التعــاون مع الجامعــات والذي يعتبــر بمثابة إنجاز 
أجــل  مــن  لجهــوده  وتتويــج  لالتحــاد  جديــد  نوعــي 
إقــران االرتقاء بالجانــب التعليمــي والتحصيل العلمي 
لالعبــي األنديــة والمنتخبات مع تطويــر الجانب الفني 
بــن علــي آل  الشــيخ عيســى  والرياضــي. وأكــد ســمو 
خليفــة، أن االتحــاد وضــع اســتراتيجية للوصــول إلــى 
أهــداف ومحــاور البرنامــج الوطنــي “اســتجابة”. وقال 
ســموه “منــذ أن أطلــق ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفــة البرنامج الوطني )اســتجابة( عملنا على تطبيق 
اســتراتيجيته الجديــدة واألخــذ بعين االعتبــار العديد 
مــن المحــاور والعمــل علــى تطويرهــا بصورة مســتمرة 
لكنــه أعطى الجانــب التعليمي أهمية متزايدة باعتباره 
يمثــل المســتقبل لالعبيــن ويمنحهم االســتقرار العلمي 

والتحصيل الدراسي بصورة مثالية”.
وأشــار ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة إلى أن 
“التحصيــل العلمــي وحصــول الالعبيــن علــى الشــهادة 
حيــث  مــن  الالعبيــن  علــى  بالــغ  أثــر  لهــا  الجامعيــة 

االســتقرار النفســي والتركيــز فــي التدريبــات اليوميــة 
باإلضافــة إلــى المســتقبل المهنــي وهــو مــا يحــث عليه 
االتحاد جميع العبين األندية والمنتخبات ويعمل على 
تســهيل كل أمورهــم نحو النجاح والتفــوق العلمي، لذا 
حــرص االتحــاد علــى التواصــل مــع هاتيــن الجامعتين 
بعــد االتفــاق ســابًقا مــع ثــالث جامعــات، وتكليــل تلــك 
منــح  ســتمنح  التــي  االتفاقيــات  بتوقيــع  االتصــاالت 

دراسية لالعبين”.
وقال ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة: “شهدت 
المنتخبــات  لالعبــي  كبيــًرا  إبداًعــا  الماضيــة  الفتــرة 
الوطنيــة فــي العديد مــن البطوالت الرياضيــة وظهوًرا 
بمســتويات فنيــة عاليــة تؤكد التطــور التصاعدي الذي 
تشــهده كــرة الســلة البحرينيــة”. وتابــع ســموه: “نتطلــع 

إلــى أن يكــون التفوق الفني فــي المالعب مقروًنا أيًضا 
بالتفــوق الدراســي علــى مقاعــد الدراســة وحصولهــم 
علــى مؤهالت عالية المســتوى وأن يتمكنوا في الجمع 
بيــن ممارســة كــرة الســلة، ومواصلة الدراســة من أجل 
الحصول على شــهادات علمية”. وأضاف ســمو الشــيخ 
عيســى بن علــي آل خليفة: “نتقدم بالشــكر إلى جامعة 
العلــوم التطبيقيــة وبوليتكنــك البحريــن علــى دخولهم 
فــي شــراكة حقيقية مــع االتحاد البحريني لكرة الســلة 
وهذه الشراكة نابعة من اإلحساس العالمي للجامعتين 
لدعــم الشــباب البحرينــي والحركــة الرياضيــة عــالوة 
علــى أن هــذه الشــراكة تؤكــد االســتراتيجية الحكيمــة 
للجامعتيــن والســاعية إلــى تزويــد الشــباب البحرينــي 
بالخبرات العلمية والحصول على الشهادات الدراسية”. 

وثمن ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة التعاون 
البــارز من قبل رئيــس جامعة العلوم التطبيقية غســان 
فــؤاد عواد “Jeff Zabudsky” رئيس جامعة بولتيكنك 
البحريــن، علــى تعاونهمــا مــع االتحــاد وتوفيــر المنــح 
الدراســية، األمــر الــذي يؤكــد اهتمامهــم الكبير بشــباب 

البحرين وتطويرهم قدراتهم الدراسية.
وكان االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة قد وقع في شــهر 
يوليــو الماضــي اتفاقيــات بهــذا الخصــوص مــع ثــالث 
والجامعــة  البحريــن  جامعــة  وهــي  أخــرى  جامعــات 
األهليــة و”AMA”، ومــع التوقيــع حالًيــا مــع بوليتكنــك 
البحريــن وجامعــة العلــوم التطبيقية توســع باب المنح 
الذي سيحصل عليها الالعبين ليصل مجموعها إلى 13 

بعثة دراسية.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ـــن حــمــد ــًذا لـــتـــوجـــيـــهـــات نـــاصـــر بـ ــيـ ــفـ ــنـ تـ

اتحــــاد السلــــة ينفـــذ مبـــادرة “استجابـــة”

من توقيع االتفاقات
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اتحاد المبارزةاالتحاد اآلسيوي للرماية

شــهد رئيس االتحاد اآلســيوي للرماية الشــيخ علي بن عبدهللا آل خليفة يوم أمس بمجمع ميادين الشــيخ صباح األحمد األولمبي للرماية ختام 
معســكر رماية المســدس الســابع للشــباب، والذي أقيم تحت إشــراف االتحاد اآلســيوي بالتعاون مع نادي الرماية الكويتي بمشاركة رماة من 19 
ا لهم التوفيق في  دولة آســيوية. وقد قام رئيس االتحاد اآلســيوي للرماية بتوزيع الجوائز والشــهادات على الرماة المشــاركين بالمعســكر، متمنيًّ

منافسات البطولة القادمة. 

ومن جانب آخر، تفقد الشــيخ علي بن عبدهللا 
آل خليفة سير التجهيزات لبطولة سمو األمير 
الدوليــة الكبــرى الثامنــة التــي ســتنطلق يــوم 
الســبت المقبــل بمشــاركة أكثــر مــن 420 رامًيــا 
وراميــة مــن 42 دولــة عربيــة وأجنبيــة، حيــث 
أشــاد بالجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا القائمــون 
والمسؤولون باالتحاد الكويتي للرماية، ووّجه 
شــكره لرئيــس االتحاديــن الكويتــي والعربــي 
للرمايــة دعيــج العتيبــي على دعمــه واهتمامه 
بتنظيم هذه البطولة الكبرى التي باتت تحظى 
بمشــاركة نخبة متميزة من أفضل رماة العالم. 
وأعــرب عــن ســعادته، حيــث قــال إن مشــاركة 
عــدد أكبــر مــن الرمــاة فــي هــذه النســخة عــن 
الســابق دليــل واضح على النجــاح الكبير الذي 

اكتســبته بطولــة ســمو األميــر الدوليــة الكبــرى 
وتصدرهــا ضمن أهم بطوالت االتحاد الدولي. 
وأكد الشيخ علي بن عبدهللا آل خليفة بأهمية 
إقامــة مثــل هــذه البطــوالت الدوليــة التي تعد 

فرصــة للرمــاة المشــاركين الكتســاب الخبــرات 
وصقل المهارات مما يسهم في ارتقاء مستوى 
مــن  المزيــد  وتحقيــق  اآلســيوية،  الرمايــة 

اإلنجازات على المستوى اآلسيوي والدولي.

أنهــى المنتخــب البحرينــي للمبــارزة تحت 17 و20 ســنة يــوم أمس الخميس إعــداده الذي 
بــدأه فــي األســبوع الماضــي علــى صالــة االتحــاد البحرينــي للمبــارزة بمجمع الصــاالت بأم 
الحصم، بمشاركة 4 العبين و4 العبات؛ استعدادا للمشاركة في البطولة العربية لألشبال 
والناشئين للمبارزة لألسلحة الثالثة )ايبيه وفلوريه وسابر( التي ستقام في دولة الكويت 

الشقيقة اليوم الجمعة 8 فبراير 2019 حتى 13 فبراير 2019.

وأشــرف علــى تدريبــات الالعبيــن المدربون 
الوطنيــون خليفة العطــاوي وأحمد الدرازي 
ومحمد بوزيد والمدرب الصيني دونغ وونغ، 
حيث شملت التدريبات رفع جاهزية اللياقة 
البدنيــة والتكتيكيــة والذهنيــة لــكل العــب 
لألســلحة الثالثــة )ايبيــه وفلوريــه وســابر(؛ 
وســتغادر  العربــي.  لالســتحقاق  اســتعدادا 
بعثــة المنتخب الوطني غدا صباحا برئاســة 
رئيــس االتحــاد البحرينــي للمبــارزة الشــيخ 
إبراهيــم بــن ســلمان آل خليفــة، وســيترأس 
بعثــة المنتخــب البحرينــي للمبــارزة صالــح 
فرج، ومدير المنتخبات محمد أحمد بوزيد، 
عبدالكريــم  وهــم:  الالعبيــن،  إلــى  إضافــة 

خليفــة  وســعود  العميــري  وعلــي  عيســى 
والالعبــات  البلوشــي،  وعبــدهللا  العطــاوي 
ســمية خالــد البوعينين ومــرام محمد أحمد 

وليلى علي فردين ودانة خليل السعدون.
آل  ســلمان  بــن  إبراهيــم  الشــيخ  سيشــارك 
خليفــة في اجتماع االتحــاد العربي للمبارزة 
لألشــبال  العربيــة  البطولــة  هامــش  علــى 
والناشــئين للمبــارزة لألســلحة الثالثة )ايبيه 
دولــة  فــي  ســتقام  التــي  وســابر(  وفلوريــه 
الكويــت الشــقيقة اليــوم الجمعــة 8 فبرايــر 
إن  حيــث   ،2019 فبرايــر   13 حتــى   2019
التواصــل  تعزيــز  االجتمــاع   أهــداف  مــن 
مــع االتحــادات العربيــة، وتعزيــز دور لعبــة 

المبارزة في الوطن العربي ومكانتها، ووضع 
اإلســتراتيجيات لنشــر اللعبة على المستوى 
بــن ســلمان آل  إبراهيــم  العربــي، حيــث إن 
خليفــة نــال ثقــة االتحــاد العربــي للمبــارزة؛ 
كونــه نائــب رئيس االتحــاد العربــي للمبارزة 
رئيس االتحاد العربي للمبارزة الشــيخ سالم 

بن سلطان القاسمي.

علي بن عبدالله خالل حضوره ختام المعسكر

إبراهيم بن سلمان

والناشـــئينعلـــي بـــن عبـــداهلل يتفقـــد تجهيـــزات بطولـــة أميـــر الكويـــت األشـــبال  لفئتـــي  الكويـــت  فـــي  تقـــام 
منتخب المبارزة يشارك في البطولة العربيةختام معسكر رماية المسدس السابع
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انطالق الجولة السابعة للدوري الجامعي
ــة ــدمـ ــقـ ــمـ ــن فـــــــرق الـ ــ ــي ــ اشــــــتــــــداد صـــــــــراع الــــنــــقــــاط ب

يدخل الدوري الوطني للجامعات لكرة القدم جولة جديدة اليوم” الجمعة “ وسط اشتداد 
صراع النقاط خصوصًا بين فرق المقدمة والقريبة منها بعدما قطع قطار الدوري منتصف 

مشواره بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الجوالت الخمس المتبقية والمباريات المؤجلة.

كريمــة  برعايــة  الجامعــي  الــدوري  ويقــام 
مــن ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 

خليفة.
وســتبدأ اليــوم منافســات الجولــة الســابعة 
بإقامــة مباراتين يلتقــي فيهما فريق جامعة 
عنــد  البحريــن  بوليتكنــك  وفريــق   AMA
الخامســة مســاءًا، تعقبهــا مبــاراة الجامعــة 
للدراســات  البحريــن  ومعهــد  الخليجيــة 
المصرفية عند السابعة مساء، فيما تتواصل 
مباريــات الجولــة يــوم غــٍد “ الســبت بمباراة 
جامعــة العلوم التطبيقيــة وجامعة البحرين 

الطبيــة، ويــوم بعد غٍد “األحــد” يلتقي معهد 
البحريــن للتدريب وجامعــة الخليج العربي، 
ثــم تختتــم الجولــة يــوم األثنيــن بمباراتــي 
المملكــة،  جامعــة  مــع  البحريــن  جامعــة 
العربيــة  الجامعــة  مــع  األهليــة  والجامعــة 
علــى  المباريــات  جميــع  وتقــام  المفتوحــة، 

ملعب جامعة البحرين الطبية بالمحرق.
وتشــهد صالــة جامعــة بوليتكنــك البحريــن 
مســاء اليــوم مواجهتيــن مهمتين فــي إطار 
منافســات الدوري الوطنــي للجامعات للكرة 
الطائــرة، إذ يلتقي في المباراة األولى فريقا 
جامعــة العلــوم التطبيقيــة 3 نقــاط مــن فوز 
الطبيــة  البحريــن  جامعــة  مــع  وخســارتين 
دون نقــاط فــي تمــام الســاعة 6، ويلعب في 

المبــاراة الثانيــة أصحــاب األرض والجمهور 
فريق بوليتكنك البحرين الذي يملك 6 نقاط 

من فوزين مع فريق جامعة AMA الدولية 7 
نقاط من فوزين وخسارة.

جانب من منافسات كرة القدم

اللجنة اإلعالمية

منافسات قوية سيشهدها سباق اليوم 

يقام على كؤوس 
آل شريف و”التاج”

وقع اتفاقات مع 
“بوليتكنك البحرين” 

وجامعة العلوم 
التطبيقية

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

مدينة عيسى - اتحاد التنس

فــي إطــار التعاون المشــترك والمســتمر بين االتحاد البحرينــي للتنس ووزارة 
التربيــة والتعليــم في نشــر رياضة التنس بمــدارس المرحلــة االبتدائية، ومن 
أجــل البــدء فــي تنفيذ برنامــج الميني تنس لفئات البراعم مــن البنين والبنات 
بالتنســيق مــع إدارة التربيــة الرياضية والكشــفية والمرشــدات، يقيم االتحاد 
للتنــس ورشــة عمــل لتدريــب معلمــي ومعلمــات التربيــة البدنيــة  البحرينــي 
بالمرحلــة االبتدائيــة عن كيفية إجراء التدريبــات وتعليم الطالب والطالبات 
مبــادئ اللعبــة وأساســيات هــذه الرياضــة المتميــزة، ومــن ثــم ســيتم متابعــة 

البرنامج بالتنسيق مع الجهاز الفني باالتحاد.

ويشــارك فــي الورشــة 30 دارســا 
ودارســة من 10 مدارس حكومية 
تحت إشراف خبير التنس الدولي 
لويــس دو ســوزا، وتبــدأ الورشــة 
فــي الســاعة 10 صباحــا يــوم غــٍد 
السبت الموافق 9  فبراير الجاري، 
ظهــرا  الواحــدة  حتــى  وتمتــد 
بجامعــة  االتحــاد  مالعــب  علــى 
بمدينــة  البحريــن  بوليتكنيــك 
عيســى، وتشــتمل علــى محاضرة 
نظريــة عــن كيفيــة تدريــب الفئــة 

العمريــة المســتهدفة مــن )6 - 10( 
ســنوات، وتأتــي الــدورة في إطار 
للتنــس  الدولــي  االتحــاد  برنامــج 
بهــدف  ســنوات؛   10 تحــت  لفئــة 
خلــق قاعدة متميزة مــن البراعم، 
الدولــي  االتحــاد  ســيقوم  حيــث 
للتنس بتوفير األدوات والمعدات 
الالزمة لتنفيذ البرنامج، وسيقوم 
للتنــس  البحرينــي  االتحــاد 
بتســليمها إلــى مندوبــي المدارس 

المشاركة بعد انتهاء الورشة.

السبت ورشة “الميني تنس”
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قطــع فريقــا المحــرق والرفاع نصف المشــوار نحــو بلوغ الدور نصــف النهائي 
لــدوري زيــن لكــرة الســلة، إثــر فوزهمــا علــى حســاب االتحــاد والنجمــة، فــي 
المباراتيــن اللتيــن جمعتهمــا مســاء أمــس )الخميس(، على صالة اتحاد الســلة 
بــأم الحصــم، ضمــن الجولة األولى لحســاب ملحــق التصفيات المؤهــل للمربع 

الذهبي.

فوًزا  المحرق  األول، حقق  اللقاء  في 
بنتيجة  االتــحــاد  حــســاب  على  صعًبا 

.74  /79
وفي اللقاء الثاني، حقق الرفاع فوًزا 
مستحًقا وعريضا على حساب النجمة 

بنتيجة 109/  80.
المحرق والرفاع  وبذلك أصبح فريقا 
التأهل  مــن  واحـــدة  خطوة  بعد  على 
عليهما  يتبقى  إذ  ــذهــبــي،  ال لــلــمــربــع 
الفوز في المباراتين المقبلتين اللتين 
من  المقبل  الــثــاثــاء  يـــوم  ســتــقــامــان 
على  يتعّين  فيما  التأهل،  حسم  أجل 
فريقي االتحاد والنجمة تحقيق الفوز 
فاصلة  مواجهة  إلــى  الحسم  لتأجيل 
في  حظوظهما  على  اإلبقاء  أرادا  إن 

التأهل.

المحرق واالتحاد

على  صعبة  األولــى  المباراة  وجــاءت 
فــريــق الــمــحــرق الـــذي واجـــه مقاومة 
ــن مــنــافــســه خــصــوصــا في  ــيــرة مـ كــب
قلص  اللذين  والثالث  الثاني  الربعين 
 3 بلغ  لفارق  النتيجة  البنفسج  فيهما 
رجحت  الخبرة  أن  غير  فقط،  نقاط 
ــر،  ــيـ ــع األخـ ــ ــرب ــ كـــفـــة الـــمـــحـــرق فــــي ال
عــــاوة عــلــى تــألــق مــحــمــد نــاصــر في 

التصويبات.
وجــــــاءت نــتــائــج أشــــــواط الـــمـــبـــاراة 
 16 /19 الـــمـــحـــرق،   16 /25 كـــاآلتـــي: 
و23/ 21  االتـــحـــاد   15 /18 ــاد،  ــحـ االتـ

المحرق.

وأخذ المحرق عصا السبق واألفضلية 
في الربع األول الذي تقدم فيه بفارق 

9 نقاط وبنتيجة 25/ 16.
مطلع  الــفــارق سريعا  االتــحــاد  وقلص 
الربع الثاني إلى 5 نقاط بواقع 28/ 23 
ليتدخل  الــدفــاعــي،  الــضــغــط  بــفــضــل 
الفني  الوقت  بطلب  المحرق  مــدرب 
ــــذي حــافــظ مــن خــالــه عــلــى تقدم  ال
ــفــارق 6  ــشــوط األول ب فــريــقــه فــي ال

نقاط وبنتيجة 41/ 35.
على  ضغطهم  االتــحــاديــون  وواصـــل 
قلص  إذ  الثاني،  الشوط  في  المحرق 
الربع  بنهاية  النتيجة  عـــذاري  أبــنــاء 

الثالث إلى 3 نقاط 56/ 53.
إلى  النتيجة  المحرق  توسيع  ورغــم 
10 نقاط بمنتصف الربع األخير، إال أن 
االتحاد تمكن من تقليص الفارق إلى 
أن  غير   ،74 /77 بواقع  أيضا  نقاط   3
الخبرة فرضت أفضليتها لترجح كفة 

المحرق مع نهاية اللقاء.

الرفاع والنجمة

وفي المباراة الثانية، لم يواجه الرفاع 
ــيــرة فـــي تــخــطــي عقبة  ــة كــب صــعــوب
لــقــاء فرض  فــي  الــنــجــمــاوي،  منافسه 
الكاملة  أفــضــلــيــتــه  ــســمــاوي  ال خــالــه 
لم  الـــذي  النجمة  أداء  تــراجــع  مقابل 

يقدم ما يشفع له في تحقيق الفوز.
وفاز الرفاع في جميع أشواط المباراة 
 ،21  /34 ــة:  ــيـ اآلتـ بــالــنــتــائــج  ــة  ــعـ األربـ

27/  23، 26/  18 و22/  18.

واكــتــفــى الــنــجــمــة بـــمـــجـــاراة الــرفــاع 
األول  ــع  ــرب ال مــن  األول  الــنــصــف  فــي 
ــذي تـــبـــادل فــيــه الــفــريــقــان ســجــال  ــ ال
التسجيل والتقدم بفارق بسيط، قبل 
مجريات  على  السماوي  يستحوذ  أن 

الــلــقــاء انــطــاقــا مــن الــنــصــف الــثــانــي 
للفترة التي وسع فيها النتيجة تباعا، 
وصوال لحسم هذا الربع متقدما بفارق 

بلغ 13 نقطة.
المطلقة  بسيطرته  الــرفــاع  واحتفظ 

األشــواط  في  المباراة  مجريات  على 
ــذي  ــوقــت ال ــيـــرة، فــي ال الــثــاثــة األخـ
ــنــجــمــة إلــــى الــحــلــول  افــتــقــد فــيــه ال
التصويبات  عــلــى  مــعــوال  الهجومية 

الثاثية الغير مركزة.

الشوط  الــحــال فــي  ولــم يتغير واقـــع 
الـــثـــانـــي الـــــذي واصـــــل فــيــه الـــرفـــاع 
على  الفريق  مــدرب  ليعمد  األفضلية، 
إراحـــــة نــجــوم الــفــريــق والــمــحــتــرف 

األميركي، وإشراك جميع الاعبين.

المحرق والرفاع يخطوان نحو مربع زين الذهبي

من لقاء المحرق واالتحاد من لقاء الرفاع والنجمة

ــة ــي ــل ــي ــأه ــت ــة فــــي انــــطــــاق الـــتـــصـــفـــيـــات ال ــمـ ــجـ ــنـ ــاد والـ ــ ــحـ ــ ــا االتـ ــي ــط ــخ ت

واصل نادي المالكية صدارة أندية دوري ناصر بن حمد الممتاز على مســتوى اإلحصائيات المســجلة لمشــاركة 
الالعبين تحت 21 عاًما بعد مرور 10 جوالت. ويملك المالكية في سجله مشاركة 15 العًبا تحت 21 عاًما بواقع 

4653 دقيقة، يليه الرفاع الذي سجل 2479 دقيقة عبر مشاركة 8 العبين.

المقر  الــمــشــاركــة  معيار  اآلن  حتى  أنــديــة   7 واســتــوفــت 
التفصيل  عبر  دقيقة   1000 والبالغ  الكرة  اتحاد  قبل  من 
اآلتي لبقية األندية: الحد 1693 دقيقة عبر العبين اثنين، 
الرفاع الشرقي 1452 دقيقة عبر 5 العبين، الشباب 1930 
دقيقة عبر 9 العبين، النجمة 1677 دقيقة عبر 8 العبين 
األندية  بقية  9 العبين، فيما  1283 دقيقة عبر  والمحرق 
كاآلتي: المنامة 265 دقيقة عبر 4 العبين، البديع 702 عبر 

4 العبين، الحالة 609 دقائق عبر 5 العبين.

ممادو ال يزال على رأس القائمة!

ــادي الــنــجــمــة مــمــادو درامـــي  ــ واصــــل مــهــاجــم فــريــق ن

مباريات  ختام  بعد  المسابقة  هدافي  لقائمة  صدارته 
التهديفي  رصيده  في  يمتلك  حيث  العاشرة،  الجولة 
وبــفــارق هدفين عن ماحقه العــب فريق  أهـــداف،   8
فيما  ــداف.  أهــ  6 يمتلك  الـــذي  األســـود  كميل  ــرفــاع  ال
العب  هــم:  مهاجمين،  ثــاثــة  الثالث  المركز  يتقاسم 
سليم  الحد  العــب  الحسيني،  سامي  الشرقي  الــرفــاع 
المزليني والعب المالكية أحمد يوسف، الذين يمتلكون 

في رصيدهم 5 أهداف.

ا  المحرق األقوى هجوميًّ

ــمــحــرق األقـــــوى مـــن الــنــاحــيــة  يــعــتــبــر فــريــق نــــادي ال
منافسات  من  العاشرة  الجولة  ختام  بعد  الهجومية 
 24 آخر مواجهة  الفريق حتى  المسابقة، حيث سجل 
هدًفا، متقدًما على فريق الرفاع بفارق هدفين. ويعتبر 

الهجوم  خــط  مستوى  على  األضــعــف  الــشــبــاب  فــريــق 
حيث ال يمتلك في رصيده سوى 7 أهداف.

ا  الرفاع والشرقي األقوى دفاعيًّ

الشرقي  ــرفــاع  وال الــرفــاع  فريقا  يعتبر  المقابل،  فــي 
الدفاعية، حيث لم تتلق شباكهما  الناحية  األقوى من 
حتى اآلن سوى 8 أهداف، في حين يعد فريق الشباب 

هو األضعف على مستوى الدفاع بعد أن تلقت شباكه 
21 هدًفا.

 الجولة العاشرة تسجل حضور 1968 متفرًجا

حمد  بن  ناصر  دوري  من  العاشرة  الجولة  سجلت    
أعلى من  1968 متفرًجا، وهو معدل  الممتاز حضور 

الجولة التاسعة التي سجلت 1595.

 يشار إلى أن الجولة الثامنة سجلت حتى اآلن أكبر 
عدد من الحضور الجماهيري حينما بلغ 4959 متفرًجا 

تليها الجولة السادسة التي سجلت 3850 متفرًجا.

 إسماعيل األفضل

كــل جولة  فــي  أفضل العــب  اختيار  لجنة  اخــتــارت   
من جوالت دوري ناصر بن حمد الممتاز، العب فريق 

المحرق إسماعيل عبداللطيف نجًما للجولة العاشرة.
مباراة  خــال  تألقه  بعد  عبداللطيف  اختيار  وجــاء   

المالكية التي انتهت لمصلحة فريقه بنتيجة )6-2(.
الحد  العــب  على  االخــتــيــار  فــي  إسماعيل  وتــفــوق   
سامي  الشرقي  الــرفــاع  والعــب  المالود  عبدالوهاب 

الحسيني.
 يشار إلى أن لجنة اختيار أفضل العب في كل جولة 
من جوالت الــدوري تضم كا من: بدر سوار، صديق 
العنزي ومحمود  النصف، حسين  خالد جاسم  زويــد، 

المختار.
 الجدير بالذكر أن أفضل العب في كل جولة يتحصل 

على جائزة مالية قدرها 500 دينار بحريني.

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

المالكية األعلى في مشاركة الالعبين تحت 21 عاًما

إسماعيل عبداللطيف

اليوم لقاءان مقدمان من الجولة 16
ــة ــام ــن ــم ــاب.. الـــمـــالـــكـــيـــة يـــاقـــي ال ــ ــب ــ ــش ــ الــنــجــمــة أمــــــام ال

يقام اليوم لقاءان مقدمان من الجولة 16 لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، على استاد مدينة خليفة 
الرياضية. يلعب النجمة مع الشباب عند 4.50 عصًرا، والمالكية مع المنامة عند 7.30 مساء.

ولقاءا اليوم مقدمان؛ نظًرا لمشاركة 
كأس  فــي  والمالكية  النجمة  نــاديــي 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
يدخل  األولــى،  المباراة  إلى  بالعودة 
الطرفان بقيادة فنية أجنبية: المدرب 
التونسي فتحي العبيدي مع النجمة، 

والسوري هيثم جطل مع الشباب.
المركز  فــي  نقطة   16 النجمة  يملك 
ــا الــشــبــاب فــإنــه يــتــذيــل  ــع، أمــ ــ ــراب ــ ال
الترتيب برصيد 6 نقاط فقط بعد 10 

مباريات.
ــلــخــســارة في  ــرض الـــطـــرفـــان ل ــعـ وتـ
الجولة الماضية، إذ خسر النجمة من 
الرفاع الشرقي والشباب من المنامة؛ 

األمر الذي يزيد من رغبتيهما
للتعويض  الــيــوم؛  الفوز  تحقيق  في 
والتقدم إلى األمام في سلم الترتيب؛ 
ما ينذر بلقاء قوي، علًما أن الشباب 
فاز ذهاًبا وهو الفوز الوحيد له حتى 

اآلن.
المنامة  الثانية، يدخل  المباراة  وفي 
ثــالــث الــتــرتــيــب بــهــدف الــتــقــدم إلــى 
ــدوري مــؤقــًتــا ومــشــاركــة  ــ صــــدارة الـ
يملك  إذ  الـــرصـــيـــد،  بــنــفــس  ــاع  ــرفـ الـ
21 نقطة.  18 نقاط والرفاع  المنامة 
 9 برصيد  يدخل  فإنه  المالكية،  أمــا 

نقاط في المركز الثامن.
وطنيان:  مــدربــان  الطرفين  ويــقــود 

الدخيل  صالح  أحمد 
ومحمد  المالكية  مــع 

الشمان مع المنامة.
التقدم لألمام والحصول 

المشتركة  الــصــدارة  على 
العبي  تحمس  والمؤقتة 
المنامة نحو خطف النقاط 

الثاث أمام المالكية
خسارته  لتعويض  الــســاعــي 

أمــام  الماضية  الجولة  الكبيرة 
المحرق بنتيجة )6-2(.

18

محمد الدرازي

أحمد مهدي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

لكرة  التجاري  الخليجي  المصرف  لدوري  الثانية  الجولة  منافسات  اليوم  تقام 
الصاالت، وذلك على صالة نادي الشباب. يلعب التضامن مع البديع عند 4 عصرا، 
المالكية مع المحرق عند 5.45 مساء، الشباب مع سترة عند 7.30 مساء، قالي 
فوز  عن  أسفرت  األولــى  الجولة  منافسات  وكانت  مساء.   9.15 عند  الحد  مع 
الشباب على البديع بنتيجة )1-3(، الحد على التضامن )0-4(، المحرق على سترة 
)1-12(، وتعادل المالكية مع قالي )5-5(، في مباريات أقيمت جميعها على صالة 
نادي الحد. ويتصدر المحرق حاليا الترتيب بفارق األهداف عن الحد والشباب 
فيما يتصدر العب قالي حسن  أيضا،  األولــى  الجولة  الفوز في  الذين حققوا 
المحرق علي عبدالرسول  يليه العبا  أهــداف،   4 الهدافين برصيد  قائمة  مجيد 

ومحمد رضي بواقع 3 أهداف لكل واحد منهما.

الجولة 2 لدوري الصاالت

من منافسات الجولة األولى

7 أندية تستوفي معيار 
اتحاد الكرة للمشاركة

من مباريات الجولة 10



تنطلق صباح اليوم الجمعة الســاعة 8 صباًحا أولى مســابقات بطولة رئيس االتحاد الملكي للفروســية 
وســباقات القــدرة نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للبيئة ســمو الشــيخ فيصل بــن راشــد آل خليفة لقفز 
الحواجــز، وذلــك على ميدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفه بمشــاركة نخبــة رياضة القفز بالمملكة 
من الفرســان. وأعلن الفرســان جهوزيتهم لبطولة ســمو الشــيخ فيصل بن راشد آل خليفة التي ترعاها 
شــركة دلمونيــا اليــوم، والســعي لتحقيق أفضــل النتائج التي يطمحــون لها، واعتالء منصــة التتويج، 

منوهين باحتدام المنافسات خالل الموسم الجاري وتطور مستويات الجميع. 

 مسابقات بطولة اليوم 

ستكون المســابقة األولى مسابقة فئة 
)التأهــل  األول  المســتوى  الناشــئين 
لمرحلة التمايز( وارتفاع الحواجز: 85 
- 95 ســم، ســرعة المســلك 350 مترا/ 
 دقيقة، المسابقة الثانية فئة الناشئين 
مرحلتيــن(  )علــى  الثانــي  المســتوى 
ســم،   105  -  95 الحواجــز:  وارتفــاع 

متــرا/  دقيقــة،   350 المســلك  ســرعة 
المبتدئيــن  فئــة  الثالثــة  المســابقة 
)علــى  األول  المســتوى  العمــوم  مــن 
مرحلتيــن( وارتفــاع حواجزهــا: 95 - 
105 ســم وســرعة المســلك 350 مترا/ 
 دقيقــة، المســابقة الرابعــة للمتقدميــن 
وارتفــاع  الزمــن(  ضــد  )الســرعة 
ســرعة  ســم،   110  -  120 حواجزهــا: 
المســلك 350 متــرا/  دقيقة، المســابقة 

المســتوى  المتقدميــن  فئــة  الخامســة 
وارتفــاع  النقــاط(  )جمــع  الثالــث 
ســرعة  ســم،   130  -  120 حواجزهــا: 
المســلك 350 مترا/  دقيقة، والمسابقة 
السادسة وهي أهم وأقوى المسابقات 
علــى  وســتكون  الكبــرى(  )المســابقة 
مرحلتيــن وارتفــاع حواجزهــا 130 - 
140 ســم وســرعة الملــك 350 متــرا/ 

سمو الشيخ فيصل بن راشددقيقة. 

انطالق بطولة فيصل بن راشد لقفز الحواجز اليوم 
ــدان االتــــحــــاد الـــريـــاضـــي الـــعـــســـكـــري وبـــرعـــايـــة “دلـــمـــونـــيـــا” ــ ــي ــ عـــلـــى م

اللجنة اإلعالمية
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العامــة  والعالقــات  اإلعــالم  دائــرة  مــع  بالتعــاون  األولمبيــة  األكاديميــة  أعــدت 
والتســويق باللجنة األولمبية البحرينية مطوية توعوية عن رياضة المشــي ســيتم 
توزيعها في كافة أنحاء المملكة بمناسبة يوم البحرين الرياضي الذي سيقام يوم 

الثالثاء المقبل الموافق 12 فبراير الجاري.

وقامــت اللجنــة األولمبيــة وبموافقة من 
البحريــن  ليــوم  العليــا  المنظمــة  اللجنــة 
صــادق  عبدالرحمــن  برئاســة  الرياضــي 
مــن  نســخة  آالف   10 بطباعــة  عســكر 
8 آالف نســخة منهــا  المطويــة ســتوزع 
مــع صحيفــة “أليام” في اليــوم الرياضي 

فيمــا بــدأت اللجنــة توزيــع باقي النســخ 
علــى الــوزارات والهيئــات والمؤسســات 
المشــاركة فــي فعاليــات اليــوم الرياضي 
باإلضافــة الى توزيعها فــي يوم الفعالية 
بمدينــة  الرئيســة  الرياضيــة  بالقريــة 

الشيخ عيسى الرياضية بالرفاع.

مطوية توعوية لرياضة المشي

أكدت ممثلة وزارة الصحة باللجنة العليا المنظمة ليوم البحرين الرياضي وفاء إبراهيم الشربتي أن الوزارة تعكف حاليا على 
اإلعداد والتحضير إلقامة فعاليات رياضية متنوعة في اليوم الرياضي، وذلك تفاعال مع قرار سمو رئيس الوزراء بتخصيص 
نصف يوم عمل لممارسة الرياضة يوم 12 فبراير الجاري، والذي من شأنه أن يسهم في توعية المجتمع بأهمية ودور الرياضة 

في الحياة اليومية، واعتبارها نمط حياة صحي للجميع.

وقالــت: “إن وزارة الصحــة تحرص دائما 
على تثقيــف المجتمع من خالل البرامج 
الصحيــة  المراكــز  عبــر  تطلقهــا  التــي 
فــي  الرياضــة  بأهميــة  والمستشــفيات، 
حيــث  والمقيميــن،  المواطنيــن  حيــاة 
شــرعت الــوزارة إلعداد برنامــج متكامل 
للتفاعــل  وذلــك  الرياضــي،  اليــوم  فــي 
والمشــاركة الحقيقــة فــي هذه المناســبة 
ستشــهد  التــي  الوطنيــة،  الرياضيــة 
وهيئــات  ومؤسســات  وزارات  مشــاركة 
الدولــة، هــذا بــكل تأكيــد يعكــس حــرص 
الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب 

الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة، وبمســاندة ولــي العهــد نائــب 
لرئيــس  األول  النائــب  االعلــى  القائــد 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، فــي 
رعايــة ودعــم جميــع البرامــج والخطــط 
والمبــادرات الرياضيــة، التــي تســهم في 
الرياضــة  بممارســة  المجتمــع  توعيــة 
ودورهــا الوقائي مــن اإلصابة باألمراض 
الســيما المزمنــة، والتي تســاعد وبشــكل 
كبيــر علــى تقليــل نســبة تلــك األمــراض، 
وتســاعد األفــراد علــى اتخاذهــا أســلوب 

فــي تكويــن مجتمــع  بمــا يســهم  حيــاة، 
قــادر علــى محاربــة األمــراض بممارســة 
مختلــف أنــواع الرياضــات، والــذي يزيــد 

فــي الوقــت ذاتــه القــدرة علــى العطــاء 

المجتمــع”،  تنميــة  ســبيل  فــي  والجهــد 

مضيفــة ان مــا يبذله ممثــل جاللة الملك 

لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، مــن 
جهــود متميــز أســهمت بشــكل كبيــر فــي 
التــي كان  البرامــج والمبــادرات  إطــالق 
لهــا األثــر الواضح في إقامــة فعالية يوم 
ســموه  ان  معتبــرة  الرياضــي،  البحريــن 
التــي  البحرينيــة،  الرياضيــة  األيقونــة 
تشــجع وتدفــع بالشــباب البحرينــي نحو 
يتمتــع  لبنــاء جســم  الرياضــة،  ممارســة 
بصحــة واللياقــة البدنيــة، والتــي تعــود 
بالفائــدة علــى تكوين اجيــال قادرة على 
حمل المســؤولية الوطنية في المشــاركة 
العزيــز،  الوطــن  هــذا  لبنــاء  الحقيقيــة 
متطلعة في الوقت ذاته التوفيق لجميع 
الجهــود المبذولــة في ســبيل إنجاح يوم 

البحرين الرياضي.
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“الصحة” تتفاعل بمشاركات متنوعة

وفاء الشربتي

إقبال على فعاليات اليوم الرياضي
ــة... واســـتـــمـــرار تــلــقــي الــطــلــبــات ــ ــاص ــ مـــن جــهــات حــكــومــيــة وخ

تواصل اإلقبال على المشــاركة بيوم البحرين الرياضي الذي ســيقام يوم الثالثاء المقبل الموافق 12 فبراير الجاري، وذلك عبر اســتالم مختلف طلبات 
المشــاركة والتســجيل مــن قبــل الجهــات الحكومية والخاصــة، األمر الذي يعكس حرص تلك الجهــات على التفاعل اإليجابي مع يــوم البحرين الرياضي 

باعتباره مناسبة وطنية هامة.

أمــس  لغايــة  العليــا  المنظمــة  اللجنــة  وتســلمت 
الخميس مشاركة المزيد من الوزارات الحكومية 
وهــي، وزارة الخارجيــة، وزارة اإلســكان، ديــوان 

الخدمة المدنية، وهيئة النفط والغاز، فيما ضمت 
قائمــة الجهات الخاصة من شــركات ومؤسســات 
القطــاع الخاص كال من شــركة البحريــن لصناعة 

األلمنيــوم )ألبــا(، وفنــدق الخليج، وشــركة بتلكو، 
شــركة  وجرافيتــي،  ســوكر،  ســوبر  وأكاديميــة 

البحرين للتسهيالت التجارية.
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تتضمن المطوية التي تم تصميمها بصورة متميزة االنعكاسات االيجابية  «
على صحة اإلنسان جراء المشي مثل فوائد هذه الرياضة وكيفية ممارسة 
نشاط المشي في منع العديد من األمراض مثل امراض القلب والسكري 

والسرطان وتقليل ارتفاع ضغط الدم وخفض مستوى الكوليسترول 
وتحسين العديد من الوظائف الحيوية بجسم اإلنسان.

كما تضمنت بعض نصائح السالمة قبل البدء بممارسة رياضة المشي  «
مثل الفحص الطبي والتدرج في شدة المشي وعدم المشي السريع بعد 
تناول الوجبات مباشرة وشرب الماء قبل وبعد نشاط المشي، واشتملت 

كذلك على العديد من المعلومات والنصائح المدعمة باألرقام واإلحصائيات 
والرسوم البيانية التي تقدم معلومات وافية وشافية عن رياضة المشي.

مطوية رياضة المشي

 الفارس عباس يوسف وصف مسابقات القفز  «
ا مع وجود أبطال هذه الرياضة ودخول  بالقوية جدًّ

وجوه جديدة على منصات التتويج، حيث إن هذا 
التحدي يعد واضًحا وبارزًا للفرسان في جميع 

الفئات. 

 وأضاف “أنا جاهز لبطولة اليوم، عملت بشكل 
جاد ومكثف على تطوير جاهزية الفرس، حيث 

إنني أشارك بها ألول مرة هذا الموسم، أبذل الكثير 
من الجهد مع فريقي الذي ساهم وبشكل كبير 

في تطوير قدراتها الفنية وإمكانياتها، وبناء على 
ذلك أستطيع أن أقول أنني جاهز اليوم لخوض 

منافسات البطولة وتحقيق أفضل النتائج”. 

 واختتم يوسف حديثه قائاًل إنه لكل مجتهد 
نصيب، “أتمنى لجميع الفرسان التوفيق والنجاح 

في مسابقات اليوم، ولكن احذروا العنيد فإنه 
قادم بقوة ولن أرضى إال بالذهب”، موجًها شكره 

للداعمين له في مؤسسة ثنكس تو دو، واألستاذ 
الدكتور فاروق العكري على ثقته. 

 أعلن الفارس المتألق الدكتور إياد أحمد عدم مشاركته  «
اليوم في بطولة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل 

خليفة حتى تماثل فرسه للشفاء وعودتها مجدًدا 
في منافسات بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، وكشف قائاًل “السقوط الذي تعرضت له مع 

الفرس في منافسات البطولة الماضية بسبب تردد 
في خطوة الفرس وعدم اتخاذها قرار القفز والسرعة 

الزائدة، وهو خطأ مشترك بين الفرس والفارس، وهذه 
الحوادث واردة في رياضة القفز، ويجب أخذ الحيطة 

والحذر وعدم اليأس أو الخوف والتوكل على الله، بطولة 
اليوم يصعب الترشيح فيها نظًرا لتوالي البطوالت في 

3 أسابيع متتالية مما يؤثر على أداء الخيل، بالنسبة لنا 
اتبعنا الحكمة في تدريباتنا وخففنا من تمارين الخيل 
للمحافظة عليها والسعي لعدم تعرضها لإلصابات”. 

وأضاف أن فرسه أصيبت بإصابات طفيفة وهي تتماثل 
للشفاء وسيتواجد معها في منافسات بطولة سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التي ستقام في 8 من 
ا كل التوفيق للفرسان.  شهر مارس القادم، متمنيًّ

الفارس المتألق ومدرب فريق االتحاد الرياضي العسكري خالد هالل الخاطري في بداية حديثه  «
رفع جزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى مقام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن 

أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وإلى مقام ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشئون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، 

الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، وإلى رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، نائب رئيس المجلس األعلى 

للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، وإلى رئيس هيئة األركان الفريق ذياب بن صقر 
النعيمي على كل الدعم الكبير الذي يقدمونه لفريق االتحاد الرياضي العسكري لقفز الحواجز. 

 وأشاد الخاطري بالمستوى الالفت والرائع الذي قدمه ومازال يقدمه فرسان فريق االتحاد 
الرياضي العسكري وقال “حتى اآلن نحن سعيدون بالمستوى الرائع الذي قدمه ومازال يقدمه 

فرسان الفريق في مسابقات قفز الحواجز المحلية، بطولة اليوم تحمل اسًما عزيًزا وغالًيا 
علينا جميًعا بطولة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس االتحاد الملكي والتي تعد 

من أهم وأقوى البطوالت، اليوم الجميع سيسعى ألفضل النتائج وفرسان فريقنا قادرون على 
الوصول لمنصات التتويج وحصد المزيد من الكؤوس”. 

 وكشف الخاطري أنه سيكون على موعد مهم مع المشاركات الخارجية في بطولة كأس رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي ستقام األسبوع القادم، مؤكًدا أنه سيبذل 

قصارى جهده من أجل تحقيق أفضل النتائج المشرفة للمملكة الحبيبة والفريق الرياضي 
العسكري.

 مستوى متميز قدمه فرساننا  غياب اضطراري  العنيد قادم 

اكدت رئيسة لجنة تقنية المعلومات ليوم البحرين الرياضي وفاء 
قناطــي أن اللجنــة المنظمة العليا للحدث مازالت تســتقبل طلبات 
المشــاركة مــن قبــل مختلــف الجهــات التي تمثــل القطاعيــن العام 
والخــاص وســط مشــاركة ايجابيــة مــن الجميــع تعطي مؤشــرات 
أوليــة بنجــاح النســخة الثالثة من الحدث بعد النجــاح الباهر التي 
حققته النسختين الماضيتين. وأوضحت قناطي أنه يمكن لجميع 
الراغبين من الوزارات والهيئات الحكومية وشــركات ومؤسســات 
القطاع الخاص واالتحادات واألندية الرياضية والمراكز الشبابية 

econ-  التواصــل مــع لجنــة تقنية المعلومــات على االيميــل التالي
للتســجيل،  المتبعــة  الطريقــة  حــول  إلرشــادهم   tent@boc.bh
وإدراج اســمائهم ضمــن قائمــة الجهــات التــي ســتنظم فعاليــات 
رياضيــة متنوعــة خــالل هــذا اليــوم. وأكــدت قناطي علــى أهمية 
المبــادرة بالمشــاركة فــي هذا الحــدث الوطني واقامة سلســلة من 
األنشطة والبرامج الرياضية التي تعزز الوعي الرياضي لدى كافة 
افــراد المجتمــع وتغــرس لدى الجميــع أهمية الرياضــة على صحة 
اإلنســان، مشــيدة بتعاون كافة الجهات الحكومية والخاصة التي 

بــادرت بتســجيل بياناتهــا األمــر الــذي يعكــس حرصهــا علــى على 
نجــاح اليــوم الرياضــي. كمــا أكدت بــأن المشــاركة مفتوحة كالفة 
المواطنيــن والمقيميــن علــى ارض المملكة للمشــاركة في مختلف 
األنشــطة والفعاليات ســواء تلك التي ستقام في القرية الرياضية 
ســتنظمها  التــي  البرامــج  إلــى  باإلضافــة  المحافظــات  باقــي  أو 
مختلــف الــوزارات والهيئــات الحكومية والخاصــة لموظفيها، عبر 
اســتقبال طلبــات المشــاركة والتســجيل عبــر الموقــع اإللكترونــي 

.www.sportsday.bh الخاص باليوم الرياضي

قناطي: مؤشرات أولية بنجاح النسخة الثالثة
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حفلــت مباريــات ذهــاب نصــف نهائــي كأس جاللــة الملــك لكــرة القــدم للموســم الرياضــي -2018
2019 بإثــارة كبيــرة. وكان الرفاع اســتطاع الفوز علــى المحرق بثالثة أهداف مقابل واحد، فيما 
تفــوق الحــد على الحالة بثالثة أهداف دون رد. وســيكون حســم المتأهلين إلــى المباراة النهائية 
عبــر مباريــات اإليــاب التي ســتقام يوم اإلثنيــن المقبل الموافــق 11 فبراير الجاري على االســتاد 

الوطني، حيث يلعب الحد مع الحالة عند 4.50 عصرا، والمحرق مع الرفاع عند 7.45 مساء.

  عاشور: شوط أول لصالحنا 

 أعــرب مــدرب فريــق نــادي الرفــاع األول لكــرة 
القدم المدرب الوطني علي عاشور عن سعادته 
بتحقيــق فريقــه الفــوز على حســاب فريق نادي 
المحــرق فــي مبــاراة مرحلــة الذهاب مــن الدور 
قبــل النهائــي لمســابقة كأس جاللــة الملــك لكرة 
القــدم، وقــال المــدرب: “بدايــة، نبــارك لرئيــس 
وأعضــاء مجلــس إدارة النادي وجميع الالعبين 
ومحبــي  واإلداري  الفنــي  الجهازيــن  وأعضــاء 
وعشــاق الفريــق هــذا الفوز. فقد انتهى الشــوط 
األول مــن مباراتــي هــذا الــدور لصالحنــا، وقــد 
قبــل  رســمناها  التــي  أهدافنــا  تحققــت معظــم 
ســنكون  تأكيــد  وبــكل  المواجهــة،  هــذه  بدايــة 

جاهزيــن للمبــاراة القادمــة فــي مرحلــة اإليــاب، 
ونتطلــع فيها لتحقيــق النتيجــة اإليجابية التي 
أغلــى  مســابقة  مــن  الختاميــة  للمبــاراة  تأهلنــا 
الكــؤوس. وأدعــو الجماهيــر الرفاعيــة المحبــة 
للفريــق أن تواصــل دعمهــا للفريــق، فهــي رقــم 
واحد بالنســبة لنا، ووقفتهم ســتكون أكبر داعم 
للفريــق للوصول ألبعد نقطة في مســابقات هذا 

الموسم”.

كوكي: الجزائية نقطة التحول 

قــال مــدرب فريــق نــادي المحــرق األول لكــرة 
“إن  الكوكــي:  نبيــل  التونســي  المــدرب  القــدم 
الفريــق بــدأ جيدا فــي مباراته أمــام فريق نادي 
الرفــاع، وقــد حصــل فرصــا، ولكــن لــم يســتغلها 

التــي  الجــزاء  ركلــة  ولكــن  الجيــد،  بالشــكل 
احتسبها حكم اللقاء لصالح الرفاع تعتبر نقطة 
تحــول في هــذه اللقاء، رغم أن الشــكوك تحوم 
حــول صحتهــا مــن وجهــة نظــري. وقــد حــاول 
الفريــق العودة أمــام فريق يمتلك عناصر جيدة 
ويعــد فريقــا منافســا، والذي نجح في تســجيل 
أهدافــه مــن كرات مرتــدة”، مضيفــا أن المحرق 
فــي  العــودة مجــددا  فريــق كبيــر وقــادر علــى 
مباراة اإلياب، مشــيرا إلى أن الفريق لم يســتفد 
إيفرتــون؛  البرازيلــي  المهاجــم  مــن  اآلن  حتــى 
بســبب اإلصابــة التي يعانيها، والتــي لم تدع له 
الفرصــة ليكــون مهيأ للمشــاركة مــع الفريق في 
هــذه المواجهــة، وقــد اضطر كذلــك للتغيير في 
خــط الظهر؛ بســبب إصابة أحــد المدافعين قبل 
بالصــورة  ســيتجهز  الفريــق  أن  مؤكــدا  اللقــاء، 
المطلوبــة للعــودة مجــددا فــي المبــاراة  المقبلة 

أمام الرفاع.

شمسان: قادرون على الوصول للنهائي

مــن جانبه، قال العب فريــق نادي الرفاع األول 
لكرة القدم حمد شمســان: “إن الفريق قدم أداء 

قويــا فــي مباراته أمام فريق نــادي المحرق في 
مرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي لمسابقة 
أغلــى الكــؤوس، واســتحق نتيجــة الفــوز التــي 
وضعتــه على مقربــة من التأهل للعبــور للمباراة 
اإليــاب  مرحلــة  مبــاراة  هنــاك  ولكــن  النهائيــة، 
وفريــق المحــرق لديــه الفرصــة للعــودة، ولكــن 
الفريق ســيتعامل مــع المباراة المقبلــة بالصورة 
التــي تؤكــد مــن وصولــه المبــاراة الختامية في 

هذه المسابقة الغالية”.

 الباعور: فوز مستحق

مــن جهتــه، قال العب فريق نــادي الرفاع األول 
لكرة القدم السوري جهاد الباعور: “بداية، نبارك 
إلدارة النــادي والجمهــور هــذا الفــوز المســتحق 
النهائــي  قبــل  الــدور  مــن  المبــاراة األولــى  فــي 
لمســابقة كأس جاللــة الملــك، فقد أنهــى الفريق 
الشــوط األول وتبقى شــوط آخر أمام المحرق. 
نحترم الفريق المنافس وإمكاناته، ولكن هدفنا 
أن نواصل المشوار في هذه المسابقة. فالفريق 
عمــل بكل جد هذا الموســم، وقــد كانت مباراتنا 
أمام مولودية الجزائر في البطولة العربية تبشر 

بالخير، ونتطلع لالستمرار في هذا المستوى”.

 فالمرزي: التركيز على اإلياب

فريقــه  إن  فالمــرزي  أحمــد  الحــد  العــب  قــال 
استحق الفوز عطفا على األداء الذي ظهر عليه 
أمــام الحالــة خــالل ذهــاب نصــف نهائــي كأس 
جاللــة الملك، والذي فاز فيه الحداويون بثالثة 
أهــداف دون رد. وأضــاف فالمرزي:”تمكنــا مــن 
حســم شــوط، إال أن التأهل لم يحســم، فأمامنا 

شوط آخر متمثل في مرحلة اإلياب”.
ولفت إلى أن الحد سيطوي فرحة الفوز سريعا 
للتركيــز علــى مبــاراة اإليــاب والمنافســة نحــو 

التأهل إلى المباراة النهائية.

 ناصر: لم نحسم األمور

قــدم العــب فريــق الحــد عبــدهللا ناصــر شــكره 
لمجلــس إدارة نادي الحد برئاســة رئيس النادي 
أحمد المسلم ولجماهير فريقه التي آزرت الحد 
خالل لقاء الحالة. وأكد عبدهللا ناصر أن األمور 
لــم تحســم بعــد رغم فــوز فريقه بثالثــة أهداف 
دون رد، مشيرا إلى أن مواجهة اإلياب ستكون 
أكثر صعوبة، وســيدخلها فريقه بقوة أكثر نحو 

تأكيــد الوصــول إلى المبــاراة النهائيــة، مبينا أن 
األمور لم تحسم بعد حتى اآلن.

 بوغمار: فوز مستحق للحد

قــال العب فريق الحد أحمد بوغمار إن زمالءه 
فــي الفريــق دخلــوا اللقــاء بــكل تركيــز، مشــيرا 
إلــى أن النتيجــة اإليجابية التــي تحققت كانت 
مســتحقة عطفــا علــى فــرض األســلوب واألداء 
وأضــاف  األخضــر.  المســتطيل  داخــل  المقــدم 
بوغمار أن لدينا هدفا أمام أعيننا ونســير نحوه 
خطــوة بخطــوة، معتبرا أن المنافســة على لقب 
كأس الملك حق مشروع لجميع الفرق األربعة.

وأكــد بوغمــار أهميــة المبــاراة المقبلــة بالنســبة 
لفريقــه فــي إطار الوصول إلى المباراة النهائية، 
مشيرا إلى التركيز العالي للظهور بصورة ممتاز 

وتحقيق نتيجة إيجابية.
فريقــه  جماهيــر  حضــور  أهميــة  إلــى  ونــوه 
ومؤازرتــه خــالل المبــاراة المقبلــة فــي اإليــاب، 
مشــيرا إلــى أن الحــد لــم يظهر بصــورة مطلوبة 
القــادم  أن  إال  الــدوري،  جــوالت  بعــض  خــالل 

سيكون على نحو أفضل.

إثارة كبيرة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك

ــة ــال ــح ــرق وال ــح ــم ــى ال ــل ــوز ع ــف ــال ــي ب ــائ ــه ــن ــو ال ــح ــا قـــدًمـــا ن ــع ــاع والـــحـــد وض ــرفـ الـ

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

افتتحت عضو المجلس األعلى للشــباب والرياضة عضو اللجنة األولمبية البحرينية رئيس االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، بطولة البحرين الدولية العاشرة للناشئين واألشبال التي تستضيفها المملكة حتى 

السابع من شهر فبراير الجاري على صالة اتحاد الطاولة بالرفاع.

وشــهد حفــل االفتتــاح حضــور رئيــس 
االتحاد البحريني للكرة الطائرة الشــيخ 
واألميــن  خليفــة  آل  محمــد  بــن  علــي 
العام المســاعد للمجلس األعلى للشباب 
والرياضة األميــن العام للجنة األولمبية 
البحرينيــة عبدالرحمــن عســكر وعضــو 
مجلس الشــورى رضا منفــردي والنواب 
الدوســري  وعبــدهللا  عبداألميــر  زينــب 
ومحمود البحراني إضافة إلى اإلعالمي 

ناصر محمد وعدد من الضيوف.
وبــدأ حفــل االفتتــاح بالســالم الوطنــي 
مــن الفرقــة الموســيقية التابعــة لــوزارة 
لالتحــاد  كلمــة  أعقبهــا  الداخليــة، 
أميــن  ألقاهــا  الطاولــة  لكــرة  البحرينــي 
أكــد  إذ  ســيادي،  إبراهيــم  العــام  الســر 
بتنظيــم  االتحــاد  واعتــزاز  فخــر  فيهــا 
البطولــة فــي للمرة العاشــرة فــي تاريخ 
االتحاد، مشــيرًا إلــى أن احتضان اتحاد 
الطاولــة لهــذه الحــدث يأتــي فــي ظــل 
الرشــيدة؛  للقيــادة  الكريمــة  الرعايــة 
لمــا توليــه ألبنــاء المملكــة مــن اهتمــام 
والــذي  المجــاالت،  شــتى  فــي  ورعايــة 

حقــق ولله الحمــد إنجــازات كبيرة على 
أن  كمــا  والدولــي،  القــاري  المســتويين 
هــذه البطولــة تأتــي ضمــن رؤيــة ممثــل 
جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــئون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
البطــوالت  اســتقطاب  فــي  خليفــة  آل 
فــي المملكة ورعاية الالعبين الناشــئين 

واألشبال.
وقدم ســيادي نيابة عن مجلس اإلدارة 
شــكره لنائــب رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
األميــن العــام للمجلــس األعلى للشــباب 
والرياضــة الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم 
الدائمــة،  مســاندته  علــى  خليفــة  آل 
واصــال الشــكر إلــى عبدالرحمــن عســكر 
علــى متابعته المســتمرة طوال مســيرة 
هــذه البطولــة ووزارة شــؤون الشــباب 
والرياضــة وجميــع الجهــات الحكوميــة 
الداعمــة للبطولة، وهــي وزرة الداخلية 
والبلديــات  األشــغال  شــؤون  ووزارة 
ووزارة  العمرانــي  والتخطيــط 

والتعليــم  التربيــة  ووزارة  الصحــة 
إلــى  الكهربــاء والمــاء، إضافــة  وهيئــة 
الشــركات الراعيــة وهي شــركة الخليج 
وشــركة  “جيبــك”  للبتروكيماويــات 
نفــط البحريــن “بابكو” وشــركة ألمنيوم 
البحرين “ألبا” وبنك انفسكورب وشركة 

فيفر وبنك البركة.

تكريم سلمان رضي

هامــش  علــى  الطاولــة  اتحــاد  حــرص 
تكريــم  علــى  االفتتاحــي  الحفــل 
ســلمان  المميــزة  الرياضيــة  الشــخصية 
رضي الــذي كان معاصرًا لكافة مجالس 
اإلدارات السابقة التحاد الطاولة إضافة 
إلــى أنــه كان أحــد المؤسســين التحــاد 

الطاولة.
شــكره  عــن  رضــي  ســلمان  وأعــرب 
وتقديــره لالتحــاد علــى هــذه المبــادرة 
ومتمنيــًا كل التوفيــق والنجاح لالتحاد 
فــي رحلتــه القادمة، ومثنيــًا على عطاء 
بنــت  حيــاة  الشــيخة  برئاســة  االتحــاد 

عبدالعزيز آل خليفة.

مباراة استعراضية

شــهد الحفــل االفتتاحــي إقامــة مبــاراة 
استعراضية بين الالعب راشد سند ضد 

الالعبان مجيد ناجي وعلي يوسف.
كما شــهد الحفل االفتتاحي اســتعراض 
الــدول المشــاركة فــي البطولــة وعــرض 
لــوزارة  التابعــة  الموســيقية  للفرقــة 

الداخلية.

المباريات تتواصل اليوم

اليــوم  البطولــة  مباريــات  تتواصــل 
اتحــاد  الجمعــة، حيــث ستشــهد صالــة 
الطاولــة إقامــة العديــد مــن المباريــات 

على الفترتين الصباحية والمسائية.
وشهدت البطولة امس إقامة منافسات 

اليوم األول.
ويشرف على تدريب منتخبي الناشئين 
المدربيــن بوريــس وديجــان  واألشــبال 

وحسام داود، والالعبين والالعبات هم: 
أحمد الرقراق، جاســم علي، حازم بدير، 
ســلمان محمــد، سيدحســين سيدحســن 
علــي  عدنــان،  سيدحســين  محفــوظ، 
عبــاس،  فاضــل  عبدالوهــاب،  عبــاس 
نــادر  محمــد  ناجــي،  عبــدهللا  مجيــد 
العالــي، مريــم عبــدهللا العالــي، فاطمــة 
عبــدهللا العالــي، أمريتــا بهدكــي، ورقية 

أحمد الياسي.

الرفاع - اتحاد الطاولة

افتتاح “دولية البحرين” العاشرة لكرة الطاولة

من التكريمكبار الحضور في االفتتاححياة بنت عبدالعزيز تتوسط الحضور

من المباراة االستعراضية

من مباراة الرفاع والمحرق من مباراة الحد والحالة

علي عاشورجهاد الباعورأحمد بوغمارأحمد فالمرزي نبيل الكوكيحمد شمسانعبدالله ناصر

فرحة حداوية بأحد األهداففرحة رفاعية تكررت 3 مرات
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ــواب” ــ ــنـ ــ “الـ ــورى” و  ــ ــ ــش ــ ــ “ال ــاء  ــ ــض ــ أع ــور  ــلـــمـــان رضـــــي بـــحـــضـ ــريـــم سـ تـــكـ



للتواصل: 17111479

tariq.albahar
@albiladpress.com

إعداد: طارق البحار

يعانــي مالييــن البشــر فــي العالــم مــن ضغــط الــدم، الناجم في كثيــر من األحيان عن النظــام الغذائي غيــر المتوازن، مثل تنــاول كميات زائدة من الملــح أو األطعمة 
الحريفة، أو الناتج عن مشكالت صحية أخرى. وأظهرت األبحاث أن 1 من كل 3 أشخاص من البالغين في الواليات المتحدة، مصاب بارتفاع ضغط الدم، المعروف 

أيًضا باسم “القاتل الصامت”. وأحد أخطاره الرئيسية هي أمراض القلب.

 10 اســتعرضت  نيــوز عربيــة”  “ســكاي 
طرق فعالة في متناول الجميع تقريًبا، 
يمكنهــا أن تســاعد فــي الحفــاظ علــى 
مــن  الجســم  فــي  الــدم  تــوازن ضغــط 
دون اللجــوء إلــى أي أدويــة أو حتــى 
استشــارة طبيــب، وفق ما ذكــره موقع 

“هيلث آند بريتي”.

ممارسة الرياضة

ضربــات  معــدل  بزيــادة  قمــت  كلمــا 
مــن خــال ممارســة  والتنفــس  القلــب 
تمرينات بسيطة )مثل صعود الدرج أو 
المشي(، يصبح قلبك أقوى، مما يجعل 
المضخات تعمل بجهد أقل، وهذا يقلل 
الشــرايين،  علــى  الضغــط  مــن  بــدوره 

ويقلل بالتالي من ضغط الدم.

إنقاص الوزن

ممــن  البدنــاء،  األطبــاء  ينصــح 

يرغبــون فــي خفــض ضغــط الدم، 
بالعمــل على إنقــاص أوزانهم، لكن 
البدانــة،  مــن  تعانــي  ال  كنــت  إن 
فيجــب عليــك أن تهتــم بممارســة 
بانتظــام  الرياضيــة  التماريــن 

لتجنب تراكم الدهون.

خفض الكربوهيدرات

العــام  فــي  أجريــت  دراســة  أثبتــت 
ذات  الغذائيــة  األنظمــة  أن   2010
الكربوهيدرات والسكريات المنخفضة، 
لهــا تأثير فعال فــي خفض ضغط الدم. 
ومــن بيــن األطعمــة التي تحتــوي على 
والمكرونــة،  األرز،  الكربوهيــدرات، 

والخبز.

تقليل الملح

يوصــي األطبــاء بتنــاول أغذيــة غنية 
بالبوتاســيوم، مثــل الحليــب والســمك 
والمــوز والمشــمش والبرتقال، من أجل 
تقليــل تأثيــر الملــح فــي الجســم، األمر 
الــذي يخفــض أي توتــرات قــد تصيــب 

األوعية الدموية.

تقليل األطعمة الجاهزة

يأتــي معظم الملــح غير الازم للجســم 
مــن األطعمة المصنعــة والجاهرة، مثل 
والبيتــزا،  المعلــب،  والحســاء  اللحــوم 
الخفيفــة،  والوجبــات  والرقائــق، 
فاألطعمــة منخفضــة الدهــون عــادة ما 

تكون عالية في الملح.

وقف التدخين

المــواد الكيميائيــة فــي التبــغ تزيــد من 
ضغــط الــدم عــن طريق إتــاف جدران 
األوعيــة الدمويــة وتضييق الشــرايين. 
فــي  المتصلبــة  الشــرايين  وتتســبب 
ينســحب  وهــذا  الــدم.  ضغــط  ارتفــاع 
أيًضــا علــى األطفــال الذيــن يتعرضــون 

للتدخين السلبي.

الحد من اإلجهاد

نحــن نعيــش فــي مجتمعــات أصبحــت 
العمــل  مــن  كثيــرة،  المتطلبــات  فيهــا 
إلــى األســرة وحتــى السياســة، والتــي 
تساهم كلها بشكل أو بآخر في الضغط 
هنــا  ومــن  الحيويــة.  أجهزتنــا  علــى 
تأتــي ضــرورة تقليــل اإلجهــاد من أجل 

صحتك.

التأمل أو اليوغا

عليــك ممارســة التأمل أو اليوغــا، فهما 
يساعدانك على الحد من التوتر الناجم 
عــن ضغط الحيــاة. وأثبتت الدراســات 
أن اليوغــا والتأمــل يلعبــان دوًرا فعــااًل 
في تحسين ضغط الدم، وكذلك نفسية 

اإلنسان.

تناول بعض الشوكوالته

أظهرت نتائج األبحاث أن الشــوكوالته 
ضغــط  خفــض  فــي  تســاهم  الســوداء 
علــى  تحتــوي  أن  ينبغــي  لكــن  الــدم، 
%60 علــى األقــل من الــكاكاو. ويعتقد 
أن الشــوكوالته الســوداء تســاعد علــى 

توسيع األوعية الدموية.

تناول األعشاب الطبية

-ســواء  الطبيعيــة  األعشــاب  تعمــل 
تناولتها كما هي أو مغلية- على خفض 
ضغــط الــدم. ومــن أبــرز هــذه النباتــات 
وزيــت  الســوداء،  الحبــة  الطبيعيــة: 

السمسم، ومستخلصات الطماطم.

يعانــي منه ماليين البشــر وســببه نظام غذائي غيــر متوازن

10 طرق لقهر “القاتل الصامت”

أكثر 5 أطعمة فائدة للقلب

هــذه 10 أطعمــة طبيعيــة متوافــرة في جميع 
البيــوت تقريبــا، مــن شــأنها أن تحافــظ علــى 

انخفاض مستوى السكر في الدم:

البروكلي

يعــد البروكلــي واحــدا مــن األطعمــة الحيوية 
للغايــة لجســم اإلنســان. قد يكــون مذاقه غير 
لذيذ بالنســبة للبعــض، لكنه جيد جدا للحفاظ 
علــى مســتوى منخفض للســكر في الــدم، كما 

أنه يوفر مناعة ضد السرطان.

الملفوف

يلعــب الملفــوف دورا جيــدا في خفض نســبة 
بــه مــن  لمــا يتمتــع  الــدم، وذلــك  الســكر فــي 
ســعرات حراريــة منخفضــة ودهــون ال تــكاد 

تذكر. 

الفطر

علــى الرغــم مــن أن بعــض أنــواع الفطــر غيــر 

صالحــة لــأكل، لكــن المفيــد منها يســاعد في 
خفض نسبة السكر في الدم. وتستخدم عادة 

إلضافة نكهة لأطباق. 

الفول السوداني

الدهــون  علــى  الســوداني  الفــول  يحتــوي 
الصحيــة والبروتينــات، باإلضافــة إلــى زبــدة 
الفــول الســوداني، وكلها مواد تســاهم بشــكل 

ملحوظ في خفض نسبة السكر في الدم.

القرنبيط

لــه فوائد كثيرة، من بينها الوقاية من أمراض 
مضــادة  خصائــص  ذو  بأنــه  ويعــرف  القلــب، 

للسرطان.

الطماطم

وفاكهــة،  كخضــراوات  الطماطــم  تســتخدم 
والنــاس يأكلونهــا كمــا هــي أو يشــربونها مثل 
العصير. وللطماطم خصائص مفيدة جدا في 

خفض نسبة السكر.

الجزر

ُيعد الجزر أفضل مساعد للحفاظ على النظر، 
بســبب مــا يحتويه مــن الكاروتيــن وفيتامين 
)أ(. كما أنه يســاعد في الحفاظ على مســتوى 

السكر في الدم عند الحد المثالي تقريبا.

الخوخ

الخوخ من الفواكه الحلوة، وهي فاكهة تعمل 
بشــكل طبيعــي علــى الحفــاظ علــى مســتوى 
تنــاول  ويمكــن  منخفضــا.  الــدم  فــي  الســكر 

الخوخ كما هو أو شربه عصيرا.

العدس

العدس غني باأللياف والمعادن والفيتامينات، 
إال أن الكثيرين ال يزالون يتجاهلونه. فالعدس 
يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول. كما 
أنه له شهرة في الحفاظ على مستوى السكر.

موجــودة فــي كل بيــت بمذاقــات لذيــذة ومفيــدة وصحية

10 أطعمة تخفض مستوى السكر

حــذر األطبــاء مــن منظمــة الصحــة البريطانيــة، مــن ضــرورة الســيطرة علــى 
منشورات المشاهير والتي تعرض منتجات عالجية ضارة ومضللة للشباب.

وقــال البروفيســور ســتيفن بوويــس المديــر 
الطبــي فــي “NHS”، إن مشــاهير مثــل كيــم 
كارداشيان وكاتي برايس وفيكي باتينسون، 
يقمــن باإلعان عن منتجات ضارة وليس لها 
أســاس صحــي مــن أجل المــال فقــط ال غير، 
مســتغلين هــوس الشــباب بالجمــال، مؤكــًدا 
مــن  الضــارة  المنشــورات  حــذف  ضــرورة 

منصات التواصل االجتماعي مثل “فيسبوك” 
و”إنستغرام”. وتحتوي المنتجات التي تقوم 
الحميــة  حبــوب  علــى  بعرضهــا  المشــاهير 
والحلــوى  الشــهية،  يضعــف  الــذي  والشــاي 
التي ال تســبب السمنة وغيرها من المنتجات 
المزيفة، بحســب “بوويس”، مضيًفا أنها تثير 

أعراض مثل آالم المعدة واإلسهال.

حــذر عــدد مــن الخبــراء إلــى ضــرورة االنتباه إلى عــادة خاطئــة قبل طهــي الدجاج يعد 
ضرورًيا السيما وأن الدجاج يحظى بشعبية كبيرة على موائد العالم أجمع تقريًبا، ألنه 

مصدر صحي ورخيص للبروتين مقارنة باللحوم األخرى.

بغســل  يقومــون  ممــن  الخبــراء  وطالــب 
و  تنظيفــه  علــى  حرًصــا  النــيء  الدجــاج 
ألن  فــوًرا  ذلــك  عــن  بالتوقــف  ”تطهيــره”، 
هــذه العــادة، رغــم أنهــا تبــدو ســليمة، تنذر 
بمشــاكل صحيــة خطيــرة تصــل إلــى حــد 
علــى  المــاء  ســكب  إن  الغذائــي.  التســمم 
الدجــاج النــيء مــن شــأنه أن ينقــل أنواًعــا 

مختلفــة مــن البكتيريــا الضارة إلــى اليدين 
والمابــس ومعدات الطهــي القريبة بحيث 
يمكــن لقطــرة المــاء الواحــدة التــي تتطاير 
لمســافة  تتحــرك  أن  الدجــاج  غســيل  مــن 
تبلــغ نصــف متر، وحيــن تجــرف بكتيريا الـ 
الدجــاج،  فــي  الموجــودة  ”كومبيلوباكتــر” 

تزداد فرص اإلصابة باألمراض.

أظهــرت دراســة علميــة بريطانيــة حديثة نتائــج جديدة ومثيــرة، إذ أفادت بأن 
قلة النوم حتى لليلة واحدة يمكن أن تجعل الناس أكثر حساسية لأللم.

عــن  نقــاً  الســابع”  “اليــوم  وبحســب 
صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانية، فقد 
أوضــح الباحثــون أن قلــة النوم تنشــط 
الخايــا العصبية في منطقة من المادة 
الرماديــة التي تستشــعر اآلالم، كما أنها 
توقــف تلــك الخايا التي تمنع الشــعور 

باأللم.

وأرجع باحثون أميركيون النتائج التي 
توصلــوا إليهــا إلــى توافــر أول تفســير 
انتعــاش  فــي  الائقــة  الراحــة  ألهميــة 
ويقــول  المستشــفى.  فــي  المرضــى 
علمــاء األعصــاب إن الليالــي المزعجــة 
فــي عنابر المرضى يمكــن أن تطيل ألم 

المرض واإلصابة.

تحذير من نصائح المشاهير

خطأ.. قبل طهي الدجاج

خطورة قلة النوم لليلة واحدة
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فوائــد بــذور الشــيا لعاج االمســاك وهو مــن العاجــات الطبيعية 
البديلــة التــي يلجــأ اليهــا النــاس تجنبــا للعاجــات الدوائيــة التي 
يمكن أن يكون تداعيات وأثار جانبية غير محمودة على الصحة.

وبــذور الشــيا أو القعصيــن، من البــذور التي يتم اســتخدامها في 
العديد من االستعماالت سواء الطبخ أو الصحة أو الجمال، وفي 
موضوعنــا اليــوم ســنركز علــى فوائد بذور الشــيا لعاج اإلمســاك 
الــذي يعــد مــن أبــرز مشــاكل الجهــاز الهضمــي. كانــت بذور الشــيا 
الغــذاء الرئيس لشــعوب المايــا واألزتيك، وتم اســتخدامها كذلك 
فــي بعــض العاجــات كونهــا صحيــة وغنيــة بمضــادات األكســدة 
وفيتامينــات أ، د، اي، ك إضافــة إلى معادن الحديد والبوتاســيوم 
والكالســيوم البورون والفوســفور واألحماض الدهنية االساســية 

مثل أوميغا 3 وأوميغا 6.
هــذا المحتــوى الغنــي والهائــل لبــذور الشــيا يجعــل منهــا مصــدرا 
غذائيا وصحيا ممتازا، وهي من أبرز العاجات لمشكلة اإلمساك.

يتم اســتخدام بذور الشــيا في عاج اإلمســاك كونها تســاعد في 
التخفيف من حدته وتعمل على تسهيل حركة االمعاء وتنظيمها. 
ويعود الســببب األســاس في ذلك الحتواء بذور الشيا على كمية 
كبيــرة مــن األليــاف القابلــة للذوبــان وغيــر القابلة للذوبــان والتي 
تمتاز بفوائد صحية جمة، منها تعديل مستوى الكوليسترول في 
الــدم وتحســين عملية الهضم وتحمي بالتالي من اإلمســاك، الذي 

يعد واحدا من أبرز مشاكل الجهاز الهضمي.
كذلــك فــان األلياف غيــر القابلة للذوبان تعمل على تحفيز نشــاط 
األمعــاء كــون الجســم ال يعمــل على هضمها، وهي تنظف الجســم 

من كافة الفضات التي تتراكم فيه.
فــي حيــن أن األليــاف القابلــة للذوبــان تســهم فــي عمليــة العبــور 
المعــوي مــن خــال امتصاص المــاء وانتفاخها لتحمــل معها كافة 
الفضــات التــي ال يحتاجهــا الجســم خارجا. كما أن هــذه األلياف 
فعالة في تضخيم حجم الفضات ما يســهل عبور األطعمة التي 

تم هضمها وإخراجها.

غنية بالهالم النباتي الذي يسهل حركة األمعاء ومضادة لألكسدة

فوائد بذور الشيا لعالج اإلمساك

نشرت جمعية خبراء التغذية والحمية البريطانية، قائمًة مؤلفة من 5 
منتجات غذائية ُتعد األكثر فائدة لعمل القلب. 

الباحثــون  وضعهــا  التــي  القائمــة 
البريطانيــون تتصدرهــا منتجــات 
البنــي  كاألرز  الكاملــة  الحبــوب 
والمكرونة من دقيق القمح الكامل 
وعصيدة الشوفان. ويرى الخبراء 
الغذائيــة  المــواد  هــذه  إدراج  أن 
فــي قائمــة النظــام الغذائــي؛ يقلل 
مــن خطــر الوفــاة بأمــراض القلــب 

واألوعية الدموية بنسبة 9%.

كمــا تحتــوي القائمــة فــي الدرجــة 
الثانيــة علــى البقوليــات، وتنــاول 
كافيــًا  ُيعــد  منهــا  غرامــًا   130
لتخفيــض مســتوى الكوليســترول 
فالبقوليــات  %5؛  بنســبة  الضــار 
أثنــاء  تتحــول  بأليــاف  غنيــة 
هضمهــا إلى نــوع من الهــام الذي 
يرتبــط بالكوليســترول ويقلل من 

امتصاصه في الجسم.
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تحدد أهدافك جيًدا وتحاول الوصول إلى ما تريد.

ال تسمح للمشاكل أن تتدخل في حياتك العملية.

تهتم بصحتك وتلتزم بالرياضة بصورة يومية.

تحاول دائًما االبتعاد عن الضغوط اليومية.

تكون متسرًعا في قراراتك المتعلقة بالعمل.

تريث في اتخاذ القرارات المهمة قبل دراستها.

كثرة التفكير قد تصيبك بآالم مزمنة في الرأس.

يحمل هذا اليوم ارتياًحا نفسًيا بعد ضغوط الشهرة.

أصبحت متمرًسا في عملك وتحتاج إلى تحديات.

يشكل هذا اليوم مفترق طريق بالنسبة إليك.

الوضع الصحي يتطلب انتباًها كبيرا.

عدم التزامك يسبب لك الكثير من المشكالت.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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إعدام ملكة اسكتلندا 

ماري ستيوارت 
بالمقصلة بعد 19 

عاًما قضتها 
في السجن 
بسبب اشتراكها 

في مخطط اغتيال الملكة 
إليزابيث األولى.

كشف الفنان إدوارد عن 
اشتراكه في الموسم 
الرمضاني المقبل من 

خالل مسلسل “ولد 
الغالبة”. وأعلن إدوارد، 
أنه حاليا يخضع للعديد 

من التدريبات على 
اللهجة الصعيدية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

التعامــل مــع الهواتــف يبعدنــا عــن األصدقــاء واألقــارب

كيف تحارب القلق؟

كشــف اســتطالع جديــد عــن أن 40 % مــن النــاس حــول العالــم يعانــون مــن القلــق، وتزايــد القلــق لــدى 20 % منهــم، بمرور الوقــت. وفي مقــال بصحيفــة ديلي ميل 
البريطانية، شرحت الطبيبة النفسية البريطانية، جين بيتمان بعض الطرق البسيطة لتخفيف الضغط النفسي والقلق:

االبتعاد عن الهواتف 

كشــفت أبحــاث لهيئــة اإلذاعــة البريطانية 
األســبوع الماضي، أن الشباب، الذي ُيعتبر 
فــي  بالتكنولوجيــا  ارتباًطــا  األكثــر  الفئــة 
المجتمــع، ُيعانــي مــن الوحــدة أكثر من أي 

فئة عمرية أخرى.
مــع  التعامــل  أن  الدراســة  أظهــرت  كمــا 
الهواتف يبعدنا بشكل كبير عن التعامل مع 
األصدقاء واألقارب والمحيط االجتماعي 

الذي يعتبر مخفًفا طبيعًيا للقلق.
وينصــح الخبــراء باالمتنــاع عــن التعامــل 
مــع الهواتــف واإلنترنــت لفتــرات طويلــة، 
وإمضــاء المزيــد مــن الوقــت في ممارســة 

نشاطات اجتماعية، وتحقيق اإلنجازات.

 “حياة مزدوجة”

وجــد اســتطالع لمؤسســة هيلــث ســبان، 
أن 62 % مــن النــاس يعتقــدون أن الحياة 

أصبحت مثيرة للقلق على نحو متزايد.
ويقول علماء النفس إن كثيرين يحاولون 
الظهــور بشــكل ســوي فــي العمــل أو فــي 
يتحولــون  لكنهــم  االجتماعــي،  محيطهــم 
المغلقــة،  األبــواب  خلــف  العكــس  إلــى 
ويعتمدون اعتماًدا كبيًرا على أشــياء أقل 
فائدة للهروب من مخاوفهم وقلقهم، مثل 
تنــاول الكحــول أو المخــدرات، أو تنــاول 

الطعام بنهم كبير.
الهــروب  العلمــاء باالمتنــاع عــن  وينصــح 

مــن القلــق، ومواجهته بتشــخيص أســبابه 
ومحاولة حل هذه المعضلة قبل تفاقمها.

أضرار “الدكتور غوغل” 

أصبحــت المخــاوف علــى الصحــة شــائعة 

بشــكل متزايــد لــدى الكثيريــن، مــا يدفعهــم 
مــن  للبحــث عــن أجوبــة علــى مخاوفهــم 
غوغــل،  محــرك  علــى  الصحيــة  مشــاكلهم 
ورغــم أن هــذا اإلجــراء يمكــن أن يحثهــم 
علــى اتخاذ إجراءات فورية تهم صحتهم، 
القلــق بشــكل متزايــد  ُيثيــر  أيًضــا  أنــه  إال 

لديهم.

القلق إزاء المظهر

يمثــل المظهــر الخارجــي أحــد أهم أســباب 
الشــعور بالقلــق، وبمــا أننا نعيــش في عالم 
وعارضــي  والفنانيــن  المشــاهير  ُيحــول 
كل  فــي  بــه  يحتــذى  مثــال  إلــى  األزيــاء، 

شــيء، فإن المظهر الجســدي أصبح محط 
اهتمامنــا على نحــو ملفــت. وللتخلص من 
هــذا النــوع مــن القلــق، يجــب التركيز على 
تحقيــق الــذات عبــر اإلنجازات، واكتســاب 
الــذات،  وتطويــر  المهــارات  مــن  المزيــد 
إضافــًة إلــى االهتمــام بالمظهــر الخارجــي 

والعمل على تحسينه.

العثور على الشريك المناسب

وجد اســتطالع للرأي أجري على مجموعة 
من الرجال والنســاء تتراوح أعمارهم بين 
18 و75 عاًمــا، أن أعــراض القلــق تبــدأ فــي 

سن 22، وتبلغ ذروتها في سن 32.

أولــى  نقــرأ”  “كلنــا  مبــادرة  نظمــت 
فعاليــة لها في مهرجان تاء الشــباب 
العاشــر بعنــوان “مًعا نصغــي”، حيث 
قــام فيهــا أعضــاء المبــادرة بقــراءة 
هيئــة  إصــدارات  مــن  اقتباســات 
وذلــك  واآلثــار،  للثقافــة  البحريــن 
يــوم االثنيــن الماضــي فــي الجامعة 
األهلية. وتستمر هذه الفعالية حتى 
العاشر من فبراير الجاري في مواقع 

مختلفة.
وعــن الفعاليــة تحدثــت نائب رئيس 

مبــادرة “كلنــا نقــرأ” فاطمــة الغريب: 
“إن الهــدف مــن قراءتنا في األماكن 
عــدد  أكبــر  اســتقطاب  هــو  العامــة 
مــن الجمهــور مــن مختلــف الفئــات 
إلــى  وإعادتهــا  للقــراءة،  للترويــج 
مكانهــا األول، مــكان والدتهــا حيــث 
وأضافــت:  االنتظــار”.  محطــات 
“وإلعادة بوصلة القراءة في اختيار 
الكتب، تم اختيار كتب مشروع نقل 
المعــارف المترجمــة مــن قبــل هيئــة 

البحرين للثقافة واآلثار”.

ُكلنا نقرأ تطلق “مًعا نصغي”
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الرئيس السوري شكري القوتلي يقوم بأول زيارة رسمية للسعودية.
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 1963
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 1985
 إطالق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى السماء.
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فــي جامعــة  علمــاء  أجراهــا  دراســة جديــدة  كشــفت 
غوتنبــرغ أن “الوظائــف المجهــدة تدفــع النســاء إلــى 
تنــاول المزيــد من الطعام، األمر الذي يــؤدي إلى زيادة 
“تعــرض  أن  موضحــة  بالســمنة”،  وإصابتهــن  وزنهــن 
النســاء للشــعور بالقلق واالرهاق والضغط النفسي في 
العمل، يســاهم في شــعورهن باإلحباط األمر وتناولهن 
ميــل  “ديلــي  لصحيفــة  ووفقــًا  الطعــام”.  مــن  المزيــد 
البريطانيــة”، فــإن “العلمــاء كشــفوا أن اإلرهــاق يحــث 
علــى إطــالق هرمــون الكورتيــزول الــذي يســاعد علــى 

تشــكل الدهون حول الحجــاب الحاجز وزيادة الوزن”، 
مشــيرة إلــى أن النســاء “أكثــر تأثــرًا مــن الرجــال ألنهن 
فــي كثيــر مــن األحيــان يتحملــن أعبــاء العمــل إضافــة 
إلــى أعبــاء المهــام المنزليــة”. وفــي هــذا اإلطــار، لفتت 
صوفيا كلينفبرغ، الباحثة المشــرفة على الدراسة، إلى 
أنــه “عندمــا تتحمــل النســاء مســؤوليات كبــرى إضافة 
إلــى أعبــاء العمــل، فإنهــن يلجــأن للراحة واالســترخاء 
ويتناولــن المزيــد مــن الوجبــات التي تؤدي إلــى زيادة 

الوزن”.

القلق يؤدي إلى السمنة

كشــفت الفنانــة فيفــي عبده عــن موقف لها مــع رئيس 
الــوزراء اإلســرائيلي األســبق مناحم بيغــن، ووزير دفاع 
إســرائيل موشيه دايان. وأنها فوجئت أثناء الرقص بأن 
أحد األشــخاص يلقي عليها علم إســرائيل، منوهة أنها 
قامت بوضع العلم اإلســرائيلي تحت قدميها ووقفت 

عليــه. وأضافت في لقاء لها مع اإلعالمي وائل اإلبراشــي 
أنها كانت تعمل في أحد الفنادق المشهورة، ولم تكن تعلم 

من بداخله من الضيوف الكبار.

اقتــرب فيديو كليب “حبه جنة”، للنجمة شــيرين عبدالوهاب، 
مــن 3 ماليين مشــاهدة، عبر قناتها الرســمية بـ”يوتيوب”، 
خــالل 3 أيام فقط من طرحه، أي بمعدل مليون مشــاهدة 

في اليوم الواحد.
واستعانت شيرين بزوجها المطرب حسام حبيب، لكن كان 

وجهــه غير ظاهر طــوال الفيديو كليب. وأغنيــة “حبه جنة” 
ضمــن أغاني ألبوم “نســاي” للفنانة شــيرين، وهي من كلمات 

الشاعر محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

انتهت الفنانة بشــرى من تســجيل أغنية جديــدة من كلمات 
وألحان أحمــد البرازيلى، وتوزيع إلهامي دهيمة، وهندســة 
صوت ياسر أنور، ومن المقرر طرحها خالل الفترة المقبلة 
حســب موقع “القاهرة ٢٤” وذلــك لتصحيح صورتها التي 
ظهــرت بها في كليب “كوبرا” واتهمهــا البعض أن األغنية 

موجهة للفنان محمد رمضان. يذكر أن آخر أعمال بشرى هو 
مسلســل “عوالم خفية” في رمضان الماضي، من بطولة عادل 

إمام، فتحي عبدالوهاب، صالح عبدالله وبشرى.

جديد بشرىحبه جنةفيفي وعلم إسرائيل



أمسيات صالح والذوادي في “بيت السرد للقصة القصيرة”

عبرت باريس هلتون عن عشقها لدبي وقالت: “إنها مدينة مليئة  «
بالحياة وبالنشاطات، الناس هنا ودودون جدا، كما أنها ليس زيارتي 

األولى الى المنطقة، كنت هنا عام 2008، ومكثت في هذه المدينة 
لمدة شهرين متواصلين”.  “أعشق المرأة هنا، إنها دقيقة المالحظة 

وتفكر في أدق التفاصيل، راقية وجميلة ومواكبة ألبرز صيحات 
الموضة، كما تعشق التأنق بأفخر الماركات، وأما في العطور فإنهن 

طبعا يخترن أفضل العطور”.

أعلــن “مهرجــان بيــت الســرد للقصــة القصيرة” الــذي تنظمه جمعيــة الثقافة 
والفنــون بالدمــام عــن الموعــد الجديــد لدورتــه الثانيــة، إذ ســينطلق يــوم 
اإلثنيــن 25 ويســتمر إلى األربعاء 27 فبرايــر 2019 م. ويأتي التأجيل بهدف 

إتمام كافة االستعدادات والترتيبات للمهرجان.

بــاب  أغلــق  قــد  المهرجــان  وكان 
القصــة  مســابقة  فــي  المشــاركة 
القصيــرة نهاية الشــهر الماضي، وذلك 
بعــد اســتقباله نصــوص الراغبيــن في 
المنافســة مــن الجنســين علــى الظفــر 
والذيــن  األولــى،  الثالثــة  بالمراكــز 
ســيتم تكريمهــم فــي حفــل االفتتــاح 
علــى مســرح الجمعيــة. بــدوره، ذكــر 
الدكتــور  الســرد  بيــت  لجنــة  مشــرف 
مبــارك الخالــدي أن “العمــل جــاٍر علــى 
استكمال فقرات وفعاليات المهرجان، 
بهدف التنــوع ودمج الفنون البصرية 
القصيــرة،  القصــة  بمجــال  والفنيــة 
باإلضافــة إلــى تفعيــل دور الجلســات 
الحوارية والنقدية في إثراء المشــهد 
األدبــي عموما”. وأشــار أنــه من ضمن 

حفــل  “إقامــة  المهرجــان  فعاليــات 
توقيــع إلصدارات حديثــة في القصة 
القصيــرة، وســتقام أمســيات إبداعية 
ألســماء بارزة من أجيال مختلفة في 
هذا الفن. ويتضمن برنامج المهرجان 
أمســية قصصيــة خاصة يشــارك فيها 
ُكّتــاب وكاتبــات القصــة القصيــرة من 
دول عربية مختلفة، كما ستقام ندوة 
القصيــرة  العربيــة  )القصــة  بعنــوان: 
على الشاشة: أســباب الندرة ومالمح 
الحضــور(، وسيشــارك فيهــا المترجــم 
صالــح  أميــن  الســينمائي  والناقــد 
)البحريــن( والمخــرج بســام الــذوادي 
)البحريــن( والناقــدة والمخرجــة هناء 

العمير”.
ســيصاحب  أنــه  الخالــدي  وذكــر 

الكشــف  ســيتم  “معــرض  المهرجــان 
عــن تفاصيله في يــوم االفتتاح، وهو 
يهــدف إلى االحتفــاء بُكّتاب وكاتبات 
القصة القصيرة على مستوى المملكة 
بطريقــة خاصــة، كمــا ســيتم إصــدار 
كتــاب يضم العديد من شــهادات نقاد 
للشــخصية  األدبــي  لإلنتــاج  وأدبــاء 

المكرمة القاص جارهللا الحميد”.

الحميــد  اختيــار  أن  إلــى  يشــار 
الــدورة  فــي  المكرمــة  الشــخصية 
الثانيــة مــن المهرجان نظير مــا يمثله 
مــن ريــادة فــي مجالــه، حيــث كان له 
القصيــرة  القصــة  كتابــة  فــي  الســبق 
نهايــة  منــذ  المملكــة  مســتوى  علــى 
لــه  وصــدرت  الميالديــة،  الســبعينات 

عدة مجموعات قصصية.
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أعلــن مركــز الشــيخ إبراهيــم بن محمــد آل خليفة للثقافــة والبحوث عن مضمون موســمه 
التاســع عشــر بشــعار “كل مــكان ال يؤنــث ال يعول عليه”، الــذي بدأ يوم االثنيــن الموافق 4 
فبرايــر 2019 مــع الروائــي المصــري أشــرف العشــماوي في قاعــة المركز بعنــوان “الرواية 
التاريخيــة: الكيفيــة والفكــر والفتــرة المنســية الغامضــة”. كمــا يقــدم فــي أســبوعه األول 
“المعــرض العلمــي األول لســيرن في الشــرق األوســط” والــذي يتم افتتاحه فــي عمارة بن 
مطــر المتفرعــة مــن المركــز يوم الســبت 9 فبراير الجاري مقدًما من خالل شاشــات عرض 
تفاعلية فيزياء الجســيمات األولية والقوى األساســية وأســرار الكون. ويعرض باإلضافة 
إلــى ذلــك سلســلة مــن األنشــطة العلميــة للفيزيــاء األساســية فــي مملكــة البحريــن ودول 

مجلس التعاون الخليجي، ويستمر المعرض حتى 8 مايو المقبل.
مجلــس  رئيســة  أعربــت  المناســبة،  وبهــذه 
أمنــاء مركــز الشــيخ إبراهيــم الشــيخة مــي 
بنــت محمــد آل خليفة باســم مجلــس أمناء 
فــي  المســاهمين  لــكل  شــكرها  عــن  المركــز 
وذلــك  الثقافــي،  األهلــي  العمــل  اســتدامة 
الحــراك  تعزيــز  فــي  المركــز  رؤيــة  ضمــن 
ومتابعــة  المحلــي،  واالجتماعــي  الثقافــي 
العمــل التنويــري الــذي بــدأه مجلس الشــيخ 
إبراهيم في المحرق منذ عقود. كما أشــادت 
بالتعاون البناء في سبيل اإلعالء من الشأن 
الخاصــة  الجهــات  مختلــف  بيــن  الثقافــي 
والعامة، خصوصا من قبل منظمي مهرجان 
ربيع الثقافة الذي يبدأ يوم السياحة العربي 
)25 فبرايــر الجاري( مقدًما بذلك جزًءا مهًما 
مــن الموســم الثقافي الحالــي للمركز، والذي 
يأتــي ثمــرًة لجهــود تجمــع مجلــس التنميــة 
االقتصاديــة بهيئــة البحريــن للثقافة واآلثار 

ومركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث. 
برنامج الموســم الحالــي يجمع كعادته عدًدا 
مــن الفعاليــات الثقافيــة والعلميــة والفنيــة 
ومــن  المقبــل،  مايــو  نهايــة  ويســتمر حتــى 
أهــم فعالياتــه، يذكــر المركــز افتتــاح “منامة 
القصيبــي” المتفــرع عنــه، وذلــك فــي فريــج 
الفاضــل في المنامة، يــوم الثاني من مارس 
القادم، عاكًســا أجمل مالمس ذاكرة الشــاعر 
عبــر  المركــز  يكــرس  إذ  القصيبــي،  غــازي 
ترميمــه للبيــت مكاًنــا لنتاجــات ومأثــورات 
الشــاعر القصيبي، بعض مالمح سيرته، وما 
أبدعــه في الشــعر والروايــة واألدب والفكر، 

مما أثرى الفكر على امتداد الوطن العربي.
عــدًدا  موســمه  ضمــن  المركــز  يقــدم  كمــا 
والغنائيــة،  الموســيقية  األمســيات  مــن 
ويســتهلها يــوم 4 مــارس المقبــل فــي قاعــة 
الشــاب  األذربيجانــي  الفنــان  مــع  المركــز 

غوشــاغ أســكاروف والموســيقى الصوفيــة 
3 عازفيــن،  األذربيجانيــة “موغــام”، برفقــة 
الموســيقى  تحمــل  أمســية  يقــدم  والــذي 
بهــا  يجــول  والتــي  الصوفيــة  التقليديــة 
منــذ العــام 2009، بعــد فــوزه فــي مهرجــان 
الموســيقى التقليدية في ســمرقند، في أكبر 
مهرجانات الموســيقى الروحيــة والتقليدية 
فــي العالــم. كما تقدم الفنانــة مكادي نحاس 
بعنــوان  موســيقية  أمســية  أبريــل  مطلــع 
“أنــا مــن هنــاك” تجمــع فيهــا التــراث العربــي 
المشــرقي واألردنــي بشــكل عصــري، وهــي 
عبــر تجربتهــا  تشــكل  أن  اســتطاعت  التــي 
مــا  خــالل  مــن  اســتثنائية  حالــة  الغنائيــة 
قدمتــه مــن أعمال كالســيكية وتراثيــة. كما 
شــاركت نحــاس فــي أعمــال مســرحية عدة 

ومهرجانات وفعاليات داخل وخارج األردن 
خــالل الســنوات الســابقة. ومــن ثــم تحيــي، 
اللبنانيــة  الفرقــة  المقبــل،  مايــو   13 يــوم 
إلنشاد التراث أمسية استثنائية في اإلنشاد 
الديني تقدم خاللها أبرز منشدي هذا اإلرث 
العربي. أما يوم 27 مايو، مع ختام الموســم 
فســيكون اللقــاء فــي قاعة المركــز مع فرقة 
“La Edri” التركيــة التــي تقــدم الموســيقى 

الصوفية بالطريقة التقليدية.
 أمــا فــي األمســيات الشــعرية والتــي تقــام 
فــي بيــت إبراهيــم العريض بيت الشــعر في 

فيســتهل  المركــز،  عــن  والمتفــرع  المنامــة 
البرنامــج عناوينــه يــوم 11 فبرايــر الجــاري 
مــع الشــاعر المصــري أحمــد الشــهاوي، وهــو 
تأثــره  ومعــروف  كثيــرة  مؤلفــات  صاحــب 
بالنهــج الصوفــي الــذي أعطــى شــعره ُبعــًدا 
وأصالــًة ميــزت كتاباتــه. أما يــوم 11 مارس 
المغربــي  الشــاعر  مــع  فالموعــد  المقبــل 
عبدالرحيــم الخصــار وأمســية تحمل عنوان 
“قرعــت الطبــول ألغنــي فاندلعــت الحــرب”، 
والــذي يشــارك فــي ملتقيــات أدبيــة عربيــة 
وعالميــة. يــوم 8 أبريــل، الموعد مع الشــاعر 

عبــدهللا الفيلــكاوي وأمســية بعنــوان “آذان 
األخيــرة  الشــعرية  واألمســية  القلــب”،  مــن 
ضمــن الموســم تكون يــوم 6 مايو والشــاعر 
المصــري أحمــد يمامي بعنوان “تأثير الشــعر 

العربي في الشعر اإلسباني الحديث”. 
 كمــا أن لإلعــالم نصيبــه فــي برنامــج مركــز 
الشــيخ إبراهيــم لهــذا الموســم، حيــث يقدم 
لتــراث البحريــن  الزايــد  فــي بيــت عبــدهللا 
مــن  والمتفــرع  المحــرق  فــي  الصحافــي 
المركــز عــدًدا من المحاضــرات مع إعالميين 
يأتونــه مــن العالــم العربــي، ونذكــر ليــوم 26 

فبرايــر الجــاري محاضرة “تحــوالت الثقافة 
السياســية العربيــة” مــع اإلعالمــي اللبنانــي 
المقبــل  مــارس   25 يــوم  أمــا  الزيــن،  جهــاد 
فتتحــدث اإلعالمية اللبنانية جيزيل خوري 
عن “حرية التعبير ووضع اإلعالم في العالم 

العربي”. 
ويــوم 20 مايــو، المحاضــرة التالية في بيت 
عبدهللا الزايد تكون مع الباحث واألكاديمي 
بعنــوان  المدنــي  أحمــد  عبــدهللا  البحرينــي 
“النخــب فــي الخليــج العربــي ودورهــا فــي 

نهضة المنطقة”.
مركــز  محاضــرات  قاعــة  تســتقبل  وطبًعــا   
الثقافــة  أهــل  مــن  عــدًدا  إبراهيــم  الشــيخ 
العربيــة والعالمية وتســتهلها ليوم االثنين 4 
فبرايــر الجــاري مع الروائي المصري أشــرف 
العشــماوي بعنــوان “الروايــة التاريخية”. أما 
يوم 18 فبراير الجاري فالموعد مع “مالحقة 
الشغف ومراوغة المألوف” للكاتبة المصرية 
المقبــل  مــارس   18 ويــوم  الموجــي،  ســحر 
والناقــدة  والكاتبــة  الشــاعرة  مــع  فالموعــد 
التونســية أمــال موســى بمحاضــرة تحمــل 
عنوان “اإلسالم السياسي ومسألة المساواة 
القهــري  التكيــف  خطــاب  الجنســين:  بيــن 
 15 يــوم  يكــون  فيمــا  الممارســة”،  ومحــن 
أبريــل يكون الموعد مــع اإلعالمية والكاتبة 
الجزائريــة فضيلــة الفــاروق و ”أدب المــرأة 

بين السيرة الذاتية والقضية النسائية”. 
المخرجــة  المقبــل  أبريــل   29 يــوم  ويقــدم 
الفلســطينية مــي المصــري وســينما المرأة و 

“فيلم 3000 ليلة”.

أحمد يمانيالفيلكاويمي المصري

الباحث البحريني المدني يقدم “النخب في الخليج العربي”
ــع عـــشـــر لـــمـــركـــز الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم  ــاسـ ــتـ ــم الـــثـــقـــافـــي الـ ــوسـ ــمـ ضـــمـــن الـ

عبدالله المدني

أمين صالح 
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2018 رابع أكثر األعوام سخونة... والمزيد آٍت
ذكــر تقريــر لألمم المتحدة أن العام الماضي كان رابع أكثر األعوام ســخونة على 
اإلطــاق، وأن التوقعــات تشــير إلــى أن ارتفــاع الحــرارة يقتــرب مــن مســتويات 

تعتبرها معظم الحكومات خطيرة على كوكب األرض.

ومــن بيــن األحــوال الجويــة المتطرفــة 
التي شهدها العام 2018 حرائق الغابات 
في كاليفورنيــا واليونان، والجفاف في 
جنــوب إفريقيــا والفيضانــات في والية 
كيــراال الهنديــة. وتتســبب المســتويات 
الغــازات  انبعاثــات  مــن  القياســية 
الناجمــة في األســاس عن حــرق الوقود 
األحفوري فــي حبس مزيد من الحرارة 

داخل الغالف الجوي.
لألرصــاد  العالميــة  “المنظمــة  وذكــرت 
المتحــدة  لألمــم  التابعــة  الجويــة” 
اســتنادا إلى بيانات من هيئات األرصاد 
واليابانيــة  والبريطانيــة  األميركيــة 
واألوروبيــة أن متوســط درجات حرارة 
أعلــى  كان   2018 فــي  األرض  ســطح 
بمقــدار درجــة مئويــة عــن مســتوياتها 

قبل الثورة الصناعية.
العــام  األميــن  تــاالس  بيتيــري  وقــال 

درجــات  “اتجــاه  بيــان:  فــي  للمنظمــة 
يتجــاوز  الطويــل  األمــد  فــي  الحــرارة 
بكثيــر أهميــة ترتيب الســنوات الفردية 
التصاعــد”.  فــي  آخــذ  االتجــاه  وهــذا 
وأضاف أن “أحر 20 عاما مسجلة كانت 

خالل األعوام الـ 22 الماضية”.
ولمكافحــة ارتفاع الحرارة وافقت نحو 
200 حكومة على اتفاقية باريس للمناخ 
فــي العــام 2015 للتخلــص تدريجيا من 
اســتخدام الوقــود األحفوري والحد من 
ارتفــاع درجــات الحــرارة إلــى درجتيــن 
مئويتيــن أعلــى مــن مســتويات مــا قبل 
“تبــذل  حيــن  فــي  الصناعيــة،  الثــورة 

جهود” لتكون الزيادة 1.5 درجة.
“معهــد  مديــر  شــميت  جافيــن  وقــال 
جــودارد لدراســات الفضــاء” فــي إدارة 
الطيــران والفضاء األميركية “ناســا” إن 
“تأثيــرات ارتفــاع درجات حــرارة العالم 

فــي األجل الطويل محسوســة بالفعل.. 
وموجــات  الســاحلية  الفيضانــات  فــي 
الحــر وهطــول األمطــار بغــزارة وتغيــر 

النظام البيئي”.
األميركيــة  الوطنيــة  اإلدارة  وذكــرت 
أن  الجــوي  والغــالف  للمحيطــات 
الواليــات المتحــدة وحدهــا عانــت فــي 
العــام الماضــي مــن 14 كارثــة مناخيــة 
تجــاوزت خســائر كل منهــا مليــار دوالر 

بسبب األعاصير وحرائق الغابات.

فــي  أجريــت  حديثــة،  دراســة  أجابــت 
لطالمــا  تســاؤل  عــن  المتحــدة،  الواليــات 
فرض نفســه على اآلباء واألمهات الســيما 

في لحظات الحياة الصعبة.
وتوصلت الدراســة إلى أن اآلباء يعيشون 
حيــاة أســعد، مقارنــة باألمهــات، وفــق مــا 

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.
وقال المصدر إن جامعة كاليفورنيا حللت 
ثــالث دراســات ســابقة شــملت أكثــر مــن 
18 ألــف شــخص، وتوصلــت إلــى أن اآلباء 

يتمتعون برفاهية أكبر من األمهات.
فــي  المحتملــة  التفســيرات  “أحــد  وتابــع: 
هــذه الدراســات أن اآلبــاء صرحــوا بأنهــم 
يخصصــون الكثيــر مــن الوقــت للعــب مــع 

أطفالهم، بخالف زوجاتهم”.
نيلســون-كوفي،  كاثريــن  وأوضحــت 
الكاتبة الرئيسة للدراسة، أن على األمهات 
اللعب أكثر مع أطفالهن لالستمتاع وعيش 
نيلســون-كوفي  وذكــرت  ســعيدة.  حيــاة 
“الســر يكمــن فــي اللعــب.. هذا األمــر يوفر 
فرصا للمشــاعر اإليجابيــة وتقوية العالقة 
مع الطفل وجعله يشعر بالرضا والسعادة”.

اآلباء أم األمهات.. 
من “األكثر سعادة”؟ مأســاة أخالقية مروعة، انتهت بالموت، اهتز على وقعها ســكان حي الســالم، شــرقي العاصمة 

المصرية القاهرة، ارتكبها أب مصري بحق ابنته.
وقــال موقــع “مصــراوي” إن أبــا تجــرد مــن كل أخالقه ومشــاعره، وعــذب طفلته حتــى الموت، 

بعدما قيد يدها وقدمها وتركها دون طعام لمدة أسبوع، إلى أن فارقت الحياة.
وبــدأت القصــة، حيــن تلقى قســم شــرطة الســالم، بالغا بوفاة طفلــة داخل شــقة والدها. وبعد 
انتقــال العناصــر األمنيــة إلــى مــكان الحــادث، تبيــن وجــود آثار التعذيــب والعنف علــى مناطق 

متفرقة من جسدها.
واعترفــت زوجــة المتهــم بمــا أقــدم عليــه أب الطفلــة، قائلة “كان يطفئ الســجائر في جســدها 

ويعنفها بالضرب بحجة تربيتها وتحسين سلوكها”.
وذكر “مصراوي” أن الشــرطة اعتقلت أب الطفلة، وأحالته إلى النيابة العامة من أجل مباشــرة 

التحقيق معه.

أنقذت فرق الطوارئ أمس الخميس طفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام من أسفل أنقاض مبنى 
منهار في حي كارتال بمدينة إسطنبول التركية، وذلك بعد مرور 19 ساعة على انهيار المبنى.
وقال حاكم إســطنبول علي يرلي قايا إن فرق الطوارئ كانت تســابق الزمن إلنقاذ الناجين من 

تحت األنقاض عندما سمعوا صوت الطفلة وهي تصرخ طلبا للمساعدة وسارعوا إلنقاذها.
وأسفر انهيار المبنى السكني المؤلف من ثمانية طوابق يوم األربعاء عن مقتل ثالثة أشخاص 

على األقل، وأنقذت فرق الطوارئ 13 شخصا.
وقال يرلي قايا إن 12 شــخصا يعالجون في مستشــفيات محلية مختلفة، من بينهم ثالثة في 
حالة حرجة. وقالت الســلطات إن 43 شــخصا كانوا يعيشــون في 14 شقة بالمبنى. ولم يتضح 

على الفور عدد األشخاص الذين مازالوا محاصرين تحت األنقاض.

مصر.. جريمة مروعة ألب في حق ابنته

إنقاذ طفلة قضت 19 ساعة تحت األنقاض

من أسبوع الموضة لصيف 2019 في مومباي، الهند

ضجت مواقع التواصل االجتماعي بقضية زواج شــديدة الغرابة، انتهت 
بالطــالق بعــد عقــد القــران بعــدة دقائــق، وفقــا لمــا نقلــه حســاب “ديــوان 

الكويت” على موقع تويتر.
وانتشــرت أنبــاء عــن انفصــال عروســين كويتيين بعد 3 دقائــق فقط من 
الــزواج، بعــد أن وصــف العريس زوجتــه الجديدة بـ “الغبيــة”، عند تعثرها 

أثناء خروجها من باب المحكمة.
وتزعم تقارير وســائل إعالم محلية بأن القاضي أنهى الزواج على الفور، 
بعــد أن أصــرت العــروس على فســخ العقد، في أســرع قضية طالق للعام 

  .2019

وتوجه المستخدمون إلى مواقع التواصل االجتماعي؛ للتعبير عن  «
امتعاضهم من الحدث المثير للجدل، حيث القت المرأة الكثير من 
الدعم، في حين قال البعض إن تصرفها صحيح؛ ألن الزواج مع عدم 

وجود االحترام، يعتبر فاشال من البداية.

أسرع قضية طالق للعام 2019

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

صفحة جديدة

جاء خبر اســتحداث نظام الوميض 
باإلشــارات  المتقطــع  األخضــر 
اللجنــة  قــرار  علــى  بنــاء  الضوئيــة 
المنشــورات  ضمــن  للمــرور  الفنيــة 
إنســتغرام  علــى  تفاعــال  األعلــى 
“البــالد” خــالل اليوميــن الماضيين. 
 @w222265 المســتخدم  وقــال 
الســابقة  اإلشــارات  “مخالفــات 
المفروض كلها تسقط ونبدأ صفحة 
جديــدة”، داعيا إلى إلغــاء المخالفة 

المسجلة ضده.

صنــع ديفيــد أجيالر لنفســه ذراعا صناعية 
ولــد  بعدمــا  الليجــو  مكعبــات  مســتخدما 
حالــة  بســبب  ســاعد  دون  يمنــى  بــذراع 

وراثية نادرة.
ويســتخدم أجيــالر، الــذي يبلــغ مــن العمــر 
19 عاما ويدرس الهندسة البيولوجية في 
جامعة قطالونيا الدولية في إســبانيا، رابع 
نموذج من أذرعه الصناعية الملونة، وحلم 
حياتــه هــو أن يصمــم أطرافــا آليــة بســعر 

معقول لمن يحتاجونها.
وأصبحــت المكعبــات البالســتيكية، التــي 
كانــت يومــا لعبتــه المفضلــة، المــادة التــي 
صنع منها أجيالر أول ذراع صناعية وكان 
حينها في التاســعة من العمر. وأضاف في 
كل ذراع صنعهــا بعــد تلك الــذراع البدائية 

قدرة حركية جديدة.
ويســتخدم أجيــالر ذراعــه الصناعية فقط 
مــن حيــن آلخــر، ويمكنــه االعتمــاد علــى 

نفسه من دونها.

اضطــرت طائــرة تابعــة للخطــوط الجويــة 
التركيــة، تحمــل نحــو 240 راكبــا، للهبــوط 
اضطراريــا، بعــد حــدوث صــدع فــي نافذة 

قمرة القيادة.
 ”TK706“ رقــم  الرحلــة  طيــارو  وقــام 
العاصمــة  إلــى  إســطنبول  مــن  المتجهــة 
مدينــة  فــي  بالهبــوط  كابــول،  األفغانيــة 
البحــر  علــى  المطلــة  التركيــة  طرابــزون 
األســود، بعــد تصــدع نافــذة قمــرة القيادة 

أثناء تحليقها فوق تركمانستان.
عــن  التركيــة  ونقلــت صحيفــة “حرييــت” 
حاكــم طرابزون قولــه إن الطيارين هبطوا 
بالطائــرة فــي مطــار المدينــة فــي الســاعة 
06:20 بالتوقيــت المحلــي، ولــم يبلــغ عــن 
وطاقــم  الــركاب  وســط  إصابــات  وقــوع 

الطائرة.
وذكــرت وســائل إعــالم محليــة إن نائــب 
السياســية  للشــؤون  الخارجيــة  وزيــر 
بيــن  مــن  كان  زمــان  إدريــس  األفغانــي، 

الركاب الـ 239.
وقــد أرســلت الخطــوط الجويــة التركيــة 

طائرة أخرى لنقل الركاب إلى كابول.

مراهق يصنع 
لنفسه ذراعا آلية 

من مكعبات الليجو

نافذة طائرة تركية 
“تتصدع في الهواء” يقام في واشنطن حاليا معرض فني مثير 

للجــدل يحمــل اســم “إيفانــكا تكنــس” فــي 
إشــارة إلى إيفانــكا ابنة الرئيــس األميركي 
دونالــد ترامــب التي “تظهر” فــي المعرض، 
وهــي تقوم بالتنظيف مســتخدمة مكنســة 
كهربائيــة. صاحب فكــرة هذا المعرض هي 
الفنانــة األميركيــة جينيفــر روبيــل. وفــي 

المعــرض، يدخل الجمهــور قاعة ليرى فيها 
امــرأة تشــبه إيفانــكا بشــكل الفــت، وهــي 
تنظــف ســجادا زهريــا فخمــا، بينمــا يتولى 
اإلثــارة  مــن  مزيــد  خلــق  مهمــة  الجمهــور 
برمي الرمل على السجاد لتواصل “إيفانكا 
الشبيهة” العمل. وتحافظ “إيفانكا المزيفة” 

على ابتسامتها طول الوقت بالطبع.

إيفانكا ترمب “تكنس” بعمل فني مثير للجدل

أعلن نجم السينما األميركي الحاصل على جائزة األوسكار ليوناردو دي كابريو 
دعمه لنشطاء البيئة المعتقلين في إيران عبر تغريدة نشرها يوم األربعاء. وكتب 

دي كابريو في تغريدته: “نشطاء البيئة يتعرضون لالعتقال في شتى أنحاء العالم 
بشكل غير عادل. علينا أن نقف معهم؛ ألنهم يعرضون أنفسهم للمخاطر للحفاظ 

على مستقبل كوكبنا وسكانه”. ويعتبر دي كابريو من نشطاء البيئة العالميين، وقد 
نشر تغريدته عشية الجلسة الثالثة لمحاكمة نشطاء البيئة في محكمة الثورة في 

طهران. وصدرت الئحة اتهام ألربعة منهم بتهمة “اإلفساد في األرض”، وثالثة 
بتهمة “التجسس”، ومتهم واحد بتهمة “التجمع والتواطؤ ضد األمن القومي”. يبقى السؤال حول الهدف أو الرسالة المضمرة في هذا العمل الفني؟ هل له عالقة معينة بترامب 

نفسه وتدخل ابنته في السياسة؟
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