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تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
سلمان آل خليفة مساء أمس اتصاال هاتفيا من ولي عهد أبوظبي 
نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة بدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحدة الشــقيقة أخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، أعرب فيه عن خالص تهانيه لصاحب السمو الملكي رئيس 

الوزراء؛ بمناسبة مغادرة سموه المستشفى بعد تماثله للشفاء.
وأشــاد ســموه بدور وجهود صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
فــي تعزيــز مــا يربــط بيــن البلديــن الشــقيقين مــن عالقــات أخــوة 
وتعــاون متميــزة فــي شــتى المجــاالت، متمنيــا لمملكــة البحريــن 

وشعبها دوام التقدم واالزدهار.

العاهل: إحياء الرياضات التراثية
أكــد عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفة دعمه وتشــجيعه الدائم 
الهادفــة  والمبــادرات  الخيــرة  المســاعي  لــكل 
للمحافظــة علــى التــراث الوطنــي ومــن بينهــا 
إحياء مثل هذه الرياضات التراثية والتعريف 
بهــا وتشــجيع جيــل الشــباب علــى ممارســتها؛ 
باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الهوية البحرينية 

األصيلة. 
جــاء ذلــك لــدى اســتقبال جاللتــه فــي قصــر 
الصافريــة أمــس ممثــل جاللــة الملــك لألعمال 
المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 

رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 

المنامة - بنا

جاللة الملك مستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد والفائزين في مسابقة “فارس الموروث”
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ابتهجت مملكة البحرين وشعبها بسالمة

رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به
على سموه من نعمة الصحة والشفاء 

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه 
الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد لمواصلة 

مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه

الداعي لكم بطول العمر
عبداهلل بن يوسف بن ابراهيم بن الشيخ صالح آل الشيخ

وأوالده
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة في قصر الصافريــة أمس القس جوني مور؛ بمناســبة 
زيارته للمملكة.  ورحب العاهل بالقس جوني مور، وأشــاد بجهوده الطيبة في المجاالت اإلنســانية وتعزيز قيم الخير والمحبة 

والتسامح.

مملكــة  بــأن  اعتــزازه  جاللتــه  وأكــد 
تاريخهــا  امتــداد  وعلــى  البحريــن 
العريق، تحتضــن أرضها كل الديانات 
تعيــش  التــي  والثقافــات  والمذاهــب 
مترابطــة  متحابــة  واحــدة  كأســرة 
ومنفتحــة علــى العالــم ضمــن مجتمع 
قائــم علــى األخــوة والتالحــم بفضــل 
بالمبــادئ  وإيمانــه  شــعبها  وعــي 
التســامح  وقيــم  النبيلــة  اإلنســانية 

والتعايش.
واســتعرض جاللــة الملــك مــع القــس 
القضايــا  مــن  عــدًدا  مــور  جونــي 
التــي تســهم فــي نشــر ثقافــة الحــوار 
نهــج  والتــزام  الدينــي  والتســامح 
الوســطية واالعتــدال ونبــذ التطــرف 
والغلــو، وأكــد جاللتــه ســعي المملكــة 
الدائم لترسيخ وتعزيز ثقافة التقارب 

الديانــات  بيــن  المشــترك  والعيــش 
والثقافــات والحضــارات، مشــيًرا إلى 
الــدور المهــم الــذي يضطلــع بــه مركــز 

الملك حمد العالمي للتعايش الســلمي 
وإســهاماته الطيبــة فــي هــذا الجانب 
هــي  “هــذه  جمعيــة  مــع  بالتعــاون 

البحرين”.
ومــن جانبه، أعــرب القس جوني مور 
عن الشــكر والتقديــر لصاحب الجاللة 

أتبــاع  بــه  يحظــى  مــا  علــى  الملــك؛ 
الديانات كافة في مملكة البحرين من 
تقدير ورعاية دون تمييز في مجتمع 

المملكــة  بجهــود  مشــيدا  متحــاب، 
الرائــدة في نشــر قيم الخير والســالم 

والمحبة بين مختلف الشعوب.

المنامة - بنا

ترسيخ التقارب والعيش المشترك بين الديانات
ــات ــاف ــق ــث وال ــذاهـــب  ــمـ الـ ــل  كـ تــحــتــضــن  ــن  ــري ــح ــب ال أرض  الـــمـــلـــك:  جـــالـــة 

القس جوني مور: الجميع في المملكة يحظى بالتقدير والرعاية دون تمييز

شركة عبداهلل العواضي العقارية

 ابتهجت مملكة البحرين وشعبها بسالمة
 

رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به
على سموه من نعمة الصحة والشفاء

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه
ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة
والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء

والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه
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هّلت تباشير الفرح وأشرق نهار الخير بسالمة

رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
داعين رب العالمين  أن يحفظه

من كل سوء ومكروه
وأن يمده بالصحة والعافية والعمر المديد

لمواصلة العطاء واإلنجاز

 مشعل الشعلة

عـن:

تـسـتاهـل البحرين 
سالمة باني نهضتها



الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  استقبل 
حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية 
الخيرية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  أمــس 
وشــــؤون الــشــبــاب رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
األولمبية  اللجنة  رئيس  والرياضة  للشباب 
آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  البحرينية 
خليفة، حيث قدم لجاللته الفائزين بالمراكز 
الثالثة األولى في مسابقة “فارس الموروث”، 
وهي كبرى مسابقات لجنة رياضات الموروث 
والــتــي  األولــمــبــيــة،  للجنة  الــتــابــعــة  الــشــعــبــي 
سمو  مــن  كريمة  برعاية  منافساتها  أقيمت 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وهم: أحمد 
مــعــيــوف الــرمــيــحــي صــاحــب الــمــركــز األول، 
منصور علي الخالدي صاحب المركز الثاني، 

ونواف حسن الكعبي صاحب المركز الثالث.
تفوقهم في هذه  على  الملك  وهنأهم جاللة 
المسابقة، مشيدا بعطائهم وبالمستوى الفني 
المتميز الذي قدموه خالل المنافسات والذي 
المتقدمة، متمنًيا  عكس قدراتهم ومهاراتهم 
مشاركاتهم  في  والنجاح  التوفيق  دوام  لهم 

المقبلة.
الكبيرة  للجهود  تقديره  عن  جاللته  وأعــرب 
الشيخ  سمو  بذلها  يوالي  التي  والمتواصلة 
الرياضة  مجاالت  تعزيز  في  حمد  بن  ناصر 
إقامة مثل  البحرين من خالل  والشباب في 

إلى  التي تهدف  الفعاليات والمنافسات  هذه 
وترسخ  والــوطــنــيــة  االنــتــمــاء  مــبــادئ  تعزيز 
الهوية البحرينية األصيلة من خالل تشجيع 
ــاء  ــراث اآلبـ ــ شــبــاب الــمــمــلــكــة عــلــى إحــيــاء ت
من  الــواســعــة  بالمشاركة  مشيًدا  ــداد،  واألجــ
قبل المتسابقين واإلقبال الكبير على متابعة 

جميع مراحل المنافسات.
الفائزين والمتسابقين  كما هنأ جاللته جميع 
في مختلف المسابقات والمنافسات، وأعرب 
عن تقديره لجهود منظميها والقائمين عليها 

متمنًيا للجميع دوام التوفيق والتقدم.
الدائم  وتشجيعه  دعمه  الملك  جاللة  وأكــد 
الهادفة  والــمــبــادرات  الخيرة  المساعي  لكل 
ــراث الـــوطـــنـــي ومــن  ــ ــت ــ لــلــمــحــافــظــة عــلــى ال
التراثية  الــريــاضــات  هــذه  مثل  إحــيــاء  بينها 
على  الشباب  جيل  وتشجيع  بها  والتعريف 
ــزءا ال يــتــجــزأ من  مــمــارســتــهــا؛ بــاعــتــبــارهــا جـ

الهوية البحرينية األصيلة. 
األولى  الثالثة  بالمراكز  الفائزون  أعــرب  كما 
ــارس الـــمـــوروث عـــن عميق  فـــي مــســابــقــة فــ

ما  على  الملك  جاللة  إلــى  واالمــتــنــان  الشكر 
لــقــوه مــن دعـــم ورعــايــة وتشجيع مــن لــدن 
جاللته، شاكرين سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، ومثمنين مبادرات سموه الكريمة 
في إقامة رياضات الموروث الشعبي وتهيئة 

كل أسباب النجاح للمشاركين فيها.
بالمركز  الــفــائــز  الرميحي  أحــمــد  تــشــرف  ثــم 
بالمركز  الــفــائــز  ــدي  ــخــال ال ومــنــصــور  األول، 

الثاني، بإلقاء قصيدتين أمام جاللة الملك.

جاللة الملك مستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد والفائزين بالمراكز الثالثة األولى في مسابقة “فارس الموروث”
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دعم وتشجيع المبادرات الهادفة للمحافظة على التراث
ــة  ــاض ــري ــاب وال ــب ــش ــر بــن حــمــد فــي مــجــاالت ال ــاص ــود ن ــه ــل: تــقــديــر ج ــاه ــع ال
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قصيدة مهداه إلى صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
حفظه اهلل ورعاه

يــــامــــرحــــبــــا بــــلــــي يـــــشـــــرف اقـــــدومـــــه
ــن األشـــبـــار ــ ــي ــ ــدوم واف ــ ــق ــ ــا ب ــبـ ــرحـ ــامـ ويـ

ــة ــزومــ ــة اعــ ــ ــوي ــد قــ ــ ــاي ــكــ ــ يـــلـــي عـــلـــى ال
ــار ــقـ ــمـــجـــد مـــــن كـــــف صـ ــلـ ــر لـ ــ ــه حـــــر شــ

ــــومــــه ــل مـــــنـــــشـــــاه وكــــــــــر تـــــنـــــومـــــس عــ
ــز الـــمـــيـــدان بـــالـــمـــاقـــف الـــحـــار ــز هــ ال هــ

ــه ــرومــ ــ ــال كــــــل عـــــالـــــي ت ــجــ ــ أخـــــــــــوان ن
عــلــى ظـــهـــور الــخــيــل يـــــردون األخـــطـــار

ــي نــفــتــخــر فــــي ســلــومــه ــلـ الـــمـــاضـــي يـ
والــــحــــاضــــر الــــــي كـــــل نـــــــــوادر حـــظـــار

ــــزومــــه ــدق الــــيــــا جـــــا ل ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــر والـ ــيــ ــــطــ ال
ومـــهـــار الــمــشــاهــيــر  ودروع  ــهـــجـــن  والـ

ــه ــومــ ــيـــن ارســ ــافـــظـ والــــبــــيــــرق الــــــى حـ
والــجــار الضيف  حشمة  وايــظــا  والــديــن 

عـــــوايـــــد تــــــــورث وتـــبـــقـــى مــحــشــومــه
ــدار ــقـ لـــهـــا عـــنـــدنـــه حــشــمــة وقـــيـــمـــة ومـ

ــه ــومــ ــن عـــصـــر بـــعـــيـــده أرقــ ــ ــخ مـ ــ ــاريـ ــ تـ
لـــنـــا درع وســـتـــار مــنــهــم  عـــلـــى خـــطـــى 

ــزه يـــدومـــه ــ ونـــطـــلـــب مــــن هللا جـــعـــل عـ
ــار ــمـ ــرخــــص لــــه الــــــــروح وعـ ــ ــا ن ــكــن ــي مــل

ــمــجــد مـــوجـــع أخــصــومــه حــمــد ســـنـــام ال
حــمــد ســـديـــد الــــــراي لـــو صــــار مـــا صــار

يـــاشـــيـــخ يـــاشـــيـــخ يـــنـــومـــس قـــدومـــه
يـــابـــوحـــمـــد حـــيـــيـــت يـــــافـــــارس الــــــدار

أهـــــلـــــن هــــــال يـــــاعـــــز ربـــــعـــــه وقــــومــــه
ــي بــــعــــســــرات الـــتـــمـــاثـــيـــل بـــيـــطـــار ــ ــل ــ ي

أحمد بن معيوف الرميحي

يامرحبا بلي يشرف اقدومه
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تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة مساء أمس 
اتصــاال هاتفيــا مــن ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة أخيه صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب فيه عن 
خالــص تهانيــه لصاحــب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء؛ بمناســبة مغــادرة ســموه المستشــفى 
بعــد تماثلــه للشــفاء، داعيــا هللا عــز وجــل أن 
يديــم علــى ســموه موفــور الصحــة والعافيــة، 
لمواصلــة مســيرة الخيــر والنمــاء فــي مملكــة 

البحرين. وأشــاد ســموه بــدور وجهود صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء فــي تعزيــز مــا 
مــن عالقــات  الشــقيقين  البلديــن  بيــن  يربــط 
أخــوة وتعــاون متميــزة فــي شــتى المجــاالت، 
متمنيــا لمملكــة البحريــن وشــعبها دوام التقدم 

واالزدهار. 

من جانبه، أعرب صاحب الســمو الملكي رئيس 
ألخيــه  وتقديــره  شــكره  خالــص  عــن  الــوزراء 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
علــى مشــاعر ســموه األخويــة الصادقــة، منوها 
ســموه بعمــق الروابط األخويــة التاريخية التي 

تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

سمو ولي عهد أبوظبي سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يتلقى اتصاال هاتفيا من محمد بن زايد
ولــي عهــد أبوظبــي يعــرب عــن تهانيــه بمناســبة مغــادرة ســموه المستشــفى

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة عــددا مــن برقيــات التهاني 
والتبريــكات مــن كبــار المســؤولين والمواطنيــن فــي مملكــة البحرين؛ بمناســبة مغادرة ســموه المستشــفى بعد 
أن منَّ هللا على ســموه بنعمة الشــفاء، رفعوا فيها إلى مقام ســموه أســمى آيات التهاني بهذه المناســبة، داعين 
المولى عز وجل أن يحفظ ســموه، وأن يســبغ عليه موفور الصحة والســعادة وطول العمر؛ لمواصلة مســيرة 

العطاء الوطني في خدمة الوطن والمواطن.

وتلقــى ســموه برقيــات التهنئــة مــن 
مملكــة  لــدى  ُعمــان  ســلطنة  ســفير 
ســفير  المديلــوي،  عبــدهللا  البحريــن 
مملكــة  لــدى  اليمنيــة  الجمهوريــة 
البحرين علي األحمدي، الشــيخ حمد 
مستشــار  الصبــاح،  األحمــد  صبــاح 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
بــن  عبــدهللا  االقتصاديــة  للشــؤون 
الدفــاع  وزارة  وكيــل  ســيف،  حســن 
اللــواء الركن الشــيخ أحمد بن محمد 
بــن علــي آل خليفــة، رئيــس مجلــس 
إدارة “جي إف إتش كابيتال” المالية 
الشــيخ أحمــد بــن خليفــة بن ســلمان 
الخارجيــة  وزارة  وكيــل  خليفــة،  آل 
الشــيخة رنــا بنــت عيســى بــن دعيج 
آل خليفــة، خالــد عبدالرحمــن المؤيد 
تنظيــم قطــاع  إدارة  وأوالده، مديــر 
البريــد عبدهللا بن ســلمان بــن خليفة 
الخليــج  شــركة  رئيــس  خليفــة،  آل 
لصناعة البتروكيماويات عبدالرحمن 
جواهــري، الشــيخ محمــد بن عيســى 
بــن أحمــد آل خليفــة، أفنــان الزياني، 
ألمــن  العامــة  لــإدارة  العــام  المديــر 
العميــد  الداخليــة  وزارة  المنافــذ، 
ماهــر أحمد بوعلي، ريم أحمد الفايز، 
مجلــس  رئيــس  الصديقــي،  ســلمان 
األوقاف الجعفرية محسن العصفور، 
مجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
المبتكر حســين المعلم، أحمد المعتز، 
الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى 
للبيئة محمد بن دينة، يوسف بوزيد، 
ورئيــس  مؤســس  الحــداد،  رســول 
أســامة  الوطنيــة  ابتــكار  جمعيــة 
الجــوي  النقــل  إدارة  الخاجــة، مديــر 
بالطيــران المدنــي ابتســام الشــمالن، 
رئيس وأعضاء جمعية مدينة عيسى 
خدمــات  إدارة  مديــر  التعاونيــة، 
والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  المشــتركين 
خليفــة،  آل  محمــد  إبراهيــم  الشــيخ 
المشــتركين  خدمــات  إدارة  مديــر 
محمــد  والمــاء  الكهربــاء  هيئــة 
البنفــالح، يوســف البوفالســة وأبنائه 
محمــد ومانــع وبدر، يوســف الصالح، 
منتســبي مجموعــة البركة المصرفية 

وبنــك البركة اإلســالمي، نائب رئيس 
هيئة التشريع والرأي القانوني محمد 
أحمــد مجبــل، رئيــس مجلــس إدارة 
نــادي مدينــة عيســى أحمــد العكبري، 
مصطفى عبــدهللا الدويشــان، المدير 
رائــد  العامــة  اإلدارة  لمعهــد  العــام 
بــن شــمس، حســن البنفــالح، العميــد 
عبدالرحمــن صالــح ســنان الدوســري 
الســنان،  عائلــة  وعمــوم  وإخوانــه 
الشــيخة حصة بنت أحمد آل خليفة، 
بجامعــة  الرياضــة  التربيــة  قســم 
البحرين، نائب األمين العام المساعد 
لشؤون العالقات واإلعالم والبحوث 
الجيــب،  فوزيــة  الشــورى  مجلــس 
إدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس 
البحرينيــة، رئيــس  جمعيــة األطبــاء 
ديوان الخدمــة المدنية أحمد الزايد، 
ســفير مملكــة البحريــن لــدى روســيا 
االتحاديــة الســفير أحمــد الســاعاتي، 

حســن مشــيمع، رئيس مجلس إدارة، 
صــالح  الخيريــة  المحــرق  جمعيــة 
بوحسن، القائم بأعمال سفارة مملكة 
البحرين لدى دولة الكويت المستشار 
محمد جاســم السبت، مشــعل الحلو، 
منتسبي جمعية الحد الخيرية، صقر 
وأوالده،  المناعــي  شــوقي  شــاهين، 
إســحاق محمــد هــادي وأوالده أحمد 
الهرمــي  يونــس  وإبراهيــم،  ويســف 
المحامــي  المطــوع،  وأوالده، محمــد 
عبدالمجيــد  الكوهجــي،  محمــد 
البلــوش،  عائلــة  وعمــوم  البلوشــي 
عبــدهللا عبدالرحمــن يتيــم وأوالده، 
بهيئــة  اإلعــالم  وســائل  إدارة  مديــر 
محمــد  يوســف  اإلعــالم  شــؤون 
إسماعيل، عبدهللا جمشير، المحامي 
هاشــم الــوداي، علــي جعفر العــرادي، 
محســن جعفر العرادي، عادل عيسى 
وزهــراء،  أحمــد  وأوالده  المــرزوق 

إبراهيم الــدوي وعموم عائلة الدوي، 
رئيــس وأعضــاء الجمعيــة النســائية 
المالــود  محمــد  خليفــة  الدوليــة، 
وعائلتــه، منتســبي نــادي الخريجين، 
الرئيــس التنفيــذي بــإدارة “جــي إف 
إتــش كابيتال” المالية هشــام الريس، 
المرحــوم  عائلــة  عمــوم  بــدر،  غلــوم 
ســلمان أحمــد كمــال، إبراهيــم علــي 
المــوارد  إدارة  مديــر  وعائلتــه،  نقــي 
البحريــن  بهيئــة  والماليــة  البشــرية 
عــادل  للثقافــة واآلثــار ســحر مطــر، 
جمشــير، مدير إدارة نظم المعلومات 
بهيئــة الكهربــاء والماء هانــي النجار، 
العيســى،  محمــد  جمشــير،  عــارف 
النصــف  حســن  جمشــير،  إبراهيــم 
المؤسســة  مفــوض  عضــو  وعائلتــه، 
روضــة  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 
بــدر  مجموعــة  منتســبي  العــرادي، 
عبدالحســن  واإلنشــاء،  للصيانــة 
بوحســين، هــدي رضي، عمــوم عائلة 
لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  المالكــي، 
اإلبــداع خالد الغزاوي، محمود علوي 
شــبر، رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة 
واإلداريــة حســن الجالهمــة، الوكيــل 
المساعد للبريد الشيخ بدر بن خليفة 
آل خليفــة، الشــيخ رشــيد بن عيســى 

بــن عبــدهللا بــن حمــد بــن عيســى بن 
مجلــس  رئيــس  خليفــة،  آل  علــي 
إدارة شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا( 
الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل 
خليفــة، رئيس مجلــس إدارة جمعية 
أحمــد  فــوزي  الخيريــة  البحريــن 
كانــو، رئيــس مجلــس اإلدارة شــركة 
البحرين للسينما عصام فخرو، عضو 
بوحســين،  جــواد  الشــورى  مجلــس 
يعقــوب  التنفيــذي  المجلــس  رئيــس 
االتحــاد  منتســبي  وجميــع  يوســف 
الحــر لنقابــات عمال البحريــن، وكيل 
الــوزراء للشــؤون اإلقليمية ومجلس 
الســفير  الخارجيــة  بــوزارة  التعــاون 
وحيد مبارك سيار، الرئيس التنفيذي 
لألفــراد  المصرفيــة  للخدمــات 
الصغيــرة  والمؤسســات  والشــركات 
والمتوســطة ببنــك البحريــن الوطني 
عبدالعزيــز األحمد، الرئيس التنفيذي 
)بنــا  الوطنيــة  البحريــن  غــاز  شــركة 
غــاز( الشــيخ محمــد بــن خليفــة بــن 
دعيــج آل خليفــة، الرئيــس التنفيذي 
لــدار الصيــاد اللبنانيــة بســام فريحة، 
عبــدهللا الــذوادي، الرئيــس التنفيذي 
لدار الصياد اللبنانية عيســى نجيبي، 
الوكيــل المســاعد للشــؤون القنصلية 

بــوزارة  والمعلومــات  والمــوارد 
الخيــاط،  خليــل  الســفير  الخارجيــة 
درة  بشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
البحريــن محمود أحمــد عبدالرحمن، 
بشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 
محمــد  الشــكر،  كمــال  البحريــن  درة 
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  العامــر، 
بشــركة درة البحرين خالد الهاشــمي، 
البشــرية  للمــوارد  التنفيــذي  المديــر 
درة  بشــركة  المســاندة  والخدمــات 
نائــب  الحمــادي،  ياســر  البحريــن 
رئيــس جمعيــة المحاميــن البحرينية 
الرئيــس  ياســين،  محمــد  ســعاد 
والكويــت  البحريــن  لبنــك  التنفيــذي 
ريــاض ســاتر، ســهام الزياني، جاســم 
إدارة  مجلــس  رئيــس  الموســوي، 
صبــاح  الشــبابية  المســتقبل  جمعيــة 
الزيانــي ومنتســبيها، صالــح كعــوات، 
أمينــة وشــيخة علــي العامــر، محمــد 
التنفيــذي  الرئيــس  جمعــان،  أحمــد 
بالمصــرف الخليجي التجاري ســطام 
إدارة  مجلــس  رئيــس  القصيبــي، 
خليفــة  البحريــن  الســالم  مصــرف 
المهيــري، الرئيــس التنفيذي بمصرف 
الســالم البحرين رفيق النايض، نائب 
الرئيــس التنفيــذي بمصــرف الســالم 
مــراد، أحــالم  أنــور محمــد  البحريــن 
جناحــي، طــالل المدنــي، محمــد نــور 
ســلطان، حسن إبراهيم كمال وعموم 
عائلة الحاج إبراهيم بن حســن كمال 
وأوالده، لينا ســلطان محمدي، راشــد 
مجلــس  منتســبي  وعمــوم  البنزايــد 
البنزايد - المحرق، نبيل مهدي رضي 
وابنته مريم، ســلمان الشــيخ، األمين 
العــام المســاعد للتقييــم واالعتمادية 
منــى  والتعليــم  التربيــة  بــوزارة 
البلوشــي، الوكيل المساعد للخدمات 
التربيــة  وزارة  والطالبيــة  التربويــة 
صاحــب  الجيــب،  شــيخة  والتعليــم 
حملــة تبــوك للحــج والعمــرة إبراهيم 
مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  المرشــد، 
اإلدارة وجميع منتســبي نادي قاللي، 
الــوردي  مكتــب   - الــوردي  خليفــة 
القانونــي،  والتدريــب  للمحامــاة 
مجلــس  عضــو  الكوهجــي،  إســحاق 
الســابعة  للدائــرة  البلــدي  المحــرق 
فاضــل العود، عضو مجلــس المحرق 
عبدالعزيــز  الثامنــة  للدائــرة  البلــدي 
الكعبي، وعبدالعلي عبدالعال وأوالده 

- شركة الدرع لألمن والسالمة.

للشفاء ــوه  ــم س لــتــمــاثــل  والــمــواطــنــون  ــن  ــي ــؤول ــس ــم ال ــار  ــب ك ــا  ــه ــع رف

األمير خليفة بن سلمان يتلقى مزيدا من التهاني

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن مستشــار جاللة 
الملــك لشــؤون اإلعــالم  نبيــل  الحمــر؛ وذلــك بمناســبة 
مغــادرة ســموه المستشــفى بعــد أن مــنَّ هللا علــى ســموه 

بنعمة الشفاء، هذا نصها:
سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة حفظه هللا ورعاه رئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يشــرفني أن أرفع إلى مقام ســموكم الكريم أســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات علــى مــا أنعــم هللا به على ســموكم 
حفظكــم هللا مــن نعمــة الشــفاء والعافيــة مــن العــارض 

الصحي.
ســائال المولــى عــز وجــل أن يديــم على ســموكم حفظكم 
هللا موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحفظكم 
لمملكــة البحريــن وشــعبها الوفي ذخــرا وســندا لمواصلة 
مســيرة الخيــر والتقدم واالزدهــار والنماء في ظل العهد 
الزاهــر لســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.

واالحتــرام  التحيــة  فائــق  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 
والتقدير.

نبيل بن يعقوب الحمر
مستشار جاللة الملك لشؤون اإلعالم.

الحمر: دمتم سندا وذخرا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة من 
ســفير ســلطنة ُعمان لدى المملكة عبدهللا بن راشــد بن علي المديلوي؛ بمناســبة مغادرة سموه 

المستشفى بعد أن منَّ هللا على سموه بنعمة الشفاء، هذا نصها:
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر

رئيس مجلس الوزراء - حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد...

يشــرفني أن أرفع إلى مقام ســموكم الكريم أســمى آيات التهاني والتبريكات على ما أفاء هللا 
بــه علــى ســموكم مــن نعمة الصحة، والشــفاء إثر العــارض الصحي الذي ألم بســموكم حفظكم 

هللا ورعاكم.
ســائالً هللا العلي القدير أن يحفظ ســموكم، وأن يســبغ عليكم موفور الصحة والعافية والعمر 
المديد، ويسدد على طريق الخير خطاكم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتقدم واالزدهار 

لمملكة البحرين الشقيقة.
وتفضلوا سموكم بقبول وافر التقدير واالحترام...

عبدهللا بن راشد بن علي المديلوي
سفير سلطنة ُعمان لدى مملكة البحرين.

المديلوي: سدد اهلل خطاكم

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة من 
وزير الداخلية الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة؛ وذلك بمناســبة مغادرة ســموه المستشــفى 

بعد أن منَّ هللا على سموه بنعمة الشفاء هذا نصها:
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظكم هللا ورعاكم 

رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...

بــكل مشــاعر االحتــرام والتقديــر، يشــرفني أن أرفع إلــى مقام ســموكم الكريم أســمى التهاني 
وأخلص التبريكات بعد أن منَّ هللا على سموكم حفظكم هللا بتمام الصحة والعافية ومغادرة 

المستشفى.
 ســائلين هللا علــى الــدوام أن يســبغ على ســموكم نعمة الصحة والعافيــة، وأن يمد في عمركم 
وأن يبقيكم ذخرا للوطن؛ لمواصلة مســيرة البناء والعطاء في هذا الوطن الغالي الذي يجمع 
أبنــاؤه علــى حــب ســموكم، وتقديــر أعمالكــم الجليلــة فــي ظــل العهــد الزاهــر لســيدي حضــرة 

صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.
وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية وموفور االحترام..

وهللا يرعاكم.

وزير الداخلية لسموه: دمتم ذخًرا للوطن

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة من 
ســفير المملكــة المغربيــة الشــقيقة لدى مملكة البحرين أحمد رشــيد خطابي؛ بمناســبة مغادرة 

سموه المستشفى بعد أن منَّ هللا على سموه بنعمة الشفاء هذا نصها:
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه 

هللا.
الســالم عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه وبعد.. بمشــاعر االبتهاج، وعظيم الشــرف أرفع لســموكم 
أســمى آيــات التهانــي، وأزكــى التبريــكات على مــا أفاء هللا بــه عليكم من نعمــة الصحة وتمام 
الشــفاء. وهللا العلــي القديــر أســأل أن يحيطكــم بكريــم عنايتــه الربانيــة ويديــم عليكــم رداء 
الصحــة والعافيــة ويبــارك فــي عمــر ســموكم؛ لمواصلــة المســيرة الوطنيــة المشــرقة لمملكــة 
البحريــن الشــقيقة نحو مزيد مــن التقدم والبناء والنماء على هــدي األعمال الجليلة والجهود 
الطموحة لحكومتكم الموقرة لتحقيق التنمية الشاملة في ظل التوجيهات الملكية السامية.

ودمتم في حفظ هللا ورعايته.
وتفضلوا صاحب السمو الملكي  بقبول فائق عبارات التحية والتقدير.

أحمد رشيد خطابي
سفير صاحب الجاللة ملك المغرب لدى مملكة البحرين.

خطابي: أدام اهلل عليكم الصحة

أحمد بن علي: فرحة شعبكم تعطي داللة كبيرة

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة 
تهنئــة مــن رئيس مجلــس إدارة نادي المحرق 
الشــيخ أحمــد بــن علي بن عبــدهللا آل خليفة؛ 
بعــد  المستشــفى  ســموه  مغــادرة  بمناســبة 
أن مــنَّ هللا علــى ســموه بنعمــة الشــفاء، هــذا 
الملكــي  الســمو  صاحــب  حضــرة  نصها:ســيدي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 

الموقر حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...

فإنــه ليشــرفني بكل الوالء والوفــاء أن أرفع إلى 
مقام سموكم الكريم حفظكم هللا باسمى وباسم 

نــادي  أعضــاء مجلــس اإلدارة وكافــة منتســبي 
المحــرق خالص تهنئتنــا القلبية على ما أفاء هللا 
ســبحانه وتعالــى على ســموكم مــن نعمة الصحة 
والشفاء، سائلين المولى عز وجل أن يسبغ على 
ســموكم بموفــور الصحة والعافيــة، وأن يمد في 
لتواصلــوا  مــن كل مكــروه،  عمركــم ويحفظكــم 
ســموكم مســيرة الخيــر والعطــاء، ويســعدنا فــي 
هــذا الصــدد أن نهنــئ أنفســنا وشــعب البحريــن 
الوفي على ما أنعم به هللا على سموكم من نعمة 

الصحة والعافية.
شــعبكم  فرحــة  إن  الســمو...  صاحــب  ســيدي 
الوفــي بشــفاء ســموكم تعطــي داللة كبيــرة على 

ما تكنونه ســموكم لمواطنيكم من حب وتقدير، 
وهــم يبادلونكم الحب والمشــاعر؛ ألنهم يؤمنون 
االهتمــام  هــو  األول  همكــم  بــأن  راســخا  إيمانــا 
بمواطنيكــم والســهر مــن أجل راحتهــم، وأنتم يا 
صاحب الســمو تســخرون جل وقتكم وجهودكم 
الكريمــة لتوســيع القاعدة التنموية فــي المملكة، 
والتــي مــن خاللها ســتوفر العيش الكريــم ألبناء 

وطنكم العزيز.
ودمتــم ســيدي حفظكــم هللا ذخــرا وعزا وســندا 

للبحرين الغالية وشعبها الوفي.
أحمد بن علي بن عبدهللا آل خليفة
رئيس مجلس إدارة نادي المحرق.

حميدان: نحمد اهلل أن حفظ سموه للوطن والمواطنين

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن وزيــر 
العمــل والتنميــة االجتماعية جميل  
حميــدان؛ وذلــك بمناســبة مغــادرة 
ســموه المستشــفى بعــد أن مــنَّ هللا 
هــذا  الشــفاء  بنعمــة  ســموه  علــى 

نصها:

األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا 
ورعاه

تحية طيبة وعرفانا وبعد...
بقلــوب عامــرة بالمحبــة، يشــرفني 
الكريــم،  ســموكم  لمقــام  أرفــع  أن 

وإلــى شــعب البحرين كافة، أســمى 
آيــات التهانــي والتبريــكات، معبــرا 
لســموكم حفظكــم هللا ورعاكــم عن 
عظيم الفرح واالمتنان للمولى جّل 
جاللــة على ســالمة ســموكم، والنبأ 
السعيد بخروجكم حفظكم هللا من 
المستشــفى بعد نجــاح الفحوصات 
الطبيــة التــي أجريتموهــا، حامدين 
لهــذا  حفظكــم  أن  وجــل  عــز  هللا 
األوفيــاء،  ولمواطنيــة  الوطــن 
علــى  يمــن  بــأن  إليــه  ومتضرعيــن 
سموكم بمزيد من الصحة والعافية 
وطــول العمــر لتواصلــوا مســيرتكم 
الزاخــرة بالخيــر والعطــاء، ولتبقــوا 
للوطــن  وعــزا  ســندا  هللا  حفظكــم 

والمواطنين.
وبهــذه المناســبة أود أن أعــرب لكم 
وتقديــري  اعتــزازي  خالــص  عــن 

لشــخصكم الكريــم كقائــد فــذ نــذر 
نفســه لخدمة بلده وشــعبه، مشيدا 
مــن  هللا  حفظكــم  تمتلكونــه  بمــا 
حنكــة وخبــرة ودرايــة فــي تنفيــذ 
الســامية  والتطلعــات  التوجيهــات 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، حفظــه هللا 
ورعــاه، مــا جعــل مملكتنــا العزيــزة 
مــن الــدول المتقدمــة والرائــدة في 
هــي  وهــا  المجــاالت،  مــن  العديــد 
بصماتكــم الواضحة في كل منحى 
من مناحي البحرين تشــهد لكم بأن 
هــذا العز والرفعة هــي ثمار للجهود 
المضنيــة والدءوبة لرجل كان همه 
والمواطنيــن،  الوطــن  وأخيــرا  أوالً 
فكنتــم أنتــم القائــد والمعلــم الــذي 
الــدروس ونسترشــد  نســتلهم منــه 
بفكــره النيــر، وعزيمتــه النافــذة مــا 

يعيننا على تحمل المسئولية وأداء 
إخــالص  بــكل  الوطنيــة  األمانــة 
وحماســة، جاعليــن خدمــة الوطــن 
والمواطنيــن الهــدف الــذي ال نحيد 

عنه.
إننــا إذ نحمــد هللا ســبحانه وتعالــى 
على ســالمتكم، فإننا نبتهل إليه أن 
يديم عليكم نعمة الصحة والعافية 
وطول العمر لتزدهي بكم البحرين، 
فأنتم ســر نهضتهــا وقوتها وعزتها، 
أبقاكــم هللا ذخــرا لهــا وســدد علــى 

طريق الخير خطاكم.
خالــص  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 
التقديــر  وعظيــم  التحيــات 

واالحترام.

جميل بن محمد علي حميدان
وزير العمل والتنمية االجتماعية.

المنامة - بنا
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اســتقبل محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ 
بمجلســه  خليفــة  آل  علــي  بــن  خليفــة 
مــن  غفيــر  عــددا  بالمحافظــة  األســبوعي 
كبــار المســؤولين وضبــاط وزارة الداخليــة 
واألدبــاء واإلعالمييــن ووجهاء مــن أهالي 

المحافظة.
وفــي مســتهل اللقاء، أشــاد ســمو المحافظ 
بالدور الفاعــل والمبني على مبدأ التواصل 
الجنوبيــة  المحافظــة  أهالــي  مــع  المباشــر 
مــن خالل المجلس األســبوعي الــذي يؤكد 
القيــادة  أرســتها  التــي  والدعائــم  األســس 
البــالد  عاهــل  توجيهــات  عبــر  الحكيمــة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
صاحــب  الــوزراء  ورئيــس  خليفــة،  آل 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة، معربــا ســموه عــن شــكره 
وتقديره للدعم الالمحدود لكافة المشاريع 
التنمويــة والخدمية التــي تلبي احتياجات 

المواطنين في المحافظة الجنوبية.
آل  علــي  بــن  خليفــة  الشــيخ  ســمو  وأكــد 
خليفــة أن المحافظــة الجنوبيــة مفتوحــة 
ســعادته  عــن  معربــا  المواطنيــن،  لجميــع 
أفكارهــم  إلــى  واالســتماع  األهالــي  بلقــاء 
التقــارب  هــذا  وإن  احتياجاتهــم  وتلبيــة 
يعكــس تالحم مجتمع المحافظة الجنوبية 
الطيبــة  وصفاتــه  األصيلــة  وعاداتــه 

والمتوارثــة من اآلباء واألجــداد والمتمثلة 
المحافظــة  بيــن  والتواصــل  التقــارب  فــي 

والمواطنين.
الجنوبيــة  المحافظــة  أن  ســموه  وأوضــح 
المشــاريع  كافــة  متابعــة  فــي  ماضيــة 
الخدمية والتنمويــة، إضافة إلى الفعاليات 
والمبــادرات التــي تخــدم شــرائح المجتمــع 
المســتقبلية  التطلعــات  مــع  يتناســب  بمــا 
بهــدف  واألصعــدة؛  المجــاالت  بمختلــف 

تقديم أرقى مستوى للخدمات.

شــكرهم  عــن  األهالــي  عبــر  جهتهــم،  مــن 
وتقديرهــم لســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي 
آل خليفــة علــى لقائــه المباشــر والمتواصل 
مــع المواطنيــن، كما عبــر رواد المجلس عن 
ســعادتهم بــأن هللا عــز وجــل قــد مــنَّ علــى 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بموفور 
ســمو  أن  مؤكديــن  والعافيــة،  الصحــة 
رئيــس الــوزراء منهــل مــن العطــاء وبانــي 
لألهالــي  داعــم  وخيــر  الحديثــة  النهضــة 

والمواطنيــن، معربيــن عــن اعتزازهــم بمــا 
للتنميــة  يوليــه ســموه مــن رؤيــة مشــرقة 
والتقــدم في مملكة البحرين. وأكد األهالي 
مــن رواد المجلــس حرصهــم علــى حضــور 
المجلس األســبوعي في ضوء حرص سمو 
المحافــظ علــى متابعتــه الحثيثــة لجميــع 
اقتراحــات ومبــادرات األهالــي والمقيميــن 
فــي المحافظة واالســتماع آلرائهــم وتلبية 
تطلعــات  مــع  يتناســب  بمــا  احتياجاتهــم 

المحافظة المستقبلية.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية: ماضون بمتابعة المشاريع
ــي ــالـ ــع الـــمـــواطـــنـــيـــن وســـعـــيـــد بـــلـــقـــاء األهـ ــي ــم ــج الــمــحــافــظــة مــفــتــوحــة ل

Û  أشكر محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة؛ على ثبات عزيمته
واجتهــاده فــي طــرح الملفــات الخدميــة واإلنســانية والحياتيــة التــي تهــم الناس، 
وترتبــط بصلــب يومياتهــم، ومعيشــتهم، ومعيشــة أبنائهــم، واالهتمــام بحلحلتهــا 

بوقت قياسي.
Û  فسمو المحافظ الشاب، حفيد مؤسس الدولة وباني نهضتها، نجح منذ السويعات

بــكل عتادهــا،  الجنوبيــة  المحافظــة  المنصــب، أن يحــّول  لتقلــده شــرف  األولــى 
األولــى خدمــة  مهمتهــا  نشــطة،  نحــل  لخليــة  وأقســامها، ودهاليزهــا،  وإداراتهــا، 

المواطن، والمقيم على حد سواء.
Û  وجاء تأكيد ســموه اســتمرارية فتح المجلس األســبوعي، ولقاء الناس، والحديث

إليهــم واإلنصــات لهــم، ووصلهــم وزيارتهــم، عالمــة فارقــة ألن تكــون المحافظــة 
الجنوبية صانعة للحدث، وليست مراقبة له.

Û  الحكوميــة والجهــات  للــوزارات  ســموه،  مــن  والمهتــم  الســريع  التوجيــه  ويمثــل 
المختصــة، بمتابعــة هــذا الملــف وذاك الطلــب، وموافاتــه بالمســتجدات أواًل بأول، 
بالصــورة اليانعــة للجــد العظيم ســمو رئيس الوزراء الموقر، الذي أكد عبر ســنوات 
حكمــه الرشــيد، أن المواطــن هــو بوصلــة مســار الحكومــة، والدولة نفســها. ويهتم 
ســمو المحافــظ الشــاب، بأجنــدات عمــل دؤوبــة، ألن تأخــذ المحافظــة الجنوبيــة 
مكانتها المقدرة كواجهة حضارية وتراثية وإنســانية كبرى، ومركز ســياحي عربي 

وإقليمي ذي وزن وثقل ومكانة تستحقها البحرين وشعبها.
Û  ويهتم أيًضا، بمساندة رجاالت وزارة الداخلية األبطال، ودعمهم، والتأكيد المستمر

عظيــَم عملهــم، ودورهــم في رفد األمن بهذا الوطن، ليكون دائًما وأبًدا واحة آمنة، 
مستقرة، وزاهرة، فشكًرا لسموه على هذه المساعي الخّيرة، وإلى فجر جديد.

محافظ الجنوبية 
وصناعة الحدث

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

سمو الشيخ خليفة بن علي قريب من الناس ويهتم بخدمتهم
ــى تـــواصـــلـــه مــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن ــلـ ــوه عـ ــ ــم ــ ــة تـــشـــكـــر س ــيـ ــنـ ــات وطـ ــيـ ــالـ ــعـ فـ

المشــكور  بالــدور  الوطنيــة  الفعاليــات  مــن  عــدد  أشــاد 
لمحافظ الجنوبية ســمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة 
فــي خدمــة أهالــي المحافظــة، موضحين أن ســموه يهتم 
فــي اإلنصــات للنــاس، وفــي الوقــوف علــى كل الملفــات 
التــي تهــم، وبالتوجيــه لحلحلتهــا  الخدميــة واإلنســانية 

بالسرعة والكفاءة الممكنة.
وبّينــوا بتصاريحهم لــ “البــالد” أن مجلس المحافظ تغلب 
عليه دائًما الحوارات الهادفة والوطنية التي ُتســتذكر بها 
مآثر أهل البحرين، ولحمتهم، ومحبتهم لقيادتهم، والدور 
التضحيــات  وحجــم  األمــن،  لرجــال  والمقــدر  المشــكور 
التــي يقدمونهــا علــى مدار الســاعة، وهو أمر مقدر لســمو 

المحافظ.
بــدوره، عبــر عيســى بن فارس الدوســري عن جم شــكره، 

وتقديــره، لســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفة، على 
االستقبال المستمر، والمقدر، ألهالي المحافظة الجنوبية، 
لإلنصــات  المحافظــة،  مجلــس  خــالل  مــن  وأعيانهــا، 
إليهــم، والحديــث معهــم، للوقــوف علــى أهــم احتياجــات 
المحافظة، ومتطلباتها، واصفًا إياه بالمجلس الشمولي. 

لقــاء  فرصــة  أن  لــ”البــالد”  بتصريحــه  الدوســري  وأكــد 
المحافــظ، ولقــاء األطيــاف المختلفــة بالمحافظــة ومــن 
مناطــق أخــرى، تســعف الجميــع علــى مراجعــة الكثير من 
األولويــات، والقضايــا المطروحــة، والنقاش بهــا، للوصول 
إلى توافقات تخدم البحرين وأهلها، فشــكًرا لســموه على 

هذه المساعي الخيرة، والكريمة.
من جهته، رفع شوقي قمبر خالص تهنئته لسمو المحافظ 
ولشــعب البحرين، ألن هللا عّز وجّل منَّ على ســمو رئيس 
الــوزراء بالشــفاء العاجل، وهو خبر أفــرح الجميع، وأثلج 
صدروهــم، موضًحا أن مســاعي ســموه فــي وصل الناس، 

ســمو  مدرســة  مــن  نابــع  عنهــم،  والســؤال  وتقديرهــم، 
رئيــس الــوزراء. وأوضح أن مجلــس المحافظة الجنوبية 
عامــر بســموه، وبأهالــي الجنوبيــة، وبالحــوارات الهادفــة 
والوطنيــة التــي يســتذكر خاللها ســمو المحافــظ بها مآثر 
لقيادتهــم، وأيًضــا  البحريــن، ولحمتهــم، ومحبتهــم  أهــل 
الدور المشــكور والمقدر لرجال األمن، وحجم التضحيات 
الســاعة، وقدســية مهنتهــم  مــدار  التــي يقدمونهــا علــى 

المحفوفة بالمخاطر.
وأكد عبد هللا باقر أن شــكر ســمو الشــيخ خليفة بن علي 
آل خليفــة لهــو أمــر واجــب، ومطلوب، فالمحافظ الشــاب 
لــم يألو جهًدا منــذ اللحظة األولى لدخوله للمحافظة، ألن 
يكون قريًبا من المواطنين، والمســئولين، واألعيان، والن 
يوجــد –بــذات الوقت- حلقة وصل مســتمرة، ودائمة بين 
الجميــع، تترجم ثقافة أســرة آل خليفة الكرام، في تقدير 

الرعية، واالهتمام بهم.

 وأردف أن “مجلــس ســموه مفتــوح دائًمــا، ولديــه اهتمام 
أولهــا  بالمحافظــة،  يحــدث  مــا  معرفــة  فــي  حقيقــي 
احتياجاتهــا، ونواقصهــا، والملفــات الخدميــة العالقــة بها، 
ونحــن نــرى أن هنالــك الكثيــر مــن المشــاريع والخدمــات 
التــي تنجــز بفضل هللا ثم ســموه، بصــورة تؤكد نجاحات 

هذه المساعي الكريمة”.
وفــي ذات الســياق، أوضــح عبدهللا خميس الســليطي أن 
شــرف لقاء ســمو المحافظ مدعاة فخر للجميع، بشــخص 
ســموه، وبتقديره للناس، وتشجيعه الرواد على الحضور، 
للنــاس  المســتمرة  الخدمــة  ثقافــة  وخلــق  والتواصــل، 
والبحرين ككل، مضيًفا “تؤكد كلمات ســموه التشــجيعية 
مــن جانــب، وتجاوب الزوار معها من جانــب آخر، التطور 
الملحــوظ الــذي طال المحافظة الجنوبيــة، وحجم التغير 
اإليجابــي الــذي يســعى إليــه ســموه، بمــا يلبــي تطلعــات 

األهالي والمقيمين على حد سواء”.

وألن  وللمبــادرة،  للحضــور،  تشــجعنا  “مبادراتــه  وقــال 
يكــون لنــا بصمة فــي خلق وإيجاد التغييــر في المحافظة 
الجنوبيــة، التــي تعــد األكبر في المملكة مــن حيث الرقعة 
ــا،  ــا وثقافيًّ الجغرافيــة، ناهيــك عــن تنــوع المحافظــة بيئيًّ
ــا، ممــا يجعلهــا واجهــة حضاريــة وتراثيــة مهمــة  وتراثيًّ

لمملكة البحرين”.
وثّمــن رئيــس جمعية الصداقــة البحرينيــة اليابانية ناصر 
العريــض تعــاون ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي مــع كل 
الفعاليــات الوطنيــة، موضًحــا أن توجيهــات ســموه تدعو 
الجميــع ألن يعمــل فــي ســبيل خدمــة الوطــن، ومــن كافة 

المواقع الخدمية والمهنية.
وختــم كالمــه قائــالً “نحــن علــى خــط توجيهــات القيــادة 
الرشــيدة فــي كل مــا من شــأنه أن ينعكس إيجاًبــا بالخير 
علــى البحريــن، وشــعبها الكريــم، ولســمو المحافــظ وافــر 

الشكر والتقدير لهذا الوصل الكريم، والمستمر”.

إبراهيم النهام
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سمو الشيخ محمد بن مبارك أثناء استقباله حمد العامر

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

اســتقبل الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للســياحة والمعارض الشــيخ خالد بن حمود آل خليفة في مكتبه أمس الســفير األلماني 
لدى مملكة البحرين كاي بوكمان، بحضور مدير إدارة التسويق والترويج السياحي لدى الهيئة يوسف الخان.

وتعزيــز  التعــاون  تعزيــز  مناقشــة  االجتمــاع  فــي  وتــم 
العالقــة الثنائيــة المشــتركة، التــي تربــط بيــن البلديــن، 
إضافــة إلــى اســتعراض إســتراتيجية الهيئــة لتســويق 
الهويــة الســياحية )بلدنــا بلدكــم( والراميــة إلــى تطويــر 
المملكــة  رؤيــة  ظــل  فــي  المحلــي  الســياحي  القطــاع 

االقتصادية 2030.
وأكــد الشــيخ خالــد بــن حمــود فــي اللقــاء أهميــة تعزيــز 
التعاون واالرتقاء بمستوى العالقات الثنائية بين البلدين 
فــي كل المجــاالت، خصوصــا في قطــاع الســياحة كونه 
ُيعــد أحــد أبرز الركائــز في اســتراتيجية الهيئة الرئيســة 
لتنميــة االقتصــاد الوطني، إضافة إلــى تحقيق األهداف 
المشــتركة مــن خــالل اعتمــاد المبادرات الســياحية التي 

تعود بالنفع على كٍل من البحرين وألمانيا.
ومــن جهته، أعــرب بوكمان عن بالغ امتنانه على حفاوة 
االســتقبال الــذي حظــي بــه لــدى لقائه مــع الشــيخ خالد 
بــن حمــود آل خليفة، مؤكدا اســتعداده لتعزيــز التعاون 

المشــترك، والعمــل على مواصلــة استكشــاف المبادرات 
الثنائية التي تدعم هذا التوجه.

وجــه النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة، 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة، اللجنــة المنظمــة باإلعــداد والتحضير إلقامة النســخة 
الثانية من مسابقة خالد بن حمد لالبتكار في الذكاء االصطناعي 
تحت شــعار #لنبتكر_للمســتقبل، والتي تنظمها جامعة بوليتكنك 
البحريــن بالتعــاون مــع شــركة مايكروســوفت، فــي شــهر مــارس 
المقبل ضمن مبادرات سموه الداعمة للشباب في المجال العلمي.

وقال ســموه: “وجهنا باســتمرار إقامة مســابقة الذكاء االصطناعي إيمانا 
منــا بأهميــة تنويــع مصــادر التعلم بما يســهم في دعم مخرجــات التعليم 
بمملكــة البحريــن وبــدول مجلس التعــاون بدول الخليــج العربية، والذي 
يســاهم في اكتشــاف القــدرات واإلمكانات لدى الطــالب والطالبات على 
هذا المســتوى التحديد، والذي ينعكس بشــكل على تعزيز ثقافة االبتكار 

في المجتمع”.
وأضــاف ســموه: “إن المســابقة تأتــي مــن خــالل الجهود التــي نبذلها في 
ســبيل تنفيــذ توجيهــات عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفة في دعم الشــباب في المجال العلمي وتشجيعهم على 
العلــم والتعلــم ودفعهم نحــو االبتكار والتميز، بما يحقــق أهداف التنمية 
المستدامة 2030 على تطوير وارتقاء الحراك التعليمي، والذي من شأنه 
دعم الجهود الرامية لتكوين جيل شبابي متعلم مبتكر قادر على العطاء 
وحمــل المســؤولية فــي بناء الوطن بمنظور علمي حديث”، داعيا ســموه 

فــي الوقــت ذاتــه جميع طــالب وطالبــات المــدارس والجامعــات بمملكة 
البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بالمشــاركة في هذه المســابقة 

وتقديم أفضل االبتكارات، التي ستساهم بإثراء الحركة التعليمية.
وكان سموه أطلق في مايو الماضي مبادرة سموه بإقامة النسخة األولى 
من مســابقة خالد بن حمد في الذكاء االصطناعي، والتي شــهدت تفاعال 
مميزا من جانب طالب وطالبات المدارس والجامعات، والتي قدموا من 
خاللهــا العديــد من االبتكارات العلميــة، حيث القت هذه المبادرة أصداء 

واسعة على مستوى الخليجي والعربي والدولي.

خالد بن حمود يســتعرض استراتيجية الهيئة مع السفير األلماني النســخة الثانية من “االبتكار في الــذكاء االصطناعي” في مارس

بحث التعاون السياحي مع برلين خالد بن حمد يدعو لتنويع مصادر التعلم

المنامة - بنا

اســتقبل ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه بقصر القضيبية الســفير 
ايغور كريمنوف؛ بمناســبة تعيينه ســفيرا لجمهورية روســيا االتحادية لدى مملكة 

البحرين.

مشــيدا  بالســفير،  ســموه  رحــب  وقــد 
بعالقــات الصداقــة والتعاون التي تجمع 
االتحاديــة،  وروســيا  البحريــن  مملكــة 
الصديقيــن  البلديــن  حــرص  مؤكــدا 
العالقــات  هــذه  وتعزيــز  تطويــر  علــى 
تخــدم  التــي  المجــاالت  مختلــف  فــي 

مصالحهما المشتركة.

كريمنــوف  الســفير  أعــرب  جانبــه،  مــن 
بــن  محمــد  الشــيخ  لســمو  شــكره  عــن 
مبــارك آل خليفــة علــى اســتقباله، وعــن 
سعادته بالعمل سفيرا لبالده لدى مملكة 
البحريــن، مؤكــدا حرصه علــى العمل لما 
فيه خير عالقات بالده ومملكة البحرين 

في مجاالت التعاون المختلفة.

حرص بحريني روسي على تعزيز العالقات

“التحالف اإلستراتيجي” يعزز األمن
فاعلــة وشــراكات  شــامل  مؤسســي  إطــار  لترســيخ  تتطلــع  البحريــن 

شــاركت البحرين في اجتماع تحالف الشــرق األوســط اإلســتراتيجي المعني بالتنمية والتعاون 
فــي مجــال االقتصــاد والطاقــة مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة، بوفــد برئاســة وكيــل وزارة 
الخارجيــة للشــؤون الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بن أحمــد آل خليفــة، والذي عقد في ســلطنة عمان 

الشقيقة؛ تلبية لدعوة مساعد وزير خارجية الواليات المتحدة األميركية لشؤون الطاقة.

وخــالل االجتماع، تــم التطرق إلى دور التعاون 
مــن أجــل التنميــة فــي تعزيــز مســارات األمــن 
اإلقليمي. كما تم تقديم عروض من قبل وزارة 
التجــاري  الممثــل  الطاقــة األميركيــة، ومكتــب 
للواليــات المتحــدة، إلــى جانــب إحدى شــركات 

االستثمار الخاصة.
وأكــد الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد، فــي مداخلته 
خالل االجتماع، أهمية تحالف الشــرق األوسط 
اإلســتراتيجي؛ كونــه سيســهم فــي تعزيز األمن 
واالزدهــار فــي المنطقــة، مؤكــًدا التــزام مملكــة 
التحالــف،  فــي  الفعالــة  بالمشــاركة  البحريــن 

لتحقيق أهدافه المرجوة.
ونــوه وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدولية 

الــدول  بيــن  والشــراكات  التحالفــات  بأهميــة 
المنطقــة  فــي  المســؤولة والداعمــة لالســتقرار 
وحلفائهــا فــي الخــارج؛ لضمــان منظومــة األمن 
اإلقليمــي، خصوصــا فــي ظــل التحديــات التــي 
تواجــه دول المنطقــة، وفــي الوقــت ذاتــه فتــح 
آفاق واســعة للتعاون االستثماري واالقتصادي، 

وتعظيم المنافع المشتركة.
وأفــاد أن البحريــن تتطلــع إلــى ترســيخ إطــار 
وشــراكات  شــامل،  إســتراتيجي  مؤسســي 
فاعلــة ممتــدة، تتســم بتكامل واســتدامة األمن 
والتنميــة، مشــيًرا إلــى أن االســتثمارات البينية 
في مجال الطاقة وتبادل الخبرات، تمثل مجاال 
خصبا للتعاون المشــترك، مبينا أن االكتشــافات 

مملكــة  أعلنتهــا  التــي  الغــاز  ومــوارد  النفطيــة 
البحريــن العــام الماضــي، ســوف تتيــح فرًصــا 
واعــدة وكبيــرة، لتدشــين حزمــة مــن المشــاريع 
النفــط  قطاعــات  فــي  الضخمــة  االســتثمارية 
والغــاز، والبنية التحتيــة، والمواصالت، وتقنية 

المعلومات.
وعلــى هامــش االجتماع، التقى الشــيخ عبدهللا 
بــن أحمــد، مــع فانــون، إذ جــرى مناقشــة ســبل 
الثنائــي  الصعيديــن  علــى  التعــاون  تعزيــز 

واإلقليمــي، بمــا فــي ذلــك تعزيــز االســتثمارات 
المتبادلــة فــي مجــال الطاقة. وأكــد أن عالقات 
تاريخيــة وشــراكة وثيقــة تربــط بيــن البحريــن 
والواليــات المتحــدة، فــي ظــل التحالــف القائم 
التعــاون  لتعزيــز  الصديقيــن،  البلديــن  بيــن 
االقتصــادي، ومكافحــة اإلرهاب، وضمان حرية 
المالحــة واألمــن البحري، ومواجهــة التدخالت 
والممارســات، التــي تتنافــى مع قواعــد القانون 

الدولي.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

الداخليــة  وزارة  وكيــل  اســتقبل 
عبدالرحمــن  بــن  ناصــر  الشــيخ 
رئيــس  أمــس  صبــاح  خليفــة  آل 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

ماريا خوري.
وأكــد وكيل وزارة الداخلية حرص 
وزيــر الداخلية على تعزيز التعاون 
والتنســيق مــع المؤسســة الوطنية 
لحقوق اإلنســان في كل المجاالت، 

انطالقــا مــن دورها البارز في نشــر 
وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان. وتم 
بحث ســبل تفعيــل آليات التواصل 
والخبــرات،  التجــارب  وتبــادل 
إضافــة إلــى عدد مــن الموضوعات 
ذات االهتمام المشــترك، بما يســهم 
في توســيع آفاق التعاون المشترك 
والمؤسســة  الداخليــة  وزارة  بيــن 

الوطنية لحقوق اإلنسان.

توسيع التعاون بين “الداخلية” و “الحقوق”

المنامة - بنا

اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ســمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
الســفير والباحث في الشــؤون االقليمية 
ومجلس التعاون حمد العامر الذي أهدى 
ســموه نســخة من كتابه “الخليج العربي 
بيــن المصالــح والتحديــات “ الذي تناول 
فيــه عددا مــن القضايا التي تهم مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية وما يجمع 
دوله وشــعوبه من مصالــح وما يواجهها 
من تحديــات وذلك بالنقــاش والتحليل، 
إضافة إلى العالقات البينية ما بين دوله 
الشــقيقة األعضــاء والــدول والتكتــالت 
السياسية واالقتصادية إقليميا ودوليا.

مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  وهنــأ 
علــى  العامــر  حمــد  الســفير  خليفــة  آل 
لمــا  تقديــره  عــن  معربــا  اإلصــدار،  هــذا 
بذلــه مــن جهــد فــي كتابته وإعــداده من 
الدبلوماســي  العمــل  فــي  خبرتــه  واقــع 
والسياســي ومعايشته المباشرة للقضايا 

والموضوعات التي تناولها في كتابه.
مــن جانبــه، عبر الســفير حمــد العامر عن 
شــكره لسمو الشــيخ محمد بن مبارك آل 
خليفــة علــى اســتقباله، معربــا عــن بالــغ 
تقديــره وامتنانــه لمــا لقيــه مــن تشــجيع 
لــدن ســموه منــذ تشــرف  وتوجيــه مــن 

بالعمل في وزارة الخارجية.

محمد بن مبارك يتسلم نسخة من كتاب العامر

بحث التنسيق بين “المالية” و“الدفاع”
إشــادة بالتعــاون العســكري مــع أميــركا... وتعزيــز العالقــات مــع ألمانيــا

اســتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفــة أمــس األربعــاء، وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة 

آل خليفة.

العــام  القائــد  رحــب  اللقــاء،  وخــالل 
الماليــة  بوزيــر  البحريــن  دفــاع  لقــوة 
واالقتصــاد الوطنــي، وتم بحث عدد من 
الموضوعــات المتعلقة بمجاالت التعاون 
والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين 

ووزارة المالية واالقتصاد الوطني.

لقاء مع السفير األلماني

من جانب آخر، اســتقبل القائد العام في 
مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس سفير 
جمهوريــة ألمانيــا الصديقــة كاي بوكمان 
بمناســبة تعيينــه ســفيرا جديــدا لبــالده 
شــؤون  وزيــر  بحضــور  المملكــة،  لــدى 

الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي.
ورحــب القائــد العــام بســفير جمهوريــة 
ألمانيــا االتحاديــة، إذ نوقــش عــدد مــن 
المواضيــع التــي تعــزز العالقــات الثنائية 
والتعاون والتنسيق المشترك القائم بين 
البلديــن الصديقيــن، متمنيــا لــه التوفيق 
والنجــاح فــي أداء مهامــه الدبلوماســية 

الجديدة.

ترحيب بقائد األسطول الخامس

مكتبــه  فــي  العــام  القائــد  اســتقبل  كمــا 
الفريــق  أمــس،  صبــاح  العامــة  بالقيــادة 
بحري James Malloy؛ بمناســبة تعيينه 
قائدا جديدا للقــوات البحرية األميركية 
فــي القيــادة المركزيــة قائــدا لألســطول 
الخامــس، وذلــك بحضــور وزيــر شــؤون 
الدفــاع الفريــق الركن عبدهللا بن حســن 
النعيمــي، ورئيــس هيئــة األركان الفريــق 

الركن ذياب بن صقر النعيمي.

وخالل اللقاء، رحب القائد  «
العام بقائد القوات البحرية 

األميركية في القيادة المركزية 
قائد األسطول الخامس والوفد 

المرافق، متمنيا له دوام التوفيق 
والسداد في مهام عمله، مشيدا 

بالعالقات القائمة بين مملكة 
البحرين والواليات المتحدة 

األميركية وما تشهده تلك العالقة 
من تطور ونماء على الصعيد 

العسكري.

القائد العام مستقبال وزير المالية واالقتصاد الوطني

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع: استقبل رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن  «
صقر النعيمي بمكتبه في القيادة العامة صباح أمس وفد معلمين من 

كلية القيادة واألركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية 
الشقيقة، وخالل اللقاء رحب رئيس هيئة األركان بالوفد وأشاد بعمق 

العالقات األخوية القائمة بين البلدين الشقيقين.

رئيس األركان يشيد بعمق العالقات مع السعودية

الرفاع - قوة الدفاع: قام قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس  «
التعاون لدول الخليج العربية الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي صباح 

أمس بزيارة إلى القيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة المشتركة، وكان في 
استقباله مساعد رئيس هيئة األركان للعمليات اللواء الركن غانم إبراهيم 

الفضالة.

قائد “العسكرية الموحدة” يزور “درع الجزيرة”

الرفاع - قوة الدفاع: أقيم 
بقوة دفاع البحرين صباح 

أمس، حفل تخريج دورة 
لألفراد المستجدين بإحدى 
وحدات قوة دفاع البحرين، 

بحضور مساعد رئيس هيئة 
األركان للقوى البشرية 

اللواء الركن الشيخ علي بن 
راشد آل خليفة.

أُستهَل الحفُل بتالوة آياٍت 
عطرة من الذكر الحكيم 

بعدها القيت كلمة بهذه المناسبة وإيجاز عن الدورة ومراحل التدريب التي اشتملت 
عليها من مواد نظرية وتطبيقات عملية. وقدم الخريجون عرضا عسكريا ميدانيا 

للمشاة وعددا من التطبيقات العملية، بعدها جرى تأدية القسم القانوني من قبل 
الخريجين. وفي ختام الحفل وزع مساعد رئيس هيئة األركان للقوى البشرية الجوائز 
والشهادات التقديرية على المتفوقين بالدورة، مثمنا دور الضباط والمدربين وجهود 

الخريجين في تحقيق متطلبات الدورة بنجاح، حضر حفل التخريج عدد من كبار 
ضباط قوة دفاع البحرين وأهالي الخريجين .

تخريج دورة لألفراد بإحدى وحدات قوة الدفاع
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رفــع ســفير خــادم الحرمين الشــريفين لدى مملكــة البحرين عبدهللا بــن عبدالملك 
آل الشــيخ أســمى آيــات التهاني والتبريــكات الممزوجة بالدعــاء الصادق لرئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، على ما أنعم 
هللا تعالــى علــى ســموه الكريــم مــن نعمة الشــفاء والصحة والعافيــة، على ما ألم 
بسموه من عارض صحي، سائال المولى عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية 
والعمــر المديــد، مهنئــا جاللــة الملك والقيادة والشــعب البحريني جميعا بســالمة 
ســموه وتعافيه، موصال تهنئته القلبية للشــيخ علي بن خليفة آل وأنجال ســموه 

وأسرته الكريمة، مهنئا سالمة بو علي ورجوعه إلينا بكامل الصحة والعافية.

وأكــد آل الشــيخ أن تعافــي ســموه أثلج 
بصحــة  لنــا  وعودتــه  جميعــا،  صدورنــا 
وعافيــة، مؤكــدا أن القيادة بالســعودية 
والشــعب السعودي يكن لســموه الكريم 
كل المحبة واإلجالل والتكريم، ويبادل 

سموه كل الحب والتقدير.
وشدد آل الشيخ في تصريحات خاصة 
مــن  قامــة  ســموه  أن  علــى  “البــالد”  لـــ 
قامــات القيــادات فــي مجلــس التعــاون 
لدول الخليج العربي، وأن لســموه دورا 
الوحــدة  فــي تماســك  رائــدا ومشــهودا 
ســموه  جهــود  أن  مبينــا  الخليجيــة، 
واضحــة ومؤثرة ومشــكورة فــي تعزيز 
وحــدة الخليــج والوطــن العربي، مؤكدا 
العامــر باإلنجــازات  أن ســموه وســجله 
جميعــا  بــه  نفتخــر  جعلنــا  والمآثــر 
وشــخصيته  ســموه  بــأن  كخليجييــن 
الرائــدة تعــدت المحليــة ودول الخليــج 
شــخصية  لتكــون  العربــي،  والوطــن 
الدولــي  المحيــط  فــي  مؤثــرة  عالميــة 

واإلقليمي. 

ديوانية السفارة السعودية 

الســفير  اســتقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
ضيــوف  الســفارة  وأعضــاء  الســعودي، 
ديوانيــة الســفارة مســاء الثالثــاء، بمقر 
الدبلوماســية،  المنطقــة  فــي  الســفارة 
بحضــور عميد الســلك الدبلوماســي في 
الكويــت  البحريــن ســفير دولــة  مملكــة 
الشــقيقة الشــيخ عــزام مبــارك الصبــاح، 
الســلك  أعضــاء  ســفراء  مــن  وحشــد 
الخليجيــة  الــدول  فــي  الدبلوماســي 
والعربيــة واألجنبيــة، وعــدد من أعضاء 
وكبــار  والنــواب،  الشــورى  مجلــس 
البحرينيــة  والشــخصيات  المســؤولين 
المــال  رجــال  مــن  وعــدد  والســعودية، 
الشــيخ  آل  تبــادل  حيــث  واألعــالم، 
معهــم مختلــف قضايــا الســاحة العربية 
عــن  معبــرا  والعالميــة،  والخليجيــة 
مــن  الكريــم  الحضــور  بهــذا  اعتــزازه 
ضيــوف الديوانيــة، والتــي تمثل فرصة 
االحاديــث ووجهــات  وتبــادل  لاللتقــاء 
عــن  معبــرا  العالقــات،  وتعزيــز  النظــر 
شــكره للحضور على مشــاعرهم الطيبة 
تجــاه المملكة العربية الســعودية قيادة 

وشعبا.

السفارة في دمشق مغلقة 

وكشف سفير خادم الحرمين الشريفين 
لــدى مملكــة البحريــن فــي تصريحــات 
للصحافييــن على هامــش الديوانية، أن 
مقر الســفارة السعودية بدمشق مازالت 
مغلقــا، مردفا، أن الرحــالت الجوية بين 
المملكة وســوريا مازالت متوقفة تماما، 
مشــيرا إلــى أن المملكة ســتتخذ قرارها 
المناســب،  الوقــت  فــي  الســفارة  بفتــح 
وأن قرارهــا ســيكون متقفا مــع قرارات 
الدول العربية األخرى، ولن يكون شــاذا 

عنه أبدا.

قرارات ملكية 

وحــول القــرارات الملكيــة األخيرة التي 
صدرت في المملكة العربية الســعودية، 
قال آل الشــيخ أتشــرف بأن أرفع الشكر 
الشــريفين  الحرميــن  لخــادم  والتقديــر 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود، 
األميــر  األميــن  عهــده  ولــي  ولســمو 
محمد بن ســلمان؛ بمناســبة صدور عدد 
إعــادة  الملكيــة تتضمــن  القــرارات  مــن 
الســعودي،  الــوزراء  مجلــس  تشــكيل 
مــن  لعــدد  تعيينــات جديــدة  وقــرارات 
الــوزراء والمســؤولين في عــدة وزارات 
ومؤسســات حكوميــة، وهــذا يأتــي مــن 
المملكــة  فــي  القيــادة  حــرص  منطلــق 
علــى ضــخ قيــادات جديــدة ذات كفاءة 
فــي مختلــف مؤسســات الدولــة المهمــة 
والحيويــة ورفــع مســتوى كفــاءة أدائها 
مســيرة  واســتمرار  المؤسســات  هــذه 
عليهــا  دأبــت  التــي  والتطويــر  التنميــة 
هــذه البالد”، والعمل علــى تحقيق رؤية 

المملكة الطموحة.

أكبر ميزانية في تاريخ 

السعودية

وعن إعــالن المملكة العربية الســعودية 
أكبر ميزانية في تاريخيها للسنة المالية 
1440 /  1441هـــ، أشــار  للعــام الهجــري 
الســفير السعودي إلى أن إعالن المملكة 
ألكبر ميزانية في تاريخها بحجم تجاوز 
ترليون ومائة وســتة مليار ريال مؤشــر 
قــوي يؤكد ســعي الحكومة في المملكة 
علــى تحقيق التنميــة االقتصادية ورفع 
فــي  التنميــة  اإلنفــاق وتحقيــق  كفــاءة 
رؤيــة  أهــداف  ضمــن  المجــاالت  كافــة 
المملكــة 2030، كمــا تؤكــد  قــوة ومتانة 
االقتصــاد الوطنــي الــذي يســير بخطــى 
الرؤيــة  أهــداف  تحقيــق  نحــو  ثابتــة 
الدخــل  مصــادر  تنويــع  إلــى  الراميــة 
وتحقيــق االســتقرار االقتصادي وإنجاز 
شــتى  فــي  المشــروعات  مــن  الكثيــر 
المجــاالت، بمــا يكفــل تحقيــق تطلعــات 
المواطــن الســعودي وتحقيــق رفاهيتــه 
والحيــاة الكريمــة لــه فــي كافــة مناحي 
الحيــاة، وأيضــا الوصــول بالمملكــة إلــى 

مصاف الدول المتقدمة.

نستنكر قرار مجلس الشيوخ

أما عن موقف المملكة من قرار مجلس 
الشــيوخ األميركــي األخيــر فــي قضيــة 
خاشــقجي، فقــد أكد الســفير الســعودي 
أن المملكــة تديــن وتســتنكر هــذا القرار 
وتؤكــد  الشــيوخ،  مجلــس  جانــب  مــن 
رفضهــا التــام ألي تدخــل فــي شــؤونها 
أو  لقيادتهــا،  التعــرض  أو  الداخليــة، 
المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها، 
وموقف مجلس الشيوخ األميركي ُبني 
علــى ادعــاءات واتهامات ال أســاس لها 
ال ســافرا  مــن الصحة، وقــد تضمن تدخُّ

في شؤونها الداخلية.
وأردف أن المملكة تشدد على أن مقتل 
الســعودي جمــال خاشــقجي  المواطــن 
جريمــة مرفوضــة ال تعّبــر عــن سياســة 
المملكــة وال نهج مؤسســاتها، رافضا أي 
محاولــة للخــروج بالقضيــة عــن مســار 
موضــوع  وأن  المملكــة،  فــي  العدالــة 
مقتــل جمــال خاشــقجي يهــم المملكــة 
قبــل غيرها وهو مواطن ســعودي، وقد 
قامت الســلطات المختصة في المملكة 
الالزمــة  التحقيقــات  كافــة  بإجــراءات 
وإدانة المتسببين في مقتلة، وهو عمل 

جنائي بحت. 

دعم القضية الفلسطينية 

وحول دعم المملكة العربية السعودية، 
حيث تعتبر من الدول الداعمة الرئيسة 
لقضيــة فلســطين سياســيا واقتصاديــا، 
أشار آل الشيخ أن القضية الفلسطينية 
فــي أولــى اهتمامــات المملكــة العربيــة 
الســعودية منــذ عهــد المؤســس الملــك 

ســعود  آل  عبدالرحمــن  بــن  عبدالعزيــز 
حتــى عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، 
وتوليها اهتماما خاصا باعتبارها قضية 

العرب والمسلمين األولى.
وأوضــح أن المملكــة تقدمــت بمبــادرة 
العــام  فــي  بيــروت  قمــة  تبنتهــا  ســالم 
العالــم  بموافقــة  وحظيــت   ،2002
اإلســالمي فــي قمتــه االســتثنائية فــي 
العــام 2005 فــي مكــة المكرمــة، حيــث 
وضعت مبادرة الســالم العربية خارطة 
لجميــع قضايــا  النهائــي،  للحــل  طريــق 
الدولتيــن،  حــل  إطــار  وفــي  النــزاع، 
وصــوال إلــى إقامــة الدولة الفلســطينية 
علــى حــدود 1967 وعاصمتهــا القــدس 
الشــرقية، وذلك وفق قرارات الشــرعية 

ذات الصلة”.
الدعــم  تقــدم  المملكــة  أن  وتابــع 
فــي  الفلســطينية  للقضيــة  والمســاندة 
مختلــف مراحلها وعلى جميع األصعدة 
)السياسية واالقتصادية وغيرها(، ففي 
الشــأن الداخلي الفلســطيني، قام خادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك عبــدهللا بن 
عبدالعزيــزـ  رحمــه هللاـ  بتوجيــه دعــوة 
للفصائــل الفلســطينية لحضــور اجتماع 
المصالحة الفلسطيني في مكة المكرمة 
عاجلــة  حلــول  إلــى  للوصــول  2007؛ 
لمــا يجــري علــى الســاحة الفلســطينية، 
“اتفــاق  بـــ  االجتماعــات  تلــك  وتوجــت 
مكة “ودعما لقضية فلسطين والحقوق 
أعلــن  الفلســطيني  للشــعب  المشــروعة 
الملــك  الشــريفين،  الحرميــن  خــادم 
ســلمان بــن عبدالعزيــز رفــض المملكــة 

العربية الســعودية إقــرار قانون “الدولة 
وتســمية  اليهــودي”،  للشــعب  القوميــة 
التاســعة  دورتهــا  فــي  العربيــة  القمــة 
“قمــة  بـــ   2018 أبريــل  فــي  والعشــرين 

القدس”.
آل  أكــد  االقتصــادي  الدعــم  وحــول 
الدعــم  قدمــت  المملكــة  ان  شــيخ 
المــادي والمعنوي للســلطة الفلســطينية 
نشــأت  منــذ  الفلســطيني  والشــعب 
القضية الفلســطينية وذلك في إطار ما 
تقدمــه المملكة من دعــم لقضايا أمتيها 

العربية واإلسالمية.
واســتكمل قائــال: فقــد قدمــت المملكــة 
الكثير من الدعم المادي السخي للقضية 
الفلســطينية والشعب الفلسطيني، وقد 
أعلنــت هــذا الدعــم الســخي مــن خــالل 
القمــم العربية الســابقة، ومن أمثلة هذا 
الدعم التزام المملكة بكامل مساهماتـها 
الســلطة  ميزانيــة  لدعــم  المقـــررة 
الفلســطينية، دعــم المملكــة خــالل قمة 
)القدس(2018 بالظهران وتبرع المملكة 
 )150( بمبلــغ  الفلســطينية  للســلطة 
مليــون دوالر ومبلــغ )50( مليــون دوالر 
وصيانتــه،  األقصــى  المســجد  لترميــم 
كمــا تبرعــت المملكة بمبلــغ )50( مليون 
دوالر لمنظمــة االونــروا )وكالــة تشــغيل 
وغوث الالجئين الفلسطينيين( وخالل 
المملكــة  قدمــت  األخريــن  العقديــن 
للشــعب  دوالر  مليــارات   )6( مــن  أكثــر 
تنمويــة  كمســاعدات  الفلســطيني 

وإنسانية وإغاثية.
حــول حضــور  ســؤال  علــى  رده  وفــي 
ممثــل قطر فــي القمــة الخليجية، وهل 

األزمــة  فــي  انفــراج  بــوادر  مــن  هــذا 
القطرية، ذكر السفير السعودي، أن حل 
األزمــة القطريــة يكــون عبــر اســتجابة 
مطالــب  لتنفيــذ  القطريــة  الحكومــة 
الــدول األربــع المقاطعــة وتوقــف قطــر 
عــن دعــم اإلرهــاب وعــدم التدخــل في 
الشــؤون الداخليــة للــدول لتصبح جارا 
وشريكا وثيقا به، كما أن حل أن األزمة 
القطريــة ســيكون مــن خــالل منظومــة 
مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربي 

وعبر الوساطة الكويتية.
وعــن التدخــالت القطريــة فــي الشــأن 
الخالفــات  وخاصــة  الفلســطيني 
الفلســطينية ـ الفلســطينية، أوضــح آل 
الشــيخ، أن دولة قطر تلعب دورا سلبيا 
وتســتغل  الفلســطينية  القضيــة  تجــاه 
القضية الفلسطينية، وتوظفها سياسيا 
لمصالحهــا، وتدخــل لنظــام القطري في 
دعــم حماســة ليــس حبــا للفلســطينيين 
لجعــل  مخطــط  إطــار  فــي  يأتــي  إنمــا 
األراضــي  فــي  يســتمر  االنقســام 
الفلســطينية، وذلــك على حســاب إرادة 
الشــعب الفلســطيني وبالتالي عمل هذا 
النظام على تأســيس االنقسام وتعزيزه 
وأطالــه أمــده، وهذا أمر غير مســتغرب 
وهــي  عامــا،  عشــرين  منــذ  قطــر  ألن 
تقــوم بدعــم الجماعــات والتدخــل فــي 
الشؤون الداخلية للدول، وهذا التدخل 
الســلبي يســبب العديــد مــن التوتــرات 
واالنقســامات فــي الداخل الفلســطيني 
ممــا يؤثــر علــى مســار الجهــود الدولية 
حيال الصراع الفلســطيني اإلسرائيلي، 
فالحكومــة القطريــة تقــوم بدعم بعض 

نطــاق  خــارج  الفلســطينية  األطــراف 
 ،“ “الحكومــة  الفلســطينية  الســلطة 
مســتغلة عالقاتها الجيدة مع إسرائيل، 
إن دولــة قطــر الدولــة الداعمة لإلرهاب 
المنطقــة  فــي  اإلرهابيــة  والجماعــات 
تســعى ألخــذ دور مشــبوه فــي القطــاع 
مــن أجــل بســط نفوذها من خــالل تلك 
الفصائــل الفلســطينية والتأثير الســلبي 

على الوضع الفلسطيني الداخلي.

 مستجدات األزمة اليمنية 

العربيــة  المملكــة  موقــف  وحــول 
الســعودية حيال المســتجدات األخيرة 
حــول األزمــة اليمنيــة، أوضــح الســفير 
دعــم  تؤكــد  المملكــة  أن  الســعودي، 
جهود المبعــوث الدولي إلحياء العملية 
السياســية لحل األزمــة، وتدعم جهوده 
كافــة  بيــن  الســالم  مفاوضــات  لعقــد 
األطــراف اليمنيــة بمدينــة ســتوكهولم، 
وتجــدد المملكــة التزامهــا تجــاه أهميــة 
الحل السياســي للوضع فــي اليمن على 
أســاس المرجعيــات الثــالث: )المبــادرة 
الخليجية، ومخرجــات الحوار الوطني 
اليمنــي وقــرار مجلــس االمــن )2216(، 
كمــا أن التدخــالت اإليرانية في الشــأن 
اليمنــي بدعمهــا الحوثييــن هــو الســبب 
الرئيــس فــي إطالــة أمد األزمــة اليمنية 
وكذلــك خرفهــا لقــرارات مجلــس األمن 
ذات الصلــة. وفــي الجانــب االقتصادي 
قدمــت المملكــة العربية الســعودية منذ 
بدايــة األزمة اليمنية أكثر من 13 مليار 

دوالر لمساعدة األشقاء في اليمن.

177 ألف مسافر عبروا الجسر 

في يوم واحد

جســر  مســار  البحريــن  فتــح  وحــول 
الملك فهد، واالكتفاء بالختم السعودي 
الســعودية،  مــن  القادميــن  للمســافرين 
قال آل الشــيخ إن خطــوة البحرين في 
هــذا الجانــب هــي خطوة عالميــة وغير 
مســبوقة، معلنــا عــن اعتزاز الســعودية 
لتســهيل  الخطــوة  بهــذه  وفخرهــا 
مؤكــدا  القادميــن،  علــى  االجــراءات 
أن نتائــج هــذه الخطــوة كانــت مذهلــة 
فقــد دخــل البحريــن فــي اليــوم األول 
)الخميــس( ومــع إعــالن هــذه الخطــوة  
مــن  الجســر  عبــروا  مســافر  ألــف   177
الســعودية، آمال أن تكون هذه الخطوة 
هــي المرحلة االولى في تطبيق النقطة 

االولى في مراحلها القادمة.

صورة جماعية

دور رائد لسمو رئيس الوزراء في تماسك الوحدة الخليجية
الســـفير آل الشـــيخ لــــ “^”: 177 ألـــف مســـافر عبـــروا الجســـر فـــي يـــوم واحـــد

السفير السعودي متحدثا إلى “البالد” أعضاء السلك الدبلوماسي

بدور المالكي من المنطقة الدبلوماسية

السعودية قيادة 
وشعبا تكن لسموه 

الكريم كل المحبة

السفير يهنئ بسالمة 
بوعلي وشفائه من 

العارض الصحي

سجل سموه العامر 
باإلنجازات محل فخر 

للخليجيين

المنامة - بنا

اإلســالمية  والشــئون  العــدل  وزيــر  اســتقبل 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمكتبه 
اليــوم، ســعادة ســفير المملكــة  العــام،  بالديــوان 
العربيــة الســعودية لدى مملكــة البحرين عبدهللا 

آل الشيخ.
األخويــة  العالقــات  بمســتوى  الوزيــر  وأشــاد 
البحريــن  مملكــة  بيــن  الراســخة  التاريخيــة 
والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده 

من تطور ونماء مضطرد في كافة المجاالت.
العدلــي  التعــاون  مجــاالت  اللقــاء  واســتعرض 
المشــترك وتبــادل الخبــرات فــي مجــال التطوير 

القانوني.
وزير العدل مستقبال السفير السعودي

وزير العدل يشيد بالعالقات مع السعودية
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ممـــاش ومطاعـــم وجلســـات مفتوحـــة مظللـــة وكافتريـــات صغيـــرة
وافــق مجلــس أمانــة العاصمــة فــي اجتماعــه الثانــي مــن دور االنعقــاد األول ضمــن الدورة البلدية الخامســة أمــس األربعاء علــى توصية اللجنــة الفنية بتغييــر تصنيف عقار 

مساحته 800 متر مربع يقع بين مجمع السيف وفندق الريتزكارلتون لصالح مشروع “السيف بوليفارد”.
هــدى  الفنيــة  اللجنــة  رئيســة  وأوضحــت 
إلــى  العقــار  ســلطان أن تحويــل تصنيــف 
مناطــق ترفيهيــة بدالً مــن تصنيفه الحالي 
العمارات االســتثمارية سيســهم في تنمية 
وســيقدم  العاصمــة  فــي  االســتثمارات 
وســيضفي  المنطقــة  لــرواد  الخدمــات 

لمسات جمالية على المنطقة. 
المجلــس صالــح  رئيــس  أكــد  مــن جهتــه، 
طــرادة أن تطعيــم ضاحيــة الســيف بمثــل 
هــذه الواجهات الســياحية سيكســر جمود 
جــذب  فــي  وسيســهم  العقــاري  المنطقــة 
السياح والمواطنين فضالً عن أنه سيسهم 

في صمود أسعار العقارات من التدهور.
مــن جهتــه، أكــد الجهــاز التنفيــذي بأمانــة 
بوليفــارد”  “ســيف  المشــروع  أن  العاصمــة 
تحويــل  يتضمــن  مرحلتيــن  مــن  يتكــون 
6 عقــارات يمتــد مــن شــمال  شــريط مــن 

إلــى جنــوب منطقــة الســيف إلــى ممــاش 
وواجهات بحرية تشــمل ساحات ومطاعم 

ومرافق سياحية. 

ولفــت إلــى 3 من أصل 6 عقارات مســجلة 
العقــارات ضمــن  الدولــة أن  أمــالك  ضمــن 
المشــروع ســتحول إلــى ســاحات خضراء 

وتتخللهــا  مظللــة  مفتوحــة  وجلســات 
للســياحة  تعزيــًزا  الصغيــرة  الكافتريــات 

الداخلية واالستثمارات الترفيهية.

خلود القطان ومها آل شهاب وعبدالواحد النكال ومبارك النعيمي

1200 وحدة تجارية أمالك بلدية للعاصمة

ضــم الفـرع إلـى األصـل بـ“القلعــة”

ــمــركــزيــة بــالــمــنــامــة وجــدحــفــص وســتــرة ــواق ال ــ ــة عــلــى األسـ ــوزع م

ــة “الــتــخــطــيــط” لــتــصــنــيــف الـــعـــقـــارات بــالــمــنــاطــق ــب ــاط ــخ م

ــا بشــأن مهــام واختصاصــات جميــع  قدمــت أقســام أمانــة العاصمــة عرًضــا تقديميًّ
اإلدارات التابعة لها في اجتماع المجلس أمس األربعاء.

واألســواق  األمــالك  إدارة  قســم  وبّيــن 
التابعــة ألمانة العاصمة مهام المجموعات 
حيــث  تحتــه،  تنطــوي  التــي  الثــالث 
تشــرف مجموعــة تنظيــم األســواق علــى 
لألســواق  والتشــغيلي  اإلداري  التنظيــم 
مــن حيث االلتزام ببنــود العقود وااللتزام 
بالمســاحات المحددة مــع االلتزام بنوعية 

النشاط المزاول في السوق. 
األســواق  تنظيــم  علــى  تشــرف  كمــا 
التنظيميــة  االشــتراطات  تطبيــق  مــع 
ومراقبــة األســواق التابعة لألمانة بشــكل 
يومــي، والتنســيق والتعــاون مــع الجهات 
الحكومية خصوًصا اإلدارة العامة للمرور 

لتنظيم حركة المرور والسير.
 فيما تشرف مجموعة األمالك على زيادة 
وأمــالك  لالســتثمارات  الســوقية  القيمــة 

األمانــة، ودراســة فــرص زيادة االســتثمار 
علــى  واإلشــراف  األمانــة،  أمــالك  فــي 
األمالك واألسواق التابعة ألمانة العاصمة 

ا. ا وإداريًّ فنيًّ
وتتابع مجموعــة األمالك تأجير المحالت 
التجاريــة الشــاغرة التابعــة ألمــالك أمانــة 
الجديــدة  الطلبــات  ودراســة  العاصمــة، 
الخاصــة بالتراخيص لمزاولة عملية البيع 
والشــراء في األمالك، وزيادة المســاحات 
االستيعابية للمباني واألسواق المركزية.

بصيانــة  الصيانــة  مجموعــة  وتختــص   
األمانــة،و  للممتلــكات  الثابتــة  األصــول 
فــي  االســتثمارية  األصــول  صيانــة 
الحدائــق، متابعــة تنفيــذ عقــود الصيانــة 
والتشــغيل فــي األصــول التابعــة لألمانــة 
ومتابعــة وتنفيذ أعمــال الصيانة اليومية 

في األسواق وممتلكات األمانة.
ويبلــغ إجمالــي الوحــدات التجاريــة التــي 
يشــرف عليها إدارة األمــالك 1200 وحدة 
تجاريــة موزعــة علــى األســواق المركزية 
فــي المنامــة جــد حفص وســترة وتشــمل 
ومكاتــب  الجملــة  وأراضــي  فرشــات 

ومقاهي ومحالت تجارية.
 192 علــى  األمــالك  إدارة  تشــرف  كمــا 

وحــدة تجاريــة ضمــن قطــاع المجمعات 
موزعــة  بالعاصمــة  التجاريــة  والمبانــي 
على المشــاريع االســتثمارية فــي منطقة 
الســوق المركزي ومجمــع اللولو التجاري 
ومنطقــة خدمــات عامــة بغــرب الســوق 
متنوعــة  تجاريــة  ومحــالت  المركــزي 
بمناطــق العاصمــة ومشــاريع اســتثمارية 

أخرى.

أّيــد مجلــس أمانــة العاصمــة توصيــة اللجنــة الفنيــة بالموافقــة علــى 
مقتــرح هيئــة التخطيط والتطوير العمراني بتحويل عقار في منطقة 

القلعة بمجمع 438 إلى تصنيف مناطق السكن الخاص أ.

وقالت رئيسة اللجنة الفنية هدى 
ســلطان إن صاحــب العقــار تقــدم 
لضمــه  التصنيــف  لتغييــر  بطلــب 
العقــار  مــن  المبنــي  الجــزء  إلــى 
تحــت نفــس العنــوان حيــث رأت 
اللجنــة إلــى تحويلهــا العقــار مــن 
RB إلى RA ال يؤثر على تصنيف 

المنطقة. 
مــن جهتهــا، أيــدت المديــر العــام 

ألمانــة العاصمة شــوقية حميدان 
ما دعت إليه عضو أمانة العاصمة 
مهــا شــهاب إلــى مخاطبــة هيئــة 
لتصنيــف  العمرانــي  التخطيــط 
المنطقــة التــي يقــع فيهــا العقــار، 
الشــامل  التخطيــط  أن  مؤكــدة 
رؤيــة  إلــى  ســيؤدي  للمنطقــة 
أشــمل للمنطقــة ليســهل تصنيفها 

بالمجمل.

قدمت أقسام األمانة عرضا بشأن مهمات جميع اإلدارات

نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة عزيزة كمال

أكــدت المدير العام ألمانة 
العاصمة شوقية حميدان 
كبيــرا  تحديــا  هنــاك  أن 
يواجه األمانة بعد اإلقبال 
علــى التقاعــد االختيــاري 
الموظفيــن  وبيــن خــروج 

وخفض الميزانيات”.
وقالــت “هنــاك نقــص فــي 
علــى  الموظفيــن  عــدد 
الســابقة  الســنوات  مــدى 
بســبب خــروج عــدد كبير 
مــن الموظفين وكلنا على 

علم به”.
وتابعت بأن الهيكل  «

التنظيمي موحد 
في جميع البلديات وأي تغيير يطرأ على الهيكل يجب أن يكون بتوافق بين إدارة 

البلديات يرفع إلى ديوان الخدمة المدنية.

التقاعد يشل أمانة العاصمة

اجتماعــه  فــي  الجنوبيــة  بلــدي  مجلــس  أقــر 
للفصــل  األول  الــدور  مــن  األول  االعتيــادي 
لجانــه  تشــكيلة  الخامــس  التشــريعي 
البلــدي  علــى  االختيــار  ووقــع  التخصصيــة. 
طالل عتيق لرئاســة اللجنــة المالية والقانونية 
القــالف،  إيمــان  البلديــة  بعضويــة  واإلداريــة، 

والبلدي خالد جناحي. 
وحــاز البلــدي مــال هللا شــاهين مقعــد رئاســة 
بعضويــة  العامــة،  والمرافــق  الخدمــات  لجنــة 
البلــدي عمــر عبدالرحمــن والبلــدي عبداللطيف 

محمــد. وتــرأس البلــدي عبــدهللا عبداللطيــف 
اللجنــة الفنيــة، إذ ضمــت اللجنــة عضويــة كل 
من البلدي عبدهللا بوبشــيت وحزام الدوسري. 
عــددا  االجتمــاع  فــي  المجلــس  واســتعرض 
الــواردة، والتــي تمثلــت فــي  المراســالت  مــن 
التطويريــة  األعمــال  أوقــات  تحديــد  مقتــرح 

في المناطق الســكنية. وحدد المقترح الســاعة 
الســابعة موعــدا لبــدء األعمــال التطويرية في 
األيــام العاديــة، والســاعة الثامنــة صباحا أليام 
مــن  لــكل  المقتــرح  أحيــل  حيــث  اإلجــازات، 
شــؤون األشغال وهيئة الكهرباء والماء إلبداء 

مرئياتها.
وعرض المجلس أيضا رد وزير األشغال والبلديات عصام خلف على مقترح  «

المجلس السابق بإعفاء المساجد من رسوم البنية التحتية، على اعتبار أن من 
أكثر من يتولى بناء المساجد هم من المتبرعين، إذ ذكر الوزير أنه تم إحالة مقترح 

المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط اإلنفاق إلبداء مرئياتهم.

عتيق للماليــة وعبداللطيــف للفنية وشــاهين للخدمات

بلدي الجنوبية يقر تشكيلة لجانه التخصصية

10 يناير 2019 الخميس
4 جمادى األولى 1440

عــن  عضــو  أّي  يغــب  أو  يعتــذر  لــم 
اجتمــاع مجلس أمانة العاصمة الثاني 
مــن دور االنعقــاد األول ضمــن الــدورة 

البلدية الخامسة.

تغطية الجلسة: ليلى مال اهلل

تصوير: خليل ابراهيم

ال غائبون

صالح طرادة وأمين السر

شوقية حميدان

سيدعلي المحافظة
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أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونيــة محمــد القائــد أن المرحلــة األولى من 
فــي  ســتقتصر  الجديــدة  الهويــة  بطاقــة  إصــدار 
الوقــت الحالــي علــى المواليــد البحرينييــن الجدد 
المقــرة  للرســوم  وفقــا  وســتصدر  غيرهــم،  دون 
قانونيــا والبالغــة دينارين، إذ إنه لم تطرأ أي زيادة 
في رســوم اإلصدار، الفتا بأنه ســيتم قريبا وعلى 
مراحــل تدريجيــة إصدارها لبقية الفئات، لتشــمل 
فــي مرحلتها التالية المواطنين البحرينيين وذلك 
خالل األسابيع المقبلة، ثم المرحلة األخيرة والتي 
تشــمل إصدارهــا للمقيميــن وذلــك خــالل 6 أشــهر، 
حيــث ســيتم إشــعار الجميــع بذلــك الحقا.وشــدد 
القائــد علــى أن التعديــالت والتحســينات الفنيــة 
والتقنيــة فــي خصائــص وميــزات بطاقــة الهويــة 
ال يترتــب بموجبهــا علــى حاملــي بطاقــة الهويــة 
بالبطاقــة الجديــدة، موضحــا  الحاليــة اســتبدالها 
أنــه ســيتم االســتمرار فــي اإلصــدار الســابق لبقية 

خدمــات بطاقــة الهوية حتى بــدء المرحلة الثانية 
وفقا لرســوم الخدمة المعتمــدة قانونيا، مؤكدا أن 
بطاقات الهوية ســارية الصالحية ســتظل معتمدة 
رســميا فــي كافــة المعامالت الحكوميــة والخاصة 

لحين انتهاء فترة صالحيتها.
وأعــرب الرئيــس التنفيــذي عــن شــكره وتقديــره 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  لولــي 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة علــى تفضــل 
ســموه بتدشــين النســخة المطورة لبطاقــة الهوية 
البحرينيــة، مؤكدا توجيهات ســموه الســديدة في 
هــذا الصــدد بمــا يحقــق األهــداف اإلســتراتيجية 
للهيئــة، موضحــا أن التدشــين هــو محــط اعتــزاز 
وفخــِر يضــع الهيئة أمام مســؤولية كبيــرة يدفعها 
نحــو االســتمرار فــي تقديممزيــد مــن اإلنجــازات 
بمــا  الحكيمــة،  قيادتنــا  تطلعــات  مــع  المتماشــية 
التقنيــات  اســتخدام  عبــر  العصــر  روح  يواكــب 

والنظــم الحديثــة بمــا يســهم فــي تقديــم خدمات 
رضــا  تنــال  وكفــاءة  بفعاليــة  الجــودة  عاليــة 

واستحسان المستفيدين منها.
وأكــد القائــد أن اإلصدار الجديد من بطاقة الهوية 

التقنيــات  ألحــدث  مواكبتــه  ضمــان  فيــه  روعــي 
 ،)ICAO( العالميــة وتوافقــه مــع المعاييــر الدوليــة
فضــال عــن الكفــاءة والجــودة، مــن حيــث المتانــة 
والشــكل الخارجــي والمحتوى الداخلي للشــريحة 
تصنيــع  فــي  المســتخدمة  والمــواد  اإللكترونيــة 
البطاقة ومقاومتها للتلف، كما تضمنت العديد من 
الميــزات اإلضافيــة المتطــورة واســتخدام أحدث 
التقنيــات األمنية؛ لضمان توفير الحماية الشــاملة 
لبيانات حامليها من خالل تضمينها أفضل وأقوى 
العالمات األمنية والخصائص والمزايا الفنية التي 
يصعــب مــن خاللها التالعــب أو العبث بمحتويات 
شريحتها اإللكترونية، بما يتيح إضافة المزيد من 
الخدمــات والتطبيقــات اإللكترونيــة عليهــا الحقا، 
بما يضمن تحقيق االستفادة الفعلية من البطاقة.

التــي  الفنيــة  والميــزات  الخصائــص  أبــرز  وعــن 
احتواها اإلصدار الجديد، أكدت الهيئة أن الشــكل 
الخارجــي للبطاقــة طــرأ عليــه تغييــر نوعــي مــن 

حيث التصميم.

إصدار بطاقة الهوية المطورة للمواليد الجدد

في سابقة هي األولى على مستوى المملكة، عقد نواب 
محافظــة المحــرق، وأعضــاء المجلــس البلــدي، مســاء 
أمس اجتماعا تنســيقيا تشاوريا بفندق غولدن توليب؛ 
الخدميــة،  بواجباتــه  للقيــام  البلــدي  المجلــس  لدعــم 
وتمريــر المشــاريع العالقــة، وتنســيق الجهــود كافة بين 

الطرفين.
واتفــق األعضــاء علــى أن يكــون هــذا االجتماع بشــكل 
دوري بمــا فيــه من خيــر ألهل المحــرق والبحرين ككل، 
ومــن  الشــفافية  مــن  وافيــة  درجــة  علــى  يكــون  وأن 
مصارحــة للــرأي العــام، واألهــم التوجــه لرفــع ميزانيــة 
بلديــة المحــرق، والتي تعد األقل على مســتوى بلديات 

المملكة، مع التطلع لتعديل بنودها ورفعها.

نواب وبلديو المحرق يوحدون 
صفوفهم لرفع ميزانية البلدية

“الكهرباء”: 64 % من البحرينيين لن يتأثروا بالضريبة
نواف بن إبراهيم: استهالكهم ال يتجاوز 3000 وحدة ضمن الشريحة األولى

أعلــن الرئيــس التنفيــذي لهيئة الكهرباء والماء الشــيخ نواف 
بــن إبراهيــم آل خليفــة أن الهيئــة أولــت القــرار اهتمامــا بالغا 
مــن خالل العمل على اســتكمال اآلليات الفنيــة الالزمة لذلك 
تمهيــدا إليــداع مبالغ القيمة المضافة بحســابات المشــتركين 
بعد قيامهم بالتســجيل من خالل الموقع اإللكتروني الخاص 
بذلــك والتابــع لــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، والــذي 

سيتم اإلعالن عنه قريبا.
وأوضــح أن % 64 مــن المشــتركين البحرينييــن ال يتجــاوز 
معدل استهالكهم للكهرباء شهريا الشريحة األولى من فئات 
االســتهالك والبالغــة 3000 وحــدة وبالتالــي لــن يتأثــروا مــن 

تطبيق القيمة المضافة.
ونــوه بأنــه وفــق اتفاقيــة ضريبــة القيمــة المضافة بيــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، فإنــه لــم يتــم اســتثناء قطــاع 
الكهربــاء المــاء مــن تحصيــل الضريبــة، ولكــن وبحســب مــا 
هــو معمــول بــه ســابقا وحرصــا علــى أال يمــس المواطنيــن 
المســتحقين لدعــم خدمــات الكهربــاء والمــاء فــي الحســاب 
الســكني األول، فقــد تقــرر إيــداع مبلــغ القيمــة المضافــة فــي 

حساباتهم عن الشريحة األولى من االستهالك.

جــاء ذلــك في إطار تنفيذ قــرار إيداع مبالغ القيمــة الُمضافة 
عــن الشــريحة األولــى لحســابات المواطنين بمســكنهم األول 
للعــام 2019 بحســابات المشــتركين المســجلين لذلــك، والذي 
جــاء تنفيــذا للتوجيهــات الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك 
بمراجعة آليات تطبيق القيمة الُمضافة في الفترة التجريبية 
النطالقهــا وضرورة مراعاة احتياجــات المواطنين للخدمات 
األساســية واســتمرارا لمراعــاة المواطنيــن وفــق التوجيهات 
والمــاء  الكهربــاء  خدمــات  بتكلفــة  يتعلــق  فيمــا  الملكيــة 
لالســتهالك المنزلــي للمواطنيــن فــي العــام 2000 عندمــا تــم 
خفــض كلفــة اســتهالك الشــريحة األولــى من 6 فلــوس إلى 3 
فلــوس، ومــا تــم كذلك فــي العــام 2015 مــن اســتمرار الدعم 
الحكومي للكهرباء والماء لحسابات المواطنين في مسكنهم 

األول.
يذكــر أن عمليــة إتمــام التســجيل يتطلــب الرقــم الشــخصي، 
ورقم حســاب اشتراك خدمة الكهرباء والماء بالمسكن األول 
وتاريــخ انتهــاء البطاقــة الشــخصية الذكيــة، ورقــم المجمــع 
الســكني، ورقــم الهاتف النقــال، مع مراعاة أن تكــون البطاقة 

الشخصية الذكية سارية المفعول.

المنامة - بنا

المنامة - النيابة العامة

استقبل النائب العام علي البوعينين بمكتبه أمس مدير جهاز الشرطة الخليجية 
العقيــد مبــارك الخييلــي والوفــد المرافق له، بحضور المستشــار أحمد الدوســري 
المحامي العام األول، ورئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ورئيس المكتب 
الفني للنائب العام. وأعرب النائب العام في اللقاء عن الدور المهم الذي يضطلع 
بــه جهاز الشــرطة الخليجية في تنفيذ متطلبــات التعاون القضائي الدولي، فيما 
جرى التشــاور لتطوير وســائل االتصال وتبادل المعلومات في هذا الشــأن إنفاذًا 

للقرارات واألحكام القضائية.

إشادة بجهاز الشرطة الخليجية

القضيبية - مجلس الشورى السنابس - تمكين

أكد عضو مجلس الشــورى علي العرادي أن منح عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة وســام 
األكاديمية الروسية الكبرى للعلوم يعبر عن الدور والرعاية التي يوليها جاللته إزاء المجاالت كافة التي تعنى بتطوير 
الطاقــات البشــرية، وتســهم فــي تنميــة األبحاث الفكرية والعلميــة، وبما يصب في تفعيل دور الطاقــات اإلبداعية في 

بناء المجتمعات وتنميتها.

وذكــر العــرادي أن منــح جاللــة الملك 
للبحريــن  تكريمــا  يعــد  الوســام  هــذا 
يمثــل  جاللتــه  لكــون  أبنائهــا؛  ولــكل 
القائــد واألب والقــدوة لهــذا الشــعب، 
وأن انعــكاس جهود جاللته إنما يبرز 
مع ما تلمســه المنظمات والمؤسسات 
فــي  المتخصصــة  والجامعــات 
المجــاالت المختلفــة لتلــك المســاعي 
الخيــرة، والجهــود الملكيــة الواســعة 
والتــي بات صداها يصل لدول العالم 

كافة.
يأتــي ضمــن  الوســام  هــذا  أن  وبيــن 
ظــل  فــي  تحققــت  كثيــرة  منجــزات 
المشــروع اإلصالحــي لجاللــة الملك، 

والــذي تعــدى أثرها حــدود البحرين، 
ومحفــزة  مثمــرة  دروًســا  لتشــكل 
لمزيــد مــن العطاء اإلنســاني، الســيما 
الســالم  مظاهــر  إفشــاء  مجــال  فــي 
والتقــارب بيــن الشــعوب اإلنســانية، 
الفًتــا إلــى أن جاللته ســبق أن حصل 
جهــات  مــن  عديــدة  أوســمة  علــى 
التــي  كالجائــزة  مختلفــة  عالميــة 
لجاللــة  “اليونيــدو”  منظمــة  منحتهــا 
الملــك فــي احتفالهــا بمــرور 50 عامــا 
تكريمــا  يعــد  والــذي  إنشــائها،  علــى 
عالميــا بــارزا وكبيــر لجاللتــه، إضافة 
إلــى الكثيــر مــن اإلشــادات مــن قبــل 

دول ومنظمات.

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل )تمكين( الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، 
والرئيــس التنفيــذي لصنــدوق تمكيــن إبراهيــم جناحــي بحضور كل مــن النائــب األول لرئيس مجلــس إدارة الغرفة خالد نجيبــي، واألمين 

المالي عارف هجرس، والرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين شاكر الشكر.

وجــرى خــالل اللقــاء، مناقشــة العديــد مــن 
المواضيــع ذات االهتمــام المشــترك، إضافــة 
إلى بحث أوجه وسبل التعاون بين الطرفين 
الوطنــي،  فــي صالــح االقتصــاد  بمــا يصــب 

والسيما في ضوء المتغيرات االقتصادية.
“تمكيــن”  توجهــات  علــى  نــاس  وأثنــى 
القطاعــات  علــى  تركيزهــا  فــي  المســتقبلية 
الواعــدة فــي التــي تملــك فــرص نمــو أكبــر، 
العمــل علــى زيــادة مســاهمتها فــي االقتصاد 
الوطنــي، مؤكــدا النتائــج اإليجابيــة للجهــود 
التــي قدمتهــا “تمكيــن” لالرتقــاء بمؤسســات 
القطــاع الخــاص، والتي ســاهمت في تقديم 
الدعــم ألكثر من 51 ألف مؤسســة على مدار 

العقد الماضي.
كمــا أّكــد الطرفــان أهميــة اســتمرار التعــاون 

بينهمــا للخــروج بمبــادرات وحلول تتماشــى 
دعــم  فــي  وتســاهم  المتغيــرات  هــذه  مــع 
مختلــف  فــي  الخــاص  القطــاع  مؤسســات 
أو  ناشــئة  كانــت  ســواء  التنمويــة  مراحلهــا 

ناميــة، أو متقدمة وفي طور التوســع، وذلك 
تحقيقــا لألهــداف المشــتركة في دعــم النمو 
االقتصادي، وتكريًسا لمكانة القطاع الخاص 

علي العراديكمحرك أساس لالقتصاد الوطني.

العرادي: منح جاللته وســام “األكاديمية الكبــرى” تكريم للبحرين مناقشة دعم االقتصاد ومبادرات لدعم مؤسسات “الخاص”

العاهل القائد واألب والقدوة للشعب استمرار التعاون بين “الغرفة” و“تمكين”

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس مستقبال رئيس مجلس إدارة صندوق العمل )تمكين(

زينل: مصلحة الوطن وتطلعات الشعب مسؤولية الجميع
ــحــكــومــة ــة بـــرنـــامـــج عــمــل ال ــ ــدراس ــ ــة عــمــل ل ــريـــق نــيــابــي واحـــــد وخـــطـ زايــــــد: فـ

النــواب فوزيــة زينــل أن  أكــدت رئيــس مجلــس 
مصلحة الوطن والسعي لتحقيق تطلعات الشعب 
مســؤولية تاريخيــة أمــام الجميــع خــالل دراســة 
برنامــج عمــل الحكومــة، وأن النــواب حريصــون 
كل الحــرص علــى تنفيــذ توجيهــات عاهــل البــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الممارســات  عبــر  والمواطنيــن،  الوطــن  لخدمــة 
المشــروع  ظــل  فــي  والقانونيــة،  الدســتورية 
اإلصالحي والمسيرة الديمقراطية.ووجهت زينل 
أعضــاء اللجنــة البرلمانيــة لدراســة برنامــج عمــل 
الحكومــة، للعمــل على مناقشــة البرنامــج وفق ما 
تقتضيــه المصلحــة الوطنيــة العليــا، واضعين في 
عيــن االعتبار األمن واالســتقرار والتــوازن المالي 
بالثقــة  ومشــيدة  المقبلــة،  المرحلــة  ومقتضيــات 
التــي منحهــا أعضاء المجلس في اللجنة لدراســة 
رفعــة  تؤكــد  متميــزة،  منهجيــة  وفــق  البرنامــج 
وتقدم العمل البرلماني والمضي قدما في تحقيق 

اإلرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة.
جــاء ذلــك فــي االجتمــاع األول للجنــة البرلمانيــة 
لدراســة برنامــج عمــل الحكومة، الــذي عقد أمس 
بحضــور رئيــس وأعضــاء اللجنــة، وفــرق العمــل 

الداعمة من األمانة العامة بالمجلس.
وأكــد رئيس اللجنــة علي زايد أن اللجنة ســتعمل 
ضمــن فريــق نيابــي واحــد وخطــة عمــل لدراســة 
البرنامج دعما لإلرادة الشعبية، مشيرا إلى حرص 
مجلــس النــواب في التعاون اإليجابي والتنســيق 
المشــترك بمــا يحقــق المصلحــة العامــة، والعمــل 
لخدمــة الوطــن والمواطنين، وتفعيــاًل للتعديالت 
النيابــي  المجلــس  منحــت  التــي  الدســتورية 
الصالحيــات الواســعة، وتنفيــًذا للمــادة )46( مــن 

الدستور في دراسة برنامج الحكومة.
وأكــد أن اجتماعــات اللجنــة ســتكون مكثفــة جل 
جهودهــا وطاقتهــا وســتعمل كخليــة نحــل دون 
توقــف إلنجــاز المهمــة المطلوبــة منهــا ومراجعــة 

للســنوات  الحكومــي  البرنامــج  يتضمنــه  مــا  كل 
األربع المقبلة وفق اآلليات الدســتورية الممنوحة 
التحديــات  مراعــاة  مــع  المتاحــة،  والصالحيــات 
التــي تمــر بها البحريــن تحقيًقا لطموحــات وآمال 

الشعب.
بفتــرة  ستشــرع  البرلمانيــة  اللجنــة  أن  وأضــاف 
عملهــا وفــي المــدة القانونيــة المقــررة فــي إعــداد 
مــا  التخــاذ  للمجلــس؛  لرفعــه  النهائــي  تقريرهــا 

يــراه مــن قرار مناســب وفق منهجيــة تصب نحو 
تحقيــق أكبر قدر من التوافقات والتفاهمات وبما 

يخدم مصلحة الوطن والمواطن. 
وتــم فــي االجتمــاع األول اســتعراض آليــة عمــل 
اللجنة وأهم المحاور الرئيســة التي ســيرتكز بناًء 
عليها عمل النواب، وكيفية تناول العمل المشترك 
ســواء بين أعضــاء المجلس التشــريعي وبعضهم 

البعض من جهة، أو بين اللجنة والحكومة.

القضيبية - مجلس النواب

االجتماع األول للجنة برنامج عمل الحكومة

إبراهيم النهام

مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية



علــى إثــر تــداول ونشــر مقطــع مصــور مــن 
خــال وســائل التواصــل االجتماعــي لمخبــز 
النواحــي  بمنطقــة عســكر الصناعيــة يفتقــر 
الصحيــة وغير مرّخص، قامت إدارة الصحة 
العامــة بــوزارة الصحــة بإرســال فريــق مــن 
قســم مراقبة األغذية لزيارة المخبز المذكور 
بالتنســيق مــع شــرطة المحافظــة الجنوبيــة 
والنيابــة واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة بغلــق 

المخبز وإحالته للنيابة.
غيــر  المحــل  أن  تبّيــن  الزيــارة،  تلــك  وفــي 
مرخــص مــن الجهــات الرســمية، إضافــة إلى 
ذلــك يســتخدم ســكن للعامليــن، ويتــم فيــه 

مزاولة عمل إنتاج المخبوزات وتسويقها.
وتقدمت الوزارة بشــكرها وامتنانها لصاحب 
وبثــه؛  المخبــز  بتصويــر  قــام  الــذي  المقطــع 
والــذي كان حريصا على صحة المســتهلكين 
الشــراكة  مبــدأ  بذلــك  مجســدا  وســامتهم، 

المجتمعية والرسمية. 
الكريــم  بالجمهــور  الصحــة  وزارة  وأهابــت 
ضــرورة اإلبــاغ عــن أي مخالفــات صحيــة 

يتــم رصدهــا بالمنشــآت الغذائيــة، وإيصالهــا 
بحــل  الكفيلــة  اإلجــراءات  للمعنيــن التخــاذ 

مثل هذه المخالفات.
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رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية األولى اســتئنافات 16 مدانا مــن أصل 25 متهما 
بإنشــاء وإدارة واالنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة، تــدرب أفرادهــا فــي إيــران والعــراق علــى 
اســتعمال وصناعة األســلحة والمتفجرات في العراق وإيران، وشــرع اثنين منهم في قتل 7 
أفــراد شــرطة كانوا فــي طريق عودتهم من إدارة اإلصالح والتأهيل “ســجن جو” بعد انتهاء 
نوبــة عملهــم عبــر تفجيــر عبــوة محليــة الصنع فــي الحافلة التي كانــت تقلهم، كما اســتثمروا 
أمــواال كانــت بحوزتهــم فــي شــركة يملكهــا والــد أحــد المدانيــن، وخصصــوا نســبة 5 % مــن 
أرباحها لإلنفاق على الجماعة، وأيدت المحكمة العقوبات الصادرة على كل من المستأنفين 

الـ16.

وكانــت محكمــة أول درجــة دانــت 24 متهمــا 
منهــم، وعاقبــت 10 مدانيــن بالســجن المؤبد، 
وبســجن 10 مدانين آخرين لمدة 10 سنوات، 
كمــا ســجنت 3 لمدة 5 ســنوات، فيما حبســت 
تهمــة  عــن  ســنوات   3 لمــدة  واحــد  مــدان 
االنضمــام للجماعة المذكورة وبرأته من تهمة 

حيازة األسلحة محلية الصنع.
وأمرت المحكمة بإسقاط الجنسية البحرينية 
جميــع  وبمصــادرة  جميعــا  المدانيــن  عــن 

المضبوطات، فيما برأت المتهم 22 من جميع 
ما نسب إليه من اتهامات.

الواقعــة  تفاصيــل  أن  المحكمــة  وأوضحــت 
تتحصــل فــي أن المتهميــن مــن 1 وحتــى 4 
أنشــأوا جماعة إرهابية تهدف إلى اســتهداف 
أفــراد الشــرطة وقتلهــم عن طريق اســتخدام 
ضــم  مــن  تمكنــوا  وقــد  المتفجــرة،  العبــوات 
المتهميــن جميعــا عــدا المتهــم 22 إلــى هــذه 
الجماعــة والمشــاركة فــي أنشــطتها والعمــل 

المتهميــن  قــام  كمــا  أهدافهــا  تحقيــق  علــى 
األربعة المذكورين في تسهيل سفر المتهمين 
مــن 7 وحتــى 21 لتلقي التدريبات العســكرية 
وإيــران  بالعــراق  البحريــن  مملكــة  خــارج 
واالســتفادة من هذه التدريبات في العمليات 

اإلرهابية داخل مملكة البحرين.
وأضافــت أن المتهميــن مــن 6 وحتــى 8 و16 
و17 حــازوا ونقلــوا عبــوات متفجــرة ومــواد 
تدخــل في صناعتها تمهيدا الســتخدامها في 
وقائع تفجير؛ بهدف استهداف أفراد الشرطة 
أســلحة  بنقــل   17 المتهــم  وقــام  وقتلهــم، 

وحيازتها لصالح هذه الجماعة.
وتابعــت، أن المتهــم 10 أمــد المتهــم 12 بمبلغ 
مالــي وعــرض عليــه فكــرة اســتثماره بأحــد 
دائــم  مدخــول  لتوفيــر  التجاريــة  المشــاريع 
مخــزن  لعمــل  المــكان  واســتغال  للجماعــة 
لألسلحة والمتفجرات فوافق المتهم 12 على 
ذلك واستلم من المتهم 10 مبلغ مالي يقدر بـ 
5750 دينــارا، وقــام بإدخال مبلغ 5000 دينار 
في حساب شركة مملوكة إلى والده، لتوسيع 

حجــم العمــل بها، وخصص نســبة من أرباحها 
الجماعــة  علــى  منهــا  لإلنفــاق   % 5 بـــ  تقــدر 

اإلرهابية.
“أبنــاء  6 و7  المتهميــن  فــي حيــن اســتهدف 
وقتلهــم  الشــرطة  ألفــراد  حافلــة  عمومــة” 
“ســجن  مــن  قدومهــا  حــال  الــدرة  بطريــق 
جــو”، حيــث قامــا برصدهــا وقاما بــزرع عبوة 
متفجــرة، وحــال وصول حافلة الشــرطة قاما 
بتفجيرهــا عــن بعــد ونتــج عــن ذلــك إصابة 7 
من أفراد الشرطة، إال أن الجريمة خاب أثرها 

لتدارك المجني عليهم بالعاج الازم.
وبالتحقيق مع المتهمين اعترف المتهم 6 أنه 
انضــم للجماعــة اإلرهابيــة التــي يقودهــا عمه 
المتهــم 1، وأنــه تواصــل مــع شــقيقه المتهم 5 
وعــرض عليه تلقي التدريبات العســكرية في 
العــراق، وأن عمــه ســيقوم بالتنســيق لذلــك، 

فوافق.
كما قرر أن شــقيقه كلفه بعرض فكرة التدرب 
وافــق  والــذي   7- -المتهــم  عمهمــا  ابــن  علــى 
أيضــا، وأضــاف بــأن شــقيقه أرســل لــه مبلغــا 

وقــدره 800 دينــار لتغطيــة تكاليف ســفرهما، 
وقد تلقى التدريبات العســكرية رفقة بالسابع 
مــن قبــل كتائــب حــزب هللا العراقــي، وكان 

تدريبهما على األسلحة والمتفجرات.
وأضاف المتهم 6 أنه كان يقوم باستام مبالغ 
مالية وتوزيعها، وأفاد بأنه قام بزرع عدد من 
العبــوات المتفجرة في مناطق متفرقة برفقة 
ابــن عمــه، وأنــه تواصــل مــع عمــه -المتهم -1 
والــذي طلــب منــه اســتهداف حافلة للشــرطة 
بطريق الدرة وأرسل له مسار الحافلة وموعد 
تحركاتها من ســجن جو وقام برصدها برفقة 
لتنفيــذ  األيــام  أحــد  تحديــد  وتــم   7 المتهــم 
العمليــة وتوجــه برفقــة ابــن عمــه إلــى شــارع 
المتفجــرة  العبــوة  بــزرع  الملــك حمــد وقامــا 
وحــال وصــول حافلة الشــرطة قــام المتهم 7 

بتفجير العبوة.
فيما اعترف المتهم 7 بالمشاركة في عمليات 
الشــرطة وتلقــي تدريبــات  أفــراد  اســتهداف 
عسكرية في العراق، كما اعترف المتهم 8 بانه 
انضــم إلــى الجماعة خــال العــام 2012، وأنه 

تلقــي التدريبــات العســكرية في إيــران برفقة 
المتهــم 17، وأنــه هــو مــن ضم المتهــم 24 في 
التنظيم، والذي دربه على كيفية اســتخاص 
المواد التي تستخدم في المتفجرات، كما أنه 
هــو مــن جنــد المتهميــن 10 و13، وأنه هو من 
اتفق مع المتهم 12 إلنشــاء مشــروع كواجهة 
لمخــزن لألســلحة والمتفجرات وتم التنســيق 

في ذلك مع عمه المتهم 1.
مــن جهتــه، اعتــرف المتهــم 9 باالنضمــام إلى 
الجماعــة اإلرهابيــة العــام 2015، عــن طريــق 
المتهــم 1 المقيــم فــي إيــران، بينمــا اعتــرف 
مــن  الجماعــة  إلــى  بانضمامــه   10 المتهــم 
جانــب المتهــم 8، والــذي ســلمه ذاكــرة فاش 
ميموري تحتوي على دروس أمنية وهندســة 
التفجيــرات الســرية وأنــواع األســلحة وطرق 

استخدامها.
كمــا قــرر المتهمــون مــن 11 وحتــى 17 و20 
و23 بانضمامهــم للجماعــة وتلقــي التدريبات 
العســكرية، واالشــتراك في الجرائم المســندة 

إليهم.

تأييد سجن وإسقاط جنسية 16 مدانا بجماعة إرهابية
ــد ــ ــؤبـ ــ ــمـ ــ والـ ســـــــنـــــــوات   3 ــن  ــ ــيـ ــ بـ تــــــــراوحــــــــت  عــــقــــوبــــاتــــهــــم 

أفادت إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة التربية والتعليم أن قرار الوزارة بشأن إلغاء الواجبات المنزلية واالستعاضة عنها 
بالتطبيقات العملية داخل المدارس يخص فقط المدارس الحكومية، وال يشمل المدارس الخاصة.

وأوضحــت فــي ردهــا على ”البــاد” أن 
ذلــك يأتــي لتنــوع األنظمــة التعليميــة 
المطبقــة فــي هذه المــدارس من حيث 
ونوعيــة  المدرســي،  الــدوام  ســاعات 
المناهــج، والجداول المدرســية، وغير 

ذلك من الجوانب.
إلــى جانــب أن هنــاك جــزًءا كبيــًرا مــن 
طلبــة المــدارس الخاصة هــم من أبناء 
الدراســة  اختــاروا  الذيــن  الجاليــات 
المعتمــدة  الدراســية  البرامــج  ضمــن 
لمدارســهم، بما تتضمنــه من خصائص 
ومميــزات، واشــتراطات وفًقا لما جاء 
فــي المرســوم بقانــون رقــم 25 لســنة 
التعليميــة  المؤسســات  بشــأن   1998

والتدريبية الخاصة.

وأضافــت العاقــات العامــة أن الوزارة 
اتخــذت هــذا القرار في إطــار جهودها 
لتطوير مســتوى التعليم في المدارس 
العمــل  تركيــز  مــن خــال  الحكوميــة، 
والبحــث في داخل المدارس بإشــراف 
مباشــر مــن المعلميــن، وإتاحــة الوقت 
الذاتيــة  للدراســة  للطلبــة  الكافــي 
والبحــث والتعمــق فــي فتــرة مــا بعــد 
الــدوام المدرســي، فضــًا عن ممارســة 
هــذا  مواهبهــم،  وتطويــر  هواياتهــم 
إضافًة إلى مراعاة أولياء األمور الكرام 
الذيــن يتولون متابعة واجبات أبنائهم 
فــي المنــزل، ومــا قــد يكلفهــم ذلك من 
أعبــاء، علًمــا أن وقــت التعليم الذي تم 
تطويره ضمن مشــروع تحسين الزمن 

المدرســي فــي المرحلتيــن اإلعداديــة 
التطبيقــات  لتنفيــذ  كاٍف  والثانويــة، 

العملية في المدارس.
وجــاء ذلك بعدما اعتمــد وزير التربية 
والتعليم ماجــد النعيمي توصية لجان 
التطويــر بجعــل الواجبــات المدرســية 
جزًءا ال يتجزأ من الحصص الدراسية 
واالســتعاضة  المدرســية،  واألنشــطة 
بالتطبيقــات  المنزليــة  الواجبــات  عــن 
فــي  ُتنفــذ  التــي  اليوميــة  العمليــة 
نهايــة كل حصــة دراســية، بمــا يســمح 
بتعزيــز المعــارف والمهــارات، وتثبيت 
المعلومات، واإلجابة عن أسئلة الطلبة 

واستفساراتهم.

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى موظفا في جامعة البحرين )41 عاما(، تمكن من اختالس 13 جهاز حاسب آلي )كمبيوتر 
مكتبي( و “البتوب” وطابعتين وبروجكتر من مختبر كلية العلوم؛ كونه مسؤوال عن صيانة تلك األجهزة البالغ قيمتها 3595 دينارا، 

وذلك بحبسه لمدة 6 أشهر.

القضيــة  تفاصيــل  أن  المحكمــة  وذكــرت 
تتحصــل في أن رئيســة قســم الرياضيات 
بكليــة العلــوم، أبلغــت إدارة الجامعــة عــن 
اكتشــافه وجــود نقــص فــي عــدد أجهــزة 
الكمبيوتر داخل المختبر الخاص بالكلية.

عــن  المســؤول  كونــه  المتهــم؛  وبســؤال 
صيانــة تلك األجهزة، ظل يغير أقواله في 
كل مــرة يتم ســؤاله فيها، فمــرة يقول إنه 
تــم اســتعارتهم مــن قبل قســم التســجيل، 
ومــرة أخرى إنها تحــت الصيانة أو يدعي 

أنها في المخزن.
فصــدر أمــر بجرد عهــدة الموظــف المتهم، 

فلوحظ وجود نقص في عدد 9 أجهزة.
انــه  اعتــرف  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 
فــي  أجهــزة،   6 عــدد  علــى  اســتولى 
الخــاص  اإلداري  بالتحقيــق  ثبــت  حيــن 

بالجامعــة اختفــاء عــدد 15 جهاز حاســب 
آلــي )كمبيوتــر مكتبــي( وجهــاز )البتــوب(، 
تغليــف  وجهــاز  )بروجكتــر(  وجهــازي 

وطابعتين.
وانتهــت التحقيقات إلى أن المتهم بالفعل 
اختلس 13 جهازا من تلك األجهزة، والتي 

يبلغ إجمالي قيمتها 3595 دينارا.
العــام  فــي  المتهــم  أن  للمحكمــة  وثبــت 
“فنــي  2014، وحــال كونــه موظفــا عامــا 
المملوكــة  المنقــوالت  اختلــس  مختبــر” 
لجامعة البحرين التي وجدت في حيازته 

بسبب وظيفته.

التعليمية األنــظــمــة  لتنوع  السبب  تــرجــع  “الــتــربــيــة”  ــمــخــتــفــيــة” “ال ــزة  ــ ــه ــ األج ــة  ــم ــي ق ــارا  ــ ــن ــ دي  3595

منع الواجبات ال يسري على المدارس الخاصة موظف بـ “الجامعة” يستولى على 13 حاسوبا

أشاد رئيس  «
مجلس بلدي 
الجنوبية بدر 

التميمي بتجاوب 
وزارة الصحة مع 

مقطع الفيديو 
المصور لمخبز 
بمنطقة عسكر 

الصناعية يفتقر 
للنواحي الصحية 

وغير مرّخص ويستخدم سكن للعاملين.
وطالب التميمي قسم مراقبة األغذية بوزارة 

الصحة والجهات المعنية بإجراء حمات تفتيشية 
للمخابز ومعامل األطعمة والمطاعم؛ للحد من 

الممارسات غير الصحية والمخالفة الشتراطات 
سامة األغذية، خصوصا في فترة اإلجازات 

والتي قد تتسبب في حاالت تسمم أو أمراض.

التميمي يشيد بتجاوب “الصحة”

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  أرجــأت 
تأســيس  قضيــة  فــي  النظــر  الرابعــة 
جماعــة  إلــى  شــخصا   169 وانضمــام 
البحرينــي”  هللا  “حــزب  بـــ  يســمى  مــا 
والمتهميــن كذلك بإحــداث التفجيرات 
بقتــل  والشــروع  القتــل  وعمليــات 
األســلحة  باســتعمال  الشــرطة  أفــراد 
الناريــة، حتى جلســة 16 يناير الجاري؛ 
لاستماع إلى شهود النفي عن عدد من 
المتهمين بالقضية، كما أمرت باستمرار 
حبس المتهمين لحين الجلسة المقبلة.

مواصلة سماع شهود 
النفي بقضية “حزب اهلل”

 عباس إبراهيم

غلــق مخبـز غيـر مرخص وإحالتــه للنيابــة
المنامة - وزارة الصحة

النظــر  األولــى  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  أجلــت 
بقضيــة قتل ارتكبها متهم عربي الجنســية “4) عاما 
- يحمــل شــهادة هندســة طبيــة وعاطل عــن العمل( 
بحق عامل آسيوي الجنسية ليس بينهما أية عاقة، 
حتى جلســة 22 يناير الجاري؛ وذلك للقرار الســابق 
الخاص بإحالة المتهم للطبي النفسي وإعداد تقرير 
لبيــان مســؤوليته عــن تصرفاته من عدمــه، وأمرت 

باستمرار حبس المتهم لحين الجلسة المقبلة.
وارتكب المتهم جريمته فقط ألنه شــاهد اآلســيوي 
وهــو بحالــة ســكر، فقرر قتلــه وإخفاء آثــار جريمته 
بمــواد كيماويــة، وكتب عبارة “هللا أكبر، يا حســين، 
أحبــك، ال )لدولــة المجنــي عليه(” على جدار مســكن 
المجنــي عليــه؛ ليوحــي للمحققيــن فــي القضية بأن 
دوافــع ارتكاب الجريمة دينية وطائفية وأن القاتل 
شــيعي المذهــب، على عكس الحقيقــة، إال أن أفراد 
الشرطة تمكنوا من القبض عليه واعترف بما نسب 

إليه من اتهام بالقتل العمد.

22 يناير إلعداد تقرير 
نفسي لعربي قتل آسيويا 

وأخفى آثار جريمته

غلق مخبز

بدر التميمي

قضــت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
برفض معارضة شاب مدان مع 8 آخرين 
بالشــروع فــي قتــل ضابط برتبــة مازم 
بمنطقة ســترة باســتخدام عبــوة محلية 
الصنع قاموا بتفجيرها عقب استدراجه 
وباقي رجال الشرطة بتجمهر، إال أنه تم 
مداركته بالعاج الازم في المستشــفى 
بعــد تعرضــه إلصابــات جــراء التفجيــر 
الــذي أحدثــوه؛ نظــرا لعــدم مثولــه أمــام 
المحكمــة خــال جلســة نظــر معارضته، 
بالســجن  معاقبتــه  بتأييــد  وحكمــت 

المؤبد.وكانــت المحكمــة قد عاقبت في 
وقــت ســابق المعــارض واثنيــن آخريــن 
بعقوبــة الســجن المؤبد، فيما ســجنت 6 
مدانين آخرين لمدة 10 سنوات، وأمرت 

بمصادرة المضبوطات. 
وتشــير التفاصيل حســب ما جاء بحكم 
المحكمــة إلــى أن المتهمين تجمهروا مع 
آخريــن مجهوليــن يقــدر عددهــم بنحــو 
80 شــخصا آخرين واعتــدوا على رجال 
الشــرطة بالزجاجات الحارقة واألسياخ 
الحديدية والحجارة، بالقرب من مكتب 

بريد سترة بمنطقة واديان.
وأثنــاء التعامل مع المتجمهرين بالطرق 
القانونيــة وقــع انفجــار، أصيــب ضابــط 
االنفجــار  ذلــك  جــراء  “مــازم”  شــرطة 
وتــم مداركتــه بالعــاج الــازم بعــد نقله 

للمستشفى.
ودلــت التحريــات علــى هويــة المتهمين 
الخامــس، واعتــرف  األول وحتــى  مــن 
المتهــم الثالــث أنــه اشــترك فــي الواقعة 
رفقــة بالمتهميــن األول والثانــي والرابع 
والخامس، مشــيرا إلــى أن المتهم األول 

أخبــره أنــه ينــوي زرع قنبلة الســتهداف 
رجال الشرطة.

وأضــاف المتهــم الثالث أن المتهم األول 
طلب منه االشــتراك في المســيرة ليزيد 
عــدد المتجمهريــن، في حين قرر المتهم 
الثالــث  والمتهميــن  باشــتراكه  الرابــع 
والســادس والتاسع في الواقعة، مضيفا 
أنــه أثنــاء تعامــل الشــرطة معهــم ســمع 

صوت دوي انفجار.
أن  لديهــا  ثبــت  إنــه  المحكمــة  وقالــت 
 2014 مــارس   22 بتاريــخ  المتهميــن 

شــرعوا وآخــرون مجهولــون فــي قتــل 
المازم مع سبق اإلصرار بأن بيتوا النية 
وعقــدوا العــزم علــى اســتخدام العنــف 
بشــتى وســائله مــع أعضاء قــوات األمن 
العــام، وقتــل أي منهــم، فنجــم عــن ذلك 
إصابــة المجنــي عليــه بإصابــات وخــاب 
أثر الجريمة لسبب ال دخل إلرادتهم فيه 
وهو إســعافه ونقلــه للعاج، وحال كونه 
تأديتــه  وبســبب  وأثنــاء  عامــا  موظفــا 
بقصــد  تفجيــرا  أحدثــوا  كمــا  وظيفتــه، 

ترويع اآلمنين تنفيذا لغرض إرهابي.

رفض معارضة مدان بالشروع في قتل مالزم وتأييد المؤبد بحقه

مروة خميس



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة كومنت التجارية البحرين ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-68143
بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة كومن���ت التجارية البحرين ذ.م.م المس���جلة 
بموجب القيد رقم 68143-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/ جاسم 

حبيب احمد اعقابي مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص الم���ادة 325 من 
قان���ون الش���ركات التجاري���ة البحرين���ي الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الش���ركات يدعو المصفي جميع دائني 
الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

)+973(39671117
jassimhabib76@gmail.com

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بيلدينج فيو للعقارات ش.ش.و لمالكها منصور قاسم سعيد عبدهللا

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ منصور قاس���م س���عيد عبدهللا العودي باعتباره المصفي القانوني لش���ركة بيلدينج 
في���و للعق���ارات ش.ش.و لمالكه���ا منصور قاس���م س���عيد عبدهللا، المس���جلة كش���ركة 
الش���خص الواح���د بموج���ب القي���د رق���م 83597، طالبا إش���هار انتهاء أعم���ال تصفية 
الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 100075 التاريخ :2018/9/12
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )--- ( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 

إلى شركةتضامن
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم إليه���ا مالك ش���ركة دبل���ن للمق���اوالت ش.ش.و لمالكته���ا عفيفة 
حس���ن ابراهيم س���لمان المس���جلة بموجب القيد رق���م 100075 طالبا 
تحوي���ل الش���كل القانون���ي للش���ركة المذكورة إل���ى تضامن براس���مال 

وقدره 100 دينار بحريني، بين كل من: 
1. عفيفة حسن ابراهيم سلمان

2. نجيب عبدهللا علي ابراهيم سلمان

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

)CR2018 -2522( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 83889-3

اسم التاجر: محمد سعيد حمود قاسم
االسم التجاري الحالي: مطعم روابي حضرموت

االسم التجاري المطلوب: مطعم ازال اليمن
النشطة التجارية المطلوبة: أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات

7/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل

)CR2018 -185441( 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: آمنة شهزادي غالم حسين الل دين عمر دين

االسم التجاري الحالي: ديب ماكس للتنظيفات ومكافحة الحشرات
االسم التجاري المطلوب: آمنة شهزادي لتخليص المعامالت

األنشطة التجارية المطلوبة: أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال
قيد رقم: 102780-6

القيد: 19612 التاريخ :2019/1/8
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )677( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة

القيد: 122554 التاريخ :2019/1/7
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )408( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة العزب للتخزين ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها الس���ادة 
اصحاب شركة مركز الري التجاري ش.ش.و المسجلة بموجب القيد رقم 19612، طالبين 

تغيير االسم التجاري
من: مصنع الري لأللمنيوم

LARI ALUMINUM FACTORY
الى: ورشة الري لأللمنيوم ش.ش.و لمالكها مرتضى إبراهيم علي أكبر الري

LARI ALUMINUM WORKSHOP S.P.C OWNED BY MURTAHA EBRAHIM ALI AKBAR LARI
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خ���الل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها الس���ادة 

اصح���اب ش���ركة الع���زب للتخزي���ن ذ.م.م المس���جلة بموجب القي���د رق���م 122554، طالبين 

اضافة اسم مجموعة للشركة

شركة العزب لتشغيل وإدراة المكاتب ذ.م.م

Elazzab for operating and managing offices Company W.L.L

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خ���الل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 118672-1  -  تاريخ: 6/1/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )161( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة راجح لألستشارات ذ.م.م

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

الس���ادة اصحاب ش���ركة راجح لألستش���ارات ذ.م.م ، المس���جلة بموجب القيد رقم 

118672-1، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة راجح لألستش���ارات ذ.م.م 

إلى لشركة راجح لألكسسورات الهواتف ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

6/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

) CR2019 -1944( اعالن رقم
تنازل  -  عن المحل التجاري

6/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

) CR2019 -1958( اعالن رقم
تنازل أو بيع -  عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه: عزيزة مس���يح به���روز توران���ي بطلب تحوي���ل المحل 
التجاري التالي الى السيدعيسى علي أمرهللا حسن 

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

تقدم إلينا المعلن أدناه: اسامة ميرزا علي النظيف بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي: الى السيد/ السيدة ليلى احمد سلمان داود 

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
88407-1

رقم القيد
90641-2
90641-3

االسم التجاري
العائلة العربية للخدمات االعالمية

االسم التجاري
عالم بو أحمد لقطع غيار السيارات
عالم بو أحمد لتنظيف السيارات

 ΩCG ƒj ácô°ûd 2019/1/1 ïjQÉàH AÉcô°ûdG QGôb ≈∏Y AÉæH

 â–  á∏é°ùŸG  Ω.Ω.P  ≠æjódƒg  Rô°ûàæ«a  â°ùjEG  ∫ó«e  ƒ«∏HO

 ácô°T  Ú«©Jh  kÉjQÉ«àNG  ácô°ûdG  á«Ø°üàH  ,73535  ºbQ

.ácô°û∏d kÉ«Ø°üe hôîa »L ΩCG »H »c/

 ¢üæd  kÉ≤ah  â¡àfG  ób  øjôjóŸG  á£∏°S  ¿CG  »Ø°üŸG  ø∏©j  Gò¡H

 QOÉ°üdG »æjôëÑdG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb øe 325 IOÉŸG

 IOÉŸG ¢üæH kÓªYh ,2001 ΩÉ©d (21) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸÉH

 »æFGO  ™«ªL  »Ø°üŸG  ƒYój  äÉcô°ûdG  ¿ƒfÉb  øe  335
 äGóæà°ùŸÉH  áeƒYóe  ,¬«dEG  º¡JÉÑdÉ£e  Ëó≤J  ¤Gácô°ûdG

 ∂dPh ,¿ÓYE’G Gòg ô°ûf  ïjQÉJ øe Ωƒj 15  ∫ÓN ,áeRÓdG

:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y
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534 وســيطا مرخصا بالســوق مــن قبل “مؤسســة التنظيم”

عقوبات على محصلي “المضافة” بـ “العقارات”

أكــد الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة التنظيــم العقــاري الشــيخ محمــد بن خليفة آل خليفة أن المؤسســة ســتتخذ إجراءات قانونيــة ضد أي مطور أو شــركة تعمل على 
تحصيل ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري، خصوصا أنها تعمل على المراقبة والعمل عن كثب على مالحظة أي مطور أو شركة تحصل القيمة المضافة.

وأشــار إلــى أن القطــاع العقــاري غيــر خاضع 
للقيمــة المضافــة، وهذا ســيؤدي إلــى ازدهار 

القطاع.
وتوقــع الشــيخ محمد بن خليفــة، أمس على 
يشــهد  أن   )8in1( معــرض  افتتــاح  هامــش 
القطــاع العقاري ازدهــارا بالعام 2019، معربا 
عــن تفاؤلــه فــي الســنوات المقبلــة أن تكــون 
األرقــام أفضــل، وتشــهد المزيد مــن التداول 
العقــاري، خصوصا أن االســتثمار في القطاع 

ينمو عاما بعد عام بوتيرة متسارعة.
ولفــت إلــى أن 540 وســيطا عقاريــا تقدمــوا 
أي  هنالــك  يوجــد  وال  أوضاعهــم،  لتوثيــق 
وســطاء مخالفين، وحالًيا لدينا 534 وسيطا 
عقاريــا مرخصا  من جانب مؤسســة التنظيم 
للوســطاء  يعــد عــددا كبيــرا  العقــاري، وهــو 

العقاريين في سوق البحرين.
دعــت   العقــاري  التنظيــم  مؤسســة  وكانــت 
أوضاعهــم  تعديــل  إلــى  العقــارات  مديــري 
والحصول على تراخيص من المؤسسة قبل 
5 يناير الجاري، وسيكون اعتباًرا من 6 يناير 
مــن غيــر القانونــي العمــل كمديريــن عقارات 
مؤسســة  جانــب  مــن  ترخيــص  غيــر  مــن 
العقوبــات  وســتطبق  العقــاري،  التنظيــم 

والغرامات القانونية على المخالفين.
وذكــر الشــيخ محمد بن خليفة “ســعينا ليبدأ 
مديــرو اتحــاد المــاك عملهــم ابتــداء مــن 6 
يقــدر  عــدد كبيــر منهــم،  تقــدم  ينايــر، وقــد 
بالعشــرات، )...( مديــرو اتحــاد المــاك بــدأوا 
تأســيس االتحاد في العقــارات؛ نظرا ألهمية 
فــي  للقاطنيــن  منظــم  مــاك  اتحــاد  وجــود 
المبنــى يضاهــي الموجــود خــارج البحريــن، 
مشــيرا إلــى شــروط وضوابط  اختيــار مدير 
اتحــاد  المــاك، إذ يجب أن يتوفر لديه العلم 
ليســتطيع أن يحافــظ  بالقوانيــن  والمعرفــة 

على أماك  الناس الساكنين في الشقق”.
بــن خليفــة أصحــاب  وحــث الشــيخ محمــد 
ترخيــص  علــى  للحصــول  للتقــدم  المــاك 
بتأســيس االتحــاد، لمــا لــه مــن عائــد عليهــم 
أن  القاطنيــن، خصوًصــا  المواطنيــن  وعلــى 
المــاك يرغبون فــي المحافظة علــى العمارة 
والجودة التي تم الشــراء بناء عليها، مشــيرا 

إلــى عــدم وجود إجــراءات قانونية ســتتخذ 
ضد من ال يطبق.

وكان الشــيخ محمــد بن خليفــة افتتح نيابة 
والتســجيل  المســاحة  جهــاز  رئيــس  عــن 
مؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس  العقــاري، 
التنظيم العقاري الشــيخ ســلمان بن عبد هللا 
أمــس   )8in1( معــرض  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
لتنظيــم  تارجيــت  بتنظيــم شــركة فيرســت 
المعــارض والمؤتمــرات بمشــاركة العديد من 
الشــركات المحليــة واألجنبيــة فــي مختلــف 

التخصصات.
معــارض   6 ســقفه  تحــت  المعــرض  ويضــم 
للمنــزل  البحريــن  معــرض  منهــا  مختلفــة 
للتكنولوجيــا  البحريــن  ومعــرض  الحديــث 
ومعــرض البحرين للصحة ومعرض البحرين 
تايــم  إلــى معــرض فاشــن  للجمــال، إضافــة 

ومعرض العطور.
وأكــد الشــيخ محمــد بن خليفــة أهمية أقامة 
فــي  تســهم  والتــي  المعــارض،  هــذه  مثــل 
تنشــيط الحركــة التجاريــة والســياحية فــي 

البــاد، مــن خال التشــجيع على اســتقطاب 
القطاعــات  مختلــف  فــي  األمــوال  رؤوس 

االقتصادية. 
الفخــري وعضــو  الرئيــس  مــن جانبــه، ثمــن 
تارجيــت،  لشــركة فيرســت  اإلدارة  مجلــس 
دعــم  خليفــة  آل  خالــد  بــن  ســلمان  الشــيخ 
رئيــس جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري 
التنظيــم  مؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
العقــاري الشــيخ ســلمان بن عبــدهللا بن حمد 
التــي  والمؤسســات  للشــركات  خليفــة  آل 
الحركــة  تنشــيط  فــي  كبيــر  بشــكل  تســاهم 
االقتصادية والســياحية في البحرين، حيث 
تعــد المملكــة مــن البلــدان الرائدة فــي مجال 

صناعة المعارض والمؤتمرات. 
وأضاف الشــيخ ســلمان بن خالد أن المعرض 
شــهد هــذا العام إقباال واســع من المشــاركين 
كافــة  إلرضــاء  التخصصــات  مختلــف  مــن 
فــي  العمــل  فريــق  بــأن  موضًحــا  األذواق، 
شــركة فيرست تارجيت حرصوا على جانب 
الجــودة والتميــز لتلبية أهــداف واحتياجات 

الزوار.
وتســتمر فعاليات المعرض حتى  الســبت 12 
ينايــر من الســاعة 10 صباحا وحتى الســاعة 

10 مساء.

افتتاح المعرض أمس

جولة في المعرض

“إنفستكورب” يستحوذ 
على “يوبيسينس”

ذراعــه  أن  إنفســتكورب،  أعلــن 
“إنفســتكورب  االســتثمارية، 
والمتخصصــة  بارتنــرز”،  تكنولوجــي 
شــركات  علــى  االســتحواذ  فــي 
الحجــم،  متوســطة  التكنولوجيــا 
“ســمارت  مجموعــة  شــراء  أكملــت 
لشــركة  التابعــة  ســبيس” 
فــي  بمــا  البريطانيــة،  “يوبيســينس” 
ذلــك عامــة “يوبيســينس” التجاريــة، 
مليــون   35 إلــى  يصــل  مبلــغ  مقابــل 
مليــون   44.6( إســترليني  جنيــه 
االســتثمار  هــذا  ويشــكل  دوالر(. 
التــي  الخامســة  االســتحواذ  صفقــة 
التكنولوجيــا  “صنــدوق  يجريهــا 
“إنفســتكورب”.  لـــ  التابــع  الرابــع” 

المنامة - إنفستكورب

رو “غولدن غيت” ينشؤون حساب ضمان مطوِّ
ــري الـــشـــقـــق ــ ــت ــ ــش ــ ــة م ــ ــق ــ لـــــــدى “الـــخـــلـــيـــجـــي الـــــتـــــجـــــاري” لـــتـــعـــزيـــز ث

رو “غولدن غيت”، من ثقة المســتثمرين بمشــروعهم الجديد من خالل إنشــاء  ز مطوِّ عزَّ
حساب ضمان “Escrow Account” مع المصرف الخليجي التجاري، وذلك في خطوة 
أخــرى تؤكــد التــزام مطــوري المشــروع بمســؤوليتهم تجــاه جميــع المشــترين الحاليين 
والمســتقبلين لـــ 750 شــقة يتضمنهــا برجــي “غولدن غيــت” لمختلف أغراض الســكن أو 

التأجير أو إعادة البيع بعوائد مجزية.

رو  ومن خال إنشاء حساب الضمان، يؤكد مطوِّ
المشــروع وهم كل من شركة الكوهجي غولدن 
غيت في البحرين ومطّوري العقارات في الهند 
أجميرا ريلتي ومايفير هوســينغ، حرصهم على 
البقــاء دائمــا فــي طليعة الشــركات المســتجيبة 
واإلجرائيــة  القانونيــة  المتطلبــات  لجميــع 
الناظمــة لقطاع العقار فــي المملكة، خاصة وأن 
إنشــاء حســابات الضمان وفقا لقانــون التطوير 
العقاري يوفر تدابير وقائية للمشتري ويتوافق 
مــع الممارســات العالميــة المتقدمــة فــي مجــال 

التطوير العقاري.

رئيــس مجلــس إدارة شــركة الكوهجــي غولدن 
غيــت، إســحاق الكوهجــي، أعــرب عن ســعادته 
التجــاري  الخليجــي  المصــرف  مــع  بالتعــاون 
فــي إنشــاء حســاب ضمــان يعــّزز ثقــة الشــركاء 
والمستثمرين في مشروع “غولدن غيت” بشأن 
إنفــاق أموالهــم ودفعاتهــم علــى أعمــال إنشــاء 
المشــروع نفسه حصًرا، وذلك في إطار االلتزام 
الكامــل بقوانيــن البحريــن ومصــرف البحريــن 
المركــزي ومؤسســة التطويــر العقــاري وجميــع 
الجهات المنظمة، مؤكًدا حرص الشركة على أن 
تكــون عنصًرا فاعــاً في دعم الجهــود الوطنية 

العاملة على تنمية سوق العقارات في البحرين 
وتعزيز استقراره وجاذبيته.

التنفيــذي ألجميــرا،  الرئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
مانــوج إيشــوارالل أجميــرا، أن إنشــاء حســاب 
جــذب  جهــود  يدعــم  للمشــروع  بنكــي  ضمــان 

للمشــروع  النوعييــن  المســتثمرين  مــن  المزيــد 
مــن الهنــد وســائر أرجــاء المنطقة والعالــم جنًبا 
إلــى جنب مع المســتثمرين مــن البحرين ودول 
الخليــج العربي، الفًتا إلى أن حســابات الضمان 
للمشــاريع العقاريــة في البحريــن تواكب أفضل 

التطويــر  مجــال  فــي  العالميــة  الممارســات 
العقاري.

للمصــرف  التنفيــذي  الرئيــس  رحــب  بــدوره، 
الخليجــي التجاري، ســطام القصيبــي، بانضمام 
شــركة الكوهجــي غولــدن غيــت فــي البحريــن 

ومطــّوري العقــارات فــي الهنــد أجميــرا ريلتــي 
المصــرف  شــركاء  لقائمــة  هوســينغ،  ومايفيــر 
االســتراتيجيين مــن كبريــات شــركات التطوير 
العقــاري التي بادرت إلى إنشــاء حســاب ضمان 

لمشاريعها العقارية لدى المصرف.
 ويمتــد مشــروع “غولــدن غيــت” علــى مســاحة 
140 ألــف متــر مربــع في قلــب خليــج البحرين، 
ويضــم 750 شــقة ســكنية موزعــة علــى برجين 
مــن 53 طابًقــا و45 طابًقــا يطــان بشــكل كامل 

على خليج البحرين.

المنامة - الكوهجي غولدن غيت

االعالن عن إنشاء حساب ضمان لـ”غولدن غيت”
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“غولدن غيت” 
بمساحة 140 

ألف متر ويضم 
750 شقة

المنامة - الوطني للضرائب الخليجية

أكــد الجهــاز الوطنــي للضرائــب الخليجيــة أهميــة وضــوح الصــورة الكاملــة لــدى 
المســتهلكين عــن قائمــة الســلع الغذائية األساســية المعفــاة من القيمــة المضافة، 
معّوالً في ذلك على الشراكة اإليجابية مع ممثلي المؤسسات التجارية في تبيان 

ذلك للمستهلكين لتحقيق التطبيق السليم للقيمة المضافة. 

جاء ذلك، خال االجتماع الموسع الذي 
عقده الجهاز الوطني مع ممثلي متاجر 
فــي  العاملــة  الكبــرى  الغذائيــة  الســلع 
المملكة )الهايبر والسوبرماركت(، حيث 
تم استعراض سير آليات تطبيق القيمة 
المضافة خال األسبوع األول منذ بدء 
ســريان الضريبة وسبل تعزيز الجوانب 
اإليجابيــة خال هــذه المرحلــة والبناء 
عليهــا بمــا يعــزز مــن ثقــة المســتهلكين 
تــم  كمــا  حيالهــا.  وعيهــم  مــن  ويزيــد 
التنظيميــة  الجوانــب  مــن  عــدد  بحــث 

واإلجرائيــة ذات العاقــة، وتــم التأكيد 
معرفــة  أهميــة  المتاجــر  لممثلــي 
األساســية  الغذائيــة  للســلع  المســتهلك 
المعفاة، مشيدًا بالجهود التي تبذل من 
الجميع في ســبيل اإلســهام في تحقيق 

التطبيق السليم للضريبة. 
المؤسســات  لممثلــي  الجهــاز  وأكــد 
التجارية بعدم التردد في التواصل معه 
فــي كل ما يحتاجونــه من دعم توعوي 
أو فنــي لتنفيــذ اآلليــات الصحيحة في 
تحصيــل القيمــة المضافة، واســتعداده 

لتذليل أي صعوبات تواجههم. 
المســتهلكين  دعــوة  الجهــاز  وجــّدد 
وطــرح  للتواصــل  األعمــال  وقطــاع 
يتعلــق  مــا  كل  حــول  االستفســارات 

أي  عــن  اإلبــاغ  أو  المضافــة  بالقيمــة 
مخالفــة للتطبيق الســليم لهــا باالتصال 
علــى الرقــم 80008001 أو عبــر البريــد 

.vat@mof.gov.bh اإللكتروني

“الضرائب” يبحث “المضافة” مع ممثلي المتاجر 

“الــمــضــافــة” تطبيق  آلــيــات  يــســتــعــرض  الــخــلــيــجــيــة”  “الــضــرائــب 

توضيح الصورة للمستهلكين عن السلع “المعفاة”

أمل الحامد من السنابس )تصوير: خليل إبراهيم(

البحريــن مركــز تجــاري وجغرافــي مهــم فــي الخليــج العربــي منذ أقــدم العصــور، إذ 
كانــت تمــر من خالها القوافــل التجارية العالمية في طريقها مــن وإلى أرجاء العالم 
ولذلك اشــتهرت بالتجارة العابرة وتجارة الترانزيت، وأصبح لمواطنيها ميا فطريا 
لممارســة التجــارة. فالمملكــة لديهــا تاريــخ تجــاري طويــل يعكــس ثقافــة االنفتــاح 
االقتصــادي بفضــل الحنكــة والفطــرة االقتصاديــة الطويلــة لرئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــه بــن ســلمان آل خليفة، وبنظام تشــريعي وقطــاع مالي 
قوي يزيد من جاذبيتها للمســتثمرين. كما أنها تتمتع بحرية تحويل أو نقل األموال 
وإعادة األرباح أو رأس المال با قيود مع وجود عدد قليل نســبيا من الحواجز غير 

الجمركية.
ويوصــف اقتصــاد البحريــن بأنــه عصــري ذو تركيــب منتظــم لديــه شــبكة اتصــاالت 
وبنيــة تحتيــة متقدمــة بوجود العديد من الشــركات الدولية التــي تتخذ من المملكة 
مقــرا لهــا وتعمــل في شــتى دول المنطقــة. وتعّد المنامــة المركز المالي األســرع نموا 
فــي الشــرق األوســط، إذ يرتكــز على سياســة االقتصــاد الحر والمنفتــح، حيث تعتبر 
البحريــن االســتثمار األجنبــي عنصرا أساســيا فــي رؤية 2030 كخطــة طويلة المدى 
لتحســين القــدرة التنافســية لاقتصــاد الوطنــي، وخلق فــرص عمل للعمالــة الماهرة 
وتحسين مستوى معيشة الفرد، وهو ما يفسر التزام الحكومة الرشيدة بالبناء على 
المزايــا المتوفرة لتجعل من الشــرق األوســط مركزا أكثر جاذبيــة لألعمال التجارية. 
ولهــذا فــإن الهــدف هــو تقديم إســتراتيجية تقوم بشــكل فعــال بجذب المســتثمرين 
اإلســتراتيجيين وشــركاء األعمــال إلــى المملكــة مــع تنميــة وتطويــر قاعــدة مواهب 
عاليــة المهــارة فــي مجتمــع المملكــة المتنــوع والحيــوي مــن المحلييــن والوافديــن، 
إضافة إلى زيادة الســياحة البحرينية، والتي أولتها الحكومة الرشــيدة اهتماًما بالًغا 
نحــو تحــول قطــاع الســياحة إلى أحد الروافد األساســية التي تســهم فــي االقتصاد 

الوطني.

البحرين واحة 

يوسف المشعل*اقتصادية سياحية

* محلل في الشؤون االقتصادية والسياسية

المنامة - مصرف السالم

حصــل مصــرف الســام البحريــن علــى جائــزة 
المنشــآت المتميزة في مجال التدريب وتأهيل 
العمالة الوطنية في الحفل الســنوي الــ34 الذي 
العمــل والتنميــة  قبــل وزارة  مــن  تــم تنظيمــه 
االجتماعيــة تحــت الرعايــة الســامية لحضــرة 
صاحــب الجالــة الملــك، وبحضور وزيــر العمل 
والتنميــة االجتماعيــة لتكريم العمــال المجدين 
والمتفوقيــن والمنشــآت المتميــزة فــي القطــاع 
للمصــرف،  التنفيــذي  الرئيــس  وأثنــى  األهلــي. 
رفيــق النايــض، بالجهــود التــي تقوم بهــا وزارة 

العمــل والتنميــة االجتماعيــة لتشــجيع وتكريم 
الجهــات المتميــزة، ورفــع مســتويات اإلنتاجية 
في مختلف المنشــآت والقطاعات التي تساهم 
القطــاع  ونمــو  الوطنــي  االقتصــاد  تنميــة  فــي 
األهلي.  وتعد جائزة التميز في مجال التدريب 
إنجــاًزا   2018 لعــام  الوطنيــة  العمالــة  وتأهيــل 
ــا للمصــرف لمــا لهــا مــن تأكيــد علــى مهمــة  مهمًّ
المصرف في تنمية أعماله من خال االستثمار 
ا  األمثــل في مــوارده البشــرية وتطويرهم مهنيًّ

بهدف تحقيق استدامة الربحية وزيادتها.

“السالم” يحصد جائزة “التدريب”
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أعلنت هيئة البحرين للســياحة والمعارض عن إنشــاء ســوق السبت للحرفيين الذي 
ا في سوق باب البحرين. سيتم فيه بيع منتجاتهم خالل فصل الشتاء سنويًّ

وقــال مديــر إدارة التســويق لــدى هيئــة 
للســياحة والمعــارض، يوســف  البحريــن 
إنشــاء ســوق  “أهــداف  مــن  إنــه  الخــان، 
منتجاتهــم،  تســويق  للحرفييــن  الســبت 
الجمهــور  لتعريــف  بحاجــة  فالحرفيــون 
علــى منتجاتهــم، فهــم ال يســوقون لتلــك 
المنتجــات إال عن طريق مواقع التواصل 
الســوق  هــذا  خــال  ومــن  االجتماعــي، 
سيكون باستطاعتهم عرض منتجاتهم”.

وأضــاف أن إنشــاء ســوق بيــع المنتجات 
الحرفيــة يهدف إلى تنمية قطاع الحرف 
اليدويــة فــي البحريــن، وذلــك مــن خال 
للحــرف  التســويقية  الجوانــب  تنشــيط 
اليدويــة ومنتجاتهــا، وتشــجيع الشــباب 
الحرفيــة،  المشــاريع  فــي  لانخــراط 

وإعطــاء فرصة ألكبر عدد من الحرفيين 
طريــق  عــن  الفعاليــة  مــن  لاســتفادة 
ا،  تغيير المســتفيدين من األكشــاك شــهريًّ
وتنشــيط الســياحة الحرفيــة وذلــك مــن 
اســتراتيجية الهيئــة لتطويــر الحرفييــن 

في البحرين.
ا سيســتفيدون من  وأوضــح أن 40 حرفيًّ
إنشــاء الســوق وســيتم توفيــر 14 كشــًكا 
فــي  حرفــة   25 فيهــا  ستشــارك  وعربــة 
المنطقــة المغطــاة مــن بــاب البحرين في 
الفتــرة من 12 ينايــر لغاية 16 مارس من 

الساعة 9 صباًحا وحتى 4 عصًرا.

ا تدريب 200 حرفي سنويًّ

مــن جانبــه، قــال رئيــس مركــز الجســرة 

إن  الســيد،  ياســر  الحرفــي،  للتدريــب 
التدريب في الحرف اليدوية شــيء مهم 
ومعظــم المشــاركين تــم تدريبهم ســابًقا، 
مبيًنــا أن الحــرف المشــاركة فــي الفعالية 
المجســمات  التقليــدي،  الفخــار  هــي 
النقــدة،  النســيج،  الســال،  الحرفيــة، 
الصناديق المبيتة، نماذج الســفن، النقش 
علــى الجبــس، أعمــال خشــبية، التطريــز 
اليــدوي، نقش الحنة، الســجاد والصوف، 
األقفــاص،  صناديــق  المديــد،  الســفة، 
الكوروشــيه  الشــموع،  الدمــى،  الجلــود، 

وأعمال الصدف.
200 حرفــي  يتــم تدريــب  أنــه  وأضــاف 
ا ونصفهم مبتدئين والنصف اآلخر  ســنويًّ

يطورون قدراتهم، الفًتا إلى أنه تم جلب 
خبــراء مــن الــدول التي تشــتهر فــي هذا 
تنافســية  قــدرة  توفيــر  بهــدف  المجــال 

هنــاك  أن  مؤكــًدا  البحرينــي،  للمنتــج 
مشــروًعا جديــًدا قريًبا لتســجيل الحرف 

وتوثيقها.

ا يستفيدون من سوق السبت بالتعاون مع “السياحة” 40 حرفيًّ
البحــريــــن بـــــاب  فــي  المغطــــاة  بالمنطقــة  وعــربــــة  كشًكــــا  و14  حــرفــــة   25

اإلعالن عن إنشاء سوق السبت للحرفيين

اســتقبلت خدمات مطار البحرين “باس” وفًدا من شــركة كاثي باســفيك للطيران، 
وذلــك الســتالم الجائــزة الذهبّيــة ألفضــل خدمــات تموينيــة عالمّيــة، التــي جاءت 
نتيجــة جهــوٍد حثيثــة مبذولــة من قبــل إدارة التمويــن في “باس” التــي تعمل على 

تموين أكثر من 30 شركة طيران عاملة في مطار البحرين الدولّي.

وقــال الرئيــس التنفيذّي لشــركة “باس”، 
بعاقاتنــا  “نعتــز  المحميــد  ســلمان 
اإليجابّيــة مــع عمائنــا، ونحرص بشــكٍل 
)بــاس(  خدمــات  تطويــر  علــى  مســتمر 
المعاييــر  مــع  يتماشــى  بمــا  وتحســينها 
العالميــة، خصوًصــا أن هــذه النجاحــات 

تنعكس إيجاًبا على ســمعة البحرين في 
قطاع الطيران وخدمات المطارات”.

ولفت إلى إن إدارة التموين في الشركة 
ا أكثر من 6.5 مليون وجبة  تحضر سنويًّ
طعــام مــن مختلــف المطابــخ العالمّيــة. 
وقــد حصلــت علــى العديــد مــن الجوائز 

مســتويات  علــى  التقديــر  وشــهادات 
عالمّية، وهذا ما جعلها تستقطب العديد 
القطاعيــن  مــن  المحلييــن  العمــاء  مــن 

العام والخاص.
وقــال مديــر أول إدارة التمويــن، مســلم 
التمويــن  خدمــات  “تتوافــق  النابلســي 
المعاييــر  مــع  تــام  بشــكل  )بــاس(  فــي 
 ،)HACCP( الدوليــة للصحــة والســامة
وهــي حاصلــة كذلك على شــهادة اآليزو 
قبــل  مــن  التكريــم  هــذا  وإن   .22001
شــركة كاثــي باســفيك دليل علــى جودة 

إدارة  فريــق  بهــا  يقــوم  التــي  األداء 
التمويــن والــذي يعــود لهــم الفضــل فــي 
الوصول إلى المراكز المتقدمة والســمعة 

اإليجابية للشركة”.
علــى صعيــٍد متصــل، أشــاد وفــد شــركة 
جهــود  علــى  للطيــران  باســفيك  كاثــي 
“باس” في مجال التموين، إذ تعد شركة 
أهــم  إحــدى  للطيــران  باســفيك  كاثــي 
شــركات الطيران في العالم، حيث تقدم 
خدماتهــا ألكثر مــن 46 وجهة في جميع 

أنحاء العالم.

“تموين باس” يحصد ذهبية “كاثي باسفيك”

شهية المستثمرين للعقار تنخفض بسبب الرسوم
أمـــــواج” “بــوابـــــة  بيـــــع  تــأخـــــر  بعـــد  الخطـــــر  نــاقـــــوس  يــدقـــــون  عقــاريـــــون 

رأى عاملــون فــي قطــاع العقــارات أن تأخر بيع مشــروع بوابة أمواج رغم هبوط ســعر 
المــزاد إلــى 17.5 مليون دينار يعطي رســالة للمعنيين بالشــأن العقاري ومســؤولين في 

الدولة بأن شهية المستثمرين لضخ األموال في القطاع العقاري بدأت باالنخفاض.

وتــم إرجــاء المــزاد يــوم أمــس علــى بيــع 
يذكــر  اهتمــام  وجــود  دون  أمــواج  بوابــة 
مــن المشــترين، فــي الوقت الــذي يرى فيه 
عقاريــون أن اإلعادة المتكرر للمزاد رســالة 
واضحــة لســوق العقــار فــي البحرين.وأبلــغ 
العقــاري المخضــرم ســعد الســهلي أنــه نســق مع 
شــراء  يريــدون  كانــوا  كويتييــن  مســتثمرين 
المشــروع بســعر يقــارب مــا وصــل إليــه اآلن، إال 
أنهــم أرجــأوا النظــر فيــه الرتباطهــم بالتزامــات 

استثمارية أخرى.
وأشــار الســهلي، وهو صاحب شــركة “أوال” إلى 
أنــه كان مــن بيــن المنتقديــن حيــن تــم عــرض 
المشروع بثاثين مليون دينار، معتبرا أن السعر 

كان مرتفعا حينها، لكن حينما وصل السعر اآلن 
إلــى مســتوى 17.5 مليون دينــار، فإنه يعتقد أن 
الســعر مجــدي لاســتثمار، مســتغربا عــدم تقدم 
أحد لشــراء المشروع رغم احتوائه على عناصر 

استثمارية متنوعة.
ورأى الســهلي أن على البحرين إعادة النظر في 
وتيــرة فــرض الرســوم وااللتزامــات المالية على 
المستثمرين، والوقوف عند حالة تأخر بيع مثل 
هــذه المشــاريع بأســعار تعتبــر اســتثمارية ممــا 

يوحي بوجود شيء غير طبيعي.
وقــال الســهلي “أريــد أن أكــون صادقــا، ال نريــد 
أن نقــول بــأن كل شــيء علــى ما يرام بــدون أن 
نستند إلى حقائق، ونتجاهل الواقع، ولكن نريد 

أن نعكــس الواقــع )...( لقــد مررنــا بأربــع فتــرات 
األولــى  الخليــج  حــرب  فــي  العقــار  فــي  ركــود 
وحرب الخليج الثانية وفي 2008 حين ضربت 
األزمة المالية العالمية سوق العقار، واآلن نشهد 
نوعــا مــن الركــود، لكــن أخشــى أن تكــون المــرة 

األخيرة تختلف عن سابقاتها”.
يســتغرق  لــن  االعتيــادي  الوضــع  “فــي  وتابــع 

مشروع بوابة أمواج هذا الوقت ليباع خصوصا 
بعــد أن هبــط ســعره إلــى مســتوى مناســب فــي 
تزخــر  مازالــت  البحريــن  أن  مســتدركا  المــزاد، 
بالفرص االســتثمارية، وأنه يتوقع أن يتم شراء 
المكونــات والمميــزات  المشــروع قريبــا بفضــل 

االستثمارية التي يحظى بها.
جميــع  مراجعــة  تتــم  بــأن  أملــه  عــن  وأعــرب 
اإلجــراءات والرســوم التــي باتت تشــكل معوقا 
استثماريا خصوصا مع ارتفاع التكاليف، بحيث 
لم يعد االســتثمار في مباني الشــقق مجديا إلى 

ذلــك الحــد”.  وتابــع “ اآلن مــن الســهل أن يضــع 
المســتثمرين أموالهــم كودائــع ويحظــو بأربــاح 

تصل إلى 5 % بشكل مضمون”.
مــن جانبــه، قــال الخبيــر العقــاري ناصــر األهلــي 
إن قطــاع العقار االســتثماري يعانــي ركودا، وأن 
هنــاك تخارجــا من العقــار االســتثماري خصوصا 

من جانب الخليجيين.
وأشــار األهلــي إلــى أن تســعير “بوابــة أمــواج “ 
الحالي يعد مناسبا جدا واستثماريا للغاية، وأنه 
لــو ُعــرض بتوقيت آخر لتم بيعه بســهولة، مبينا 
أن الرسوم المتزايدة جعلت الكثير من المشاريع 

تتوقف والمستثمرون يراجعون خططهم.
أمــواج”  “بوابــة  مشــروع  مــن   %  60 أن  يذكــر 
وفندقــا  وفلــا  ســكنية  شــققا  وتضــم  مكتملــة 
ومرافق تســوق وغيرها، كما أن المشروع جاهز 

الستئناف العمل فيه مباشرة دون أي قيود.

“باس” لدى استقبالها وفد “كاثي باسفيك” للطيران

نعت البحرين أمس االقتصادي والسياسي جاسم مراد، الذي لبى نداء ربه عن عمر 
يناهز الـ 88 عاما، قضاه في خدمة وطنه، ومؤمنا بعروبته وقانعا بأنه وطن الجميع.

والهنــد  البحريــن  بيــن  المرحــوم  تنّقــل 
وباكســتان طالبــا وموظفــا وتاجــرا، بعــد أن 
أنهــى دراســته األوليــة بالكتاتيــب، كمــا أبناء 
جيله، ثم الهداية الخليفية وشرقية المنامة.

نشــرت  صحافيــة  لقــاءات  فــي  مــراد  وأكــد 
خــال مســيرته أنــه تعلــم مــن الســفر الكثير، 
ثقافــات  علــى  وتعــرف  التعليــم  اكتســب  إذ 
ومعتقــدات الشــعوب، فضا عن تشــربه قيم 
العدالــة االجتماعيــة التــي بقــي مدافًعــا عنها 
طــوال حياتــه، كمــا تعلــم كيف يتقبــل اآلخر، 
وأن يعيــش مع الناس مهما تعددت طوائفهم 

وأديانهم.
ومــن المعلــوم أن مــراد ولد فــي حالة بوماهر 
لعائلــة تجاريــة،   1930 العــام  فــي  بالمحــرق 

حيــث كان جــده ووالده تجــار لؤلؤ، في زمن 
كان يعتمــد فيــه النــاس بالبحريــن علــى هذه 
الصنعــة، وهــو أمــر فتح له المجــال واإلمكان 
للذهــاب إلــى الهنــد التــي كانــت محــط أنظار 

العالم آنذاك.
عمــل الفقيــد لمــدة 4 ســنوات فــي باكســتان 
بقطــاع الصرافــة قبــل أن يعود إلــى البحرين 
اجتماعيــا  تطــورا  تشــهد  كانــت  التــي 
واقتصاديــا كبيرا بعــد انتعاش النفط وتوجه 
األجيــال إلــى ترك مهنــة الغــوص والعمل في 
البحــر نحو القطاعــات االقتصاديــة الجديدة 

خصوصا النفط.
وتزامــن ذلــك مع تحّكم “المســتعمر” بمفاصل 
وتفضيــل  الكبــرى  الشــركات  فــي  األمــور 

وّلــد  الــذي  األمــر  البلــد،  ابــن  علــى  األجنبــي 
عنــد الكثيــر مــن البحرينييــن، ومنهــم مــراد 
شــعورا بعدم الرضــا. توازى ذلك مع الظروف 
المحيطــة في المنطقــة العربية، حيث الثورة 
المصريــة وأجــواء القومية العربيــة، كل ذلك 
اجتمع في نفس المرحوم وصنع منه بحرينيا 
وطنيا عروبيا، فقد كان ناشــطا ومشاركا في 

الحراك الوطني منتصف القرن الماضي.
نشــر  “البــاد”  مــع  لقــاء  فــي  مــراد  وأوضــح 
فــي ســبتمبر 2012، أنــه أصبــح عضــًوا فــي 
قائمــة المئة شــخص على أيام هيئــة االتحاد 
الوطني العام 1954 وأنه اســتطاع أن يصبح 

عضــوا فــي المجلس التأسيســي الــذي درس 
الدســتور ثــم أصبــح عضــوا فــي أول مجلس 
وطنــي منتخــب العــام 1973. وأشــار إلى أنه 
فــي بدايــة حياتــه العمليــة عمــل فــي مجــال 
الصرافــة مــع خالــه، ثــم ذهــب إلــى باكســتان 
وعمــل فــي تجــارة الذهــب حتــى أصبــح من 

كبار التجار هناك.
وفــاز مــراد بعضوية المجلس التشــريعي عن 
حالــة بوماهر، وبقي حتى العام 1975 عندما 
تم حل المجلس؛ بســبب الظروف السياســية 
التــي عصفــت بالمنطقــة والبحريــن فــي ذلك 

الوقت.

ويعتبر مراد من الليبراليين المتنورين في البحرين، وطالما طالب بإبعاد الدين  «
عن السياسة، إذ جاء في مرئياته للحوار الوطني في يونيو 2011، أن السياسة 

تفسد الدين وتخلق الفوضى ثم اإلرهاب ثم تخلق المذهبية والطائفية 
البغيضة. ودعا إلى منع تشكيل أي حزب إسالمي بهدف إبعاد الدين عن 

السياسة.

رجل األعمال والسياسي جاسم مراد في ذمة اهلل

المحرق - باس

زينب العكري من السنابس )تصوير: خليل ابراهيم(

تنشيط السياحة 
الحرفية في البحرين 

ضمن إستراتيجية 
“الهيئة”
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المجتمع الدولي يريد 
تفعيل اتفاق ستوكهولم

أكد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن 
غريفيث، أمس األربعاء، إصرار المجتمع 

الدولي على تفعيل اتفاق ستوكهولم 
على األرض، مشيرا إلى تراجع في حّدة 

العمليات القتالية بالحديدة على الساحل 
الغربي لليمن. وجاء حديث المبعوث 

الدولي خالل تقديمه إحاطة إلى مجلس 
األمن الدولي بشأن ما تحقق من إنجازات 

خاصة باتفاق ستوكهولم.
وقال غريفيث إن العمليات العسكرية 

“تراجعت في محافظة الحديدة غربي 
اليمن، منذ دخول اتفاق وقف إطالق النار 

في المحافظة حيز التنفيذ في الـ 18 من 
ديسمبر الماضي”، ولكنه استطرد قائال إن 

“هناك بعض الخروق التي سجلت”.

مطــروح خيــار  النــووي  االتفــاق  مــن  االنســحاب  ظريــف: 

األزمة الخانقة تخرج خامنئي عن صمته

في تصريحات تعكس عمق األزمة التي يتخبط بها النظام اإليراني من جراء أنشطته المزعزعة لالستقرار في المنطقة، شن المرشد اإليراني علي خامنئي، هجوما 
حادا على مسؤولين أميركيين، قبل أن يعترف بأن عقوبات الواليات المتحدة تضغط على بالده. وقال خامنئي في خطاب ألقاه في طهران، أمس األربعاء “ بعض 

المسؤولين األميركيين يتظاهرون بأنهم مجانين.

 لكننــي بطبيعــة الحال أرفــض ذلك، إال 
أنهــم حمقــى من الدرجــة األولى”، وفق 
ما نقلت “فرانس برس” عن وكالة أنباء 

“فارس” اإليرانية.
ووجــه خامنئــي انتقاداتــه للمســؤولين 
األميركييــن الذيــن توقعــوا أن يحــدث 
إيــران بنهايــة  النظــام فــي  تغييــر فــي 

.2018
وقــال “قبــل فترة قال أحد المســؤولين 
األميركييــن في حديثــه أمام حفنة من 
اإلرهابييــن ومثيــري الشــغب بأنه يأمل 
بــأن يحتفــل بعيــد الميــالد للعــام 2019 
فــي طهــران. وقد مــر عيد الميــالد قبل 

أيام”.
ولم يتضح من هو المســؤول األميركي 
الــذي كان يشــير إليــه خامنئــي، إال أن 
مســؤولين في إدارة الرئيس األميركي 
دونالــد ترامــب دعوا إلى تغييــر النظام 

اإليراني، وتوقعوا حدوث ذلك قريبا.
البيــت  مستشــار  هــؤالء  بيــن  ومــن 
األبيــض لألمــن القومــي جــون بولتون، 
المعروف عنــه دعوته منذ فترة طويلة 
لتغييــر النظــام اإليرانــي، وقــد تحــدث 
لحركــة  تجمعــات  فــي  عديــدة  مــرات 
المعارضــة  اإليرانيــة  خلــق  مجاهــدي 
التي تعتبرها طهران منظمة “إرهابية”.

اعترف بقوة العقوبات

اعترف مرشد النظام اإليراني في  «
الخطاب نفسه بتأثير العقوبات 

التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، على طهران في 2018، بعد 

انسحابها من االتفاق النووي.
وقــال خامنئــي “العقوبــات تضغط على 
األميركيــون  الشــعب.  وعلــى  البــالد 
يقولــون بــكل ســرور إن هــذه العقوبات 
نعــم  التاريــخ...  فــي  مســبوقة  غيــر 
التــي  والهزيمــة  مســبوقة.  غيــر  إنهــا 
ســيواجهها األميركيــون ســتكون غيــر 

مسبوقة”.

إزاء  مكابــرة  اإليرانــي  النظــام  وأبــدى 
العقوبــات مــع بدايــة فرضها، قائــال إنها 
لــم تؤثــر عليــه، إال أنــه ســرعان مــا بــدأ 
يعتــرف شــيئا فشــيئا بتداعيــات هــذه 
عائــدات  مــن  تحرمــه  التــي  العقوبــات 
كثيرة يستخدمها في دعم الميليشيات 

اإلرهابية في المنطقة.
الرئيــس  أقــر  الماضــي،  وفــي ديســمبر 
اإليرانــي حســن روحانــي، فــي حديثــه 
بتأثيــر  المقبــل،  العــام  موازنــة  عــن 
العقوبــات األميركية، قائال إنها ســتؤثر 

على المعيشة والنمو في إيران.

ظريف واالتفاق النووي

قال وزير خارجية إيران محمد  «
جواد ظريف إن االنسحاب من 
االتفاق النووي، الذي أبرم العام 
2015 مع قوى عالمية هو خيار 

متاح بالنسبة لطهران، لكنه ليس 

الخيار الوحيد على الطاولة.
خــالل  األربعــاء  أمــس  ظريــف  وقــال 
إن  نيودلهــي  الهنديــة  للعاصمــة  زيــارة 
إيران ستســتمر فــي برنامجها الفضائي 
رغــم التحذيرات األميركية، مضيفا أنه 
ليــس هنــاك قانــون دولــي يحظــر مثــل 

هذه البرامج.
وأصــدرت الواليــات المتحدة في وقت 
اســتباقيا  تحذيــرا  الشــهر  هــذا  ســابق 
إليــران مــن المضــي قدمــا فــي إطــالق 
إنهــا  قالــت  الفضــاء  إلــى  صواريــخ   3
تنتهــك قرار مجلس األمــن التابع لألمم 
تكنولوجيــا  تســتخدم  ألنهــا  المتحــدة؛ 

الصواريخ الباليستية. 

صفعة أوروبية جديدة 

أضاف االتحاد األوروبي وحدة  «
مخابرات إيرانية لقائمة اإلرهاب؛ 

ردا على محاولة شن هجمات 

إرهابية لصالح النظام اإليراني على 
األراضي األوروبية.

وقــال االتحاد، في بيان أمس األربعاء، 
إنه أضاف إيرانيين اثنين وإدارة األمن 
المخابــرات  لــوزارة  التابعــة  الداخلــي 
اإليرانيــة، إلــى قائمة اإلرهــاب الخاصة 

باالتحاد.
وأضــاف بيــان االتحــاد األوروبي “تبنى 
رده  إطــار  فــي  اإلدراج  هــذا  المجلــس 
علــى  مؤخــرا  أحبطــت  هجمــات  علــى 

أراض أوروبية”.
واتفــق وزراء الــدول األعضاء باالتحاد 
في اجتماع في بروكسل، الثالثاء، على 
هــذا اإلجراء الذي يبدأ تنفيذه األربعاء 

ويعني تجميد أصول المدرجين.
فــي  عــدة،  أوروبيــة  دول  وشــهدت 
األشهر األخيرة، محاوالت شن هجمات 
للنظــام  تابعــة  خاليــا  قادتهــا  إرهابيــة 

اإليراني.

عواصم ـ وكاالت

نيويورك ـ وكاالت

مرشد النظام اإليراني يعترف بأثر العقوبات على نظامه

بغداد ـ وكاالتبيروت ـ رويترز

دعــا رئيــس مجلــس النواب اللبنانــي نبيه بري، أمس األربعــاء، إلى تأجيل القمة 
االقتصادية العربية المقررة في وقت الحق هذا الشهر في بيروت، فيما أرجعه 

إلى فشل البالد في االتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

ونقــل نــواب مــن كتلــة بــري النيابية عنه 
بعــد اجتمــاع أمــس “فــي غيــاب وجــود 
يكــون  أن  يجــب  لبنــان  وألن  حكومــة، 
عالمــة جمــع وليــس عالمة طــرح، ولكي 
ال تكــون هــذه القمة هزيلــة، يرى وجوب 
تأجيلها”، مؤكًدا مجدًدا ضرورة مشاركة 
ومنــذ  القمــة.   هــذه  مثــل  فــي  ســوريا 
أكثــر مــن 7 أشــهر، لم تثمر جهــود رئيس 
الوزراء المكلف سعد الحريري في تأليف 
حكومة جديدة، في خطوة يحتاج إليها 

لبنــان لالســتفادة من قروض ومنح 
تعّهــد المجتمــع الدولــي بتقديمهــا 
مؤتمــر  خــالل  القتصــاده  دعًمــا 
ســيدر الــذي اســتضافته باريــس 

في أبريل.
تشــكيل  فــي  التأخــر  ويثيــر 

الحكومــة خشــية مــن أزمــة اقتصاديــة 
أكبر قد تؤدي إلى تدهور الليرة اللبنانية.

وفــي لبنــان البلــد الصغيــر ذي التركيبــة 
الهّشــة، ال يمكــن تشــكيل الحكومــة مــن 
يقــوم  إذ  الكبــرى،  القــوى  توافــق  دون 
النظــام السياســي علــى أســاس تقاســم 
الطوائــف  بيــن  والمناصــب  الحصــص 

واألحزاب.

ولطالما كان تشكيل الحكومة  «
مهمة صعبة في لبنان، إذ 

احتاج الحريري في العام 
2009 خمسة أشهر لتأليف 
حكومته، مقابل 10 أشهر 

لرئيس الوزراء السابق، تمام 
سالم، بين العامين 2013 

و2014.

التقى وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، أمس األربعاء، الرئيس العراقي 
برهــم صالــح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد 
الحلبوســي، ووزيــر الخارجية محمد الحكيــم، والقوات األميركية، بعد وصوله 

إلى بغداد في زيارة غير معلنة مسبًقا.

ولــم يــدِل بومبيو والمســؤولون العراقيون 
بأي تصريحات إلى وسائل اإلعالم.

ومن جهتها، ذكرت وكالة رويترز أن الزيارة 
انســحاب  بشــأن  العــراق  لطمأنــة  تهــدف 
القوات األميركية من سوريا والتحذير من 
أن إيــران ال تــزال تشــكل خطــًرا أمنًيــا فــي 
المنطقة. كذلك أفاد بيان لوزارة الخارجية 
األميركيــة أن بومبيــو أكــد فــي لقائــه مــع 

المتحــدة  الواليــات  التــزام  عبدالمهــدي 
بدعــم ســيادة العراق وبحــث هزائم 

تنظيم “داعش” في اآلونة األخيرة 
في ســوريا واستمرار التعاون مع 
وتأتــي  العراقيــة.  األمــن  قــوات 

حوالــي  بعــد  الزيــارة  هــذه 
أســبوعين على زيارة الرئيس 

األميركــي دونالــد ترامب إلى العراق لتفقد 
القــوات األميركيــة مــن غيــر أن يلتقــي أي 
مسؤولين. وبغداد هي المحطة الثانية من 
جولــة إقليميــة يقــوم بهــا بومبيــو، وبدأهــا 
)عّمــان(.  األردنيــة  العاصمــة  فــي  الثالثــاء 
بزيــارة  ترامــب  قــام  ديســمبر   26 وفــي 
العــراق  فــي  األميركيــة  للقــوات  مفاجئــة 
اســتمرت ســاعات، وكانــت زيارتــه األولــى 
لمنطقة نزاع منذ انتخابه قبل عامين.

ورغم إعالن السلطات  «
العراقية “النصر” على “داعش” 

في ديسمبر 2017، ما زال 
التنظيم يحتفظ بخاليا 

وجيوب صغيرة، خصوًصا قرب 
الحدود مع سوريا المجاورة.

قال وزير الدفاع اإلســرائيلي الســابق أفيغدور ليبرمان، إننا فشــلنا في مواجهة 
حركة “حماس”؛ الكابينيت ونتنياهو خضعا لإلرهاب.

ذكــرت صحيفــة “معاريــف” العبريــة، مســاء 
اإلســرائيلي  الدفــاع  وزيــر  أن  األربعــاء، 
الســابق، أفيغــدور ليبرمــان، اعتبر أن حركة 
الجيــش  مواجهــة  فــي  نجحــت  “حمــاس” 
اإلسرائيلي، وحققت نجاحات كبيرة، حتى 
أنها حصلت على 30 مليون دوالر من قطر، 
بموافقــة مــن تــل أبيــب. ونقلــت الصحيفــة 
العبريــة عن رئيــس حزب “يســرائيل بيتنو” 
لســان أفيغدور، أن سياســة إســرائيل تجاه 
حركة “حماس” فاشلة، وبأن بالده خضعت 

الفلســطينية، وبــأن  الحركــة  إلرهــاب 
تغنــي “حمــاس” بنجاحاتها يقابله 
فشــل كبيــر للجيش اإلســرائيلي 

اإلســرائيلية  وللسياســات 
وقطــاع  “حمــاس”  تجــاه 
وصــرح  عمومــا.   غــزة 
مــا  إطــالق  أن  ليبرمــان 

يزيــد عــن 500 قذيفــة وصاروخ مــن قطاع 
غــالف  ومســتوطنات  مناطــق  علــى  غــزة 
اإلســرائيلية  العســكرية  العمليــة  فــي  غــزة 
األخيــرة علــى القطــاع، هــو فشــل عســكري 
كبيــر للمجلس الوزاري اإلســرائيلي المصغر 
للشــؤون األمنيــة والسياســية “الكابينيــت” 

وكذلك لنتنياهو.

يشار إلى أن أفيغدور ليبرمان قدم  «
استقالته في شهر نوفمبر الماضي، 

ردا على ما اعتبره الموقف الهزلي ل 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

نتنياهو، تجاه حركة “حماس”، 
وإطالق 500 قذيفة وصاروخ 

فلسطيني على مستوطنات قطاع 
غزة، وكذلك على استالم 

الحركة 30 مليون دوالر من 
المساعدات القطرية.

ليبرمان: نتنياهو سقط أمام “حماس”بومبيو يقوم بزيارة مفاجئة للعراقبري يطالب بتأجيل القمة االقتصادية
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القدس المحتلة ـ رويترز

لندن ـ اف ب

قالت وزارة العدل اإلسرائيلية إن وزيرا سابقا اعترف أمس األربعاء بالتجسس 
لحساب إيران في اتفاق مع االدعاء العام مقابل السجن لمدة 11 سنة.

كانــت الســلطات قد وجهــت االتهام 
فــي يونيــو إلــى جونيــن ســيجيف، 
وزيــر الطاقــة من العــام 1995 حتى 
األمــن  جهــاز  وقــال    .1996 العــام 
الداخلــي شــين بيــت أن المحققيــن 
توصلــوا إلــى أن ســيجيف تواصــل 
مع مســؤولين في السفارة اإليرانية 

فــي نيجيريــا فــي 2012 وزار إيران 
مرتين لالجتماع مع من جندوه. 

وأضــاف أن ســيجيف حصــل علــى 
عمــالء  مــن  مشــفر  اتصــال  نظــام 
”بمعلومــات  إيــران  وزود  إيرانييــن 
تتعلق بقطاع الطاقة، ومواقع أمنية 

في إسرائيل”.

نشــر الجيــش البريطانــي قواته في مطار هيثرو اللندنــي إثر االضطرابات 
الرحــالت  بعــض  تعليــق  إلــى  أدت  )درون(  التــي ســببتها طائــرة مســّيرة 

المغادرة كما أعلنت الحكومة أمس األربعاء.

غافيــن  الدفــاع  وزيــر  وقــال 
وليامسون على “تويتر”: “بطلب من 
شرطة لندن، نشرت قواتنا المسلحة 

لمساعدتها ودعمها”.
وعلق مطــار هيثرو، أكثــر المطارات 
نشــاًطا فــي أوروبــا، مســاء الثالثــاء 

الرحــالت المغــادرة لنحــو ســاعة إثر 
“إشارة عن طائرة مسيرة”.

مــن  “ضباطــا  أن  الشــرطة  وأعلنــت 
الشــرطة بين األشــخاص الذين رأوا 
الطائــرة المســيرة وتم فتــح تحقيق 

جنائي”. 

وزير إسرائيلي يقر بالتجسس إليران

“درون” تثير اضطرابا في هيثرو

الخرطوم - وكاالت الرياض ـ وكاالت

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أمس األربعاء، أن “هناك جهات تتآمر على السودان وتسعى لتركيعه”. وأشار البشير في كلمة 
ألقاهــا خــالل تظاهــرة مؤيــدة للحكومــة أمــس لوجــود “أجندات خارجية تســعى لتدميــر الســودان”، موضًحــا أن المتظاهرين ضد 

الحكومة في األيام الماضية ُيدارون من دول معادية للسودان.

ورفــض البشــير دعوات له بالتنحــي، وقال إنه 
مســتعد لتســليم الســلطة لكــن فقط مــن خالل 

االنتخابات.
وتأتــي تلــك التصريحــات بعــد 3 أســابيع مــن 

احتجاجات تطالب برحيله.
وجــاء خطاب البشــير قبل ســاعات من تنظيم 
التشــريعية  الهيئــة  إلــى  معارضــة  مســيرة 
التــوأم  المدينــة  درمــان،  أم  فــي  الوطنيــة 
للخرطــوم، لتقديــم مذكــرة تطالــب باســتقالة 

البشير.
الوطنــي  الحــوار  عــن  بديــل  “ال  أن  واعتبــر 
والرجوع لالنتخابات”، مشيرا إلى أن من يريد 

السلطة عليه أن يلجأ لصناديق االقتراع.
وشدد الرئيس السوداني على أن السلطات لن 

تفرط “في حماية الشعب وممتلكاته”.

وقام نحو 300 متظاهر يهتفون “حرية، سالم، 
عدالــة” بإغــالق طريق رئيس في أم درمان، إال 
أن شرطة مكافحة الشغب سارعت إلى إطالق 
الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما أكد شهود 

عيان لوكالة “فرانس برس”.
منــذ  األول  للبشــير  المؤيــد  التجمــع  وُيعتبــر 
انــدالع االحتجاجــات المناوئــة للحكومــة فــي 

أنحاء السودان الشهر الماضي.

قتل 6 مطلوبين في عملية أمنية في محافظة القطيف شرق السعودية في “عملية أمنية استباقية” حصلت في وقت سابق هذا 
األسبوع، بحسب ما ذكر جهاز أمن الدولة أمس األربعاء.

وأفــاد بيــان نشــرته وكالــة األنباء الســعودية 
نقال عن المتحدث الرســمي باسم أمن الدولة 
لتنفيــذ  ترتيبــات  وجــود  عــن  “الكشــف  عــن 
عمــل إجرامــي وشــيك” فــي بلــدة الجش في 
القطيف و “االســتدالل علــى وكر اإلرهابيين” 
علــى  والقبــض  منهــم   6 علــى  “القضــاء  و 

أحدهم”.
وبحســب البيان، فــإن القــوات األمنية قامت 
بـــ “محاصرة المنــزل )...( وبتوجيــه النداءات 
لهــم لتســليم أنفســهم إال أنهــم لــم يســتجيبوا 
وبــادروا بإطالق النار على رجال األمن، األمر 
الــذي اقتضــى التعامــل مــع الموقــف بالمثــل 

لتحييد خطرهم”.
وأكــد البيــان أيضا إصابة “5 مــن رجال األمن 
إلــى أنهــم “تلقــوا  إصابــات طفيفــة”، مشــيرا 
لــم  العــالج الــالزم وحالتهــم مســتقرة، فيمــا 

يتعرض أي من المارة أو القاطنين ألي أذى”.
وتــم خــالل العمليــة ضبــط 7 رشاشــات آليــة، 
الموقــع،  فــي  معهــا  التعامــل  تــم  قنابــل  و3 
ومســدس “جلوك”، و593 طلقة رشــاش و30 

طلقة مسدس، و21 مخزن سالح، و22 هاتفا 
جــواال. وقامــت الجهــات األمنيــة المختصــة 
بالمنطقــة الشــرقية ضمــن مهامهــا المســاندة 

برفع اآلثار واألدلة المختلفة في الموقع.

الرئيس السوداني عمر البشير
المضبوطات في موقع العملية

أكد أن جهات أجنبية تتآمر على السودان وتسعى لتركيعه عملية أمنية استباقية أحبطت تنفيذ عمل إجرامي وشيك

البشير يرفض دعوات التنحي مقتل 6 مطلوبين في القطيف

10 يناير 2019 الخميس
4 جمادى األولى 1440
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السياســة التــي دأبــت عليهــا مؤسســات القطــاع الخــاص على مــدى ســنوات تفضيل 
األجنبي على البحرينّي. هذا النهج بات يمثل لديها خيارا اســتراتيجيا، وال يبدو أّنها 
فــي وارد التراجــع عنــه أو حتــى مراجعته، أّما الّذي يســتعصي علــى الفهم أن يرفض 
مجلــس الشــورى مقترحــًا ينــص علــى أن تكــون األولويــة للبحرينــي علــى األجنبــي، 
وهــذه ليســت المــرة األولــى لمثــل هــذا الموقف بالــغ الغرابــة للمجلس، فقبل ســنوات 
وبالتحديــد فــي عــام 2015م أقدم الشــوريون على اتخاذ قرار مشــابه عندما رفضوا 
مشــروعا لتعديــات على قانــون العمل ينص على منح األفضليــة للمواطن البحرينّي 
علــى األجنبــّي في حال التوظيف ومراعاة تســريح األجنبّي قبــل البحرينّي في حال 

اضطرار المنشأة لإلغاق الجزئي أو الكلّي.
كنا نأمل من ســلطة تشــريعية كمجلس الشــورى أن تقف إلى صف المواطن والدفاع 
عــن قضايــاه، حيــث يمثــل حق العمــل األولوية القصــوى للمواطن، والــذي هو موضع 
اســتغرابنا الشــديد انحيــاز األعضــاء إلى جانب القطــاع الخاص إضافــة إلى إجهاض 
أي مشــروع أو مقتــرح نيابــّي مــن شــأنه تعديــل واقــع المواطــن البحرينــّي، وقبيــل 
أشــهر مــن العام الفائت طالب أحد البرلمانيين بحصــر وظائف للبحرينيين نظرا لعدد 

البحرينيين الهائل ممن ينتظرون التوظيف، غير أّن المقترح لم يقيض له النجاح.
وخــال أيــام قائل أعلنت إحدى الــدول الخليجية قصر خمس وظائف محددة على 
مواطنيها في خطوة تســتهدف تشــغيل أعداد من العاطلين وبالطبع قوبلت الخطوة 
بالترحيــب من المواطنين بوصفها تجســد مطالب وطنيــة بالغة األهمية، وكنا نتمنى 
لــو أّن وزارة العمــل تتخــذ خطــوة مماثلــة بإعــداد قائمــة بوظائــف إلحــال الكفاءات 
الشابة في مواقع يشغلها أجانب إالّ أّن الوزارة وألسباب نجهلها لم تستجب للمقترح، 

وال لغيره، ما يعني أن تستفحل أعداد العاطلين عن العمل. 
القطاع الخاص ونتيجة لغياب الرقابة فإنه يعلن بين آونة وأخرى عن وظائف ولكن 
المؤســف أّن من يفوز بها هم األجانب لســبب لم يعد مجهوالً ويكمن في أّن القائمين 
علــى شــؤون التوظيــف وخصوصا في أقســام الموارد البشــرية هم أجانــب، وبالتالي 

فإّن انحيازهم بات أمرا مكشوفًا ومستهجنًا.

ويبقى القول كما صرح ذات مرة وكيل العمل بأنه “البد من تقليص  «
الفجوة المتسعة بين العمالة الوطنية واألجنبية عبر تخصيص وظائف 

وقطاعات محددة للمواطنين”.

البحريني أوال... خيار مؤجل
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محمد المحفوظ

sm.adnan56
@hotmail.com
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كل نبضة في قلوبنا 

تنطق باسم األمير خليفة 
بن سلمان

ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيس 
البحريــن  شــمس  أشــرقت  لقــد  ورعاكــم...  هللا  حفظكــم  الموقــر  الــوزراء 
وتوهجت األزهار وخرجت الطيور من أعشاشــها “بســامتكم” حفظكم هللا 
وخروجكم من المستشفى بعد أن من هللا تعالى على سموكم بنعمة الشفاء، 
فأنتم البحرين، والبحرين أنتم، فما يربط بين الشعب والقائد واألب األمير 
خليفــة بــن ســلمان ليســت مجــرد عاقــة عاديــة بيــن حاكــم ومحكــوم، إنما 
عاقة فريدة من نوعها ليس لها أي مثيل في كل التواريخ، فوجودكم بيننا 
يا صاحب الســمو أروع هبة من هللا، قائد أحب شــعبه فأحبه، وأنتم الضوء 

على الطريق أمامنا والقوة والروح والعزة والكرامة والشموخ.
سيدي سمو رئيس الوزراء حفظكم هللا ورعاكم، أنا أحد أبنائك المواطنين 
الذيــن تعلمــوا منكــم الكثيــر، وســرت علــى قواعدكــم الخالــدة، وامتصصت 
رحيــق عبيــر محبة الوطن والدفاع عنه من توجيهاتكم التي ســتبقى لؤلؤة 
خالدة في التاريخ، فحين أشعر بالقيد يزحف على أجفاني أقتبس من نور 
مدرســتكم وحقولهــا ألعــود قويــا وكل نبضــة في قلبــي تنطق باســم األمير 
خليفة بن سلمان، نعم يا سيدي... مازلت أذكر ذلك اليوم الذي استدعيتني 

فيــه إلــى دار الحكومة ووقفت أمامكم كابن بار وتلميذ ينهل بحب وشــغف 
مــن نصائحكــم وتوجيهاتكــم األبويــة النيــرة وحبكــم الفيــاض، فــإذا كانــت 
المــدارس قــد علمتنــا الكتابــة والقــراءة، فســموكم علمنــا معنــى التضحيــة 

والذود عن مكتسبات الوطن. 
ســيدي ســمو رئيس الوزراء حفظكم هللا ورعاكم... محبة شــعبكم ال حدود 
لها، ومن نعم هللا تعالى أنه جعلكم أميرا عظيما لبادنا الخالدة، هذه الباد 
التي تجاوزت أتون غيمة العاصفة السوداء التي أطلت بوجهها البشع علينا، 
بفضل قوتكم وتضحياتكم وحسن تدبيركم وحمايتكم هذا الشعب الملتف 
حول قيادته، والتاريخ يشهد مع كل فجر يوم جديد أن في البحرين رجاال 
يتقدمهم ســيدي حضرة صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 

خليفة رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه.

لم أشأ أن أغادر الوطن في مهمة عمل صحافية يا سيدي إال وأن أقبل  «
يديكم الكريمتين وأدعو لكم بطول العمر يا جوهرة العرب المضيئة 

باألمجاد.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

500 مليون دوالر كلفة جلسة لبرلمان الماللي!
عندمــا يعلــم المتابــع أن كلفــة كل جلســة يعقدهــا 
برلمــان نظــام المالــي 500 مليــون دوالر، وعندمــا 
نتأمــل فــي األوضاع المختلفة في إيران، ونســعى 
فــي ضــوء ذلــك للتحقق مــن التأثيــرات اإليجابية 
التــي تركتهــا هــذه الجلســات عليهــا، فإننــا نجــزم 
بأنــه ال يلعــب أي دور مــن هذه الناحية، بل يشــكل 
االقتصــاد  علــى  أخــرى  ومصيبــة  علــة  البرلمــان 

والشعب اإليراني.
هــذه التكلفــة الغريبــة مــن نوعهــا، لجلســة واحدة 
لبرلمــان نوابــه مجــرد أبــواق للنظــام أو جهلــة أو 
منتفعيــن، تبــدو غريبــة وكارثيــة ومصائبيــة أكثــر 
عندمــا نجــد الفقــر والحرمــان قــد وصــل بالشــعب 
اإليرانــي إلــى حــد بيــع أعضــاء جســده وفلــذات 
والمثيــر  المعيشــة،  مواصلــة  أجــل  مــن  أكبــاده 
للســخرية أن أعضــاء مــن هــذا البرلمــان النصــاب، 
يصرحون علنا بأن هناك 40 مليون مواطن إيراني 
يعيشــون تحــت خــط الفقر، وأن هناك عــددا كبيرا 
من العوائل اإليرانية تسكن في المقابر إلى جانب 
مــن ينامــون فــي داخــل بيوت مــن الــورق المقوى 
ناهيــك عــن الكثيــر مــن المظاهــر الســلبية األخرى 
نظيــر ارتفــاع نســبة البطالة إلى حد كبير وتفشــي 
الفســاد فــي معظم مرافــق الدولة والفشــل الذريع 
للنظام ككل في إيجاد حلول ومعالجات لألوضاع 

السلبية التي يعاني منها الشعب اإليراني.

نظام المالي المعروف باهتمامه بشــكل استثنائي 
بالجوانب العســكرية واألجهزة القمعية المشبوهة 
التابعــة لــه، والســيما الحرس الثوري، يبــدو أنه لم 
يكتــف بذلــك وبــكل الفســاد المالــي القائــم والــذي 
تستفيد منه أقطابه، فأضاف إليه الكلفة الخيالية 
الفاشــل  البرلمــان  هــذا  يعقدهــا  التــي  للجلســات 
والمعادي للشــعب من أساسه، ولمن سخرية القدر 
أن يكــون مــن يمثــل الشــعب فــي مقدمــة ســراق 
وناهبــي ثرواتــه، ومثل هكــذا فضيحة ال يمكن أن 

تحدث إال في ظل نظام المالي.
نظام من المستحيل إصاحه أو إعادة تأهيله كما 
ال يمكــن أبــدا أن يصبــح يومــا إلــى جانب الشــعب 
بل يصر ويتمادى في ممارساته القمعية التعسفية 

وانتهاكاته الفظيعة بصورة يومية.
اإليرانيــة  المقاومــة  أكــدت  وكمــا  نظــام  هكــذا 
يجــب إســقاطه ألن ذلــك هــو الحل الوحيــد الذي 
يمكــن التعامــل به معه، خصوصــا أن 40 عاما من 
التجــارب المــرة واألحــداث المؤلمــة التــي جــرت 
وتجــري على الشــعب اإليراني وشــعوب المنطقة 
والعالــم كافيــة كدليــل ســاطع يديــن هــذا النظــام 
ويؤكــد اســتحالة أي ســبيل للتعامــل معــه ســوى 
إســقاطه وإنهاء حكمه الدموي الفاسد الذي كلف 
إيران والشــعب اإليراني أكثر مما قد يتصوره أي 

متابع. “الحوار”. 

فالح هادي الجنابي

“لم يكتف نظام الماللي  «
بالصرف على األجهزة 

القمعية، وكل الفساد المالي 
القائم، فأضاف إلى ذلك 

التكلفة الخيالية للجلسات التي 
يعقدها هذا البرلمان المعادي 

للشعب”.
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عام 2019... الشاهد ينبئ 
عن الغائب

مــع بدايــة العــام الجديــد دائمًا ما نعود للوراء نســترجع مــا تم تحقيقه 
وما لم يتحقق طوال العام، حياتنا وأحامنا وطموحاتنا تحمل الكثير 
مــن اآلمــال، نتمنــى أن نحققهــا والكثيــر منهــا يتطلب عوامــل خارجية 

تسهم في خلق الفرص التي تمكننا من تحقيقها.
كيــف لنــا أن نبدأهــا ونحــن نواجــه ضغوطــا من جميــع النواحــي ومنها 
الظــروف الماليــة وسياســات التقشــف التي تســببت في ازديــاد معاناة 
النــاس فــي البلــد، فوضــى الشــوارع وســوء التخطيــط وغيــاب النظرة 
المستقبلية في أمثال هذه المسائل، ملف الرقابة المالية الذي يتضخم 
عاما بعد عام دون عاج أو رادع حقيقي، التدهور الملحوظ في األخاق 
وانتقــال االســتهتار بالقيــم مــن حــاالت فرديــة إلــى ظاهــرة اجتماعية، 
وتفكك النســيج االجتماعي، غياب الحس الديني، ومؤخرًا، ما يشــغل 
المواطــن، مســألة الضريبــة المضافــة غيــر المدروســة بعنايــة والتخبط 
الحاصل في تطبيقها، المواطن في حالة اســتياء شــديدة بسبب زيادة 
أسعار المحات واستغالهم، خصوصا من يروج تحمل قيمة الضريبة 

من التجار بعد رفعه األسعار، خصوصا أصحاب المطاعم.

أما على المســتوى اإلقليمي: اســتمرار دولة قطر في سياســتها بســبب 
فشلها في التصالح والتغيير من هذه السياسة الشاذة، ومن جهة أخرى 
فشــل السياســات غير المدروسة في ســوريا، وازدياد حجم المؤامرات 

الدولية على دول المنطقة، وزيادة النفوذ اإليراني.
كيــف لنــا أن نشــعر باألمان وســط مامح أزمــات سياســية واقتصادية 
قادمة، من المؤســف أن ســنة 2019 ال تبشــر بخير، قياســًا بما ظهر في 

بداياتها من إحباط.
رغــم ســوء األوضــاع واإلحباطــات ســيبقى األمــل بــأن ينصلــح الحــال 
وتصبــح للمواطــن أولويــات تراعــي مصالحــه وظروفه، ويكــون جيبه 

آخر السبل في تعويض العجز ومساوئ الظروف.

كل عام والبحرين بال تقشف وعجز وأزمات، كل عام وهي في تقدم  «
ونهضة وازدهار، كل عام والبحرين بقيادتها وشعبها بخير وأمن 

وأمان.

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

واقــع ال مفــر منه، القيمة المضافة ُطبقــت وال يمكن التنصل منها، وأصبحت عبئًا 
يضاف إلى جملة من األعباء المعيشية التي ترهق آالف المواطنين الذين يأنون 

من رواتب ال تصمد حتى نهاية الشهر.
والمشكلة أن أغلب المواطنين ال يزالون في حيرة وتخبط، فهم حتى اللحظة ال 
يعرفون اآللية التي تطبق بها الضريبة، ورغم بعض اإلرشادات والمعلومات التي 
ُنشرت هنا وهناك في وسائل اإلعام، إال أن السواد األعظم ال يزالون يتساءلون: 
كيــف نعــرف الســلع المعفية، وأي ســلع تخضــع للضريبة؟ وكيف يمكــن أن نحمي 
أنفسنا من جشع بعض التجار أو فسادهم الذي سيدفع بهم إلى احتساب القيمة 
المضافــة لســلع أكــدت الحكومة إعفاءهــا من الضرائب؟ وهل سُتحتســب القيمة 
المضافة على جملة الحساب النهائي للفاتورة، أم ستفصل الفاتورة السلع حسب 
نوعها ضمن قائمة السلع المعفية أو تلك المندرجة ضمن قائمة السلع ذات القيمة 

المضافة؟
البعض ســيدقق في الفاتورة، والبعض اآلخر لن يتمكن فســيضيع حقه، وإن كان 
الواعــي ســيتتبع الفاتــورة، هــل ســنتوقع من الرجــل الكبير أو المرأة المســنة غير 
المتعلمة أو حتى الطفل مثاً أن يقوموا بذلك؟ وهل على المشتري أن يقف عند 
المحاســب ليتأكــد مــن خضوع كل ســلعة على حــدة للقيمة المضافــة من عدمها، 
كي ال يقع فريسة لتجار وجدوا في هذا القانون الجديد فسحة لزيادة أرباحهم؟ 
يعني ذلك أن نبشر بطوابير عند المحاسبين! المواطنون باتوا “في حيص بيص” 
منــذ دخــول العــام الجديــد الــذي حمل لهم فأالً غير ســار لعــام أكثر تقشــفا وأكثر 

غموضًا، و”الناس ضايعة في الطوشة، والحسبة ضايعة”.
العديد من المواطنين رصدوا تجاوزات من محات كبرى فرضت الضريبة على 
ســلع معفــاة كالخبز والمياه المعدنيــة، وكان األحرى أن يكون الرصد من الجهات 
المعنيــة، هــذا رغــم أن القانــون فــي أول تطبيــق لــه، ومــن المفتــرض أن يكــون 
التجار أكثر حرصًا في التدقيق وااللتزام بالقانون، فما بالنا بعد مرور أشهر على 
التطبيق؟ أجزم أن الكثير من التجار سيأمنون السوق والزبائن الذين سيسلمون 

أمرهم لله، وسيتمادى التجار في التجاوزات أكثر وأكثر.

   ياسمينة: كونوا عينا أخرى مع الجهات المعنية، وراقبوا األسعار حفاظًا  «
على قوتكم وقوت أبنائكم.

“والناس ضايعة في الطوشة”

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com
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تحــت رعايــة النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس االتحاد 
البحرينــي أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفــة تنطلق يوم غد الجمعة 
بطولة ســموه لقفز الحواجز على ميدان االتحاد الرياضي العســكري بالرفه بمشــاركة 
نخبــة مــن فرســان وفارســات المملكــة مــن مختلــف اإلســطبالت، حيــث من المقــرر أن 
تنطلق المســابقات رســميًا عند الساعة الثامنة والربع صباًحا بمسابقتي الناشئين على 

أن يشمل برنامج المسابقات 6 مسابقات تنافسية.

الملكــي  االتحــاد  رئيــس  أكــد  جهتــه،  مــن 
للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ 
االتحــاد  أن  آل خليفــة  راشــد  بــن  فيصــل 
الملكــي قــد قام بوضــع الترتيبــات النهائية 
إلقامــة بطولة ســمو الشــيخ خالــد بن حمد 
آل خليفة واعتماد اللجان العاملة من أجل 
إخراج البطولة بالصورة الالئقة التي تليق 
باســم راعــي البطولــة ومكانــة رياضــة قفز 
الحواجــز البحرينيــة ومــا وصلــت إليه من 

مستوى متطور في اآلونة األخيرة.
الملكــي  االتحــاد  أن  ســموه  وأوضــح 
للفروســية وســباقات القــدرة حريــص كل 
جوانــب  جميــع  تحقيــق  علــى  الحــرص 
النجــاح فــي بطولــة ســمو الشــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، رافًعا جزيل شكره وعميق 
امتنانــه لســمو الشــيخ خالــد بــن حمد على 
للرياضــة  الــذي يقدمــه ســموه  الدعــم  كل 
البحرينيــة عموًمــا ورياضــة قفــز الحواجز 

المؤشــرات  أن  ســموه  وأشــار  خصوًصــا، 
تقول بأن مسابقات يوم الجمعة على كأس 
سمو الشيخ خالد بن حمد ستكون مغايرة 
المســتوى  عاليــة  منافســات  وستشــهد 
والتنافــس،  والتشــويق  باإلثــارة  ومليئــة 
وذلــك بنــاء على معطيات الموســم الحالي 
الــذي لوحــظ فيه تطــور كبير في مســتوى 
الفرســان وجاهزيتهم المبكرة للموسم وما 
تحقق من نتائج وبروز وجوه جديدة على 

ساحة رياضة قفز الحواجز.
وحــّث فيصــل بــن راشــد جميــع الفرســان 
والفارســات المشــاركين فــي بطولــة ســمو 
الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفــة ليوم غٍد 
الجمعــة بـــتقديم أفضــل المســتويات فــي 
ــا  الميــدان فــي مختلــف المســابقات متمنيًّ
طموحاتهــم  وتحقيــق  التوفيــق  كل  لهــم 
ومــا يســعون إليــه، كمــا ثمن جهــود اللجان 
فــي  والحــكام  المنظمــة  واللجنــة  العاملــة 

إبــراز بطــوالت ومســابقات قفــز الحواجــز 
بالصورة الالئقة. وأشــاد ســموه بالمســتوى 
أظهــره  الــذي  العالــي  والتنافســي  الفنــي 
المشــاركون فــي بطــوالت القفــز الماضيــة، 
خــالل  حققوهــا  التــي  العاليــة  والنتائــج 
جميــع المســابقات، وصعود وجــوه جديدة 
علــى منصــات التتويــج األمــر الــذي يؤكــد 
نجــاح الخطة التــي وضعها مجلس اإلدارة 
بالتنســيق مــع لجنــة القفز برئاســة الشــيخ 

خالد بن محمد آل خليفة.
ونّوه ســموه أن االتحاد الملكي للفروســية 
وسباقات القدرة يحرص دائًما على تقييم 

جميع المســابقات بعــد االنتهاء منها وذلك 
رغبــة وحــرص منــه فــي تحقيــق عوامــل 

التطوير للمسابقات.

 مسابقات البطولة

وســتنطلق فعاليــات البطولــة عند الســاعة 
بأولــى  الجمعــة  يــوم  صبــاح  مــن   8:15
المســابقات وهــي المســابقة األولــى لفئــة 
الناشئين المســتوى األول )مسابقة التأهل 
لمرحلــة التمايــز( وارتفــاع الحواجــز 80 - 
90 سم، سرعة المسلك 350 مترا/  دقيقة، 
المســابقة الثانيــة فئة الناشــئين المســتوى 
الزمــن(  ضــد  الســرعة  )مســابقة  الثانــي 
وارتفــاع الحواجــز 90 - 100 ســم ســرعة 
المســابقة  متــرا/  دقيقــة،   350 المســلك 
الثالثة فئة المبتدأين من العموم المستوى 
لمرحلــة  التأهــل  مســابقة  وهــي  األول، 
 100  -  90 حواجزهــا  وارتفــاع  التمايــز 
ســم وســرعة المســلك 350 متــرا/  دقيقــة، 
)مســابقة  للمتقدميــن  الرابعــة  المســابقة 
مســابقة علــى مرحلتيــن( ونوعها مســابقة 
وارتفــاع حواجزهــا  الزمــن  الســرعة ضــد 
 350 المســلك  ســرعة  ســم،   115  -  105
فئــة  الخامســة  المســابقة  متــرا/  دقيقــة، 
المتقدمين المستوى الثالث )مسابقة جمع 
 125  -  115 حواجزهــا  وارتفــاع  النقــاط( 
ســم، ســرعة المســلك 350 متــرا/  دقيقــة، 
أهــم وأقــوى  السادســة وهــي  والمســابقة 
المســابقات )المســابقة الكبــرى( وســتكون 
علــى مرحلتيــن وارتفــاع حواجزها 125 - 
135 سم وسرعة الملك 350 مترا/  دقيقة.

سمو الشيخ فيصل بن راشد سمو الشيخ خالد بن حمد

ــواء اإلثـــارة ــ ــون اســتــعــداداتــهــم ألج ــل ــواص ــان ي ــرس ــف ال

انطالق بطولة خالد بن حمد للحواجز 20

أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع اللجنة األولمبية البحرينية في إصدار تشريعات جديدة تتوافق مع 
المرحلــة المقبلــة مــن تطويــر العمــل اإلداري والفني بما يحفظ حقوق الالعبيــن والمدربين واإلداريين، األمر الذي يحقق االســتقرار اإلداري والمالي 
وسيســهم بصــورة كبيــرة فــي االرتقــاء باالتحادات الرياضيــة واألندية الوطنية والمراكز الشــبابية، مشــيًرا إلى أهمية أن تواصل الحركة الشــبابية 

والرياضية في المملكة مسيرتها نحو التطور ومجاراتها بشكل واقعي لمسيرة التطور العالمي وما تحتويه من معلومات وأنظمة حديثة.

جاء ذلك، خالل حضور وزير شــؤون الشباب 
والرياضة لمجلس الشــباب والرياضة الموحد 
للمجلــس  المســاعد  العــام  األميــن  بحضــور 
األعلى للشــباب والرياضة األمين العام للجنة 
عســكر  عبدالرحمــن  البحرينيــة  األولمبيــة 
وبحضــور لفيــف مــن المســؤولين ومنتســبي 

األسرة الشبابية والرياضية.
وزارة  بيــن  العمــل  أهميــة  المؤيــد  وبّيــن 
شــؤون الشــباب والرياضة واللجنــة األولمبية 
الرياضيــة واألنديــة  البحرينيــة واالتحــادات 
فريــق  بــروح  الشــبابية  والمراكــز  الوطنيــة 
صيغــة  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  البحريــن 

مثاليــة تضمن الســير قدًما نحــو تحقيق بنود 
البرنامــج الوطنــي “اســتجابة” الــذي يتطلع له 
منتســبو األسرة الرياضية الشــبابية بعين من 
لتحقيــق  األبــرز  الوســيلة  باعتبــاره  التفــاؤل، 
اإلنجــازات للمملكــة وضمــان المحافظــة على 
اإلنجــازات التــي تحققــت وتعزيزهــا بصــورة 
وأشــاد  األصعــدة.  مختلــف  علــى  متميــزة 
الحاضــرون فــي مجلــس الشــباب والرياضــة 
عليهــا  ظهــر  التــي  بالمســتويات  الموّحــد 
المنتخــب الوطنــي فــي المبــاراة االفتتاحيــة 
فيهــا  واجــه  التــي  اآلســيوية  األمــم  لــكأس 
المنتخــب الوطنــي نظيره اإلماراتــي وانتهت 

بالتعــادل اإليجابي بيــن المنتخبين، كما أبدى 
الجميــع تفاؤله بمضي المنتخــب الوطني في 
البطولة اآلسيوية وتقديمه لمستويات كبيرة 
ومتميــزة تــدل علــى تطــور الكــرة البحرينية، 
الجماهيــر  بحــرص  الحاضــرون  أشــاد  كمــا 
البحرينيــة علــى التواجــد فــي المبــاراة ودعم 
المنتخــب الوطنــي ومؤازرتــه طــوال المباراة 
األمــر الــذي كان لــه األثــر الطيــب فــي نفــوس 
مــن  عــدد  طــرح  اللقــاء،  وخــالل  الالعبيــن. 
المدربيــن مشــكلتهم أمام الحضــور بالمجلس 
حــول معاناتهــم والمتمثلــة فــي عــدم التــزام 
األنديــة الوطنيــة بالعقــد المبــرم بينهــا وبيــن 

المدربيــن فــي دفــع رواتبهــم الشــهرية لمــدة 
طويلــة ووصل التأخيــر في دفع الرواتب إلى 
عــدة ســنوات رغم مطالبــة المدربيــن لألندية 
المتســمر  وتواصلهــم  المتأخــرات  بتســديد 
مــع المســؤولين فــي مجالــس اإلدارات الذين 
دائًما ما يطلقون الوعود بتسديد المبالغ دون 
تنفيذهــا، األمــر الــذي مثل حالة مــن اإلحباط 

لدى المدربين.
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  وأكــد 
بيــن  اجتمــاع  بترتيــب  قامــت  الــوزارة  أن 
المســئولين فــي الــوزارة واالتحــادات المعنية 
الوضــع  لدراســة  القانونييــن  والمستشــارين 
القانوني حول عدم تســلم المدربين لرواتبهم 
المتأخرة ومدى الحاجة إلى إدخال تعديالت 

علــى القوانيــن الخاصــة بهــذا الجانــب التــي 
تحفــظ للجميع حقوقهم. وناقش المجتمعون 
مقترًحــا بأهميــة تحديــد اجتماعــات مجالس 
إدارات األنديــة الوطنيــة بحيــث تتحــول من 
اجتمــاع واحــد في الشــهر إلى اجتمــاع واحد 
فــي الســنة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار تطــّوع 
إلــى  باإلضافــة  وأعضائــه  اإلدارة  مجلــس 
االجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك واختيار 
مواضيــع مجلــس اإلدارة والنقاط التي يجب 
للنــادي.  بالنســبة  أهميتهــا  ومــدى  مناقشــتها 
واقتــرح الحاضرون أن تكون هنالك شــفافية 
الخاصــة  المعامــالت  متابعــة  فــي  واضحــة 
الوطنيــة  واألنديــة  الرياضيــة  باالتحــادات 
والمراكــز الشــبابية ومعرفة مــدى تقدمها في 
اإلجــراءات اإلدارية والوقت المحدد لالنتهاء 
منهــا، األمــر الــذي يســاعد مجالــس اإلدارات 
وتمنحهــم  شــفافة  بصــورة  معامالتهــم  تتبــع 

الفرصة للمتابعة لتلك المعامالت.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

المؤيد: ضمان حقوق الالعبين والمدربين من أهم الملفات

جانب من المجلس األسبوعي

انطالق موسم الشركات الكروي

اللجنة األولمبية

تعقــد اللجنــة المنظمة العليا ليــوم البحرين 
الرياضي الثالث المقّرر في الثاني عشر من 
شــهر فبراير المقبــل اجتماعها الثاني بقاعة 
االمباسادور بفندق الريجنسي عند الساعة 
الحادية عشــرة صباح اليوم، لمناقشــة آخر 
المستجدات المتعلقة بالجوانب التنظيمية 
للفعاليــات التــي ســتقام في ذلــك اليوم في 

مختلف مناطق المملكة.
قــد  البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  وكانــت 
مــع  أمــس  يــوم  موســًعا  اجتماًعــا  عقــدت 
تحــت  المنضويــة  الرياضيــة  االتحــادات 
التــي  البرامــج  خاللــه  ناقشــت  مظلتهــا 
لعبتــه  مجــال  فــي  اتحــاد  كل  ســينظمها 
ودور هــذه االتحــادات في اإلشــراف الفني 
علــى الفعاليــات التــي ســتنظمها الــوزارات 

والمحافظات كل في مجال اختصاصه.
األعلــى  للمجلــس  المســاعد  العــام  األميــن 
اللجنــة  عــام  أميــن  والرياضــة  للشــباب 
األولمبيــة البحرينية رئيس اللجنة المنظمة 

الثالــث  الرياضــي  البحريــن  ليــوم  العليــا 
أهميــة  أكــد  عســكر  صــادق  عبدالرحمــن 
تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن هــذا اليوم 
الرياضــي، وهي تحريــك المجتمع بمختلف 
بشــتى  الرياضــة  لممارســة  ودفعــه  فئاتــه 
أنواعهــا وفروعهــا مــن أجــل ترســيخ مبــدأ 
الرياضــة منهــج حياة، مشــيًدا بقــرار رئيس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
بتقليــص  خليفــة  ال  ســلمان  بــن  خليفــة 

ســاعات الدوام الرســمي في جميع وزارات 
ومؤسســات المملكــة إلــى النصــف إلفســاح 
الــوزارات  هــذه  منتســبي  لجميــع  المجــال 
الحكوميــة  والمؤسســات  والهيئــات 
بالمشــاركة الفاعلــة فــي هــذا اليــوم، وهــذا 
مــا يجعــل اللجنــة المنظمــة العليــا تحــرص 
علــى توفيــر األجــواء التــي تتيــح للجميــع 
فرصة ممارســة الرياضة كل حســب رغبته 

وهوايته.

جانب من اجتماع اللجنة األولمبية مع االتحادات الرياضية

اللجنــة المنظمة تجتمع اليوم واالتحادات تســتعد للحدث

تواصل التحضيرات لليوم الرياضي

اتحاد الكرة

أعــرب رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
الشــيخ علي بن خليفــة آل خليفة عن اعتزازه 
الشــركات  لقائمــة  مكــس”  “كريــدي  بانضمــام 
والمؤسســات الرعايــة والمســاهمة فــي دعــم 
كأس جاللــة الملــك المفدى لكرة القدم ودوري 
ناصــر بــن حمد الممتــاز لكرة القــدم، مؤكًدا أن 
هذه الرعاية سيكون لها األثر الواضح النجاح 

المطلوب للمسابقتين.
وأشــاد الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل 
خليفــة بالــدور الكبير الذي تضطلع به الشــركة 
األنشــطة  لمختلــف  ومســاهمتها  دعمهــا  فــي 
والفعاليــات الرياضيــة، بمــا ينعكــس ذلك على 
تحقيقهــا لمعايير الشــراكة المجتمعية الفاعلة 
والرياضــة  الشــباب  قطــاع  وتطويــر  لدعــم 
بالمملكــة بمــا فيهــا رياضــة كــرة القــدم، والذي 
يســهم في تنفيــذ تطلعات ممثــل جاللة الملك 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
رئيــس  والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشيخ ناصر 

بــن حمــد آل خليفــة، للنهــوض بهــذه الرياضــة 
نحو مزيد من النجاحات.

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد  جهتــه،  مــن 
كريــدي مكــس يوســف علــي ميــرزا أن رعايــة 
الشــركة لــكأس جاللــة الملــك المفــدى ودوري 
ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــدم يعكــس 
حرصهــا واهتمامها على التفاعل اإليجابي مع 
مختلــف الفعاليــات الرياضيــة بمــا يتوافق مع 

مبادرات وخطط ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
القيــادة  ورؤى  توجيهــات  لتنفيــذ  خليفــة  آل 
بالحركــة  النهــوض  فــي  للمســاهمة  الرشــيدة 

الرياضية.
وأشــار ميــرزا إلــى أن الدخــول فــي شــراكات 
واجًبــا  يعــد  الجانــب  بهــذا  لالرتقــاء  متميــزة 
ــا تســعى الشــركة دائمــا لتحقيقــه علــى  وطنيًّ

أرض الواقع.

يوسف ميرزا الشيخ علي بن خليفة

تأكيــد تفعيــل الشــراكة للنهــوض بالكــرة البحرينيــة

“كريدي مكس” ترعى مسابقات الكرة
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تختتــم اليــوم منافســات األدوار التمهيديــة 
الثالثــة لبطولــة مهد الســلوقي العربي، وذلك 
فــي قريــة البحرين الدولية لســباقات القدرة 

مقر إقامة كل فعاليات الرياضات التراثية.
ويقام اليوم )الخميس( ســباقين في الشــوط 
للذكــور  مخصــص  األول  الثالــث  التمهيــدي 
بــكل الفئــات والثانــي مخصــص لإلنــاث بكل 
محتدمــة  المنافســة  وكانــت  أيًضــا.  الفئــات 
فــي الشــوطين األول والثانــي ضمــن الــدور 

التمهيدي وذلك للتأهل للشوط النهائي.
وتأتــي إقامــة بطولــة مهــد الســلوقي العربي 
ضمن موســم ناصر بن حمد للصقور والصيد 
فــي نســخته الخامســة وذلــك لمســافة كيلــو 
الشــوطين  شــهد  حيــث  الكيلــو،  ونصــف 
مــالح  قبــل  مــن  كبيــرة  مشــاركة  األولييــن 

السلوقي العربي في الذكور واإلناث.

لجنة الموروث

السلوقي تدخل 
المرحلة الثالثة

اللجنة اإلعالمية

تستهل الشركات والمؤسسات لكرة القدم اليوم الخميس موسمها الكروي الجديد 
2019 بإقامــة بطولــة “الســباعيات” في تمام الســاعة 3.30 مســاًء علــى ملعب نادي 

بابكو بعوالي. 

وهــي  فــرق   5 المســابقة  فــي  ويشــارك 
جارمكــو والكهرمــاء والتطويــر وبابكــو 
وألبــا.  وتلعــب مباريــات المســابقة هــذه 
واحــد،  دور  مــن  الــدوري  بنظــام  المــرة 
حيــث صاحــب أعلــى رصيد مــن النقاط 
يتــوج بطالً للمســابقة إلــى جانب تكريم 
صاحــب المركــز الثاني وصاحــب المركز 
قــد  المنظمــة  اللجنــة  وكانــت  الثالــث. 
أجــرت قرعــة البطولــة فــي وقت ســابق 
أنهــت  وتحديــد تفاصيلهــا.  هــذا، وقــد 
البطولــة  إلقامــة  اســتعداداتها  اللجنــة 

التــي هي عبــارة عن افتتاحيــة وباكورة 
ا يوم  للموســم الجديد الــذي ينطلق فعليًّ
األحــد المقبل من خالل المســابقة “األم” 
الــدوري.  وقــد اعتادت اللجنــة المنظمة 
ا حرًصــا  علــى تنظيــم الســباعيات ســنويًّ
تقاليدهــا،  علــى  المحافظــة  علــى  منهــا 
بالفــرق  أحتفــاًء  أجــل  مــن  وكذلــك 
المشــاركة ولتعزيــز الترابــط االجتماعي 
ــا  الــذي يــؤدي بــدوره لالنعــكاس إيجابيًّ
علــى منافســات الــدوري والــكأس فضالً 

عن تعزيز وتكريس الروح الرياضية.

من منافسات دوري الشركات الكروي 

اللجنة اإلعالمية



استعاد فريق الحالة نغمة االنتصارات بدوري زين الدرجة األولى لكرة السلة، إثر 
فــوزه علــى حســاب مدينة عيســى بنتيجــة 99/79، في المباراة التــي أقيمت بينهما 
مســاء أمس )األربعاء(، في افتتاح منافســات الجولة الثالثة عشــر واألخيرة للدور 

التمهيدي من البطولة.

نقطــة،   16 إلــى  رصيــده  الحالــة  ورفــع 
فيما وصل رصيد مدينة عيســى إلى 14 

نقطة.
ورغــم فــوزه أمــس، إال أن الحالــة فقــد 
فرصــة المنافســة على التأهــل إلى الدور 
السداســي لمصلحــة االتحــاد الــذي أكمل 

عقــد الفــرق الســتة األولــى المتأهلــة إلى 
المرحلة المقبلة.

وتقدم مدينة عيسى في نتيجة المباراة 
أوال بفوزه في الربع األول 21/17 بفضل 
تألــق أحمد ســلمان، قبــل أن يعود الحالة 
ويحســم الشــوط األول متقدمــا بفــارق 

10 نقــاط وبنتيجة 46/36 بعد فوزه في 
الربع الثاني 29/15.

وقلــص مدينــة عيســى الفارق فــي الربع 
الثالــث الــذي فــاز فيــه 31/27، قبــل أن 
يجهــز الحالــة علــى منافســه بفــوزه فــي 
المبــاراة  ليحســم  26/12؛  األخيــر  الربــع 

فائزا بـ99/79.
وفــي المباراة الثانية أمس، خرج الرفاع 
منتخــب  حســاب  علــى  الفــوز  بنتيجــة 

الشباب بـ88/73.

وجاءت نتائج أشــواط المبــاراة كاآلتي: 
 26/19 الرفــاع،   24/14 الرفــاع،   18/13

الرفاع و27/16 منتخب الشباب. 

وتستكمل مساء اليوم منافسات  «
الجولة بإقامة لقاءين، يلتقي في 

المباراة األولى النويدرات )12 نقطة( 
وسماهيج )10 نقاط( في الساعة 

5:45 مساًء، وتليها مباشرة مباراة 
االتحاد )15 نقطة( والبحرين )12 

نقطة( في الساعة 7:45 مساًء.

فوز الحالة والرفاع في دوري السلة... واليوم لقاءان

أقيمت يوم أمس مباريات الجولة الثانية من النســخة السادســة لبطولة اتحاد غرب آســيا للســيدات لكرة القدم، والتي تقام تحت 
رعايــة رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، والتي ينظمهــا االتحاد البحريني لكرة القدم 
بالتعــاون مــع اتحــاد غــرب آســيا لكــرة القــدم فــي الفتــرة 7 - 15 يناير الجــاري، وذلك على اســتاد المغفــور له بإذن هللا تعالى الشــيخ 
علي بن محمد بن عيســى آل خليفة بنادي المحرق الرياضي والثقافي. وأقيمت مباراتان، جمعت األولى منتخبنا الوطني للســيدات 

والمنتخب الفلسطيني، فيما جمعت المباراة الثانية المنتخب اإلماراتي للسيدات والمنتخب اللبناني للسيدات.

فوز بحريني

ســيدات  نجحــت  األولــى،  المبــاراة  فــي 
البحريــن مــن تحقيــق فــوز مســتحق علــى 
حســاب منتخب ســيدات فلســطين بنتيجة 
5 أهداف نظيفة. وشــهدت المباراة ســيطرة 
مــن نواعــم البحريــن مــن حيث االســتحواذ 
علــى الكــرة والســيطرة علــى خــط الوســط 
اعتمــد منتخــب  واالنتشــار والتقــدم، فيمــا 
الدفاعــي  التكتــل  علــى  فلســطين  ســيدات 
لــم  التــي  المرتــدة  الكــرات  عبــر  والتقــدم 
الحارســة  مرمــى  علــى  خطــورة  أي  شــكل 
خلــود عبدهللا. واســتطاع منتخبنــا الوطني 
للســيدات التقــدم بالنتيجة فــي الدقيقة 45 
مــن زمــن الشــوط األول، عبــر ركلــة جــزاء 

نفذتها بنجاح الالعبة ياسمين الفايز. 
تســجيل  مــن  للســيدات  منتخبنــا  وتمكــن 
الهــدف الثانــي فــي الدقيقة 55 عبــر الالعبة 
حصــة العيســى. بعــد ذلــك ضاعــف نواعــم 
البحرين النتيجة بتســجيلهن الهدف الثالث 
فــي الدقيقــة 71 والــذي حمــل توقيــع إيمان 
الختــال، ونجحــت الالعبــة ياســمين الفايــز 
مــن إضافــة الهــدف الرابع فــي الدقيقــة 72، 
وتمكنــت البديلــة ليليــا ســبكار من تســجيل 
الهدف الخامس في الدقيقة 78، واستمرت 
هــذه النتيجــة حتــى صافــرة الحكــم دمــوع 
البكار التي أعلنت عن فوز سيدات البحرين 
علــى فلســطين بنتيجــة 5 أهــداف دون رد، 
وبهــذه النتيجــة رفــع منتخبنــا رصيــده إلــى 
النقطة السادســة، فيما ظل رصيد فلســطين 

خاليا من دون نقاط.

فوز لبناني

وفــي المبــاراة الثانيــة، حقــق منتخــب لبنــان 
للســيدات فوزا معنويا على حســاب منتخب 
اإلمارات للســيدات بنتيجــة هدفين دون رد. 
وتمكن نواعم لبنان من بســط سيطرتهم منذ 
بدايــة اللقــاء، إذ اســتطعن من إنهاء الشــوط 
األول لصالحهــم عبــر تســجيل الهــدف األول 
في الدقيقة 46 عن طريق الالعبة رنا مقداد.  
وفي الشوط الثاني واصل لبنان أفضليته مع 
محــاوالت إماراتيــة للعــودة والتي لم تشــكل 
الخطــورة المطلوبــة علــى المرمــى اللبنانــي. 
فــي  للســيدات  اللبنانــي  المنتخــب  ونجــح 

إضافــة الهدف الثاني في الدقيقة 85 وحمل 
توقيع الالعبة ســميرة عواد، واســتمرت هذه 
النتيجــة حتــى صافــرة النهايــة التــي أعلنهــا 
الحكــم عبدهللا الكنــدري، والتي منحت لبنان 
أولــى 3 نقــاط فــي هــذه المشــاركة، فيما ظل 

رصيد اإلمارات خاليا من دون أهداف.

بادرة طيبة

بــادرت اختصاصيــة العــالج بالمنتخــب الوطنــي 
للســيدات زينــب أنور بإيعاز مــن المدرب الوطني 
خالــد الحربــان بعــالج قائــدة فلســطين كارولينــا 
سوجيان، التي تعرضت لحالة إغماء في الدقيقة 
الطاقــم  لتدخــل  الحالــة  هــذه  اضطــرت  إذ   ،51
الفحوصــات  بإجــراء  لإلســعاف  التابــع  الطبــي 

الالزمة لالعبة؛ لالطمئنان على سالمتها.

متابعة مميزة

حرصــت رئيســة اللجنــة النســائية باالتحــاد 
البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخة حصــة بنت 
ومتابعــة  حضــور  علــى  خليفــة  آل  خالــد 
الوطنــي  المنتخــب  جمعــت  التــي  المبــاراة 
للســيدات والمنتخب الفلسطيني للسيدات، 
لســيدات  كبيــر  دافــع  لحضورهــا  كان  فقــد 
األحمر في تقديم المستوى الفني المطلوب 
كمــا  المواجهــة.  هــذه  فــي  الفــوز  وتحقيــق 
آل  خالــد  بنــت  حصــة  الشــيخة  وحرصــت 
خليفــة على حضور ومتابعة المباراة الثانية 
التي جمعت بين سيدات اإلمارات وسيدات 

لبنان.

حضور السفير الفلسطيني

ونواعــم  البحريــن  نواعــم  مبــاراة  شــهدت 
فلسطين حضور السفير الفلسطيني طه محمد 
عبدالقــادر، الــذي حــرص علــى متابعــة المبــاراة 
من البداية ومؤازرة ســيدات فلســطين في هذا 
اللقاء رغم تعرض المنتخب للهزيمة األولى في 

مشاركتهن بهذه النسخة من البطولة.

مباريات الجمعة

)الجمعــة(  غــدا  البطولــة  منافســات  تتواصــل 
الموافــق 11 ينايــر الجــاري، بإقامــة مواجهــات 
الجولــة الثانيــة، حيــث ســيلتقي عند الســاعة 4 
عصــرا المنتخــب األردنــي للســيدات بالمنتخب 
المواجهــة  مباشــرة  تليهــا  للســيدات،  اللبنانــي 
التــي تجمــع بيــن المنتخب اإلماراتي للســيدات 

والمنتخب الفلسطيني للسيدات.

اللجنة اإلعالمية

ـــــب ـــ ـــ ــمــنــتــخـــ ــد تـــــــــــــــؤازر العـــبـــــــــــــــات ال ـــ ـــ ـــ ــال ـــ ـــ ـــ ــت خ ـــ ـــ ــن ــة ب ـــ ـــ ــص ح

نواعم البحرين يبصمن بالخمسة على فلسطين
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حقــق بنــي جمــرة فوزه األول بدوري الدرجــة األولى للكرة الطائرة بعد تغلبه على البســيتين 
بـ 3 أشــواط مقابل شــوط في المواجهة التي أقيمت بينهما مســاء أمس األربعاء على صالة 
االتحاد بمدينة عيسى الرياضية في ختام منافسات القسم األول ولحساب الجولة التاسعة.

وانتهــت أشــواط المواجهــة 25/19، 26/28، 
.25/20 ،25/17

وبذلك رفع بني جمرة رصيده إلى 3 نقاط من 
فوز و6 هزائم ليصعد إلى المركز الســابع قبل 
األخيــر، ويعــزز حظوظــه فــي البقــاء بــدوري 
الكبــار، بعدما تذيــل الترتيب طوال الجوالت 
الخســارة  البســيتين  تلقــى  فيمــا  الماضيــة، 
الســابعة على التوالــي؛ ليتذيل الترتيب العام 
وفــي رصيــده نقطــة واحــدة ويبقــى عرضــة 
للهبــوط لــدوري الدرجــة الثانيــة فــي حال لم 
يتدارك نتائجه ويسعى للتعويض في القسم 
الثانــي. وفــي المواجهــة األولــى التي جمعت 
األخيــر  نجــح  وداركليــب  الشــباب  منتخــب 
فــي الفوز علــى المنتخب بـ 3 أشــواط نظيفة 

انتهت كالتالي 25/22، 25/14، 25/20.
ويعتبــر فــوز العنيــد معنويــا وال يدخل ضمن 
الترتيب العام للفرق وبنهاية الجولة التاسعة 
يســدل الســتار علــى منافســات القســم األول 
من الدوري، على أن تنطلق منافســات القسم 

الثاني 14 يناير الجاري.

بني جمرة ينفض غبار الهزائم

من لقاء الحالة ومدينة عيسى أمس

محمد الدرازي

حسن علي

أطاح بالبسيتين 
وابتعد عن 

المؤخرة
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يخــوض منتخبنــا الوطني األول لكرة القدم عنــد 2 ظهًرا بتوقيت البحرين )3 عصًرا 
بتوقيت اإلمارات(، لقاء الجولة الثانية للمجموعة األولى لكأس آســيا 2019، وذلك 

أمام منتخب تايلند، على آل مكتوم بنادي النصر في إمارة دبي باإلمارات.

إلــى  ــا  حاليًّ المجموعــة  ترتيــب  ويشــير 
صــدارة منتخــب الهنــد برصيــد 3 نقــاط، 
يليــه منتخبنــا واإلمارات بنقطــة لكليهما، 
وأخيــًرا تايلند بــا نقاط، في حين يلتقي 

اليوم أيًضا منتخبا اإلمارات والهند.
ومبــاراة اليــوم مهمــة لمنتخبنا فــي إطار 
التأهل إلى دور الـ 16، خاصة بعد التعادل 

في الجولة األولى أمام اإلمارات.
وينص نظام التأهل عن المجموعات إلى 
دور الـــ 16 علــى ترشــح مباشــر لصاحبــي 
المركزين األول والثاني من كل مجموعة، 
فيمــا يترشــح أفضــل 4 منتخبــات تحتل 

المركز الثالث من أصل 6 منتخبات.
وبالعــودة إلــى مبــاراة اليوم، فــإن مدرب 
يهــدف  ســكوب  ميروســاف  منتخبنــا 
مــن  تقربــه  إيجابيــة  بدايــة  لتحقيــق 
الوصــول إلــى الدور الثانــي، رغم صعوبة 
تايلند الذي يدخل بروح معنوية مختلفة 

بعد إقالة مدربه بعد الجولة األولى.
مباراة اليوم لن تكون سهلة على منتخبنا 
الــذي يســعى لكســب 3 نقــاط مهمــة فــي 
مبــاراة تعــد مفتــرق طــرق نحــو الوصول 

للدور التالي.
الخسارة الكبيرة التي تعرض لها منتخب 
تايلنــد فــي الجولــة االفتتاحيــة ال تعتبــر 
مقياًســا، فهو يســعى للتعويــض وتجديد 
آمالــه فــي الحصــول علــى بطاقــة مؤهلة 
أن منتخبنــا ســيدخل  إال  الثانــي،  للــدور 

بالتأكيد من أجل تحقيق الفوز.
وتضــم قائمــة منتخبنــا للبطولــة 23 العًبا 
هم: ســيد شــبر علوي، عبدالكريم فردان، 
يوســف حبيب، ســيد رضا عيســى، أحمد 
ميــرزا، أحمد جمعة، أحمــد عبدهللا، وليد 
الحيام، ســيد مهــدي باقر، أحمــد بوغمار، 
حمــد شمســان، عبدالوهــاب علــي، كميــل 
األســود، جاســم الشــيخ، علي حــرم، علي 
مدن، مهدي حميدان، ســيد ضياء سعيد، 
محمــد  راشــد،  جمــال  مرهــون،  محمــد 
وســامي  يوســف  عبــدهللا  الرميحــي، 

الحسيني.

“األحمر” يختتم التحضيرات

تحضيراتــه  الوطنــي  منتخبنــا  اختتــم 
اإلعدادية لمواجهة منتخب تايلند، وذلك 
بخوضــه مــران أخيــر أمــس علــى ملعــب 
المبــاراة تحــت قيــادة المــدرب التشــيكي 

ميروساف سكوب والطاقم المعاون.
وشــهد التدريب رئيس االتحاد البحريني 
لكــرة القــدم الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن 
أحمد آل خليفة، ونائب الرئيس للشــؤون 
الفنية الشــيخ خالد بن سلمان آل خليفة، 
وأعضاء مجلس اإلدارة: عارف المناعي، 
الحمــادي،  محمــد  حقيقــي،  عبدالرضــا 

صالح البلوشي وسلطان السويدي.

منتخبنا باألحمر

عقــد يــوم أمــس االجتمــاع الفنــي الــذي 
وذلــك  وتايلنــد،  منتخبنــا  مبــاراة  يســبق 
فــي اســتاد آل مكتــوم، بحضــور ممثلــي 
تايلنــد  ومنتخــب  الوطنــي  منتخبنــا 

واللجنة المنظمة
وتقــّرر خال االجتماع أن يلعب منتخبنا 
تايلنــد  فيمــا  األحمــر،  باللــون  الوطنــي 

باألزرق.
حضــر االجتمــاع: مديــر المنتخــب عارف 
المطــوع،  عبــدهللا  اإلداري  عبدالــرزاق، 
عبدالغفــار  محمــد  اإلعامــي  المنســق 
شــوقي  الطبيعــي  العــاج  واختصاصــي 

الشنو.

سكوب يؤكد جهوزية 

المنتخب لتايلند

أكــد المدرب التشــيكي لمنتخبنــا الوطني 
ميروســاف ســكوب، أن “األحمــر” جاهــز 
لخــوض لقــاء قــوي ومهــم أمــام منتخــب 

الهند.
جــاء ذلك خال المؤتمــر الصحافي الذي 
يســبق المبــاراة، وأقيــم مســاء أمــس في 

قاعة المؤتمرات باستاد آل مكتوم.
وأشار سكوب إلى أن الفوز مهم؛ للدخول 
في حسابات التأهل إلى دور الـ 16، معرًبا 
عــن أملــه فــي تقديــم مســتويات مماثلــة 
المبــاراة  فــي  األحمــر  العبــو  قدمــه  كمــا 

االفتتاحية للبطولة أمام اإلمارات.
وأوضح ســكوب في تعليقه على المباراة 
الســابقة بقولــه “ال نقــول لاعبيــن اســعوا 
للتعادل، نريد الفوز في جميع المباريات، 
لكــن مــا حــدث فــي مبــاراة الذهــاب هــو 
ســيناريو يحدث في كرة القدم، وشــكرنا 
الاعبين على مجهودهم بغض النظر عن 

النتيجة”.
وقال إن الحظ العاثر في مباراة االفتتاح 
كلف المنتخب لربما خطأ تحكيمي عادل 

به منتخب اإلمارات نتيجة المباراة.
ا على منتخب  وأشار إلى أن التركيز حاليًّ
تايلنــد؛ لتقديم كل ما لدينا داخل أرضية 

الملعب.
يملكــون  المنتخــب  العبــي  أن  وأوضــح 
التعامــل  مــن  تمكنهــم  التــي  الشــخصية 
الجــو  أن  إلــى  مشــيًرا  المجريــات،  مــع 
العــام للمنتخــب الوطني إيجابــي، مؤكًدا 
بــل  بالضغــط  يشــعرون  ال  الاعبيــن  أن 
التــام  االســتعداد  إلــى  الفًتــا  بالراحــة، 

للمباراة وتحقيق الفوز.
وبّين أن المهم هو التركيز في كل مباراة 
علــى حــدة، خاصــة وأن “األحمــر” طــوى 
صفحــة المبــاراة االفتتاحية، مشــيًرا إلى 
أن التفكيــر اآلن بإيجابية نحو المباريات 
المقبلــة وفــي مقدمتهــا لقــاء اليــوم أمــام 

تايلند.
أو  أمــور  أي  عــن  النظــر  بغــض  وذكــر 
أن  إال  أخــرى،  أرقــام  أو  إحصــاءات 
الفيصــل  يكــون  الملعــب  داخــل  األداء 
فــوز  يتوقــع  كان  فالجميــع  والحاســم، 
فــي  منتخبنــا  علــى  اإلمــارات  منتخــب 
مبــاراة االفتتاح، خاصة مع وجود ضغط 
عاملي األرض والجمهور، مشيًرا إلى أنها 
تجربــة جديــدة لاعبيــن لعــدم خوضهــم 
ســابقا مباريات في هذه األجواء بتواجد 

جماهيري كبير.
وأكــد ســكوب أنــه رصــد منتخــب تايلنــد 
خــال مبــاراة الجولــة األولى أمــام الهند، 
مشــيًرا إلــى أن تايلنــد كان أفضــل بكثيــر 
عــدم  مبينــا  خســارته،  رغــم  الهنــد  مــن 
التفكيــر بشــكل كبيــر فيمــا حــدث خــال 

الجولة الماضية.
أوضــح  راشــد،  جمــال  الاعــب  وحــول 
ســكوب أن جمال تناول بعض المضادات 
أن  إلــى  الماضيــة، مشــيًرا  األيــام  خــال 
جمــال راشــد تــدرب مــع المنتخــب أمــس 
وسنرى مدى قدرته للبدء بشكل أساسي 

أو على قائمة االحتياط.
الوطنــي  منتخبنــا  العــب  قــال  بــدوره، 
وليــد الحيــام إن اســتعدادات المنتخــب 
طبيعيــة لمبــاراة تايلنــد، مشــيرا إلــى أن 
األحمر ســيظهر بصورة أفضل من مباراة 

االفتتاح.
المنتخــب  العبــي  جهوزيــة  إلــى  وأشــار 
مــن أجــل تحقيــق الفــوز، مؤكــدا صعوبة 
المبــاراة أمــام منتخب تايلند الذي يرغب 

في التعويض.
مــا  قدمــوا  المنتخــب  العبــي  إن  وقــال 
عليهم خال مباراة االفتتاح، مشــيًرا إلى 

طي الصفحة والتركيز على المقبل.
ونــّوه وليــد الحيــام بالدعــم الجماهيــري 
الــذي حظــي بــه المنتخــب الوطنــي فــي 
أن  إلــى  مشــيًرا  االفتتاحيــة،  المبــاراة 
الاعبين يســعون دائمــا إلفراح الجماهير 
النتائــج اإليجابيــة،  البحرينيــة بتحقيــق 
الفًتــا إلى أن التواجــد الجماهيري يعطي 

ا مميًزا. الاعبين دافعًا معنويًّ

إشادة بجهود القناة الرياضية

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  أشــاد 
البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علــي بــن 
خليفــة آل خليفــة بجهــود قنــاة البحرين 
الرياضيــة في متابعة مشــاركة المنتخب 
الوطنــي فــي كأس آســيا 2019 المقامــة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  ــا  حاليًّ
المتحــدة. وأكــد علي بن خليفــة، أن قناة 
البحرين الرياضية ال تألوا جهًدا في دعم 
علــى  وخصوًصــا  الوطنيــة،  المنتخبــات 
مســتوى كــرة القدم، مشــيًرا إلــى أن هذه 

الجهود محط تقدير واعتزاز.
ونــّوه إلــى أن مــا تقدمــه قنــاة البحريــن 
الرياضية من تغطية لمشــاركة المنتخب 
الوطنــي يعــد تواصــا للجهــود المبذولــة 
المتكاتفــة  الجهــات  كافــة  قبــل  مــن 
فــي  الوطنــي  المنتخــب  مشــوار  لدعــم 

االستحقاق األكبر.
ولفــت إلى أن التعــاون الذي تبديه القناة 
اإلعاميــة  المــواد  نشــر  فــي  الرياضيــة 

خــال  الوطنــي  بمنتخبنــا  الخاصــة 
اســتحقاقه اآلســيوي الحالــي يعبــر عــن 
الشــراكة اإليجابيــة والتعــاون البناء بين 
القناة الرياضية واالتحاد البحريني لكرة 
القدم؛ بما يعّزز من سبل دعم المنتخبات 

الوطنية.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأثنــى 
جهــود  علــى  القــدم  لكــرة  البحرينــي 
القائميــن فــي القنــاة الرياضيــة برئاســة 
رئيســة القنــاة مريم بوكمال، مشــيًرا إلى 
أن هــذه الجهــود مقــدرة ونثمنهــا، مبيًنــا 
أنهــا تعكس الحس الوطني الرفيع للقناة 
فــي مواكبــة المنتخبــات الوطنيــة التــي 
المحافــل  فــي  البحريــن  مملكــة  تمثــل 

الخارجية.

إدارة ناجحة

المكــون  الدولــي  طاقمنــا  نجــح 

شــكرهللا  نــواف  الســاحة  حكــم  مــن 
والحكميــن المســاعدين ياســر تلفــت 
مبــاراة  إدارة  فــي  جعفــر،  ومحمــد 
الجنوبيــة والفلبيــن  منتخبــي كوريــا 
بنجــاح ضمــن الجولــة األولــى لــكأس 

آسيا 2019.
بــكل  المبــاراة  الدولــي  الطاقــم  وأدار 
نجــاح، تأكيــدا على المكانــة المتميزة 

التي تتمتع بها الصافرة البحرينية.
ويعــد الحــكام الثاثة نواف شــكرهللا 
وياسر تلفت ومحمد جعفر من ضمن 
علــى مســتوى  النخبــة  قائمــة حــكام 

القارة اآلسيوية.

جواهري: أداء انضباطي.. 

المالكي: المقبل أكثر صعوبة

باالتحــاد  المنتخبــات  لجنــة  عضــو  أكــد 

البحرينــي لكــرة القدم أحمــد جواهري أن 
ا خال مباراة  “األحمر” قدم أداًء انضباطيًّ
األرض  أمــام صاحــب  الصعبــة  االفتتــاح 

والجمهور.
وأشــار أحمــد جواهــري إلــى أن المنتخب 
واجه في المباراة األولى فريقا له سمعته، 
مبيًنــا أن المنتخب أظهــر قدرة كبيرة في 
اإلمــارات،  مرمــى  فــي  وســجل  الملعــب 
مبيًنــا أنه بغض النظر عــن نتيجة المباراة 
المســتويات  أن  إال  التحكيميــة،  واألمــور 

التي قدمها المنتخب كانت إيجابية.
منتخبــي  أن  جواهــري  أحمــد  وأوضــح 
تايلنــد والهنــد من الفــرق الصعبة، مشــيًرا 
إلــى أهميــة التعامــل بشــكل مناســب مــع 
أهميــة،  أكثــر  كونهــا  المقبلــة؛  المباريــات 
أكبــر  بجديــة  الدخــول  أهميــة  مبيًنــا 
الفنــي  المســتوى  علــى  عاليــة  وجاهزيــة 

والذهني.
المنتخبــات  لجنــة  عضــو  قــال  بــدوره، 
أســامة  القــدم  لكــرة  البحرينــي  باالتحــاد 
المالكــي إن الجميــع كان يطمح للفوز في 
المبــاراة األولــى بغــض النظــر عــن معايير 
المباراة، وإن المنتخب اإلماراتي صاحب 
األفضلية، مشيًرا إلى أن الحكم سلب من 

الفوز بشهادة جميع المحللين.
وبيــن أســامة المالكــي أن المهمــة القادمة 
للمنتخــب صعبــة، خاصــة وأنــه ســيواجه 
اليــوم منتخــب تايلنــد القادم من خســارة 
برباعيــة وبعــد اســتبداله للمــدرب، مؤكًدا 
نصــب  الوطــن  الاعبيــن  وضــع  أهميــة 

أعينهم وتقديم األفضل.

األحمر يواجه تايلند في مواجهة مهمة اليوم
ــا ــي آس ــأس  ــ ــك ــ ل الـــجـــولـــة 2  ــاء  ــقـ ــلـ لـ ــم تـــحـــضـــيـــراتـــه  ــتـ ــتـ اخـ ــا  ــن ــب ــخ ــت ــن م

اتحاد الكرة
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اســتهل المنتخــب اليابانــي مشــواره ببطولــة كأس األمم اآلســيوية 2019 لكرة القــدم المقامة 
ا باإلمارات، بانتصار مثير على منتخب تركمنســتان 3/2 أمس األربعاء على ملعب اســتاد  حاليًّ

“آل نهيان” بنادي الوحدة في أبوظبي، في الجولة األولى من مباريات المجموعة السادسة.

وافتتــح ارســان مايــرات أمانــوف التســجيل 
ثــم   26 الدقيقــة  فــي  تركمنســتان  لمنتخــب 
رد المنتخــب اليابانــي بهدفيــن ســجلهما يويــا 

أوساكو في الدقيقتين 56 و60.

الثالــث  الهــدف  دوان  ريتســو  أضــاف  بعدهــا 
للمنتخــب اليابانــي فــي الدقيقــة 71 قبــل أن 
بالهــدف  التســجيل  اتاييــف  أحمــد  يختتــم 
الثانــي لمنتخــب تركمنســتان فــي الدقيقــة 79 

مــن ضربــة جــزاء. وحصــد المنتخــب اليابانــي 
بذلــك أول ثــاث نقــاط في مســتهل مشــاركته 
اآلســيوية. وكانــت مبــاراة أمــس، هــي األولــى 
في البطولة اآلســيوية بين المنتخب الياباني، 
المتــوج باللقــب أربــع مــرات جــاءت جميعهــا 
خــال آخــر ســبع نســخ، ومنتخب تركمنســتان 
الــذي يشــارك فــي النهائيــات للمــرة الثانية في 
تاريخه، حيث خاض نســخة 2004 وخرج من 

دور المجموعات.

اليابان تتجنب مفاجآت تركمنستان
حــول تأخــره بهــدف إلــى فــوز بثالثــة

وكاالت

وكاالت

وكاالت

قلبت نتيجتــا الجولة األولى أوراق المجموعة 
الثانيــة مــن كأس آســيا 2019 فــي كــرة القدم، 
لــذا ســتخوض ســوريا مواجهــة األردن وهــي 
مضطــرة لتحقيــق فوزهــا األول، فيمــا يخطط 
الكنغــر  خطفــه  بعــد  آخــر  لفــوز  “النشــامى” 

األسترالي.
ويلعــب المنتخبــان الشــقيقان اليــوم الخميس 
الســاعة 16:30 بتوقيــت مكــة المكرمــة علــى 

استاد خليفة بن زايد في العين.
المشــهد األول مــن ســيناريو المجموعــة حمــل 
توقيــع رأســية المدافــع أنــس بنــي ياســين في 
شــباك أســتراليا حاملة اللقب في مدينة العين، 
فحقق األردن مفاجأة مدوية بمساهمة “حوت” 
واستبســال  شــفيع  عامــر  المخضــرم  مرمــاه 

دفاعه.
أمــا الثانــي فكان خروج أوَمَري ســوريا مصاًبا، 
مطأطــأي  وخريبيــن،  الســومة  والمهاجميــن 
الــرأس بعــد عجزهمــا عــن فــك شــيفرة الدفاع 
الفلســطيني، ليكتفــي “نســور قاســيون” بنقطة 

التعادل الســلبي في الشــارقة. بيد أن تشــكيلة 
تمامــًا  تــدرك  برنــد شــتانغه  األلمانــي  المــدرب 
مواجهــة  قبــل  األردن،  علــى  الفــوز  أهميــة 
أســتراليا “القويــة” فــي الجولــة الثالثــة. بــدًءا 
مــن الجولــة الثانيــة، ســتكون الفرصــة متاحــة 

للمنتخبات لضمان التأهل، خصوًصا وأن نظام 
البطولــة الجديــد يســمح لبطــل ووصيــف كل 
مجموعــة ببلــوغ دور الـــ16، إضافــًة إلى أفضل 
أربعــة منتخبات تحتل المركز الثالث، ما يعني 

أن فوز األردن سيضمن تأهله.

بعد التعادل 1-1 أمام البحرين افتتاحا السبت بهدف متأخر من الالعب البديل أحمد 
خليــل مــن ركلة جزاء، يخوض المنتخب األبيض مباراة صعبة أمام الهند الفائزة في 
الجولــة األولــى علــى تايالند 1-4، فــي نتيجة كلفت مدرب األخيــرة الصربي ميلوفان 

رايفاتش منصبه.

هــل يكــون زاكيرونــي، المتــوج بلقــب 
آســيا 2011 مــع اليابــان، ثانــي مــدرب 
يخســر منصبه بسبب البطولة؟ سؤال 
طرحته وســائل إعام إماراتية، ومنها 
صحيفة “الرؤية” التي سمت بديا هو 
الكرواتــي زالتكــو داليتــش الــذي قــاد 
منتخب باده لنهائي مونديال روســيا 

2018، وسبق له تدريب نادي العين.

أن  فــي  الراغــب  األبيــض  وســيكون 
يتــوج علــى أرضــه باللقــب األول فــي 
تاريخــه، فــي مواجهــة الخميــس على 
فــي  الرياضيــة  زايــد  مدينــة  اســتاد 
أبوظبــي، ضــد منتخــب حقــق نتيجــة 
منحتــه  األولــى  الجولــة  فــي  كبيــرة 

صدارة المجموعة.
وخاض المنتخب في حقبة زاكيروني 

19 مباراة رســمية وودية انتهت ســت 
ســت  مقابــل  بفــوزه،  منهــا  مباريــات 

هزائم وسبعة تعادالت.
بيــن  الثانيــة  الهنــد  مبــاراة  وســتكون 
بعــد  آســيا،  كأس  فــي  المنتخبيــن 
أولــى فــي نســخة 1984 انتهــت بفــوز 

اإلمارات بهدفين نظيفين.
ثــان  فــوز  فــي تحقيــق  الهنــد  وتأمــل 
يضمــن لها عمليا بلــوغ دور الـ16 للمرة 
األولــى فــي تاريخهــا، فــي مشــاركتها 
الخامســة )حلت ثانية في 1964 التي 
منتخبــات  أربعــة  بمشــاركة  اقيمــت 

فقط(.

سوريا للتعويض واألردن للتأهل

مهمة مفصلية لإلمارات أمام الهند
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أشــاد علــي عدنــان صاحــب هــدف الفــوز 
لمنتخــب العراق بأداء الفريق في الشــوط 
الثانــي بعــد المبــاراة التي تغلــب فيها على 
فيتنام 2-3 يوم الثاثاء على استاد مدينة 
زايــد الرياضية في أبوظبي، ضمن الجولة 
األولــى مــن منافســات المجموعــة الرابعــة 

في كأس آسيا 2019 في اإلمارات.
وقال عدنان بعد المباراة: أشــكر الجماهير 
فــي  والجماهيــر  المبــاراة  حضــرت  التــي 
نظهــر  لــم  األول  الشــوط  فــي  العــراق، 
بالمســتوى المطلــوب بســبب الضغط الذي 
مســتوى  بتقديــم  مطالبــون  ألننــا  علينــا؛ 
يعبــر عــن طموحــات الجماهيــر، حيــث إن 
كــرة القــدم هــي مــا تجلــب الفــرح للشــعب 

العراقي.
وأضــاف: المدرب نجح في إزاحة الضغط 
الثانــي،  الشــوط  خــال  الاعبيــن  عــن 
والتبديــات غيــرت الوضع كثيــرا ونجحنا 
فــي الظهور بالمســتوى المطلــوب، وأعتقد 
أننا كنا نســتحق هذه النتيجة التي جاءت 
بســبب جهدنا لفترة طويلة وكذلك جهدنا 

خال المباراة.

وكاالت
وكاالت

فوز عراقي مستحق

خطف منتخب أوزبكستان الفوز أمام عمان بنتيجة 1-2 يوم األربعاء على ستاد مدينة الشارقة، ضمن منافسات الجولة األولى من 
منافسات المجوعة السادسة في بطولة كاس أسيا 2019 في اإلمارات.

وايلــدور   )34( أحمــدوف  أوديــل  وســجل 
شــامرادوف )85( هدفــي أوزبكســتان، فــي 
حيــن أحــرز البديــل محســن الغســاني )72( 

هدف عمان.
وأكمل منتخب أوزبكستان المباراة بعشرة 
العبيــن عقــب طــرد ايغــور كريمتــس فــي 
الدقيقــة الثانيــة مــن الوقــت بــدل الضائــع 

للشوط الثاني.
ذات  ضمــن  الثانيــة  المبــاراة  وشــهدت 
المجموعــة يوم األربعاء أيضــا فوز اليابان 
على تركمانستان 2-3 على ستاد آل نهيان 

في أبوظبي.
المجموعــة  ترتيــب  اليابــان  وتصــدرت 
برصيــد 3 نقــاط مــن مباراة واحــدة، بفارق 
عــدد األهداف المســجلة أمام أوزبكســتان، 
فــي حين بقــي رصيد تركمانســتان وعمان 

خاليا من النقاط.
مــن  الثانيــة  الجولــة  مباريــات  وتقــام 
منافســات المجموعــة يــوم الســبت حيــث 

تلتقــي عمان مــع اليابان على مدينة ســتاد 
زايد الرياضية في أبو ظبي، وتركمانستان 
مــع أوزبكســتان على اســتاد راشــد بمدينة 
دبــي. ويتأهــل إلــى دور الـ 16 فــي البطولة 

األول  المركــز  علــى  الحاصليــن  الفريقيــن 
جانــب  إلــى  مجموعــة،  كل  فــي  والثانــي 
أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز 

الثالث.

خسارة غير مستحقة لعمان

وكاالت

رغــم وجــود العديــد مــن النجوم فــي صفــوف الفريــق، كان الموهوب عمر عبــد الرحمن 
)عمــوري( هــو الغائــب الحاضــر فــي معســكر المنتخــب اإلماراتــي، خــالل مشــاركته في 

بطولة كأس آسيا 2019.

ويفتقــد المنتخب اإلماراتي لجهود عموري في 
البطولــة الحاليــة بعد إصابته بقطــع في الرباط 
الهــال  ناديــه  مــع  مشــاركته  خــال  الصليبــي 

الســعودي، ولكــن لمســات الاعب كانت الشــغل 
الشــاغل لجماهيــر المنتخب اإلماراتــي المتابعة 
المبــاراة  شــاهدت  والتــي  الفريــق،  لتدريبــات 

وضــح  حيــث  الحاليــة،  للبطولــة  االفتتاحيــة 
تأثــر أداء الفريــق كثيرا بغياب لمســات عموري 

الساحرة.
وكان المنتخــب اإلماراتــي انتــزع التعــادل 1/1 
المبــاراة  فــي  البحرينــي  نظيــره  مــع  بصعوبــة، 
االفتتاحيــة للبطولة يوم الســبت الماضي، على 

استاد “مدينة زايد الرياضية” في أبوظبي.

لمســات  بغيــاب  كثيــرا  الفريــق  تأثــر  ووضــح 
وتمريرات عموري، التي كانت مصدر الخطورة 
دائمــا فــي أداء األبيــض اإلماراتــي علــى مــدار 
الســنوات الماضيــة، ولكــن الاعــب أكــد حرصه 
على مســاندة الفريق في البطولة، حتى وإن لم 
يكــن برفقــة زمائــه داخل المســتطيل األخضر، 

حيث اختار دعم “األبيض” من المدرجات.

وقال عمــوري، في تصريحات إعامية: “الدعم 
والتشــجيع هــو أقــل مــا يمكــن أن نقدمــه لهــذا 
الفريــق الــذي يمثــل بلدنــا فــي بطولــة مهمــة... 
الفريــق يحمل على عاتقه آمال وأحام الجميع 

في اإلمارات، ويحتاج جهودنا جميعا”.
وأضــاف: “يجــب أن نحــرص جميعــا علــى دعم 
وتشــجيع الاعبيــن. أيا كانــت النتيجة، مازالت 

البطولــة طويلــة. والفريــق لديــه فرصــة رائعــة 
للتقدم بعيدا في هذه البطولة”.

ورغم اســتحواذ المنتخب اإلماراتي على الكرة 
وســيطرته على مجريات اللعب بشكل أكبر من 
نظيره البحريني في المباراة االفتتاحية، فشل 
الفريق مجددا في السطوع تحت قيادة مديره 

الفني اإليطالي ألبرتو زاكيروني.

اإلمارات تفتقد لمسات عموري السحرية

وكاالت

حقق منتخب قطر فوزا مثيرا على حســاب لبنان، بنتيجة 0-2، مســاء أمس، 
ضمن الجولة األولى للمجموعة الخامسة من كأس آسيا اإلمارات 2019.

سجل هدفا قطر، بسام الراوي والمعز 
علي في الدقيقتين 65 و79.

أول  شــوط  المبــاراة  وشــهدت 
باســتحواذ قطــري حيــث لعــب لبنــان 

على المرتدات.
وألغــى الحكــم الصينــي ما نينــغ هدفا 
ركنيــة  إثــر   36 الدقيقــة  فــي  للبنــان 
نفذهــا حســن معتــوق وأكملهــا علــي 
حمــام علــى يميــن الحــارس القطري ، 
لكــن جــورج ملكــي ارتكب خطــأ على 
الاعــب طــارق ســلمان قبــل وصــول 

الكرة لحمام.  
ومــع انطــاق الشــوط الثانــي حــاول 
المديــر الفني لمنتخــب قطر فيليكس 
سانشــيز تعزيز الجبهة الهجومية عبر 
إشــراك عبــد العزيز حاتــم الذي حاول 
صنــع الخطــورة فــي الدقيقــة 59 لكن 

تســديدته مــن خــارج المنطقة ارتدت 
من الدفاعات اللبنانية.  

علــى ضربــة  قطــر  منتخــب  وحصــل 
حــرة نفذهــا بســام الــراوي صاروخية 
على يمين مهدي خليل داخل الشــباك 

.)65(
ميــودراج  لبنــان  مــدرب  وادخــل   
نــادر  الوســط  نجمــي  رادولوفيتــش 
روبيــر  مــكان  ايــاس  وســمير  مطــر 
ملكــي وجــورج ملكــي لتعزيــز الجبهة 

الهجومية )70،76(
وأضــاف المعز علي فــي الدقيقة )79( 
الهدف الثاني للمنتخب القطري عقب 
تسديدة أرضية قوية من عبد الكريم 
حســن ارتدت من حارس لبنان مهدي 
خليــل وأكملهــا المعــز علــي بأريحيــة 

داخل الشباك.

لبنان يسقط في أول اختبار



نظمــت الجمعيــة البحرينيــة الهنديــة مســاء أمــس األول، فــي “الكابيتــال كلــوب” بالمرفأ 
المالــي، قــراءة لكتــاب الباحــث عبدالنبــي الشــعلة )غانــدي وقضايــا العــرب والمســلمين( 
قدمهــا الكاتــب عبيدلي العبيدلي، وبإدارة مــن المفكر علي فخرو، بحضور جمع غفير من 

الباحثين، والدبلوماسيين، ورجال الفكر واالقتصاد والسياسة.

ورحــب فخــرو بجمع الحضــور، قائًل “أهنئ 
هــذا  علــى  الشــعلة  عبدالنبــي  األخ  بدايــة 
الكتــاب القيــم، وأقــول إنني ومنذ 40 ســنة، 
أو أكثــر، قــرأت قصــة حيــاة غانــدي بقلمــه، 
وأعجبــت آنــذاك أشــد اإلعجــاب بشــخصية 
مجــرد  ليــس  كتابــه  كان  الرجــل،  هــذا 
واقعــي، وإنمــا روحي أيضا، فــي االجتماع، 
واالقتصــاد، وفــي النضــال السياســي علــى 

األخص”.
وأضاف “بعد ذلك قرأت كتابا عن اســتقلل 
الهنــد، وعــن األفــكار التــي تموج بهــا آنذاك، 
إلــى  غانــدي  المهاتمــا  مــن  انتقلــت  والتــي 
نهــرو، ثــم إلى ميســز غاندي، وكانــوا جميعا 
يقومــون بتنفيــذ تلــك التوجهات اإلنســانية 

النضالية الرائعة التي وضعها غاندي”.
وقــال “أؤكــد هنــا جانبــا تاريخيــا فــي هــذا 
ولكــن  وجميــل،  ممتــع  فالتاريــخ  الكتــاب، 
ليــس هــذا هــو الموضــوع، بــل أن ننتقل من 
ذلك التاريخ إلى الواقع اليوم، وأعني بذلك 
حيــن نقرأ عن التســامح بثقافة غاندي، هل 
مــازال ذلــك التســامح هــو الســمة الرئيســة 
بهنــد الحاضــر؟ وكذلــك عن الموقــف المميز 
من جانب الهند تجاه القضية الفلســطينية، 

وغيرها”.
بعدها، تسلم العبيدلي الحديث، قائل “مادة 
الكتــاب تمهــد الطريــق أمام مــن يبحث عن 
المحطــات المفصلية فــي تاريخ غاندي ضد 
توثيــق  خــلل  مــن  البريطانــي  االســتعمار 
متناسق لمسيرة غاندي النضالية، وإشارات 
دالليــة علــى تفاعــلت قضايــا االختلفــات 
الفكريــة بخلفياتهــا الدينيــة كمــا اســتقرت 
األيدولوجيــة، ورصــد  غانــدي  فــي خلفيــة 
للعلقات السياســية التي أسســت لها حركة 

غانــدي فــي كل مــن الهند وجنــوب إفريقيا، 
وإطللة سريعة على تاريخ األديان”.

وأبــان “أيضــا هنــاك معالجة خاطفــة لتاريخ 
الحركــة الصهيونيــة فــي إطــار علقاتها مع 
الحركة السياسية في كل من الهند وجنوب 
إفريقيــا، وأخيــرا تناول مــدروس للعلقات 
العربيــة - الهنديــة فــي إطارهــا الضيــق كمــا 

ورد في السيرة الذاتية لغاندي”.
القــارئ  علــى  يوفــر  الكاتــب  أن  وأضــاف 
اإلجابــة عــن تســاؤل مــا الــذي يدفــع كاتبــا 
عربيــا فــي بلد صغيــر مثل البحريــن لتناول 
شــخصية مثــل غانــدي، كتــب عنهــا الكثيــر، 
وتناولتهــا األقــلم بحثا وتمحيصــا، فنجده 
يســتهل كتابه باإلجابة على الســبب الكامن 
موضحــا  غانــدي،  عــن  كتابــا  تأليفــه  وراء 
جــدوى الكتابة عنه اآلن أيضا، قائل “حاجة 
منطقتنا العربية، أكثر من أي منطقة أخرى، 
إلى إيقاظ واستنهاض قيم ومبادئ المحبة 
والتســامح والتعايــش والســلم التــي نادى 
وحاجتنــا  غانــدي،  المهاتمــا  وطبقهــا  بهــا 
الملحــة أيضا إلى الخــروج من دوامة الفتن 

والتناحر واالقتتال”.
واســعة  مســاحة  يقــدم  الكتــاب  أن  وبيــن 
مــن فكــر المهاتمــا غانــدي لــم تتــم تغطيتهــا 
والتــي  تســتحقه،  الــذي  بالقــدر  وتناولهــا 
انعكســت علــى موافقــة من قضايا اإلســلم 
واألمــة العربيــة، وبــأن هنــاك فئــة أو نخبــة 
مــن البشــر ال يموتــون، يبقون أحيــاء، يظل 

حضورهم ماثًل أمامنا دائما.
ويقــول العبيدلي “يرصــد الكاتب المحطات 
البــارزة التــي توقــف عندهــا قطــار التطــور 
الفكــري لــدى غانــدي، والتــي كانــت األولــى 
بينهــا، نفــور فطري حاد وحساســية مفرطة 

تجــاه الظلــم والتفرقــة، لذلــك فقــد تميــزت 
أفــكاره منــذ البدايــة بإيمــان عميــق راســخ 
بقيــم الحرية والعدالــة والمســاواة، وقناعة 
ثابتــة مســتقرة بحتميــة انتصــار الحق على 

الباطل”. 
ويتابــع “لكــن التحــول مــن مجــرد االنتمــاء 
الفكــري إلى المســتوى اإلبداعي، تجلى عند 
غانــدي، كما يراه الكاتب عندما حّول العمل 
السياسي من صراع على السلطة إلى سباق 
نحــو الفضائــل، مشــروطا بااللتــزام الصــارم 
يجســده  لــم  )الــذي  األخلقيــة  بالمعاييــر 
غانــدي(، عــن طريق إعمــال الفكــر فقط، بل 
حققه عبر مسيرة عملية شاقة”، قائل “أنا ال 
أعتمــد على الطــرح األكاديمي والنظري، إن 

العمل واإلنجاز هما معياري”.
 - الكتــاب  بســياق   - غانــدي  “يعتبــر  وزاد 
المواطــن غايــة العمليــة السياســية وليــس 
الدولــة، وجعــل الفــرد محــور اهتمامه، وهو 
بذلــك يختلــف عن الكثير مــن معاصريه من 
القادة والمفكرين السياســيين، أمثال لينين 
وستالين وماوتسي تونغ، ملتزما بأن رسالة 
العمل السياســي تتمحور أساســا في عملية 
التحــول  لتحقيــق  المجتمــع  تفاعــل  إدارة 
مجتمــع  مــن  الســلمي  كاالنتقــال  والتغييــر 
الظلم والقهر إلى مجتمع العدالة والحرية”.

ويضيــف “أحــدث غانــدي قفــزة محسوســة 
الــذي  المفهــوم  فــي  بــارزا  نوعيــا  وتغييــرا 

كان مســتقرا وقتها، والذي يجعل الشــرعية 
القــوة  مــن  وجودهــا  تســتمد  السياســية 
تســتمد  وجعلهــا  بهــا  فاســتدار  السياســية، 
ذلــك الوجود من القيم األخلقية مما يضع، 
مســؤوليات  الفــرد  كاهــل  علــى  بالنتيجــة، 
والتزامــات أخلقيــة تحتــم عليــه عصيــان 

السلطة السياسية المنحرفة والمستبدة”. 
الكاتــب مــن قنــاة  العبيدلــي “يشــير  وتابــع 
تحــدى غانــدي النظريــات السياســية التــي 
تدعو إلى علمنة السياسة، وتلك التي تدعو 
البدايــة  منــذ  وأدرك  الديــن،  تســييس  إلــى 
حساســية وخطــورة الدمــج أو الربــط بيــن 
السياســة والدين، خصوًصا في المجتمعات 
الدينيــة  والمعتقــدات  األديــان  متعــددة 

كالهند”.
وقال “كان غاندي يؤمن بأنه ال يمكن الفصل 
السياســية،  والمبــادئ  الدينيــة  القيــم  بيــن 
فهــي متداخلــة ومكملة لبعضهــا بعضا، وأن 
اســتحالة الفصــل بينهــا كاســتحالة الفصــل 
بين الدم والجســد. فاســتنبط غاندي صيغة 
تجمــع بين السياســة والديــن واألخلق في 
بوتقــة واحــدة، وأضفــى الطابــع األخلقــي 
بقيــم  وطعمهــا  السياســية  المبــادئ  علــى 

روحية”. 
الكاتــب أن تمســك غانــدي  “يــرى  وأضــاف 
مــن  ينطلــق  اللعنــف،  بأســلوب  الصــارم 
اإلصلحــات  بــأن  الراســخة  قناعاتــه 

تحقيقهــا  يمكــن  الكبــرى  والتحــوالت 
بالوســائل الســلمية، وبفضلها تطور أســلوب 
اللعنــف من مجــرد أداة للمقاومــة إلى آلية 
النظــام  اســتحقاقات  إلــى  تســتند  كونيــة 
الديمقراطي، واكتسبت زخما وديناميكية”.

واضحــة  بقناعــة  الكاتــب  “يخــرج  ويكمــل 
بشــأن صحــة ما ذهــب إليه غانــدي بجدوى 
األهــداف  تحقيــق  فــي  الســلمي  النضــال 
أن  األيــام  “وأثبتــت  يقــول  حيــن  النبيلــة” 
علــى  المرتكــزة  غانــدي  ورؤى  نظريــات 
مبــدأ اللعنــف قــادرة علــى اجتيــاز الحدود 
وصالحــة للنتقــال والتطبيق فــي أي وقت 
وأي مــكان، كمــا أنهــا مهيأة الكتســاب مزيد 
مــن الزخــم والقيمــة والفعاليــة”، منوهــا إلى 
تلــك العلقــة الوثيقــة بيــن مــا يدعــو إليــه 
اإلســلم، وتبشــر بــه الهندوســية، من خلل 
دمجها “أفضل ما في الهندوسية مع أفضل 

ما في اإلسلم”.
ويواصــل “من العلمات الفارقة في الكتاب 
اإلشــارات المتكــررة إلــى )نفــور( غانــدي من 
الحركة الصهيونية وكتاباتها”. يؤكد الكاتب 
ذلــك قائل “على الرغم من أن غاندي أصبح 
محاطــا بمجموعة من اليهــود اللمعين بعد 
أن ســطع نجمــه في جنــوب إفريقيــا، إال أن 
األمــر اللفــت هــو أنه لم يرد فــي أي موضع 
مــن مذكراتــه أو كتاباتــه األخــرى، عــن تلك 
الفتــرة أو قبلهــا، أنــه قد أبــدى أي اهتمام أو 

التفت إلى فكر الديانة اليهودية”.
وقــال “أورد المؤلــف نًصــا يشــير إلــى الــدور 
الــذي مارســه اليهــود المقيمــون فــي جنوب 
إفريقيا ســواء في دعم الحركة الصهيونية 
نحــو  علــى  الصهيونــي  الكيــان  أو  عمومــا، 
خــاص، وهو أمــر ال يخفيه المؤلف، ويشــير 
لــه فــي نــص ورد علــى لســان أول رئيــس 
وزراء إلســرائيل ديفيــد بــن غوريــون، بعــد 
بالــدور  مشــيدا   ،1948 العــام  فــي  قيامهــا 
اليهوديــة.  لعبــه الصهاينــة والجاليــة  الــذي 
إن يهــود جنــوب إفريقيــا جماعــة صغيــرة، 
لكنهــم أرســلوا عــددا كبيرا مــن المتطوعين 
ومعونــات يفــوق حجمهــا حجــم المعونــات 
التــي قدمتها أي من الجاليات اليهودية في 

العالم”.
وتابــع أنه مــن المســيحية واليهودية ننتقل 
الموضــوع  المؤلــف  ويلــج  اإلســلم.  إلــى 
أول  عــن  فيهــا  يتحــدث  ســريعة  بمقدمــة 
احتــكاك بيــن العرب المســلمين والهند قائل 
“لقد دخل اإلسلم في الهند، بشكل أساس، 
عــن طريق التجــار العرب المســلمين، الذين 
وســواحلها  موانئهــا  علــى  يتــرددون  كانــوا 
الغربيــة منــذ آالف الســنين، فشــكلوا بذلــك 

أول حلقة اتصال بين اإلسلم والهند”.
ويشير العبيدلي إلى أن المؤلف أنهى كتابه 
القيــم بمقولــة آمــن بهــا غانــدي، ونجــح في 
الوصــول لهــا حيــن رفــع صوته، قائــل “إنني 
البريطانيــة  اإلمبراطوريــة  قواعــد  ســأهز 
بحفنــة مــن الوحــل”. وهــذا مــا فعلــه عندما 
نجــح في غمر وجه القــوة البريطانية وهي 
فــي أوجهــا فــي وحــل االســتقلل الهنــدي 

وانفصاله عنها.
ويقــول “فــي الختــام يــروي الكاتــب قصــة 
اغتيــال غاندي المروعة، التــي كانت مؤلمة 
)ناتــورام  المتطــرف  الشــاب  لذلــك  حتــى 
الجريمــة  تلــك  أقــدم علــى  الــذي  غودســه( 
البشــعة، والــذي اعتــرف أمــام القضــاء )لقــد 
كان احترامــي للمهاتمــا عميقــا وثابتــا، ولــم 

أشعر بأية سعادة حين قتلته(.

“البحرينية الهندية” تنظم قراءة في “غاندي وقضايا العرب والمسلمين”
العبيدلــي: الكتــاب يقــدم مســاحة واســعة مــن فكــر المهاتمــا لــم تغــط مــن قبــل

عــن  الشــعلة  عبدالنبــي  الباحــث  عبــر 
شــكره وتقديــره لــكل من لبــى الدعوة، 
ولمــن تعنــى عنــاء الســفر مــن المملكــة 
“نشــيد  قائــل  الســعودية،  العربيــة 
عبيدلــي  للكاتــب  النقديــة  بالقــراءة 
فخــرو  علــي  أضافــه  ومــا  العبيدلــي، 
والــذي نتشــرف بوجــوده بيننــا كقامــة 
شــامخة، ونكــّن لــه جميعــا كل محبــة 
وتقديــر، فــي األدب والعلــم والثقافــة 

والسياسة”.
وقال الشــعلة “هذا الوصف اليانع لهذه 
الشــجرة المورقــة بالعطــاء لهــذا البلــد، 
ولهــذه األســرة الطيبــة - إشــارة لعائلــة 
اليــوم مجموعــة  التــي بيننــا   - فخــرو 
الكثيــر  البلــد  أعطــوا  والذيــن  منهــم، 
والكثيــر رجــاال يعتمــد عليهم فــي بناء 

أوطانهم”.
وتابع “ســأتطرق إيجــازا لعلقة غاندي 

العلقــة  هــذه  كانــت  وكيــف  باليهــود، 
يتقــرب  لــم  بهــا،  يتأثــر  أن  دون  مــن 
للفكــر اليهــودي إطلقــا، بــل كان لديــه 
نفــور واضــح منه، وعلى ســبيل المثال 

وكمــا ذكــرت بالكتــاب، هنــاك مواقــف 
عديــدة تدلــل على ذلك، منهــا بأنه قال 
بــكل وضــوح إن اليهــود القدماء يرون 
أنفســهم دون ســائر النــاس شــعب هللا 

المختــار، وكان نتيجة لذلك بأن أنزلت 
وظالمــة،  غريبــة  عقوبــة  بأحفادهــم 

إشارة لمذابح ومحارق النازيين”.
جنــوب  فــي  آخــر  “موقــف  وواصــل 

إفريقيــا، حيث تقرب منه 3 من اليهود 
أهــداه  مــن  منهــم  مختلفــة،  بمواقــف 
كتابــا، مــا يوضــح رصدهــم المبكــر لــه 
ومحاولة التقرب إليه، وحاولوا إقناعه 

لتأييــد وطن قومي لهم في فلســطين، 
لكنه رفض ذلك قائل مقولته الشــهيرة 
)ال يمكن هللا أن يعدكم بمكان به ناس 

آخرون( وغيرها من المقوالت”.

الشعلـة: نفـور غـانـدي مـن اليهـود كـان واضـًحا
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والــذي حصد أيضًا جائزة أفضــل فيلم درامي، ليتفوق 
بذلــك علــى مجموعــة مــن النجــوم، بمــا فيهــم النجــم 
برادلــي كوبــر الــذي ترشــح لنفــس الجائــزة عــن فيلــم 
“والدة نجــم”، والنجــم جــون ديفيد واشــنطن ولوكاس 

هيدجز وويليم دافو.
وأعــرب مالــك فــي كلمته عن ســعادته بتســلم الجائزة، 
مؤكــدًا أن ذلــك شــرف كبيــر أن يكون فــي فئة تتضمن 
مجموعة من الممثلين االستثنائيين، كما أهدى جائزته 
للنجــم فريــدي ميركوري الذي جســد دوره فــي الفيلم، 
قائــاً: “شــكرًا على إعطائي فرحة العمــر أنا أحبك، أيها 

الرجل العظيم هذا النجاح ألجلك وبسببك”.
الفيلــم يتتبــع قصــة صعــود فرقــة Queen اإلنجليزية، 
إحــدى الفــرق األكثر نجاحا في تاريخ موســيقى الروك 
منــذ العــام 1970 حتــى الوصــول إلــى الحفلة الشــهيرة 
المطــرب  دور  مالــك  يجســد   .1985 عــام   Live Aid
ومؤلف األغاني فريدي ميركوري، العضو الرئيسي في 
الفرقــة الــذي أصيب بمرض اإليــدز وتوفي عام 1991. 
يلعب دور عازف الجيتار برايان ماي، الممثل جويليام 
لــي، ويقــدم دور عازف الدرامز روجــر تايلر، الممثل بن 
هاردي، ويتولى دور عازف الباص جيتار جون ديكون، 
 Bohemian Rhapsody الممثل جوزيف مازيلو. فيلم
فاز أيضًا بجائزة أفضل فيلم درامي خال الحفل ذاته.
يذكر أن رامي مالك والذي بات قريبًا من حصد جائزة 
األوســكار فــي الحفــل الــذي ســوف يقــام فــي يــوم 25 
فبرايــر المقبــل، أصبــح ثانــي ممثل من أصــول مصرية 
يتــوج بجائــزة جولــدن جلوب بعــد عمر الشــريف الذي 
 Lawrence فــاز بهــا في عام 1963 عــن دوره في فيلم
of Arabia كأفضل ممثل مساعد وأفضل ممثل صاعد، 

.Doctor Zhivago وفي عام 1966 عن فيلم
و”الكتــاب  البوهيميــة”،  “الملحمــة  فيلمــا  وحصــد 
األخضــر” أبــرز جوائــز الجولــدن جلــوب والتي شــهدت 
ظهــورا خاصــا للنجــوم رامــي مالــك، وكريســتيان بيل، 

ومايــكل دوغاس. حصل الفيلم الموســيقي “الملحمة 
البوهيميــة” )بوهيميان رابســودي( علــى جائزة غولدن 
غلــوب أفضــل فيلــم درامــي، وهــو مــا وصفتــه وكالــة 
“رويترز”، بأنه فوز غير متوقع على فيلم “مولد نجمة” 
)إيــه ســتار إيــز بــورن(، فــي حيــن حصــل فيلــم “كتــاب 
أخضــر” )جرين بوك( على جائــزة أفضل فيلم كوميدي 

أو موسيقي.
وفاز رامي مالك بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي 
في جوائز جولدن جلوب عن دوره في فيلم “الملحمة 
البوهيميــة” )بوهيميــان رابســودي(، فــي حيــن فــازت 
جليــن كلــوز بجائزة أفضل ممثلة فــي فيلم درامي عن 
دورهــا فــي فيلــم “الزوجــة” )ذا وايــف(. وفــاز الممثــل 
كريستيان بيل بجائزة أفضل ممثل كوميدي أو ممثل 
موســيقي عــن دوره في فيلم “النائــب” )فايس(، والذي 
أدى فيــه دور نائــب الرئيــس األميركــي األســبق ديــك 
تشــيني. وفــازت أوليفيا كولمان بجائــزة أفضل ممثلة 
فــي فيلــم كوميــدي أو موســيقي عــن دورها فــي فيلم 
“المفضلــة” )ذا فيفوريــت(. ونــال المخــرج المكســيكي 

ألفونســو كــوارون جائــزة أفضــل مخــرج عــن إخراجــه 
فيلــم “رومــا”، كمــا فاز الفيلــم بجائزة أفضــل فيلم بلغة 

أجنبية.
وفــاز ماهرشــاال علــي بجائزة أفضل ممثل مســاعد عن 
الــدور الذي لعبــه في فيلم “كتاب أخضــر” )غرين بوك(، 
فــي حيــن فــازت ريجينــا كينــغ بجائــزة أفضــل ممثلــة 
مســاعدة عــن دورهــا فــي فيلــم “لــو كان بوســع بيــل 

ستريت الحديث” )إف بيل ستريت كود توك(.
وحصــل فيلــم “الرجــل العنكبوت: في عالــم العنكبوت” 
)ســبايدر-مان: إينتــو ذا ســبايدر-فيرس( علــى جائــزة 
أفضــل فيلــم رســوم المتحركة. وحصلــت نجمة البوب 

ليــدي غاغــا على جائزة أفضل أغنيــة أصلية عن أغنية 
“ضحــل” )شــالو( فــي فيلم “مولــد نجمة” )إيه ســتار إيز 

بورن(.
بجائــزة  أميركانــز(  )ذي  “األميركيــون”  مسلســل  وفــاز 
أفضــل مسلســل درامــي فــي حيــن فــاز مسلســل “على 
طريقــة كومينســكي” )ذا كومينســكي ميثــود( بجائــزة 

أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي.

خطاب الحفل ومقدموه

امتــاز خطــاب الحفل االفتتاحي والــذي قدمته كل من 
الممثلــة الكنديــة ســاندرا أوه والممثــل األميركــي أندي 
ســامبيرغ، باألســلوب الكوميــدي المتميــز، لإلعان عن 
أســماء األعمــال والنجــوم الفائزيــن، حيــث كشــفوا أن 
الســبب فــي وقــوع االختيــار عليهــم لتقديــم الحفــل، 
يرجــع بســبب ترشــيحهم كأفضــل ثنائــي فــي مجــال 
تقديــم العــروض التلفزيونيــة، وفيمــا لــم يأبــه خطــاب 
الحفل بالتعليقات السياسية، إال أنه لم يخل من بعض 
االســقاطات علــى القضايــا التــي شــغلت هوليــوود في 

الســنوات األخيــرة ومــن أبرزهــا تحقيق المســاواة بين 
الجنســين، وذلــك عندمــا لفــت مقدم الحفل أن تســمية 
فيلــم “الرجــل األول”، والــذي كان مــن ضمــن األفــام 
باختيــار  هوليــوود  رؤيــة  يعكــس  للجائــزة  المرشــحة 

المخرجين من الرجال أوالً ثم النساء فيما بعد. 
حصــدت النجمــة ليــدي غاغــا جائــزة أفضــل ممثلة عن 
فيلمها “والدة نجم”، باإلضافة إلى جائزة أغنية أصلية 
عن أغنية “شالوو”، التي غنتها في فيلمها، ولم تتمالك 
غاغا نفسها وبكت بمجرد سماع اسمها، وبعد صعودها 
علــى المســرح، أغدقــت غاغــا كلمــات الشــكر للمخــرج 
والنجم باردلي كوبر الذي شــاركها بطولة الفيلم قائلة: 
“الطريقــة التــي نســجت بهــا كلمــات األغنيــة لتوظيفها 
فــي أحــداث وروايــة فيلمــك المؤثــر هــي الســبب فــي 
هــذه اللحظة”، الفتة إلى توجيهاته التي ســاعدتها في 
أداء أولــى أدوارهــا الســينمائية. كمــا تحدثت غاغا عن 
األغنيــة، واصفــة إياها بالثقافة المضادة، مضيفة: “أنها 
ال تشعر أنها مجرد أغنية تجارية، وذلك بسبب ارتباط 

الجمهور بسماعها وهو ما يعني الكثير بالنسبة لنا”.

رامي مالك “فرعون” جولدن جلوب 2019
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طارق البحار
نجــح الحســاب الرســمي لجائــزة الجولــدن جلوب فــي نقل فاعليــات حفل 
توزيع جوائزه الـ 76، لحظة بلحظة، بدًءا من توافد النجوم على السجادة 
الحمــراء، ثــم التقاط الحضور للصــور التذكارية، وإجــراء بعض اللقاءات 

الصحافية والتليفزيونية، إلى بدء مراسم الحفل.

لحفــل  الحمــراء  الســجادة  وكانــت 
جلــوب  الجولــدن  جوائــز  توزيــع 
76 شــهدت حضــور العديــد مــن  الـــ 
حضــرت  حيــث  العالميــن،  النجــوم 
جاجــا  ليــدى  العالميــة  النجمــة 
بفســتان مــن اللــون اللبنــي وصبغت 

شــعرها باللون األزرق، فيما حضرت 
النجمــة كونســتانس والممثــل جون 
النجمــة  وزوجتــه  كراسينســكي 
جائــزة  أن  يذكــر  بانــت.  إيميلــي 
رابطــة  تقدمهــا  جلــوب  الجولــدن 

هوليوود للصحافة األجنبية.

سعادة النجوم بالجوائز

ايملي بالنتنيكول كيدمان

قالــت محطــة “إن.بي.ســي” التلفزيونيــة إن أكثــر مــن 18 مليــون أميركــي 
شــاهدوا حفــل توزيــع جوائــز جولــدن جلــوب للســينما والتلفزيون مســاء 
األحــد الماضــي وهــو مــا يقــل بشــكل طفيــف عــن عدد مــن شــاهد الحفل 

العــام الماضــي. ونقلت )إن.بي.ســي( عن شــركة نيلســن األميركية ألبحاث 
اإلعالم وقياســات المشــاهدة قولها إن 18.6 مليون شــخص شاهدوا الحفل 

يــوم األحــد مقابل 19 مليون مشــاهد العام الماضي. المفاجأة األكبر في حفل 
غولــدن غلــوب كانت من نصيب النجــم األميركي ذو األصول المصرية، رامي 
مالــك وذلــك بعد حصولــه على جائزة أفضل ممثل درامي عن دوره في فيلم 

“بوهيميان رابسودي”.

رامي مالك

ســنوية  أميركيــة  جوائــز  مجموعــة 
لألفــام والتلفزيــون بــدأت فــي 1944

 اليزابيث موس  باتريشسا اركويتآن هاثاويانتونيو باندارس ونيكوا كيمبلشارليز ثيرون

مايكل دوجالسليدي غاغاادريس البا وتايلور سويفت
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تعاقدت شركة سوني 
الترفيهية مع الممثل 

األميركي داني ديفيتو؛ 
للمشاركة في بطولة 

الجزء الثاني من سلسلة 
“Jumanji” للنجم دواين 
جونسون. ويشارك أيضا 

.”Dumbo“ بفيلم

حفظــي: أعيننــا كانــت تبحث عن األهــم واألقوى ســينمائيا

أفالم “القاهرة” تحصد “الجولدن جلوب”

فــازت 3 أفــام مــن التــي عرضتهــا شاشــة مهرجــان 
القاهــرة الســينمائي فــي دورتهــا األربعيــن بـــ 6 مــن 
أهــم جوائز الجولدن جلوب الـ76 والتي أعلنت فجر 

االثنين.

 ”green book“ ،“فــي مقدمة هــذه األفالم “الكتاب األخضر
الذي عرض في االفتتاح واقتنص 3 جوائز “جولدن جلوب 
ألفضل فيلم، وأفضل سيناريو ل بريان هايز كوري، وبيتر 
فاريلي، ونيك فاليلونجا وأفضل ممثل مســاعد لماهرشــاال 

علي، عن دوره بالفيلم.
الكتــاب األخضر، فيلــم كوميدي درامــا أميركي من إخراج 
بيتــر فاريلــي عــن جولة حقيقية فــي الجنــوب العميق في 
فتــرة الســتينات التــي قــام بها عــازف البيانو دون شــيرلي 

وحارسه توني ليب الذي عمل كسائق وحارس لدون. 
الفيلــم الثانــي الــذي عرضــه المهرجــان هــو فيلــم “رومــا“ 
وحصــد جائــزة جولــدن جلــوب أفضــل فيلــم أجنبــي، كمــا 
فاز المخرج المكســيكي ألفونســو كوارون بجائزة “جولدن 
جلــوب 2019” ألفضــل مخرج والفيلم الذي كتبه ألفونســو 
يســرد قصــة عــام في حيــاة عائلــة مــن الطبقة المتوســطة 
فــي مدينــة مكســيكو ســيتي بدولــة المكســيك فــي أوائــل 

السبعينات.
فــي حين فــازت النجمة جين كلوز بجولــدن جلوب أفضل 
ممثلــة عــن دورهــا فــي الفيلــم البريطانــي الزوجــة الــذي 
عرضــه المهرجــان فــي قســم البانورامــا الدوليــة. ويقــول 
المنتج والسيناريســت محمــد حفظي إن فوز تلك األعمال 
دورتــه  فــي  الســينمائي  القاهــرة  مهرجــان  عرضهــا  التــي 
األربعيــن يعكس مــدى اختيار أجمل األعمال وأهمها ضمن 
أقسام مهرجان القاهرة، وإن أعيننا كانت تبحث عن األهم 
واألقــوى ســينمائيا؛ ليكون المهرجان منافســا كبيرا وســط 
نظرائه من المهرجانات الدولية الكبرى وندا لها في عرض 
مجموعــة مــن أهــم أفــالم 2018، وهــو مــا حــدث بالفعــل، 
الفونســو  للمخــرج  “رومــا“  فيلــم  عــرض  اســتطعنا  حيــث 
كوران، وحظي بإعجاب الجمهور والنقاد، كما كانت ضربة 
بدايــة المهرجــان بفيلــم الجوائــز “الكتــاب األخضــر“، وكان 
التوفيــق حليفنا. وكذلك فيلــم االفتتاح “الكتاب األخضر”، 
القاهــرة  بمهرجــان  يليــق  عرًضــا  ليكــون  اخترنــاه  الــذي 
الســينمائي الدولــي، وبأهميــة الفيلــم الــذي وضعــه معظــم 

النقاد العالميين ضمن أهم األفالم خالل العام الحالي.

ومن جانبه، قال المدير الفني للمهرجان الناقد الســينمائي 
يوسف شريف رزق هللا: إنه شعور بالفخر أن تفوز 3 أفالم 
من التي عرضها مهرجان القاهرة بعدد من جوائز الجولدن 
جلوب وأن تتســيد المشــهد السينمائي في واحدة من أهم 
الجوائــز الســينمائية العالمية، وهو مــا يعكس حجم التميز 
فــي االختيــار، إذ حرصنــا علــى وجــود باقة من أهــم أفالم 

المهرجــان؛  فعاليــات  العالميــة ضمــن  الســينما  وإنتاجــات 
لتشــكل وجبــة دســمة لجمهــور القاهــرة الســينمائي، وكان 
اختيــار فيلــم “رومــا” الفائــز بجائَزتــي أفضــل فيلــم أجنبي 
وأفضــل مخــرج ألفونســو كــوران ليعــرض فــي المهرجــان 
موفقا للغاية، والذي يعد أهم أفالم مخرجه على اإلطالق، 

ويشكل عمقا سينمائيا كبيرا.

محمد حفظى

تطرح شــكة “نيتفليكس” عدًدا من األفام المميزة خال إصداراتها لشــهر 
يناير.

جــاء فــي مقدمة القائمة فيلــم “Avengers: Infinity War” الذي تصدر قائمة 
األفــالم األكثــر حصــًدا في العــام 2018، وفيلــم “Roma” للمخرج المكســيكي 
ألفونســو كــوارون، أحــد أكثــر أفــالم نيتفليكس نجاًحــا خالل العــام الماضي، 
إضافــة إلــى سلســلة أفــالم المغامــرة واألكشــن “The Indiana Jones” للنجم 

هاريسون فورد.

»  Cloudy with a Chance“ ضمت القائمة أيًضا فيلم الرسوم المتحركة
of Meatballs”، وفيلم الكوميديا “Shaun of the Dead” للممثل 

سايمون بيج، وفيلم “The Ballad of Buster Scruggs”، وفيلم الخيال 
العلمي “Black Panther” للنجم تشادويك بوسيمان.

أفالم “نيتفليكس” في يناير

 خاص

أيضا فيلم “الكتاب األخضر“ الذي فاز بجوائز أفضل فيلم وأفضل سيناريو،  «

وأفضل ممثل مساعد، يعد واحًدا من أهم أفالم العام المرشحة للتنافس 

على جوائز األوسكار. ويعد مخرج الفيلم بيتر فاريلي، الذي ُعرف عالمًيا بتقديم 

أفالم كوميدية خفيفة بمشاركة شقيقه بوبي فاريلي، يظهر في “كتاب أخضر” 

بمستوى لم يظهر به من قبل، فيقدم فيلًما بالغ اإلتقان يطرح موضوًعا مهًما، 

من دون أن يفقد خفة ظله وقدرته على اإلمتاع من أول وحتى آخر لحظة في 

الفيلم.

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

على ما أفاء اهلل به على سموه

من نعمة الصحة والشفاء 

سائلين المولى عز وجل

 أن يحفظ سموه ويديم عليه الصحة

 والعافية والسعادة والعمر المديد

 لمواصلة مسيرة العطاء والبناء والنماء

للوطن وكافة أبنائه



أزمات في حياة الراحلة سعاد نصر

بعد نجاح أغنيتها األخيرة “بدي عيونك” تستعد الفنانة بسيم إلطالق  «
6 أغنيات بلغات مختلفة، على أن تطلق أغنية خاصة بها دون اإلفصاح 
عنها حاليا. وفي تصريحات خاصة كشفت بسيم عن أن مشروع الغناء 

بلغات متعددة ناتج عن إقامتها في إيطاليا، مبينة أن كل أغنية من 
األغنيات الست ستتركب من لغتين واحدة أجنبية.

علــى الرغــم مــن مــرور أكثر من 12 عاًما على وفاتها، إال أنهــا ال تزال تعيش داخل قلوب محبيها 
بأعمالهــا الســينمائية والتلفزيونيــة، الفنانــة ســعاد نصــر التــي قدمــت مــا يقــرب مــن 150 عمــاً 

تلفزيونيا، وعلى الرغم من ذلك إال أنها تعرضت ألزمات خال مشوراها ومن أبرزهم:

أدوارا  تــؤدي  أن  مخططتهــا  فــي  يكــن  *لــم 
كوميدية لحبها تجســيد أدوار التراجيديا ولكن 
ســاعدها علــى ذلــك الفنــان كــرم مطــاوع، بعــد 
تخرجهــا مــن المعهــد العالــي للفنون المســرحية 
عــام 1975، حيــث إن حديــث “مطــاوع” لها أكد 
اكتشــاف ممثلة كوميدية بالســينما والتلفزيون 

والمسرح.

*صرح الشــيخ ســيد حمدي بأن الراحلة اتصلت 
بــه فــي يــوم 26 ديســمبر 2005 فــي العاشــرة 
أنــه  وهــو  حلــم  رؤيــة  فــي  لتستشــيره  مســاء 
شــاهدت “حــذاء منزلهــا” يســقط منهــا ثــم رأت 
والدهــا المتوفي يرجعه إليها ثم اصطحبها إلى 
غرفــه ضيقة وجلســت معه لمــدة 7 أيام وقالت 
له يا أبي أريد توســيع هذه الغرفة، وكانت هذه 

الواقعــة فــي يــوم احتفالهــا بعيــد ميالدها ومن 
بعدها دخلت المستشفي ولم تخرج.

*تزوجــت فــي حياتها مرتين، األولــى كانت من 
بنًتــا  الفنــان أحمــد عبدالــوارث، وأنجبــت منــه 
وولــًدا همــا طــارق وفيــروز، إال أن هــذه الزيجة 
مختلفــا  أنهمــا  الطرفــان  أدرك  بعدمــا  انتهــت 
الطبــاع، والثانيــة كانــت مــن مهنــدس البتــرول 
محمــد عبــد المنعــم، الــذي أكملــت معــه مشــوار 

حياتها الخاص.
*كانــت ســعاد نصــر، قــد دخلت المستشــفي في 
ديســمبر 2006، إلجــراء جراحة تجميل، لعملية 

شــفط دهــون فــي أحــد مستشــفيات القاهــرة، 
جرعــة  إعطاءهــا  بعــد  غيبوبــة  فــي  ودخلــت 
مخــدر، إال أنهــا أصيبت بهبوط حــاد في الدورة 
الدمويــة دخلــت على إثــره في غيبوبــة لم تفق 

منها حتى فارقت الحياة يناير في 2007.
*روى زوجها المهندس محمد عبدالمنعم واقعة 
أثنــاء غيبوبتهــا حيث اســتفاقت لمــدة 5 دقائق 
فقــط، وتحدثــت معه وأبلغتــه وصيتها األخيرة 
وهــي أن يســارع فــي دفنهــا ويبقــى أهلهــا لمدة 
ســاعة كاملــة أمــام قبرهــا للدعــوة لهــا بالرحمــة 

لتدخل في غيبوبة وتفارق الحياة.
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رحلت في يناير 2007مع الفنان أحمد عبدالوارثمع محمد صبحي

tariq_albahhar

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
على ما أفاء اهلل به على سموه  من نعمة الصحة والشفاء

 سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه الصحة
 والعافية والسعادة والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء

والبناء والنماء للوطن وكافة أبنائه
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أذهلــت شــابة ســورية لجنــة التحكيم 
في برنامج “ذا فويس فنلندا” بصوتها 
الذهبــي وإحساســها المرهــف، قبل أن 
تشــعل المواقــع االجتماعيــة وتصبــح 
وانتشــر  والكبيــر.  الصغيــر  حديــث 
فيديو، يظهر مشاركة السورية جولي 
مالكي في البرنامج، بشكل واسع على 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، إذ أدت 
بإتقــان ومهــارة عاليــة أغنيــة شــهيرة 
للمغنيــة البريطانيــة أديــل.  وفوجــئ 
جولــي  بــأداء  األربعــة  الحــكام 

مالكــي، حيــث اســتداروا لهــا قبــل 
أن تنهــي مقطعهــا، بعدمــا انبهــروا 
بالطريقــة التــي غنت بهــا األغنية. 
كل  الســورية  الموهبــة  وجعلــت 
يقفــون  باالســتوديو  الحاضريــن 
لهــا ويصفقون بحــرارة، فيما ذرف 
تأثرهــم. لشــدة  الدمــوع  بعضهــم 

وقــال عضــو فــي لجنــة التحكيــم إن 
أداءهــا كان اســتثنائيا ورائعــا، مضيفا 
النائــم...  األلــم  ببعــض  معــك  “شــعرنا 

وهذه قوة ال يملكها أي فنان”.

وذكر العضو الثاني “حضرت الكثير من مواسم البرنامج، لكنني لم  «
أعش أبدا مثل هذه اللحظة وبهذه الطريقة... أجدك موهبة نادرة”.

فيما كشفت مالكي أنها عاشت الكثير من المصاعب والشدائد في حياتها، 
من بينها وفاة أمها، وقالت “أفتقد والدتي كثيرا... كل ما أقوم به حاليا هو 

من أجلها... كانت أفضل شخص عرفته في حياتي، أحبها جدا”.

سورية تذهل العالم في 120 ثانية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

السنة الحادية عشرة - العدد 3740 

الخميس
10 يناير 2019 

4 جمادى األولى 1440

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 

صاحب السمو الملكي 
ا مير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه ا� ورعاه

على ما أفاء ا� به على سموه
 من نعمة الصحة والشفاء

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه 
ويديم عليه الصحة والعافية والسعادة 
والعمر المديد لمواصلة مسيرة العطاء

 والبناء والنماء للوطن وجميع أبنائه.

رئيس وأعضاء مجلس ا�دارة 
وا�دارة التنفيذية وجميع منتسبي

إليكم .... خليفة الخير
فرحــــــٍة كل  موطني  مــــــن  ســرت  إليكـــــم 

القساطــــِل فيــــــــــــض  الماء  زالل  كلـــطف 

مضيئٌة والمعاني  سمعنــــــــــا...  قد  فهــــــا 

الخمــــــــائــــِل ورد  مثل  ــاء...  ــ دع بـــألف 

مطـــــــرًقا أدعــــــــــوه  هلل  يـــــــــدي  مــددت 

الشمائِل عــــذب  النفـــــــس  كريــــــم  يصــــون 

كالذي  نشـــوان  األفــــــــــــــراح  بَي  وطــــارت 

بـابـِل سالفــة  مــن  رحــــــيقــــــًا  يعـــــب 

ضيائها  ــن  ع الــضــحــى  شــمــس  شمــــرت  وقـــد 

نـــــازِل كــــــل  عــــــن  الرحمـــــن  لك  لتدعو 

مقصـــٌر  فـــــــــإني  فــيـكــم...  أقـــل  ومهما 

للمشاعــِل حــــامـــــال  أعيــــــا  القــول  إذا 

منـــزٍل كـــل  فـي  النــخـــل  كـمـثــــل  فـــــأنتــم 

البـــــالبــِل  حســـان  تشـــــدو  بأطرافهـــــــا 

قــــــصائــًدا نشــــــرت  أو  شعًرا  قلـــــــــت  فلو 

بالمحــــافـــــــِل المنــــــــى  تغنيـه  فشــعري 

وســــــؤدًدا  عـــــًزا  القـــوم  عــزيــز  ــا  ي فــدم 

بالفضـــائِل مسـتـأثـــرا  ســـــؤدد...  عــلــى 

موطٍن  ظــــــــل  في  األحــــزان  عن  بعيـــــًدا 

كــأنــــــــك فـــي عــلــيــاك شــمــــــــس األصــائــــــــــــــِل

محمد حسن كمال الدين

 قصيدة مرفوعة إلى صاحب السمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر

تساقط ثلوج كثيفة في مدينة اسطنبول، تركيا
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