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تحــت رعاية رئيس االتحــاد البحريني لكرة 
بــن  علــي  بــن  الشــيخ عيســى  ســمو  الســلة 
خليفــة آل خليفة، أقام االتحاد مســاء أمس 
)األحــد( بصالــة البحريــن الثقافيــة احتفالية 
اســتثنائية؛ بمناســبة قرعــة كأس خليفة بن 

سلمان لكرة السلة للرجال، بحضور عدد من 
كبار الشخصيات.

وألقى سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
كلمــة الحفــل، وأبــدى فيهــا ســموه ســعادته 
لالتقــاء باألســرة الســاوية فــي احتفاليــة 

ســنوية تقام على شرف مراسم قرعة كأس 
خليفــة بن ســلمان، والتي يحرص فيها على 
أن تظهر بالمستوى التنظيمي والفني بأعلى 
المســتويات، مشــيدا فــي الوقــت ذاتــه بمــا 
حظيــت فيه النســخة الماضية من مشــاركة 

جميع الفرق وفوز المنامة بالمركز األول.

االنتهاء من تفـاصـيـل الـبـنـود الـتـجـاريـة في أسـابـيـع

حفر أول بئر استكشافي بـ “الشمالي”

بــن  محمــد  الشــيخ  النفــط  وزيــر  كشــف 
بئــر  أول  حفــر  عــن  خليفــة  آل  خليفــة 
استكشــافي فــي القاطع البحري الشــمالي 
رقــم 1 فــي العــام الجاري. جــاء ذلك على 

هامــش توقيــع مذكــرة التفاهم مع شــركة 
الستكشــاف  أمــس؛  اإليطاليــة  “إينــي” 
واســتخراج النفط والغاز بالقاطع البحري 
الشــمالي بكلفــة مبدئيــة تتــراوح بيــن 20 

و30 مليون دوالر.
وأضاف “نســعى في األســابيع المقبلة إلى 
االنتهــاء من تفاصيل البنود التجارية في 

العقد مع شركة )إيني(”.

أشــار وزيــر التربيــة والتعليــم وممثــل الحكومــة فــي جلســة مجلــس الشــورى ماجــد 
النعيمــي إلــى أن نســبة المتعاطيــن للمخــدرات تبلــغ 0.794 %، كمــا وردت من الجهة 

الرسمية المختصة وهي وزارة الداخلية، وبذلك تكون أقل من 1 %.

الشــوري  زعــم  علــى  يعلــق  النعيمــي  وكان 
مــن   %  26 مــن  أكثــر  أن  الحــداد  أحمــد 
الشــباب فــي البحرين يتعاطــون مخدرات، 
مما اســتدعى طلب الشوريين اإلحصاءات 

الرسمية لعدد متعاطي المخدرات.
ووافــق مجلس الشــورى على رفض تعديل 
تشريعي يهدف إلى تعليم النزالء وتدريبهم 
وممارسة الشعائر الدينية ورعايتهم صحًيا 

واجتماعيــا وحقهم في الزيارات واالتصال 
الخارجي والخروج لحضور تعزية ذويهم.

ودعت الشــورية منــى المؤيد إلى أن يكون 
فــي مؤسســات اإلصــاح أعمــال تطوعيــة 
مثــل الدول األوروبية، وأن يقوم الســجناء 
الشــوارع،  وتنظيــف  “البواليــع”  بتنظيــف 
مشــيرة إلــى أن ذلــك ســيدفعهم إلــى حــب 

العمل والتعاون كفريق.

على هامش توقيع مذكرة التفاهم

انخفاض تراكم القضايا 25 %
البوعينين: تقليص عمر الدعوى ألقل من 6 أشهر

بهيئــة  التســويق  إدارة  مديــر  أعلــن 
البحريــن للســياحة والمعــارض يوســف 
الخــان عــن تدشــين “مدينــة المهرجان” 
بالتزامــن مع انطاق مهرجان “البحرين 
الجــاري  ينايــر   17 يــوم  تتســوق”، 
وستستمر حتى 2 فبراير، على مساحة 
أكثــر من 22 ألف متــر مربع مقارنة بـ13 

ألف متر مربع سابًقا.

كشــف رئيس محكمة التمييز نائب رئيس 
المستشــار  للقضــاء  األعلــى  المجلــس 
عبدهللا البوعينين عن أن المحاكم بجميع 
درجاتها نظرت أكثر من 107 آالف دعوى 
فــي 2018، حســمت منها أكثــر من 80 ألفا 
بالســنة ذاتهــا. كمــا أفــاد بانخفــاض نســبة 
التراكم الســنوي للقضايا بنســبة 25 %، إذ 
اســتقبلت المحاكم العام الجاري بنحو 27 
ألف قضية، في حين أن العام الماضي بدأ 
بنحو 35 ألف قضية لم تحسم في 2017. 
وبيــن أن متوســط عمر الدعــوى القضائية 
بــكل مرحلــة تقاضــي يصــل إلــى 6 أشــهر 
ــا تقليص المدة  ونصــف، وأن الهــدف حاليًّ

ألقل من ذلك.

تدشين “مدينة 
المهرجان” 

المؤيد: لـيــنــظــف الــسـجــنــاء “الـبـوالــيـع” كـأوروبــاالخميس المقبل

المتعاطون أقل من 1 %

سكوب: “األحمر” جاهز لمواجهة الهندفرصة عشاق التخييمغضب إيرانفواكه وخضروات سوريةموجة باردة

ذكرت إدارة األرصاد الجوية أن  «
الرياح الشمالية الغربية ستستمر 
بالهبوب في عطلة نهاية األسبوع 

وتكون مثيرة لألتربة والغبار 
ومؤدية ألمواج عالية، وتبدأ سرعة 

الرياح باالنخفاض مع مطلع 
األسبوع المقبل.

قال تجار إن الخضروات الفواكه  «
السورية أخذت تغرق السوق 

البحرينية بعد أن تم فتح الحدود 
البرية بين األردن وسوريا قبل نحو 

شهرين، إذ بدأ التجار بزيادة وارداتهم 
من السوق السورية؛ لتصل إلى ما 

يقدر بنحو 150 طنا يوميا.

ثارت ثائرة إيران واستشاطت  «
غضبا، بعد أن أعلنت بولندا 

استضافتها قمة بشأن الشرق 
األوسط ستركز على إيران ودورها 

المزعزع الستقرار المنطقة، 
متوعدة باتخاذ خطوات ضد 

وارسو.

اكتشف علماء بجامعة أميركية  «
أن التخييم يعيد ضبط الساعة 
البيولوجية التي تؤثر في عادات 

النوم. ويقول فريق البحث إن قضاء 
الوقت في الهواء الطلق يمكن أن 

يساعد الذين يعانون لالستيقاظ في 
الصباح ويقوي الصحة.

أكد المدرب التشيكي لمنتخبنا  «
الوطني ميروسالف سكوب في 
مؤتمر صحافي أمس جهوزية 

المنتخب للمباراة المهمة 
والمصيرية أمام المنتخب 

الهندي. ويخوض منتخبنا المباراة الساعة 7 مساء بتوقيت البحرين 
ضمن الجولة الثالثة واألخيرة للمجموعة األولى لكأس آسيا 2019.
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إلزام بوضع شعار اإلعفاء الضريبي
المنامة - بنا

للضرائــب  الوطنــي  الجهــاز  أفــاد 
الخليجية بأنه ســيتم توزيع شعار 
 )VAT FREE( الضريبــي  اإلعفــاء 
واألســواق  المحــات  كل  علــى 
علــى  الشــعار  لوضــع  التجاريــة؛ 
السلع المعفاة من القيمة المضافة؛ 
المســتهلكين  تعريــف  بهــدف 
علــى  الدائــم  بهــا، مؤكــًدا حرصــه 
لــدى  الكاملــة  الصــورة  توضيــح 
الســلع  قائمــة  عــن  المســتهلكين 

مــن  المعفــاة  األساســية  الغذائيــة 
الجهــاز  المضافة.ونــوه  القيمــة 
اإليجابيــة  الشــراكة  بأهميــة  الوطنــي 
مــع المؤسســات التجاريــة فــي تبيــان 
الســلع المعفاة للمســتهلكين، حاًثا تلك 
علــى  التجاريــة  واألســواق  المحــات 
الضريبــي؛  اإلعفــاء  بشــعار  االلتــزام 
ليكــون في مــكان ظاهر للمســتهلكين، 
بما يسهم في تحقيق التطبيق السليم 

)06(للقيمة المضافة.

)10()07(

)05(

سمو الشيخ عيسى بن علي يلقي كلمته

عباس إبراهيم

أمل الحامد من خليج البحرين  )تصوير: خليل إبراهيم(

)11(

زينب العكري من السنابس

إجماع على توازن 
قرعة أغلى الكؤوس 

وقمة مبكرة بين 
المحرق واألهلي

علي مجيد ومحمد الدرازي  )تصوير: رسول الحجيري(

البحرينية الرياضة  في  فارقة  عالمة  البطولة  علي:  بن  عيسى  الشيخ  سمو 

مروة خميس
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... وسموه يتلقى شكر خادم الحرمين وولي عهده

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة القيادة السعودية

... وسموه يتلقى مزيًدا من التهاني

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر 
جوابيــة مــن عاهل المملكة العربية الســعودية 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  أخيــه  الشــقيقة 

ا  الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، ردًّ
بعــث  التــي  والمواســاة  التعزيــة  برقيــة  علــى 
بهــا ســموه إليــه بوفــاة المغفــور لــه بــإذن هللا 
تعالــى صاحب الســمو الملكي األمير طالل بن 
عبدالعزيــز آل ســعود، ضّمنهــا خــادم الحرمين 
الشــريفين خالــص شــكره وتقديــره لصاحــب 

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى مشــاعر 
ا لسموه موفور  سموه األخوية الكريمة، متمنيًّ

الصحة والسعادة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
برقيــة شــكر جوابيــة مماثلــة مــن ولــي العهــد 
الدفــاع  الــوزراء وزيــر  نائــب رئيــس مجلــس 

صاحــب  أخيــه  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز آل ســعود أعرب فيها سموه عن خالص 
شــكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء على مشــاعر ســموه األخويــة الكريمة 

ا لسموه موفور الصحة والسعادة. متمنيًّ

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقية 
تهنئــة مــن أخيه خــادم الحرمين الشــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل 
المملكــة العربية الســعودية الشــقيقة أعرب 
فيهــا عــن تهانيــه لســموه علــى مــا أفاء هللا 
عليه من الصحة والســالمة والشفاء، داعيا 
المولــى عز وجل أن يديم على ســمو رئيس 

الوزراء موفور الصحة والعافية.
كمــا تلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء برقيــة تهنئة مماثلــة من أخيه ولي 
العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، عدًدا 
مــن برقيــات التهانــي والتبريــكات مــن كبار 
المسؤولين والمواطنين في مملكة البحرين، 
بمناســبة مغادرة ســموه المستشــفى بعد أن 
مــنَّ هللا على ســموه بنعمــة الشــفاء، أعربوا 
فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تبريكاتهم 
بهذه المناســبة، ســائلين المولى عّز وجّل أن 
يحفظ ســموه وأن يديم عليه نعمة الصحة 
لمواصلــة مســيرة  العمــر  والعافيــة وطــول 
الخيــر والعطــاء لوطننــا الغالي.فقــد تلقــى 
ســموه التهانــي من: ســفير مملكــة البحرين 
بــن  فــواز  الشــيخ  المتحــدة  المملكــة  لــدى 
محمــد بــن خليفــة آل خليفة، الشــيخ طالل 
رئيــس  آل خليفــة،  بــن خليفــة  بــن محمــد 
الرياضــي  النجمــة  نــادي  مجلــس اإلدارة – 
الشــيخ عبدالرحمــن بــن مبــارك بــن حمد آل 
خليفــة، الشــيخ عبــدهللا بــن عبدالرحمن بن 
عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة، وزيــر شــؤون 
الشــباب والرياضة أيمن بــن توفيق المؤيد، 
نبيــل عبدهللا الزين وعائلتــه، القائم بإعمال 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة القابضــة للنفــط 

والغــاز ظافــر بــن راشــد الجالهمــة، رئيــس 
جلوريــا  ترانــس  شــركة  اإلدارة  مجلــس 
للمقــاوالت حبيــب بن علي عواجي، أســامة 
إبراهيم الشــاعر، الشــيخة أســماء بنت علي 
بن راشد بن خليفة آل خليفة، الشيخة فجر 
بنــت علــي بــن راشــد بــن خليفــة آل خليفة، 
علي عبدهللا خليفة رئيس المنظمة الدولية 
للفــن الشــعبي ICV، فــاروق يوســف خليــل 
المؤيــد وعموم عائلــة المؤيد، رئيس وإدارة 
للمكفوفيــن  الصداقــة  جمعيــة  وأعضــاء 
مجلــس  رئيــس  الحليبــي،  حيــدر  حســين 
إدارة  مجلــس  أعضــاء  وجميــع  اإلدارة 
أويســيس كابتال الشــيخ محمد بن عيســى 
التنفيــذي  الرئيــس  خليفــة،  آل  محمــد  بــن 
أويســيس كابيتال فريد أحمد المال، األمين 
العــام جمعية البحرين لرعاية الســكلر زكريا 
إبراهيــم الكاظــم، رئيــس وأعضــاء جمعيــة 
المعاصــرة فايــزة إبراهيــم الزيانــي، عمــوم 
عائلــة المرحــوم إبراهيم بــن محمد بن علي 
مديــر  المطــوع،  يوســف  عبــدهللا  الزيانــي، 
إدارة المراكز الشبابية وزارة شئون الشباب 
والرياضة نوار عبدهللا المطوع، راشد أحمد 
شــريدة وإخوانه، عضو الهيئة االستشــارية 
للمجلس األعلى فيصل يعقوب الحمر، روال 

ونواف وسعود وطالل أبناء فيصل يعقوب 
الحمــر، نــدى حفــاظ، إبراهيم حســن األمير، 
شــارخ ســيف الدوســري، الشــيخ فــراس بن 
عبدالرحمــن بــن فــارس آل خليفــة، فوزيــة 
محــروس المحــروس وعمــوم عائلــة الحاج 
صاحــب  وأوالده،  المحــروس  محــروس 
والخدمــات  للتجــارة  النفائــس  مؤسســة 
واالستشــارات والعقــارات عبدالرزاق جعفر 
زيــن العابدين، محمد عبدهللا بن الهرمســي 
عبدالرحمــن  الشــيخ  وأوالده،  الهاجــري 
وأوالده،  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  علــي  بــن 
ســفير  وعائلتهــا،  محمــد  عبــدهللا  فهميــة 
مملكــة البحريــن لدى الجمهورية التونســية 
محمــد  عبــدهللا،  أحمــد  محمــود  إبراهيــم 
خليــل رويان عــن عائلة جعفر حيدر رويان، 
عنايــت جابــري - مؤسســة تايلــوس لمــواد 
البنــاء، ياســمين مرتضــى آل شــرف وعموم 
الســيد مرتضــى آل شــرف وأوالده،  عائلــة 
عضــو  رحمــة  آل  فيصــل  غــازي  النائــب 
مجلــس النواب، ناريــس نبيل قمبر، عبدهللا 
وأحمــد أبنــاء خليفــة بــن عبــدهللا المناعــي، 
مريــم عبــدهللا فــالح زوجة المرحــوم أحمد 
وأمــل  ومحمــود  أروى  وأبناؤهــا  األعصــر 
العطــوان  فهــد  راشــد  األعصــر،  وأمانــي 

وعمــوم عائلة العطــوان في مملكة البحرين 
والمملكة العربية الســعودية، حســن بن عيد 
بوخمــاس، المدير العام معهد اإلدارة العامة 
يعقــوب  بــن شــمس، ســامي  راشــد محمــد 
القوز،عائلــة عبــدهللا احمد محمــد بوجيري، 
جــالل أحمد منصــور العالي، وحيد القاســم 
مصــارف  جمعيــة   - التنفيــذي  الرئيــس   -
مجموعــة   - رضــا  علــي  فيصــل  البحريــن، 
شركات علي رضا وأوالده، المحامي محمد 
محــي الديــن الخطيــب - والمحامــي نــواف 
محمــد الخطيــب وعمــوم عائلــة الخطيــب، 
برويــن كازرونــي  - رئيــس مجلــس اإلدارة 
– مــدارس المعــارف الحديثــة، عبدالجليــل 
عبــدهللا  عبدالرحمــن  العويناتــي،  عبــدهللا 
بوعلــي، خلــود خالــد الكعبــي - مديــر إدارة 
الخدمات – وزارة التربية والتعليم، حســين 
مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  رحيمــي،  أحمــد 
إدارة ومنتسبي مستشفى نور التخصصي، 
رئيــس  عبدالوهــاب  محمــد  عبدالوهــاب 
الخاصــة،  المستشــفيات  جمعيــة  وأعضــاء 
المبكــر  للتدخــل  عائشــة  مركــز  منتســبي 
للتربيــة الخاصة، لبنى محمد الحســن مدير 
العــدل  وزارة   – القاصريــن  أمــوال  إدارة 

والشئون اإلسالمية واألوقاف.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

local
@albiladpress.com

الــــــوزراء صــاحــب السمو  تــلــقــى رئــيــس 
الــمــلــكــي األمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان ال 
رئيس  نــائــب  مــن  تهنئة  بــرقــيــة  خليفة 
مــجــلــس الــعــائــلــة الــمــالــكــة ســمــو الشيخ 

محمد بن خليفة آل خليفة.
وعـــّبـــر ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن خليفة 
آل خــلــيــفــة عـــن أســمــى آيــــات الــتــهــانــي 
والتبريكات بمناسبة مغادرة سمو رئيس 
الوزراء المستشفى بعد أن مّن هللا على 
سموه بنعمة الشفاء، سائالً هللا عّز وجّل 
بكريم  يحيطه  وأن  ســمــوه،  يحفظ  أن 
عــنــايــتــه ويــســبــغ عــلــيــه مــوفــور الصحة 
والعافية والعمر المديد لمواصلة مسيرة 

البناء واالزدهار لمملكة البحرين.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء 
يتلقى تهنئة الشيخ 

محمد بن خليفة

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزير الداخلية

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بــن أحمــد آل خليفة فــي مكتبه بالقيادة العامة صبــاح أمس، األمين 
العــام لمجلــس الدفاع األعلى الفريق الركن الشــيخ دعيج بن ســلمان 

آل خليفة.

وخالل اللقاء رّحب القائد العام لقوة 
دفاع البحرين باألمين العام لمجلس 

الدفــاع األعلــى، مثمًنــا جهــوده فــي 
مجلس الدفاع األعلى.

استقبل وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
أمــس ســفير المملكة المتحدة الســابق لدى مملكة البحريــن إيان لنزي، وذلك 
بحضور سفير المملكة المتحدة الحالي لدى مملكة البحرين سايمون مارتن.

وفــي مســتهل اللقــاء، رحــب الوزيــر 
مشــيًدا  ومارتــن،  لينــزي  بالســفيرين 
التــي تربــط بيــن  بالعالقــات الطيبــة 
مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة 
وحرص الجانبين على فتح مزيد من 

آفاق التعاون المشترك.
اســتعراض  اللقــاء،  خــالل  وتــم 
بيــن  القائمــة  الثنائيــة  العالقــات 
البلديــن الصديقيــن، وبحــث عدد من 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

إشادة باألمين العام لـ “الدفاع األعلى”

بحث التعاون مع المملكة المتحدة
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سمو ولي العهد السعوديخادم الحرمين الشريفينسمو رئيس الوزراء

تحية لألشقاء 
في ُعَمان... نعم 

هذه هي البحرين 
وستبقى هكذا...

Û  ب المشاركة واالنخراط في حومة منصات وشبكات لم يعد بإمكان أحد مّنا َتَجنُّ
“وســائل التواصــل االجتماعــي” المختلفــة، بــل أصبحــت هــذه الوســائل بالنســبة 
إلــى الكثيريــن منــا ضــرورة أساســية ال مفــر وال بــد منهــا وال ِغنــى عنها، رغــم أننا 
نســتاء ونتذمــر أحياًنــا مــن مــا تحتويــه بعــض قنــوات هــذه الوســائل مــن مــواد 
فاســدة وأخبــار ومعلومــات مغلوطــة أو عاريــة عــن الصحــة أو بعيدة عــن الدقة، 
أو تفتقــد المصداقيــة أو ال تســتند إلى مصادر موثوقــة. ومن خالل هذه القنوات 
يتــم أحياًنــا ترويــج اإلشــاعات وبث األخبــار الكاذبــة والمغرضــة والملفقة بهدف 
اإلثــارة وإحــداث البلبلة والُفرقة واالنقســام فــي المجتمع.مع ذلك، فإن الدور 
اإليجابي لهذه الوســائل أكبر بكثير من دورها الســلبي، فهي تساهم 
في توســيع دائرة العالقات االجتماعية ونشــر التوعية المجتمعية، 
وقد أحدثت نقلة نوعية واسعة في عالم التواصل واالتصال ونقل 
المعلومــات وتبــادل األفــكار واآلراء، إلى أن أصبحت هذه الوســائل 
الــرأي وبلــورة  التســويق والتعبيــر عــن  أهــم أدوات وقنــوات  مــن 

وتحريك الرأي العام.
Û  أخــذت تــزداد وتتوســع WhatsApp وضمــن برنامــج الواتــس أب

دوائــر “المجموعــات groups” وحلقاتها، وقــد بادر مندوب البحرين 
األسبق لدى الجامعة العربية، أبو أسامة، األديب الشاعر تقي محمد 
البحارنة أخيًرا بتشكيل مجموعة جديدة أسماها “مجموعة تا”، وال 
أعرف لماذا اختار لها هذا االســم، لكنني وجدت أن هذه المجموعة 
ضّمــت كوكبــة مــن الشــخصيات المعروفة التي تنحــدر من خلفيات 
مهنيــة وثقافيــة متباينــة وتنتمي إلى مشــارب ومواقع مختلفة في 
البحرين وخارجها، وقد تفضل أبو أســامة بإضافة اســمي إلى هذه 

المجموعة.
Û  البدايــة ومــن الواضــح أن أعضــاء هــذه المجموعــة التزمــوا منــذ 

بــأن تكــون مســاهماتهم إيجابيــة جديــة قيمــة أو خفيفــة لطيفــة 
مســلية، علــى أن تقع كلها ضمن أطر حســن النيــة واللباقة والنزاهة 

والمصداقية.
Û  ومــن بيــن أعضــاء هــذه المجموعــة األخ الصديــق مجيــد العصفــور

ابــن المرحــوم الحــاج عبــدهللا بــن حمــزة العصفــور، التاجــر العماني 
المعروف الذي كان قد قّدم وأســرته إلى البحرين من ســلطنة عمان 
الشقيقة في بداية القرن الماضي، والذي كان يقع متجره في سوق 
التجار بالمنامة، وقد عادت هذه األسرة الطيبة إلى ُعمان قبل نهاية 
القــرن الماضــي بعــد االنفتــاح الــذي شــهدته ســلطنة عمــان على إثر 
تسلم السلطان قابوس بن سعيد المعظم سدة الحكم في السلطنة.

Û  وضمن تفاعله مع ما أورده األخ إبراهيم محمد بشــمي في “حديث
الذكريــات”، كتــب مجيــد العصفور فــي موقع “مجموعة تــا” ما يلي: 
“مع امتناني العميق للزميل الذي بعث لي “حديث الذكريات” للعزيز 
الصحفــي الكاتب إبراهيم بشــمي، زميل الفريج بالمنامة والدراســة 
بمصــر، والذي يشــير فيه إلــى عالقته ِبَنا نحن أبنــاء عائلة المرحوم 
والدنــا عبــدهللا بن حمزة العصفور طيــب هللا ثراه، الذي علمنا كيف 
ولمــاذا نحــب البحرين ونضعها في القلوب وأحداق العيون. وأشــار 
بشــمي في ذكرياته لشــقيقي األكبــر المرحوم أنور واألوســط قيس 
وكاتــب هذه الســطور، لذكريات الصبا فــي المنامة وفريج براحة أو 
حوطة بن حديد، نعم لقد عشنا وترعرعنا وتلقينا علومنا الدراسية 
بين إخوتنا وأحبتنا في بحر العين، ولم نحس يوًما بأننا لسنا منهم 
أو هــم ليســوا منا طيلــة األربعين عاًما التي قضيناهــا في البحرين، 
فَلم نشعر يوًما بوجود أية حواجز بيننا وبين أحبتنا أبناء البحرين، 
وقد كّنا نعيش ذات الهموم والتطلعات، وكانت البحرين على الدوام 
تلــك األم صاحبــة القلب الكبير الذي يســعنا جميًعا، وكم هو شــوقنا 
كبير لتلك الفترة الذهبية التي كانت البحرين تقدم العبر والدروس 
فــي الوحــدة والتضامــن ومحاربــة النزعات المدمرة، وســنظل دائًما 
نذكــر بالفخــر واالعتــزاز هــذا الوطــن الغالــي الــذي فتــح لنــا ذراعيه 
ُمرحًبــا وحاضًنــا لتطلعاتنــا المختلفة، وســنظل نحتفــظ لهذا الوطن 
المحبــة والتقديــر وننقل هذا الشــعور الصادق إلــى أبنائنا وأحفادنا. 
فالبحريــن هــي نــور العيــن التــي أبصرنــا مــن خاللها كل ذلــك الحب 

الصادق الذي كان طريقنا في المحطات التالية وما أكثرها.
Û  شــكًرا مــن القلــب للــذي ضّمني لهــذه المجموعــة الخيــرة التي تضم

البحرينييــن  واألعمــال  اإلعــالم  ورجــال  المفكريــن  مــن  العديــد 
الموقرين..

Û .”مجيد بن عبدهللا العصفور، مسقط
Û  هــذه شــهادة نفخــر ونعتــز بهــا، نحــن البحرينييــن، جاءت مــن قلب

صاٍف وعلى لسان إنسان صادق وصديق ُمخلص ُمحب، كتبها وهو 
ال يهــدف مــن ورائهــا أي غــرض أو مكســب ســوى قــول كلمــة الحــق 
والتعبير عّما يخالجه من شــعور بالوفاء والعرفان، ولم يكن يعرف 

أنها ستأخذ طريقها للنشر.
Û  إنني أحرص على زيارة ســلطنة عمان بانتظام منذ ســبعينات القرن

الماضــي، وأصبحــت اآلن أترّدد على زيارتها بمعدل ســت مرات في 
العــام، وتكونت لي فيها حلقة واســعة مــن المعارف واألصدقاء من 
األشــقاء العمانيين من مسؤولين ورجال أعمال ومثقفين وغيرهم، 
وأســتطيع أن أقــول وأؤكــد أن الصديــق الوفي مجيــد العصفور هو 
نمــوذج لــكل مــن التقيتهم مــن العمانييــن الذين، من دون اســتثناء، 
يكّنون ويحملون المشــاعر واألحاســيس ذاتها في عميق وجدانهم، 
ونحــن بدورنــا فــي البحريــن نبادلهــم جميًعا، بــل نزيد عليهــم، أنقى 

أحاسيس ومشاعر المودة والتقدير واالعتزاز.
Û  فتحيــة مــن أرض ِدلمــون الخالــدة إلــى أرض َمَجــان األبية، ســلطنة

عمان الشقيقة قيادًة وحكومًة وشعًبا.

عبدالنبي الشعلة

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

سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى 
مملكة البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.
وعّبر السفير السعودي عن أسمى آيات التهاني 
والتبريكات بمناسبة مغادرة سمو رئيس الوزراء 
المستشفى بعد أن مّن الله على سموه بنعمة 

الشفاء، سائاًل الله عّز وجّل أن يحفظ سموه، 
وأن يحيطه بكريم عنايته ويسبغ عليه موفور 

الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة 
التقدم والبناء واالزدهار لمملكة البحرين.

كما تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة 

من سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة 

سليم الغرياني. وأعرب السفير التونسي عن 
خالص تهانيه بمناسبة مغادرة سمو رئيس 

الوزراء المستشفى بعد أن مّن الله على سموه 
بنعمة الشفاء، داعًيا المولى جلت قدرته أن 

يحفظ سموه وأن يديم عليه وافر الصحة 
والسعادة ويبقيه ذخًرا وسنًدا لمواصلة مسيرة 

البناء والتنمية في مملكة البحرين.

في مبادرة استحقت الشكر والتقدير والثناء،  «
رفع عضو هيئة الصحفيين السعوديين، عضو 

االتحاد الدولي للصحفيين عضو مؤسس لنادي 
المراسلين الصحفيين بمملكة البحرين، جمال 
الياقوت باسمه ونيابة عن عدد من الصحفيين 

واإلعالميين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان ال خليفة بمملكة البحرين بعد أن 
مّن الله سبحانه وتعالى عليه بالشفاء وخروجه 
من المستشفى سالًما معافى مبتهاًل الياقوت 

إلى الله العلي القدير أن يتمم على سموه موفور 
الصحة والعافية. وقال إن مشاعر األخوة في 
المملكة العربية السعودية عبرت عن الفرحة 

والسعادة في مشاركة أشقائهم في مملكة 

البحرين وعكست بصدق مدى متانة الترابط 
األخوي بين الشعبين الشقيقين في البلدين 

الشقيقين )المملكة العربية السعودية ومملكة 
البحرين(. 

وأشار الياقوت إلى أن شفاء صاحب السمو رئيس 
الوزراء طمأنينة للنفوس وراحة للقلوب، وأن 

الجميع سعدوا برؤية طلعة سمو رئيس الوزراء.

... وسموه يتلقى تهنئة السفيرين السعودي والتونسي

الياقوت يهّنئ سمو رئيس الوزراء بمناسبة شفائه
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ساهم معنا في التطبيق السليم

أو زيارة الموقع اإللكتروني 
www.nbt.gov.bh

بإمكانك اآلن التحقق من حصول أي شركة
أو مؤسسة تجارية أو محل تجاري 

على شهادة التسجيل ألغراض القيمة المضافة

من خالل عملية مســـح رمز االستجابة 

السريعة الذي يتم عرضه على الشهادة 

الضريبية بالهاتف الجوال



النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  أكــد 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة مــا 
يشــهده التعاون والتنســيق بين مملكة البحرين 
أمــن  لتعزيــز  األميركيــة  المتحــدة  والواليــات 
واستقرار المنطقة انطالقا من عالقات الصداقة 
تبنــى  والتــي  الصديقيــن  البلديــن  تربــط  التــي 
عليهــا مختلــف أطــر التعــاون الثنائي المشــترك 

ومن بينها التعاون الدفاعي والعسكري.
جــاء ذلــك لــدى لقاء ســموه بقصر الرفــاع أمس 
المركزيــة  بالقيــادة  البحريــة  القــوات  قائــد 
الجديــد  الخامــس  األســطول  قائــد  األميركيــة 
الفريق بحري جيمس مالوي، حيث رحب سموه 
بــه مهنئًا بتعيينه في منصبــه الجديد متمنيًا له 
التوفيق والنجاح في مهام عمله، مشيدًا سموه 
بعمــق العالقــات التاريخية الوطيدة التي تربط 
مملكــة البحرين والواليات المتحــدة األميركية 

سمو ولي العهد مستقبال قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية األميركية قائد األسطول الخامس الجديدوما وصلت إليه من مستوى متقدم.

المنامة - بنا

التعاون مع واشنطن لتعزيز أمن واستقرار المنطقة
تعيينه بــمــنــاســبــة  الــخــامــس  األســـطـــول  قـــائـــد  يــلــتــقــي  ــد  ــه ــع ال ــي  ــ ول ــو  ــم س

تســّلم ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
بــن حمــد آل خليفــة  الملكــي األميــر ســلمان 
صاحــب  البــالد  عاهــل  إلــى  موجهــة  رســالة 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة من 
رئيس الجمهورية التونســية الشقيقة الباجي 

قايد السبســي، تتضمن دعوة جاللته لحضور 
دورتــه  فــي  العربيــة  القمــة  مؤتمــر  أعمــال 
العاديــة، والتــي تعقــد فــي تونس فــي مارس 

المقبل.
الرفــاع  بقصــر  ســموه  لقــاء  لــدى  ذلــك  جــاء 
الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر  بحضــور  أمــس، 
خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، وزيــر 

الشــؤون الخارجيــة المبعــوث الخاص لرئيس 
الجهينــاوي،  خميــس  التونســية  الجمهوريــة 
حيــث نقــل تحيات الرئيس التونســي الباجي 
الجاللــة  إلــى أخيــه صاحــب  السبســي  قايــد 
وشــعبها  البحريــن  لمملكــة  وتمنياتــه  الملــك، 

المزيد من التقدم واالزدهار.
بالجهينــاوي،  ســموه  رحــب  اللقــاء  وخــالل 

مؤكدا ســموه ما تشــهده العالقــات البحرينية 
التونســية مــن تطور فــي مختلــف المجاالت، 
التعــاون  مــن  مزيــد  نحــو  عليهــا  والبنــاء 
وأبلــغ  الشــقيقين،  البلديــن  بيــن  والتنســيق 
صاحــب  تحيــات  بنقــل  الجهينــاوي،  ســموه 
الجاللــة عاهــل البــالد ه إلــى أخيــه الرئيــس 
للجمهوريــة  جاللتــه  وتمنيــات  التونســي، 

التونسية الشقيقة دوام التقدم والنماء.
وأعــرب ســموه عــن تمنيــات مملكــة البحريــن 
النجــاح  الشــقيقة كل  التونســية  للجمهوريــة 
والتوفيق في اســتضافة أعمال القمة العربية 
القادمــة، وتطلع المملكة إلى ما ســوف تســهم 
العمــل  للتضامــن وأطــر  مــن دعــم  القمــة  بــه 

العربي المشترك.

شــكره  عــن  الجهينــاوي  أعــرب  جانبــه  مــن 
وتقديــره لمواقــف مملكــة البحريــن الداعمــة 
المشــترك،  العربــي  والعمــل  العربيــة  للقضايــا 
منوهــا بمــا أبداه صاحــب الســمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الوزراء من اهتمام بتطوير العالقات 

البحرينية التونسية.

سمو ولي العهد مستقبال وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص للرئيس التونسي

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى دعوة لحضور القمة العربية بتونس
المشترك الــعــمــل  وأطـــر  الــتــضــامــن  ــدعــم  ل تتطلع  الــبــحــريــن  الــعــهــد:  ولـــي  ســمــو 

أكــد ولي العهــد نائب القائــد األعلى النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل 
خليفة أن السعي إلى ترسيخ االقتصادات 
النفطيــة الذكية توجه ذو مردود مســتدام 
يــوازن بيــن أهميــة المــورد االســتراتيجي، 
وبيــن ضــرورة تنويــع األدوات االقتصادية 
النفطــي  القطــاع  دور  مــع  تتكامــل  التــي 

المحوري.
البــالد  عاهــل  توجيــه  إلــى  ســموه  وأشــار 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة لتكثيــف خطــط البحــث والتنقيــب 
االكتشــاف  جهــود  أنجــح  ممــا  النفطــي، 
النفطــي األكبــر فــي تاريــخ البحريــن العام 

الماضي.
جاء ذلك، لدى لقاء سموه في قصر الرفاع 
أمــس بحضــور وزيــر النفــط الشــيخ محمد 
التنفيــذي  الرئيــس  بــن خليفــة آل خليفــة 
لشركة إيني اإليطالية كالوديو ديسكالزي، 
بمناســبة توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة 
“إينــي”  وشــركة  والغــاز  للنفــط  الوطنيــة 
الستكشــاف وتطويــر إنتــاج النفــط والغــاز 

ضمن القطاع البحري الشمالي.

وأكــد ســموه أهميــة العمــل علــى تحقيــق 
األفضــل  واالســتغالل  المثلــى  االســتفادة 
من جميع اإلمكانات والفرص، منّوًها بدور 

وزارة النفط والهيئة الوطنية للنفط والغاز 
في مواصلة العمل والجهود لتطوير قطاع 
النفط والغاز والعمل على إيجاد الشراكات 

المجــال،  هــذا  فــي  العاليــة  الجــدوى  ذات 
وذلــك فــي إطــار توجيهــات جاللــة الملــك 
لتســخير هــذا المــورد الحيــوي ومواصلــة 

االستكشــافات فيه لخدمة التنمية وتعزيز 
وتيرتهــا واســتدامتها بما فيــه خير الوطن 

والمواطن.

ونّوه ســموه بالشــراكات الدوليــة لمواصلة 
االستثمار في القطاع النفطي بما يعّزز من 
مردوده التنموي على مختلف المستويات.

سمو ولي العهد مستقبال الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” اإليطالية 

المنامة - بنا

الشراكات الدولية بالقطاع النفطي تعزز المردود
والــفــرص ــات  ــان ــك اإلم جميع  ــن  م المثلى  ــادة  ــف ــت االس تحقيق  الــعــهــد:  ولـــي  ســمــو 
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قــال رئيس التفتيــش القضائي بالمجلس األعلى للقضــاء، وكيل محكمة التمييز 
القاضــي عبدالرحمــن المعــا، إنــه مــن واقع العمــل فإن 80 - 90 % من الشــكاوى 
التــي تــرد للتفتيــش القضائــي تحفــظ كــون أنهــا تنصــب علــى الحكــم نفســه أو 
ســلطات القاضي التقديرية، فيتم توجيه مقدمي الشــكاوى إلى ســلوك الطريق 

القانوني سواء بالطعن أو التظلم أو تقديم الطلبات أمام المحكمة المختصة.

وبّيــن أنه تم اســتحداث نظــام عمل متطور 
النواحــي،  جميــع  مــن  القضائــي  للتفتيــش 
حيــث تــم التركيــز فيــه علــى معاييــر أداء 
القضــاة والمهــارات المطلــوب توافرهــا فــي 
القاضــي التــي علــى أساســها يتــم تقييمــه، 
إلدارة  مهــارات  قانونيــة،  مهــارات  منهــا: 
الجلســة، والمهنية فــي العمل، تأتي تفصيال 

كاآلتي:

والتــي  القانونــي:  التســبيب  مهــارة  أوالً: 
الصحيــح  التطبيــق  خاللهــا  مــن  يتعيــن 
للقانــون علــى الواقعــة بوضــوح، ومواكبــة 

آخر المستجدات التشريعية.
ثانًيــا: الوضــوح والمنطقيــة فــي القــرارات: 
وتتمثــل فــي مــدى كــون التأجيــالت مبــررة 
القــرارات  واتخــاذ  مناســبة،  واآلجــال 
فــي  الخصــوم  طلبــات  مــع  يتناســب  بمــا 

فــي جميــع  الدعــوى  إجــراءات نظــر  كافــة 
التخصصات.

ثالًثــا: أداء الواجبــات القضائيــة بإتقــان في 
اآلجــال المحــددة: وينــدرج ضمنهــا توزيــع 

الدعــاوى المنظــورة علــى الجلســات بشــكل 
مناسب، وتأجيل الجلسات لمدد مناسبة.

خــالل  الكمــي  األداء  مؤشــرات  رابًعــا: 
العــام القضائــي: وتتألــف مــن عــدد القضايــا 

القضايــا  وعــدد  القاضــي،  أمــام  المتداولــة 
التــي عرضــت على القاضي، وعــدد القضايا 
عمــر  معــدل  علــى  ســواء  حســمت  التــي 
القضيــة ومتوســط عــدد الجلســات أو عــدد 

االســتئنافات. ولفــت إلــى إصــدار المجلــس 
مدونة لإلرشــادات القضائية التي تمحورت 
فــي تنظيم ســير عمــل المحاكم والجلســات 
كتوضيــح البيانــات والمســتندات المطلوبة 
ودليــل  للمدعــي،  الدعــوى  تســجيل  عنــد 
اســتخدام األنظمــة اإللكترونيــة للخدمــات 
لمتابعــة  اإللكترونــي  كالنظــام  القضائيــة 

أعمال الخبرة في المحاكم.
الجديــر بالذكــر أن إدارة التفتيش القضائي 
رقــم  بقانــون  الموســوم  بموجــب  أنشــئت 
الســلطة  2002 بإصــدار قانــون  )42( لســنة 
القضائيــة وتعديالته، وتختص هذه اإلدارة 
بالتفتيش على أعمال القضاة بشــكل دوري 
باإلضافــة إلــى تلقي الشــكاوى، كمــا تمارس 
أعمالهــا باســتقاللية وتلحق برئيس محكمة 

التمييز.
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صــرح رئيــس محكمــة التمييــز نائــب رئيــس المجلس األعلــى للقضاء المستشــار عبدهللا البوعينيــن بأن محاكــم البحرين بجميع 
درجاتها نظرت أكثر من 107 آالف دعوى في العام 2018، حسمت منها أكثر من 80 ألفا بذات السنة. كما أفاد بانخفاض نسبة 
التراكم الســنوي للقضايا بنســبة 25 %، إذ اســتقبلت المحاكم العام الجاري بحوالي 27 ألف قضية، في حين أن العام الماضي 

بدأ بقرابة 35 ألف قضية لم تحسم في العام 2017.

ولفــت إلــى أن محاكــم “التنفيــذ” تلقــت نحــو 
395 ألــف طلــب في 55 ألف ملف وقررت في 
94 % منهــا، منهــا 25 ألــف ملــف تــم حســمهم 

قبل انتهاء العام الماضي.
وبين أن متوســط عمر الدعوى القضائية بكل 
مرحلــة تقاضــي يصــل إلــى 6 أشــهر ونصــف، 
ا هو تقليص هذه المدة ألقل  وأن الهدف حاليًّ

من ذلك.
العــام  خــالل  اإلنجــازات  أحــد  إلــى  ولفــت 
المنصــرم لوحــظ فــي إحــدى القضايــا، والتي 
ســنة  يتعــدى  ال  بعمــر  وانتهــت  نظرهــا  بــدأ 
حيــث  القضائيــة،  المراحــل  بكافــة  واحــدة 
نظرتها محكمة أول درجة وصدر الحكم فيها 
باالســتئناف وصــوال لمحكمــة التمييــز خــالل 
ذات الســنة، وهــو المرجــو فــي باقــي القضايا 
وبــذات جــودة األحــكام فيهــا، والتــي يصــدر 

نحو 200 قاض بكافة أنواع المحاكم.
البوعينيــن  اســتعراض  خــالل  ذلــك،  جــاء 
لمنجــزات أداء العمــل القضائــي خــالل العــام 
2018، ذاكًرا أن المجلس عمل على اســتكمال 
تنفيذ مبادرات الخطة االستراتيجية للسلطة 
القضائيــة 2020، باعتبــار أن البنــاء التراكمــي 

على ما تحقق هو األساس للتطور الفعال.
التــي  االســتراتيجية  الخطــة  إلــى  وتطــرق 

التطويــر  اســتمرار  مبــدأ ضمــان  علــى  تقــوم 
كفــاءة  مــن  يعــّزز  بمــا  والقضائــي،  القانونــي 
األداء القضائــي، وذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع 
وزارة العدل والشــؤون اإلسالمية واألوقاف، 
التطويريــة  المبــادرات  العديــد  حقــق  الــذي 
تطلعــات  يحقــق  وبمــا  المهمــة،  والتحديثيــة 
الرؤيــة االقتصاديــة لمملكــة البحريــن 2030 
التــي  الشــاملة  التنمويــة  النهضــة  ظــل  فــي 
تشــهدها المملكــة فــي العهــد الزاهــر لصاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
عاهــل البــالد حفظــه هللا ورعــاه، حيــث أفــرد 
المشــروع التحديثــي الرائــد لجاللتــه أولويــة 

محورية لتطوير المنظومة القضائية.
وأكد أن مبادرات التطوير اســتهدفت بشــكل 
مراعــاة  مــع  اإلنجــاز  ســرعة  زيــادة  رئيســي 
تحقــق ضمانــات ومتطلبــات العدالــة، والعمل 
بمــا  التدريجــي،  التكنولوجــي  التحــول  علــى 
يســهم في نمو ســرعة اإلنجاز وتعزيز فاعلية 
إجــراءات العدالــة، وذلــك بدعــم مــن اللجنــة 
التنســيقية برئاســة ولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
وأبلــغ أنه وانطالًقا من اســتراتيجية الســلطة 

ــذ العديــد مــن المشــاريع  القضائيــة 2020، ُنفِّ
المحوريــة، ومنها تطبيــق نظام إدارة الدعوى 
المبــادرات  إحــدى  يعــد  والــذي  المدنيــة، 
علــى  يرتكــز  حيــث  الجوهريــة،  التطويريــة 
أمثــل  بشــكل  الوقــت  وإدارة  الجهــد  توفيــر 
الدعــوى وتهيئتهــا  حيــث يختــص بتحضيــر 
للمرافعــة أمــام المحاكــم خــالل مــدد محــددة 
ممــا سيســهم باإلســراع فــي فصــل الدعــوى، 
والــذي بدأ فعالً تطبيق مرحلته األولى بشــأن 
نظــام إدارة الدعــوى المدنيــة مــع بدايــة العام 

القضائي الحالي في شهر سبتمبر 2018.
وفــي هذا الصدد، أشــار إلــى أن قرار المجلس 
اإلشــراف  هيئــة  بتشــكيل  للقضــاء  األعلــى 
القضائــي علــى العمــل فــي المحاكــم؛ بهــدف 
مــع  بالتعــاون  األداء  تحســين  نحــو  الســعي 
التفتيــش  مــع  والتواصــل  المحاكــم،  قضــاة 
البرامــج  واقتــراح  الشــأن،  بهــذا  القضائــي 
التدريبيــة الالزمــة لتنميــة القــدرات العلميــة 
والعمليــة. وتحــدث عــن مجموعــة الخدمــات 
بالتنســيق  تدشــينها  تــم  التــي  اإللكترونيــة 
والعمل مع وزارة العدل والشــؤون اإلسالمية 
والحكومــة  المعلومــات  وهيئــة  واألوقــاف، 
اإللكترونيــة، وعــدد مــن الجهــات المختصــة، 
ومــن هــذه الخدمــات العدليــة: تطويــر نظــام 
محاكــم التنفيــذ، نظام متابعــة أعمال الخبرة، 
تقديــم الطلبــات والمذكــرات إلكترونيا، نظام 
متابعــة األداء القضائــي، التبليــغ اإللكترونــي، 
التحــول  علــى  مســتمر  العمــل  أن  مؤكــًدا 

اإللكتروني للخدمات العدلية.
وكشــف البوعينيــن عــن اإلحصاء العــام ألداء 
عــدد  بلغــت  إذ   ،2018 العــام  فــي  المحاكــم 
القضايا التي نظرت في العام ذاته )107,382( 
دعــوى، والتــي تتكــون مــن القضايــا الجاريــة 
 ،)34,871( عددهــا  البالــغ  الســابق  العــام  مــن 
 2018 العــام  فــي  ســجلت  التــي  والقضايــا 
بمجمــوع )72,511( دعــوى، توزعــت كالتالي: 
فــي  و)16,140(  درجــة،  أول  فــي   )53,944(

محاكم االستئناف، و)2,427( أمام التمييز.
كما أعلن عن أن عدد القضايا المحســومة في 
العام 2018 بلغ ما مجموعه )80,522( دعوى، 

وذلك بمعدل حسم بلغ 111 %.
المحاكــم ســجلت  أداء  أن مؤشــرات  وتابــع، 
انخفاًضــا في نســبة التراكم الســنوي بـ25 %، 
حيــث بلــغ عــدد القضايــا الجاريــة فــي ينايــر 
2019 )26,860( دعــوى، فــي حيــن كانــت في 
2018 )34,871( دعــوى، والعمــل جــار  ينايــر 
على خفض المعدل التراكمي للدعاوى بشكل 

سنوي ومستمر إلى الوصول إلى الصفر.
وفيما يتعلق بمؤشــرات أداء محاكم التنفيذ، 
صرح بأن عدد الطلبات التي قدمت في العام 
2018 بلغــت )395,078( طلــب فــي )54,976( 
ملــف، وتــم اتخاذ قــرارات بشــأن 94 % منها، 

وقد حسم منها بإغالق )24,925( ملف.

جميــع  مــن  الصــادرة  األحــكام  عــدد  وعــن 
أفــاد   2018 العــام  فــي  درجــة  أول  محاكــم 
واألحــكام  حكًمــا،   )62,771( بلغــت  أنهــا 
االســتئنافية  )14,390( حكًمــا، مــا يشــير إلــى 
تقبــل المتقاضيــن ألحكام محاكــم أول درجة 
وجــودة األحــكام؛ نظــًرا إلــى انخفــاض نســبة 

استئنافات األحكام والتي لم تتعد 23 %.
وأوضح أن اإلحصاءات أظهرت بأن متوسط 
عمــر الدعوى فــي المحاكم -لكل درجة- يصل 
إلــى  يتطلــع  المجلــس  وأن  أشــهر،   6,5 إلــى 
تقليــص عمــر الدعــاوى فــي جميــع المحاكــم 
لســتة أشــهر أو أقل أخًذا باالعتبار طبيعة كل 

دعوى منظورة.
وفــي معــرض رده علــى آليــة عمــل المحاكــم 
شــركات  ومنهــا  البســيطة  القضايــا  بشــأن 
الســابق  فــي  يوجــد  كان  قــال،  االتصــاالت، 

محكمتــان متخصصتــان فــي قضايا شــركات 
االتصــاالت، أمــا اآلن فهــي محكمــة واحــدة؛ 
نظــًرا لفاعليــة المحاكم وســرعة إنجازها، مما 

أدى إلى إنتاجية كبيرة في عملها.
وأردف، أمــا فيمــا يتعلــق بقضايــا المطالبــات 
المدنيــة البســيطة، فإنــه المجلــس يعمل على 
وضــع تصــور إلدارة الدعــوى المدنيــة بشــأن 
المطالبات الصغيرة، وأنهم يعملون على طرح 
تعديــل تشــريعي، بحيــث يتم إنشــاء محكمة 
مســتوى  عنــد  تنتهــي  البســيطة  للمطالبــات 
معيــن؛ حتــى ال تشــغل المحاكــم عــن القضايا 
األكثــر أهميــة. وختــم قائــالً أنــه ســيتم فــي 
القريــب العاجــل العمل فــي المحاكــم المدنية 
وأن  كامــل،  بشــكل  إلكترونيــا  والتجاريــة 
المبــادرات المطروحــة بهــذا الصــدد عكســت 

أرقاًما إيجابية.

جانب من المؤتمر

البوعينين: 107 آالف قضية في 2018 حسم منها أكثر من 80 ألًفا
أشـــهـــر  6 مــــــن  ألقــــــــل  الـــــــدعـــــــوى  عــــمــــر  تـــقـــلـــيـــص  الــــــهــــــدف 

جانب من الحضور عبدالرحمن المعال

أفــاد األميــن العــام للمجلــس األعلــى للقضاء علــي الكعبــي أن المجلس يعمــل جاهًدا على 
رفع كفاءة القضاة بشــكل مســتمر من خال التدريب القضائي؛ وذلك بالتعاون مع معهد 
الدراســات القضائيــة والقانونيــة والعديــد مــن الجهــات المحليــة والدوليــة، حيــث يتــم 
وضــع خطط وبرامج ســنوية ممنهجة بنــاء على احتياجات القضــاة ومواكبة للتغييرات 
التشــريعية والقانونية والقضائية، باإلضافة إلى الحلقات النقاشــية والموائد المستديرة 

التي تسهم في إثراء الفكر والتجارب القضائية.

وأضــاف أن البرامــج والــورش التدريبيــة 
تتماشى مع استراتيجية المجلس األعلى 
للقضــاء مــن حيــث التأكيــد علــى أهميــة 
تحقيــق الجــودة فــي العمــل القضائــي مع 
إلــى ضــرورة  الوقــت، باإلضافــة  مراعــاة 
التعلــم علــى األنظمــة اإللكترونيــة بعد أن 
تمت أتمتة العديد من الخدمات القضائية 
ــا، ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال  إلكترونيًّ
األســرة  محاكــم  قضــاة  تدريــب  الحصــر 
علــى أهــم مبادئ أحــكام محكمــة التمييز 

وقانــون األســرة الجديــد، وتدريب قضاة 
المحاكــم المدنيــة والعماليــة علــى أفضــل 
الممارســات الدوليــة فــي إدارة الدعــوى، 
وقضــاة المحاكــم التجاريــة علــى قانــون 
اإلفــالس، وقضــاة المحاكم الجنائية على 

قانون العقوبات والتدابير البديلة.
المتعلقــة  اإلحصائيــات  أن  إلــى  وأشــار 
بالتدريــب القضائــي لســنة 2018، تتمثــل 

في اآلتي:
- مجمــوع ســاعات التدريــب الكليــة فــي 

بيــن  مقســمة  ســاعة   )568(  2018 ســنة 
وتدريــب  المســتمر  القضائــي  التدريــب 

القضاة الجدد.
القضائــي  التدريــب  ســاعات  مجمــوع   -
المســتمر )223( ســاعة مقسمة بين برامج 

التدريب في:

1 - التخصص المدني 108,5 ساعة يأتي 
ضمنها التدريب المتخصص في التجاري 

والعمالي واإليجاري.
2 - التخصص الجنائي 62,5 ساعة.

3 - التخصص األسري 52 ساعة.
4 - وخضع لهذا البرنامج عدد 110 قضاة.

أما بشــأن تدريب القضــاة الجدد فقد قام 
تدريبييــن  برنامجيــن  بإعــداد  المجلــس 
مكثفيــن بواقع )345( ســاعة لـــ17 قاضًيا، 
القضائــي  الجهــاز  رفــد  عنهمــا  أســفر 
محــددة  معاييــر  وفــق  عاليــة  بكفــاءات 

وواضحة.

تدريـــب 17 قاضًيـــا جديـــًدا بشـــكل مكثف لرفـــد الجهاز

علي الكعبي

395 ألف طلب 
بمحكمة التنفيذ ُقّرر 

في 94 % منها

تعديل تشريعي 
مقبل للقضايا 

البسيطة

110 قضاة 
خضعوا لـ568 
ساعة تدريبية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

والــمــهــارات اإلدارة  هـــي  ــي”  ــائ ــض ــق ال “الــتــفــتــيــش  عــمــل  ــام  ــظ ن مــعــايــيــر 
90 % من شكاوى المتقاضين تتعلق بالحكم أو سلطات القاضي التقديرية

عباس إبراهيم



اســتقبل وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد بمكتبه ســفير الواليات المتحدة 
األميركيــة لــدى مملكة البحرين جســتن ســيبريل، وذلك في إطار زيــادة حجم التعاون 

والتنسيق في المجال الشبابي والرياضي.

بعمــق  المؤيــد  أشــاد  اللقــاء،  وخــال 
العاقــات التاريخيــة والشــراكة الوثيقــة 
التــي تجمــع البلدين الصديقيــن والمبنية 
منــذ عقود طويلــة على الثقــة واالحترام 
مختلــف  فــي  المشــترك  والتنســيق 
المجــاالت، األمر الذي جعل من العاقات 
البحرينيــة األميركيــة نموذًجــا رائــًدا في 
المنطــق، منوًهــا بالتطــور المســتمر الــذي 
فــي  وخاصــة  الثنائــي  التعــاون  يشــهده 
والرياضيــة  الشــبابية  الحركــة  مياديــن 
والتــي باتــت هــذه العاقــة تســير بخطى 
وتأطيرهــا  والنمــاء  التطــور  نحــو  ثابتــة 
بصــورة واضحــة لاســتفادة مــن تجربــة 
البلديــن الصديقيــن في المجال الشــبابي 

والرياضــي، مؤكــًدا حــرص البحرين على 
المتحــدة  الواليــات  مــع  التعــاون  زيــادة 
الشــبابي  الجانــب  فــي  األميركيــة 

والرياضي.
مامــح  الوزيــر  قــّدم  اللقــاء،  وخــال 
الــى  الراميــة  الــوزارة  اســتراتيجية  عــن 
الشــبابية والرياضيــة  بالحركــة  االرتقــاء 
مــع  التعــاون  إلــى  باإلضافــة  البحرينيــة 
الدول الشــقيقة والصديقة وزيادة حجم 
التعــاون بينها من أجــل بناء قاعدة قوية 
للقطاعيــن الشــبابي والرياضي البحريني 

واالستفادة من التجارب الناجحة.
الواليــات  ســفير  أعــرب  جانبــه،  ومــن 
المتحدة عن تقديره التام للعاقات التي 

تربــط بين الواليــات المتحــدة األميركية 
ومملكــة البحريــن فــي مختلــف الميادين 
األمر الذي جعلها تسير بخطى ثابتة نحو 
النمــاء والتطــور فــي مختلــف المجاالت، 
التعــاون  زيــادة  أهميــة  إلــى  مشــيًرا 

الواليــات  بيــن  المشــترك  والتنســيق 
األميركيــة ومملكة البحريــن في الجانب 
تقديــم  خــال  مــن  والرياضــي  الشــبابي 
برامــج مشــتركة بين منتســبي القطاعين 

الشبابي والرياضي في كا البلدين.

06local@albiladpress.com
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بشارة خير استيقظنا على سماعها مطلع العام الجديد 2019.. جعلتنا 
ننظر نظرة أمل وفرح وتفاؤل بهذا العام الجديد.. هذه البشارة التي 
جعلت مقل أعيننا تدمع فرًحا بسماعها، فإننا اليوم نحمد هللا عز وجل 
علــى عظيــم عطائــه وكرمه بأن مّن على ســيدي ســمو رئيــس الوزراء 
الموقــر أميرنــا وأميــر القلــوب خليفة بن ســلمان آل خليفة حفظه هللا 

ورعاه بالشفاء والصحة والعافية..

صدورنــا،  أثلــج  الخبــر  هــذا  إن 
فســموه حفظــه هللا والدنــا جميًعا، 
فهــو النهــج الــذي يقودنــا بحكمتــه 
نحــو القمــة، وهــو الصــدر الحنــون 
الــذي احتضــن جميــع أبنائــه بدفئه 
وعطفــه وكرمــه، وهــو الوالــد الذي 
ووفــاًء  حًبــا  أبنائــه  جميــع  يلتــف 
أكــف  لــه  فارتفعــت  بــه،  وثقــًة  لــه 
أبنائــه لتبلــغ عنان الســماء، وتوحد 
دعاؤهــم بصــوٍت واحــد طالبين له 

الشفاء العاجل..
قلوبهم الصادقــة وأمنياتهم النقية 
العــام  هــذا  فــي  أمانيهــم  حققــت 
فرًحــا  قلوبنــا  فتهللــت  الجديــد، 
بنجــاح فحوصاته الطبيــة وتماثله 

للشفاء بإذن من هللا تعالى..
إن مشــاعر شــعب البحريــن اليــوم 
مزدحمــة حًبا لســموه، األمير الوالد 
الــذي لطالمــا كان رمــًزا لإلنســانية 
فإننــا  والعطــاء،  والجــود  والكــرم 

ســجدة  نســجد  المناســبة  وبهــذه 
للمولــى عــز وجــل بــأن أســبغ علينا 
من عظيم عطاياه بأن ألبس والدنا 
وبهــذه  والعافيــة،  الصحــة  ثــوب 
المناســبة أرفــع إلــى مقــام صاحــب 
الجالــة الملــك المفدى وولي العهد 
بــن  علــي  الشــيخ  ولســمو  األميــن 
الشــيخ  وســمو  آل خليفــة  خليفــة 
ســلمان بن خليفة آل خليفة وسمو 
آل  خليفــة  بنــت  لولــوة  الشــيخة 
خليفة حفظهم هللا جميًعا ولشعب 
التهانــي  أطيــب  الوفــي  البحريــن 
اســتقرار  بمناســبة  والتبريــكات؛ 
صحــة ســموه أطال هللا فــي عمره، 
جعلها هللا صحة دائمة بإذن هللا..

علــى  للــه  حمــًدا  الوالــد..  أميرنــا 
ســامتك وصحتــك وســامة قلب 

شعبك بهذا الخبر السعيد..

حنان بنت سيف بن عربي

بشارة خير

المنامة - وزارة االسكان

اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر بمكتبــه صبــاح أمس النائــب عمــار البناي، إذ 
تم في الّلقاء بحث ســبل الّتعاون المشــترك فيما يتعلق بالمشــاريع اإلسكانية التي 

تنفذها الوزارة.

آخــر  اســتعراض  اللقــاء  خــال  وجــرى 
المســتجدات حول المشــاريع اإلســكانية 
قيد التنفيذ والمستقبلية في محافظات 
العمــل  تطــورات  عــن  فضــاً  المملكــة، 
بمشــاريع مــدن البحريــن الجديــدة وفًقا 
للخطة اإلسكانية، باإلضافة إلى سياسة 

الــوزارة فــي تلبيــة الطلبــات اإلســكانية 
على مستوى المملكة.

من جانبه، أبدى البناياستعداده للتعاون 
مع الــوزارة لتخطي تحديات هذا الملف 
المهم والمضي قدًما نحو تطبيق محاور 

الخطة اإلسكانية على أرض الواقع.

استعراض مشاريع المدن الجديدة

أطلق الجهاز الوطني للضرائب الخليجية خدمة  «
جديدة للمستهلكين عبر الموقع االلكتروني 

https://www.nbt.gov.bh خدمة تتيح إمكانية 
التحقق من حصول أي شركة أو مؤسسة تجارية 

أو محل تجاري على شهادة التسجيل ألغراض 
القيمة المضافة، ومن ثم إمكانية فرضها على 

السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بموجب أحكام 
القانون.

ويأتي إطالق هذه الخدمة الجديدة في إطار الحرص  «
على وضع مصلحة المستهلك وحقه في الحصول 

على المعلومة السليمة في المقام األول، إلى جانب 

تهيئة كافة العوامل الالزمة لنجاح عملية التدشين 
األولي للقيمة المضافة وتنفيذها بأقصى درجات 

الشفافية.

وبين الجهاز الوطني للضرائب أن الخدمة الجديدة  «
ستكون بمثابة أداة فاعلة للرصد الفوري ألية 

مخالفات في مجال المرحلة األولية لتطبيق القيمة 
المضافة، فيما يتعلق بإعمال الضريبة من قبل 

جهات غير مسجلة.

وبموجب هذه الخدمة سوف يتمكن المستهلك من  «
التحقق إن كانت الشركات مسجلة لتحصيل ضريبة 

القيمة المضافة من المستهلكين من عدمه وذلك 
عبر إدخال رقم الحساب الضريبي لضريبة القيمة 

المضافة أو رقم السجل التجاري )الموجود على 
الرصيد أو على شهادة تسجيل ضريبة القيمة 

المضافة( أو من خالل عملية مسح رمز االستجابة 
السريعة الذي يتم عرضه على الشهادة الضريبية.  

وفي حالة وجود التسجيل وصحته سوف تظهر 
له بيانات الجهة بعد البحث، أما في حالة عدم 

التسجيل فعلى القائم بالبحث إبالغ الجهاز الوطني 
للضرائب الخليجية على الفور عبر الخط الساخن 

.vat@mof.gov.bh 80008001 أو البريد االلكتروني

خدمة إلكترونية لمعرفة الشركات المسجلة لتحصيل “المضافة”

إلزام بشعار اإلعفاء الضريبي على السلع
وجـــوب وضعه في مكان بـــارز بهدف تحقيـــق الهدف الســـليم للتطبيق

 VAT( أفــاد الجهــاز الوطنــي للضرائــب الخليجيــة بأنــه ســيتم توزيــع شــعار اإلعفــاء الضريبــي
FREE( علــى كل المحــات واألســواق التجاريــة لوضــع الشــعار علــى الســلع المعفــاة مــن القيمــة 
المضافة بهدف تعريف المستهلكين بها، مؤكدًا حرصه الدائم على توضيح الصورة الكاملة لدى 

المستهلكين عن قائمة السلع الغذائية األساسية المعفية من القيمة المضافة.

الخليجيــة  للضرائــب  الوطنــي  الجهــاز  ونــوه 
بأهميــة الشــراكة اإليجابيــة مــع المؤسســات 
المعفــاة  الســلع  تبيــان  فــي  التجاريــة 
للمســتهلكين، حاثــًا تلــك المحات واألســواق 
التجاريــة االلتــزام بشــعار اإلعفــاء الضريبــي 
بمــا  للمســتهلكين،  ظاهــر  مــكان  فــي  ليكــون 
يســهم فــي تحقيــق التطبيــق الســليم للقيمــة 

المضافة.
ولفــت الجهــاز إلــى ضــرورة التــزام المحــات 
واألســواق التجارية بوضع شــهادة التســجيل 
التــي تخول لهــم حق تحصيــل الضريبة أمام 

المنتجات غير المعفية من القيمة المضافة.
وجــدد الجهــاز الوطنــي للضرائــب الخليجيــة 

دعوة المســتهلكين وقطــاع األعمال للتواصل 
يتعلــق  مــا  كل  حــول  االستفســارات  وطــرح 
بالقيمــة المضافــة أو اإلبــاغ عــن أي مخالفــة 
للتطبيــق الســليم للقيمــة المضافــة باالتصــال 
البريــد  عبــر  أو   80008001 الرقــم  علــى 
إضافــة   ،vat@mof.gov.bh االلكترونــي 
المفصلــة  المعلومــات  مــن  االســتفادة  إلــى 
للجهــاز  اإللكترونــي  الموقــع  علــى  المتاحــة 
www.nbt. الخليجيــة  للضرائــب  الوطنــي 
gov.bh . مشــيرًا إلى أنه يمكن االطاع على 
المعلومات التي ينشــرها الجهاز باستمرار من 
خــال حســابي التواصــل االجتماعــي تويتــر 

.BahrainNBT@ وانستغرام

المنامة - بنا

عالقات شبابية ورياضية مع دول العالم

البحرين تتعرض لموجة باردة نهاية األسبوع

المؤيـــد يلتقـــي الســـفير األميركي ويشـــيد بعمـــق العالقـــات التاريخية

بــوزارة  الجويــة  األرصــاد  إدارة  ذكــرت 
المواصات واالتصاالت أن التوقعات تشير 
إلــى ارتفــاع درجــات الحرارة هذا األســبوع 
ســتصل  إذ  النهــار،  فتــرة  خــال  خصوصــا 
إلــى منتصــف العشــرينات؛ بســبب انحســار 
إلــى  وتحولهــا  الغربيــة  الشــمالية  الريــاح 
جنوبيــة شــرقية، حيث ســتتراوح ســرعتها 

بيــن الخفيفــة والمعتدلــة وتنشــط أحياًنــا، 
إال أن المتوقــع أن تعــاود الريــاح الشــمالية 
الغربية القوية نشاطها على منطقة الخليج 
العربي ومملكة البحرين مع نهاية األســبوع 
وســتكون مصحوبة بموجة باردة قد تكون 
أبرد مقارنة بالموجة الســابقة التي تعرضت 
لها المملكة في األســبوع الماضي، إذ ستبدأ 
التدريجــي  باالنخفــاض  الحــرارة  درجــات 

الجمعة والســبت وتكون األجواء باردة في 
ساعات الليل والصباح الباكر.

وقالت األرصاد الجوية إن الرياح الشــمالية 
الغربيــة ستســتمر بالهبوب فــي عطلة نهاية 
والغبــار  لألتربــة  مثيــرة  وتكــون  األســبوع 
ومؤدية ألمواج عالية، وتبدأ ســرعة الرياح 

باالنخفاض مع مطلع األسبوع القادم.
يذكــر أن مملكــة البحريــن تأثــرت األســبوع 

الماضــي بريــاح شــمالية غربيــة قويــة إلــى 
بــاردة  موجــة  صاحبتهــا  الســرعة  شــديدة 
تدنــت علــى إثرهــا درجــات الحــرارة علــى 
درجــة  أقــل  وســجلت  المناطــق.  مختلــف 
حــرارة فــي محطــة الرصــد الموجــودة فــي 
درة البحريــن وهــي 12 درجــة مئوية إال أن 
إحســاس الجســم الحقيقــي كان 7 درجــات 

مئوية تقريبا؛ بفعل تأثير الرياح.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المنامة - بنا

الجفير - مركز عيسى الثقافيالمنامة - بنا

أكد وزير شؤون اإلعام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي أهمية تفعيل دور اإلعام العربي 
في تحقيق األمن الفكري، وتوحيد الصف كضرورة حتمية في التصدي لخطابات التحريض والكراهية، ومواجهة التحديات 
المشتركة التي تستهدف األمة العربية في أمنها واستقرارها وتماسكها وهويتها الثقافية والحضارية، وتقدمها االقتصادي.

األميــن  اســتقباله  لــدى  الرميحــي،  وأشــاد 
رئيــس  العربــي  اإلعامــي  للملتقــى  العــام 
الجمعية الكويتية لإلعام واالتصال ماضي 
الخميــس، بجهــود الملتقى فــي تعزيز العمل 
اإلعامــي العربي المشــترك، وتوطيد أســس 
التعــاون والتفاهم بين النخب والمؤسســات 
اإلعاميــة والفكرية واألكاديمية، بما يرتقي 
ألحــدث  ومســايرته  العربــي  اإلعــام  بــدور 
المســتجدات المهنيــة والتقنيــة، فضــاً عــن 
حضــوره الفاعــل كعضــو مراقب فــي اللجنة 
اإلعــام  وزراء  ومجلــس  لإلعــام  الدائمــة 

العرب بجامعة الدول العربية.
شــكره  عــن  الخميــس  أعــرب  جانبــه،  مــن 
اإلعــام الهتمامــه  لوزيــر شــؤون  وتقديــره 

الملتقــى  مــع  اإلعامــي  التعــاون  بتعزيــز 
اإلعامي العربي.

أعلن المركز العربي لتمكين الشباب عن تعيين نائب رئيس مجلس األمناء، المدير 
التنفيــذي لمركــز عيســى الثقافــي الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل خليفة، عضــًوا في 
ا له.ويعتبر المركز  مجلــس أمنــاء المركــز الذي يتخذ العاصمة األردنية عّمان، مقــرًّ
إحــدى مبــادرات رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة األميــر محمــد بــن فهــد العالميــة 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، إذ تم تعيين 

صاحبة السمو الملكي األميرة سمية بنت الحسن بن طال رئيسة للمجلس. 

ويهــدف المركــز إلى تمكين الشــباب من 
ممارســة الحيــاة بإيجابيــة وفعاليــة مــع 
إحــداث نقلــة نوعيــة فــي واقع الشــباب 
العربي في مختلف المجاالت واكتشاف 
ودعمهــا  المتميــزة  الشــبابية  المهــارات 
لتحقيــق إنجــازات عالميــة مرموقــة مع 
العربــي  الشــباب  بيــن  العاقــة  توثيــق 
لخدمة األهداف المشتركة وتعزيز روح 
الــوالء واالنتمــاء لمجتمعاتهــم العربيــة، 

عبــر تلمــس حاجــات الشــباب واقتــراح 
البرامــج والمشــاريع المناســبة لــكل بلــد 

عربي.
ســجل  علــى  ليضيــف  التعييــن  ويأتــي 
آل  بــن خليفــة  الشــيخ خالــد  إنجــازات 
خليفــة ومــا يمتلكــه مــن خبــرة علميــة 
ــا منصب  وعمليــة بــارزة، إذ يتولــى حاليًّ
نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء والمديــر 
التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، ورئيس 

مجلــس أمناء مركــز الملك حمد العالمي 
للتعايش الســلمي، وعضو مجلس إدارة 
هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب بأوامر 
تولــى  كمــا  ســامية.  ملكيــة  ومراســيم 
عضويــة متواصلة في مجلس الشــورى 

منذ العام 2002 حتى 2014.

الشيخ خالد بن خليفة

المركز يشــجع الشــباب على ممارســة الحياة بإيجابيةالرميحي يستقبل األمين العام للملتقى اإلعالمي العربي

خالد بن خليفة عضًوا بـ “تمكين الشباب”التصدي لخطابات التحريض والكراهية

وزير شؤون الشباب والرياضة مستقبال السفير األميركي

جانب من االستقبال

وزير شؤون اإلعالم مستقبال رئيس الجمعية الكويتية لإلعالم واالتصال 



وافــق مجلــس الشــورى علــى رفــض تعديــل تشــريعي يهــدف إلــى تعليــم النــزالء وتدريبهــم وممارســة الشــعائر الدينية 
ورعايتهــم صحًيــا واجتماعيــا وحقهم في الزيارات واالتصال الخارجي والخروج لحضور تعزية ذويهم، إذ رأت اللجنة 
أن األهــداف المرجــوة مــن مشــروع القانــون تكفلها أحكام قانون مؤسســة اإلصالح والتأهيل والئحتــه التنفيذية، فقد 
تكفلــت المــادة )27( مــن ذات القانــون فقــد باحترام مشــاعر النزالء بإعطائهم الحق في ممارســة شــعائرهم الدينية في 
أوقاتها؛ ألن األهداف المرجوة منه تكفلها أحكام القانون رقم )18( لسنة 2014 بشأن قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل 

والئحته التنفيذية

ودعــت الشــورية منــى المؤيــد إلى أْن 
يكــون في مؤسســات اإلصــاح أعمال 
تطوعيــة بمثل الــدول األوروبية، وأن 
بتنظيف”البواليــع”  الســجناء  يقــوم 
إلــى  مشــيرة  الشــوارع،  وتنظيــف 
إلــى حــب العمــل  أن ذلــك ســيدفعهم 

والتعاون كفريق.
وأشــارت الشــورية جهــاد الفاضــل إلى 

وتســمح  لــه،  مــكان  ال  “التعديــل  أن 
باإلفــراج  للنزيــل  الداخليــة  وزارة 
المؤقــت، وأن الصحافــة ذكــرت ذلــك 
وســمعنا ألكثر من مــرة حضور النزالء 

بمراسم العزاء”.
والتعليــم  التربيــة  وزيــر  وأوضــح 
ماجــد النعيمــي أن القانــون والائحــة 
حضــور  تتيــح  للســجين  التنظيميــة 

العــزاء عنــد وفاة األقــارب، إلى جانب 
اإلصاحيــة  المؤسســات  اهتمــام 
كمــا  واإلرشــادي،  النفســي  بالجانــب 
يتــم تمكينهــم علــى صعيــد الحــق في 
التعليم من الكتب المدرســية ودخول 
االمتحانات في ظروف مناســبة، علما 
أن العديــد منهــم يتمكــن مــن مواصلة 

دراسته.

وافق مجلس الشورى على رفض تعديل تشريعي يهدف إلى إضافة عبارة 
“اســتدراج أو اســتمالة” للمــادة 31 المتعلقــة بالمــواد المخــدرة والمؤثــرات 
العلقيــة، والتــي تنــص علــى معاقبــة كل مــن قــدم مــادة أو نباًتا مخــدًرا أو 
مؤثــًرا عقلًيــا مــن تلــك المشــار إليهــا فــي البنديــن )2 و1( من الفقــرة )أ( من 
هــذه المــادة للتعاطي أو قام بتســهيل تعاطيها في غيــر األحوال المرخص 
بها، وذلك بالسجن مدة ال تقل عن 10 سنوات وبغرامة ال تقل عن 3 آالف 
دينار وال تجاوز 30 ألف دينار، وذلك بعدما أكدوا أن الهدف من المشروع 
متحقــق علــى أرض الواقــع، من خــال القانــون النافذ، الــذي يتضمن مواد 
وبنــودا أقــوى مما جاء به مشــروع القانــون، إلى جانب القــرارات الوزارية 

واإلدارية.
 وأشــار  ألغــت عــاج دواء المورفيــن، ولكــن هــذه األدويــة مــازال يتــم 

استعمالها في العيادات الخاصة.
وقال إن “نسبة جينات السكلر تتجاوز 20 % من سكان البحرين”. وعقبت 
الشــورية ابتســام الــدالل علــى مداخلتــه بــأن وزارة الصحة وهيئــة تنظيم 

المهن الصحية تقوم بالمراقبة عليها. 
وتســاءلت الشــورية جميلــة ســلمان بخصوص وجــود قصور فــي القانون، 
الفتة إلى أن القانون الحالي متكامل؛ وذلك لمصادقة مملكة البحرين على 

أكثر من اتفاقية.
وقــال الشــوري منصــور ســرحان “إن القانــون مرت عليه 12 ســنة، ولو ذكر 

إحصاء وبين )االستدراج( لتوضحت الصورة أكثر”.
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ــة الــمــخــدرات ــ ــدارس يــتــصــدون آلف ــمـ ــالـ ــن بـ ــي ــرف ــش ــم مـــئـــات ال
أشــار وزيــر التربيــة والتعليــم وممثــل الحكومــة فــي جلســة مجلــس الشــورى ماجــد 
النعيمي إلى أن نسبة المتعاطين للمخدرات التي أوردها أحد أعضاء المجلس خالل 
مناقشــة تقريــر لجنــة الشــؤون الخارجيــة واألمــن الوطنــي لمشــروع قانــون بتعديل 
المــادة 31 مــن القانــون رقم 15 لســنة 2007 بشــأن المواد المخدرة، بأن هذه النســبة 
غيــر دقيقــة، وأن النســبة الصحيحــة لعــدد المتعاطيــن المضبوطيــن مقارنــًة بعــدد 

السكان في مملكة البحرين للعام 2018 تبلغ 0.794 %.

الرســمية  الجهــة  مــن  وردت  كمــا  وذلــك 
المختصــة وهــي وزارة الداخليــة، وبذلــك 
تكــون النســبة أقــل مــن 1 %، مؤكــدا أن 
الحكومــة ومن خــال الجهــات المختصة 
لديهــا ال تدخــر جهــًدا على صعيــد تطبيق 
النوعــي  بالجانــب  واالهتمــام  القانــون 
اللجنــة  دور  إلــى  مشــيًرا  واإلرشــادي، 
برئاســة  المخــدرات  لمكافحــة  الوطنيــة 
وزيــر الداخليــة، والتــي تضــم العديــد من 

الجهات ذات العاقة. 
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تتابع 
بشــكل مستمر مســألة تعاطي المخدرات، 

إذ يوجد مئات المشرفين داخل المدارس 
يحاولــون مراعاة الجوانب النفســية على 

هذا الصعيد.
وقال “على صعيد وزارة التربية والتعليم 
الجهــات  بيــن  مســتمر  تنســيق  فهنــاك 
المعنيــة، إذ نركــز فــي المــدارس الجانــب 
التوعوي والعاجي في المدارس لتصدي 

من هذه اآلفة”.
وأكــد أن مملكــة البحرين تقوم على أكمل 
وجه بدورها لمكافحة تعاطي المخدرات، 
المخــدرات  مكافحــة  لجنــة  خــال  مــن 

برئاسة وزارة الداخلية.
مندوب وزارة الداخلية ووزير التربية ممثال للحكومة

المؤيد: لينظف السجناء “البواليع” كأوروبا

منى المؤيد

ــاة أقـــاربـــه ــ ــد وفـ ــن ــزيــل حـــضـــور الـــعـــزاء ع ــن ــل الـــقـــانـــون يــتــيــح ل

جميلة سلمان

سلسلة من المصورين... الشوري سمير البحارنة ملتقطا 
صورة لمصور بالقاعة
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قانــون  الشــورى مشــروع  أعــاد مجلــس 
وتأهيــل  رعايــة  بقانــون  مــادة  بتعديــل 
الخدمــات  للجنــة  المعاقيــن  وتشــغيل 
لمزيــد مــن الدراســة، ويهــدف إلــى إلــزام 
الــوزارات بتوفيــر مكاتــب لخدمــة ذوي 

اإلعاقة.
وأشــارت الشــورية ســبيكة الفضالــة إلى 
أن جميــع الــوزرات والجهــات الحكومية 
تمتلــك قســم العاقــات العامــة وبإمكاننا 
مــن خالهــا تطويــر مهاراتهــم مــن خال 
االســتعانة بإدارات التربيــة الخاصة، فا 
مانــع مــن وجــود منصات لهــم، وعلينا أال 
“نتحجــج” بالكلفة المالية، وداعية لعودة 

التشريع للجنة الخدمات.
وقال الشــوري عبدهللا الدوسري إن هذه 
الفئة بحاجة إلى اهتمام وطالب بأن يتم 
البت في جميع التشريعات لما تصب في 

مصلحتهم.
ولفتت رئيســة لجنة الخدمات الشــورية 

جهــاد الفاضــل أن التشــريع ال يخدم فئة 
ذوي اإلعاقــة، ولتحقيــق الهــدف المرجو 
يجب تدريب العاملين بالجهات على لغة 

اإلشــارة. ودللــت علــى ســهولة تعلم هذه 
اللغــة، واتقانهــا لهــا، مــن خــال تحريــك 

يديها للتخاطب مثل الصم.

جهاد الفاضل ونانسي خضوري

ــا ــه ــن ــق ــة وأت ــهــل الـــفـــاضـــل: لـــغـــة اإلشــــــــارة س ــل ــام ــك ــت ــدرات م ــ ــخـ ــ ــمـ ــ ــون الـ ــ ــانـ ــ ــان: قـ ــ ــم ــ ــل ــ س

عودة مكاتب ذوي الهمم لـ “الخدمات” “الصحة” ألغت “المورفين” ولكنه مستعمل بالعيادات

أكــد وزيــر التربيــة والتعليم ممثــل الحكومة 
ماجــد النعيمــي، عنــد مناقشــة تقريــر لجنــة 
رعايــة  بشــأن  قانــون  لمشــروع  الخدمــات 
القانــون  أن  المعاقيــن،  وتشــغيل  وتأهيــل 
الســاري حاليــا بجميــع مــواده يحمــي حقوق 
ذوي االحتياجــات الخاصــة بمختلف فئاتهم، 
وأنــه يغطــي مختلــف الجوانــب التــي ترتبط 
والوظيفيــة  والتعليميــة  العمليــة  بحياتهــم 

واالجتماعيــة، مؤكــدا أن الحكومــة لن تدخر 
مــا  ذلــك  أمثلــة  فــي خدمتهــم، ومــن  جهــدا 
يحظــى بــه الطلبــة من هــذه الفئة مــن عناية 
الحكوميــة،  المــدارس  فــي  كبيــرة بدمجهــم 
وتوفيــر التســهيات كافــة التــي تســاعدهم 
علــى مواصلــة الدراســة، بمــا في ذلــك توفير 
المعينــة  والوســائل  المختصيــن  المعلميــن 

ومنحهم البعثات الدراسية.

بعثـــــات لذوي اإلعاقــــــة

أشــارت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل 
والتنميــة  العمــل  بــوزارة  االجتماعــي، 
االجتماعية، الشــيخة عائشة بنت علي آل 
خليفة إلى أن فئة ذوي اإلعاقة فئة تهمنا.

علــى  الموجوديــن  الموظفيــن  أن  وبينــت 
بتدريبهــم  نقــوم  أن  نســتطيع  المكاتــب 
أن  بــدالً  الخدميــة،  الــوزارات  فــي جميــع 
يلــزم النــص بتوظيــف موظــف خــاص، إذ 
إننــا لــن نوظــف آخرين ونضيــف عبئا على 

الميزانية.

ال توظيف  

أشــار الشــوري أحمد الحداد إلى أن أكثر من 26 % من الشــباب في البحرين يتعاطون 
مخدرات، مما استدعى طلب الشوريين اإلحصاءات الرسمية لعدد متعاطي المخدرات.

واســتوقف رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
المداخلــة بالتأكــد مــن اإلحصــاء الرســمي ومن 
العدد الصحيح من قبل وزارة الداخلية، مشيًرا 
تؤخــذ  أن  يجــب  واإلحصــاء  النســب  أن  إلــى 
مــن مصــادر رســمية، ولــن يؤخذ ما أشــرت إليه 
فــي المضبطــة؛ حتــى يتــم التأكد مــن اإلحصاء 

الرسمي.
وأشــار ممثلــو وزارة الداخليــة إلــى أنه ال يوجد 
إحصــاء لعــدد المتعاطيــن؛ وذلــك لعــدم طلــب 
اللجنــة تلــك اإلحصــاء، فــا نملكها حالًيــا لنؤكد 

العدد إن كان صحيًحا.
وأكــد الحــداد فــي رده علــى الصالــح أن “هــذه 
اإلحصاء أكيدة حسب تصاريح نشرتها صحف 
رســمية لمــا بحث عبــر غوغــل، وإذا كامي غير 

صحيح فيجب أن أحاسب عليه”.
ولفــت الشــوري علــي العــرادي إلــى التأكــد مــن 
النســب، بمــا أن النســبة خطيــرة وتشــكل ربــع 

مملكة البحرين.
وقال الشوري خميس الرميحي “أنا ال أعتقد أن 

هذه النسبة صحيحة”.

مندوب “الداخلية” لم يقّدم إحصاء... ووزير التربية عرضها

“ربع البحرينيين متعاطون”... غلطة الحداد

عــن  عضــو  أي  يغــب  أو  يعتــذر  لــم 
الجلســة الخامســة  لمجلــس الشــورى 
الفصــل  مــن  األول  االنعقــاد  دور  مــن 

التشريعي الخامس.

تغطية الجلسة: مروة خميس 
تصوير: رسول الحجيري

ال غائبون

أحمد الحداد

جمال فخرو

نوار المحمود



200 دواء لألورام وعدد بسيط غير متوافر
عليها الــحــصــول  يصعب  األصــنــاف  بــعــض   :”^“ ـــ  ل ــصــحــة”  “ال

قالــت وزارة الصحــة إنها تابعت باهتمام بالغ ما 
نشــر أمس لصحيفة “البالد” عن موضوع أدوية 
مرضــى األورام، ومــا حملــه الخبــر مــن عناويــن 
غيــر صحيحــة، وتفاصيــل عديــدة لــم تتحــرى 

الدقة.
وعبــرت الــوزارة عــن بالغ أســفها للطريقــة التي 
إثــاره  ســبب  الــذي  األمــر  الصحفيــة،  تناولتهــا 
للــرأي العــام دون االســتناد إلــى مرجــع صحيح 
أســلوب  واســتخدامها  المعنيــة،  الجهــة  مــن 
ونشــرها  الرســمية  األوراق  بتســريب  التعامــل 
دون التحقق من دقتها ومفهومها الصحيح من 

المعنيين.
وبينــت الــوزارة فــي الوقــت ذاتــه أنهــا حريصة 
كل الحرص على توفير أقصى درجات الخدمة 
العالجية لجميع المرضى والمترددين خصوصا 

مرض األورام.
ولفتــت الــوزارة إلــى أن المراســالت التــي تــم 
تداولهــا ونشــرها ال تعبــر عــن حجــم مخــزون 

األدويــة الفعلــي لمرضــى األورام، وإنمــا مــا تــم 
تعــد  المنشــور  الخبــر  مــع  إرفاقهــا  وتــم  نشــره 
ضمن المتابعات اليومية للموجودات باألجنحة 
والعيــادة التــي تقــوم بطلــب هــذه المــواد مــن 
أو  تبيــن  وال  للمرضــى،  الســتخدامه  المخــازن 
لهــذه  والفعلــي  االحتياطــي  المخــزون  تفصــل 
األدويــة فــي المجمــع الطبــي، الــذي وصــف مــن 

خالل خبركم المنشور بأنه “مصفر”.
عــن  تعبــر  كانــت  التقاريــر  أن  إلــى  وأشــارت 
مستوى المخزون داخل صيدلية األورام بشكل 
التــي  المعنيــة  للجهــات  يرســل  والــذي  دوري، 
يجــب أن تتابــع مــع المخــازن الرئيســة المعنيــة 
بصيدليــة  الصيدلــي  ويقــوم  األدويــة،  بتوفيــر 
األورام الــذي يرســل التقريــر إلى كل من مخزن 
األدويــة بــإدارة المواد وقســم التمريض بوحدة 
األورام مــن أجنحــة وعيــادة خارجيــة، وعليهم 
بمتابعة توفيرها بشكل داخلي، وترتيب إدخال 
المرضــى الــذي يعتمــد على توفر هــذه األدوية. 
وهــذه الجهات يكــون دورها بالتأكــد من وجود 

األدوية وإحضارها للجهة المعنية، ولكن عندما 
نشر في الصحيفة بين للقارئ وتم فهمه بأنه ال 

يوجد أدوية بشكل عام، وهو مفهوم خاطئ.
لتوفيــر  جاهــدة  تعمــل  أنهــا  الــوزارة  وأكــدت 
عمومــا  المرضــى  لجميــع  الدوائيــة  الخدمــة 
جهــود  وعبــر  خصوصــا  األورام  ومرضــى 
متواصلــة، بالتعــاون مــع مستشــفى الملك حمد 
الوطنــي  األورام  مركــز  خــالل  مــن  الجامعــي 
لتوفير األدوية الالزمة، والشركات الموردة في 

الدول ووكالء الصيدليات المحلية.
إلى ذلك، كشــفت إدارة مجمع السلمانية الطبي 
إلــى أن أنــواع أدويــة األورام يبلــغ عددهــا 200 
صنــف، ويوجــد عــدد بســيط جــدا غيــر متوافر 
توفيرهــا  مــن  المورديــن  تعــذر  نتيجــة  منهــا 

وتوقف تصنيعها.
وأضافــت أن هناك أدوية في الخطط العالجية 
لمرضــى األورام قــد يصعــب الحصــول عليهــا؛ 
شــركات ومعظــم  مــن  منافســة  أدويــة  بســبب 
الشــركات الكبــرى تركــز علــى تصنيعهــا وتغيــر 

سياســتها فــي تصنيــع األدوية القديمــة، وأيضا 
قلة الشــركات األخرى التي تنتــج هذه األدوية، 
هــذا إلــى جانــب تطــور الوســائل التشــخيصية، 
وازديــاد عدد المرضــى، وازدياد عــدد األمراض 

التي تعالج بالدواء نفسه.
الدقــة  تحــري  ضــرورة  إلــى  الــوزارة  ودعــت 
واســتقاء المعلومــات مــن مصادرهــا الرســمية 
بيــن  التعــاون  إن  إذ  النشــر،  قبــل  والموثوقــة 
الجهتيــن ســيكون لــه مــردود إيجابــي ينعكــس 
علــى المجتمــع ويزيــد ثقتهــم بخدمــات القطاع 
الصحــي بمملكــة البحريــن، ودعم الجهــود التي 
تقــوم بهــا الجهــات الخدمية؛ من أجــل التطوير 
بالبحريــن،  والنمــاء  التقــدم  مســيرة  ودفــع 
مــن  لمحاســبة  الالزمــة  اإلجــراءات  وســتتخذ 
بتنظيــم  خاصــة  داخليــة  وثائــق  بنشــر  يقــوم 
العمل بحسب إجراءات وقانون ديوان الخدمة 
المدنيــة وتطبيــق اإلجــراءات الصارمــة تجــاه 
هذه الممارســات غير المسموح بها في مؤسسة 

صحية تقدم خدمات لكل أفراد البحرين.

الجفير - وزارة الصحة

كشــفت اختصاصيــة العــاج الطبيعــي بــي تي جيــان آيتكــن، عــن أن آالم العظام 
والروماتــزم ومنهــا آالم الركبــة وأســفل الظهــر والديســك وعــرق النســا، تعــد مــن 
األمــراض المنتشــرة بمملكــة البحريــن، موضحــة أن 80 % مــن البالغيــن يصابــون 
بنوبــة واحــدة علــى األقل في حياتهم من أعراض هذه األمراض، وبينت أن 10 % 

من البحرينيين يعانون من ألم أسفل الظهر المزمن.

وقالــت االختصاصيــة آيتكن فــي تصريحات 
خاصــة لـــ “البــالد” إنهــا ومــن خــالل متابعتهــا 
فــي  طبيعــي  عــالج  كاختصاصيــة  وعملهــا 
تابعــت  الطبيعــي،  للعــالج  العنــزور  مجمــع 
فــي  وهــم  المرضــى  مــن  العديــد  وعالجــت 
أعمــار متقدمــة والذيــن يعانــون مــن أمراض 

وإصابات العمود الفقري وأسفل الظهر.
وبينــت أن مــن أهــم هــذه الحــاالت المرضيــة 
كان منهــا التــآكل المبكــر أو الحــاد للغضاريف 
األنســجة  أو  الغضاريــف  والتهــاب  الفقريــة، 
وتمــزق  شــد  وحــاالت  البســيطة،  الرخــوة 

باإلضافــة  القطنيــة،  األربطــة  أو  العضــالت 
إلــى االنــزالق الغضروفــي واالنــزالق الفقــري، 
واحتــكاك المفاصــل الفقرية الخلفيــة، وعرق 
جراحــة  وعــالج  لمتابعــة  باإلضافــة  النســا، 
الديســك وأســفل الظهــر، إذ أظهــرت برامــج 
العــالج الطبيعي نجاحها في تحقيق الشــفاء 
التام لدى المرضى، ومن خالل برامج تشــمل 
الكهربائــي  والعــالج  العالجيــة  التمرينــات 
والعــالج اليــدوي والشــد واإلطالــة، والمرونة 
العــالج  إلــى  باإلضافــة  واليوغــا  والتــوازن 

المائي.

ندوة تثقيفية 

“حــول  التثقيفيــة  النــدوة  ذلــك خــالل  جــاء 
اســتخدام العــالج الطبيعي فــي القضاء على 
آالم الركبــة” التــي أقامتها الجمعية النســائية 
يــوم  صبــاح  بالغريفــة  مقرهــا  فــي  الدوليــة 
أمــس، بحضــور ورعايــة الشــيخة شــريفة آل 
خليفة، ورئيســة الجمعيــة فاطمة الكوهجي، 
وعضــوات مجلــس اإلدارة، وأكثــر مــن 200 
ســيدة من المدعوات، وعدد من األكاديميات 
والمهتمــات، وتأتــي ضمــن برامــج وأهــداف 
الجمعية لهذا العام، وتهدف إلى نشر التوعية 

والتثقيف الصحي والمجتمعي.

 اضطرابات الرقبة  

المبكــر أللــم  التشــخيص  أن  آيتكــن  وأكــدت 
الركبــة والظهــر والرقبة من قبــل المختصين، 
الطبيعــي  العــالج  برامــج  واســتخدام 
أو  ألــم  مــن  يعانــي  لــكل جهــاز  المتخصصــة 

اضطرابات مع وصف العالج المناسب بخطة 
تتزامــن مع العالج الطبيعــي يؤدي إلى عالج 
إلــى  تحولهــا  ويمنــع  الحــاالت،  مــن   %  90
إعاقة قد تكون دائمة بالمســتقبل، إذا لم يتم 

عالجها بالطريقة الصحيحة.

زيادة الوزن سبب أللم الركبة 

الطبيعــي  العــالج  اختصاصيــة  وأوضحــت 

التركيــة، التــي تحمــل شــهادات تخصص من 
أعــرق المراكــز التركيــة، نحن نعالــج ونقضي 
علــى ألــم العنق وخلــف الكتفيــن، وآالم أعلى 
الشــائعة  األعــراض  مــن  تعــد  التــي  الظهــر، 
بالبحريــن، إذ اكتشــفنا أنهــا أمــراض يصــاب 
بهــا الناشــئة والمراهقــون والبالغــون، بســبب 
أنمــاط الحيــاة غيــر الصحية، وعدم ممارســة 
الرياضة، والتي قد تؤدي إذا لم تتم معالجتها 

المزمــن  العضلــي  التليــف  إلــى  وتشــخيصها 
وقصــور المرونــة العضليــة، والتــآكل المبكــر 
أو الحــاد فــي الغضاريف الفقرية. ودعت إلى 
ضــرورة تخفيــف الوزن لدى الجميــع، مؤكدة 
أن زيــادة الــوزن علــى مفصــل الركبــة يســبب 
االحتكاك المبكر والخشــونة التي يعاني منها 

80 % من البحرينيين، بسبب زيادة الوزن. 

الصداع وآالم الرقبة 

وأشــارت اختصاصيــة العــالج الطبيعــي، إلــى 
أن بعــض أعــراض آالم العظــام، قــد تــؤدي إلى 
صــداع عند المرضــى، ومنها آالم الرقبة، وآالم 
مبينــة  وغيرهــا،  الفقــرات  وآالم  اليــد،  رســغ 
أن النســاء أكثــر عرضــة مــن الرجــال لإلصابــة 
بأمراض العظام، خصوصا بعد سن الـ 50 سنة، 
ومنها هشاشة العظام، التي تصاب بها النساء 
بنســبة الضعــف عــن الرجــال بســبب انقطــاع 

الطمث لدى النساء بعد األربعين عاًما. 

80 % من البحرينيين يعانون من الخشونة بالركبة 

لقطة مع المحاضرة اختصاصية العالج الطبيعي بي تي جيالن آيتكن

الرفاع - بلدية الجنوبية

بالتعــاون مــع  نّظمــت بلديــة الجنوبيــة، 
المحافظــة الجنوبية، وشــركة أورباســير 
للنظافــة، حملة شــاملة للنظافــة بمنطقة 

البــر، تــم فيها إزالــة المخلفــات وتنظيف 
بالصخيــر.  وقالــت  الداخليــة  الشــوارع 
البلدية إنها وزعت أكثر من 1000 حزمة 

من أكياس القمامة على المخيمين.

حملة شاملة للنظافة في البر

08local@albiladpress.com

االثنين
14 يناير 2019 

تعاون للحفاظ على مكتسبات المواطنين وتحقيق التوازن8 جمادى األولى 1440
“برلمانية برنامج الحكومة” تعقد اجتماعها األول بحضور ممثلي “التنفيذية”

عقــدت لجنــة دراســة برنامج عمــل الحكومة 
األول  اجتماعهــا   2022  -  2019 للســنوات 
بمجلــس النــواب أمس؛ لالســتماع والتباحث 
مع ممثلي الســلطة التنفيذية بشــأن األســس 

والمرتكزات التي يقوم عليها البرنامج.
وترأســت االجتمــاع رئيــس مجلــس النــواب 
فوزيــة زينــل، بحضــور نائــب رئيــس مجلس 
الــوزراء رئيس الوفد الحكومي الشــيخ خالد 
بن عبدهللا آل خليفة، والنائب الثاني لرئيس 
مجلــس النــواب رئيــس لجنة دراســة برنامج 
عمــل الحكومة علي زايد، وعــدد من الوزراء 

وأعضاء مجلس النواب.
بت رئيس مجلس النواب  وفي االجتماع، رحَّ
برئيــس وأعضاء الوفد الحكومي، معربًة عن 
تمنياتهــا بــأن تتجســد عنــد دراســة برنامــج 
التــي  الديمقراطيــة  روح  الحكومــة  عمــل 
أرســى قواعدها عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، من خالل 
المشــروع اإلصالحــي ومــا تحقــق فــي العهد 
الزاهر لجاللته من تنمية ومكتســبات لصالح 

الوطن والمواطنين.
كمــا أعربــت عــن شــكرها وتقديرهــا لرئيــس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، على ما أبدته الحكومة من حرص 
عمــل  برنامــج  تقديــم  فــي  تمثــل  واهتمــام 
الحكومة في الموعد المقرر دســتورًيا، الفتة 
إلى ما ســيحظى به هذا البرنامج من حرص 
واهتمــام متبادلين من جانب مجلس النواب 
الذي منحه الدســتور حق إقرار البرنامج عبر 

إجراءات وآليات واضحة ومحددة.
التعــاون  أجــواء  تســود  أن  أهميــة  وأكــدت 
والتكامل بين الجانبين عند مناقشــة برنامج 
عمــل الحكومــة فــي اللجنــة؛ لمــا يمثلــه هــذا 
البرنامــج مــن خارطــة طريــق تمكِّن الســلطة 
التشــريعية مــن مراقبــة أداء عمــل الحكومة 
ــر عــن جوهــر العمــل  وهــي المهمــة التــي تعبِّ
فــي  التنفيذيــة  الســلطة  ــن  وتمكِّ البرلمانــي، 
الوقت نفســه من تنفيذ خططها ورؤاها على 

أرض الواقع.
مــن جانبه، نقل نائب رئيــس مجلس الوزراء 
رئيــس الوفد الحكومي الشــيخ خالد بن عبد 
هللا آل خليفة، تحيات صاحب السمو الملكي 

رئيس الوزراء، وصاحب الســمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الوزراء، إلى رئيس وأعضاء مجلس 
النواب، وتقدير سموهما للدور الوطني الذي 
يضطلع به المجلس في ســبيل تحقيق رفعة 
مــا  فــي ظــل  الوطــن والمواطنيــن  وازدهــار 
يجمع السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية 

من أسس متينة قائمة على االحترام.
عاقــدة  أجهزتهــا  بــكل  الحكومــة  “إن  وقــال 
العــزم علــى ترجمــة رؤى جاللــة الملــك التــي 
جــاءت فــي كتــاب التكليــف الســامي، وفــي 
خطــاب جاللتــه عنــد أداء الحكومــة لليميــن 
خطــاب  تضمنــه  مــا  خصوصــا  الدســتورية، 
جاللتــه فــي افتتــاح دور االنعقــاد األول مــن 
علــى  عــالوة  الخامــس،  التشــريعي  الفصــل 
خطاب سمو رئيس الوزراء عن برنامج عمل 

الحكومة للسنوات 2019 - 2022.

اليــوم،  نواجههــا  التــي  التحديــات  أن  وأكــد 
الســيما الماليــة، تحتــم ضــرورة التعــاون من 
أجل مواصلة العمل لتحقيق الهدف الســامي 
يؤكــده  الملــك  جاللــة  يــزال  وال  كان  الــذي 
المناســبات والمتمثــل فــي أن  فــي مختلــف 
يكــون المواطــن هــو محــور التنميــة وغايتها 

األساسية.
اقتصــادي  )أمــن  “شــعار  أن  وأضــاف 
واجتماعــي مســتدام فــي إطار تــوازن مالي( 
ــر عــن األولويــات الوطنيــة التــي ســتبنى  يعبِّ
عليهــا الشــراكة بيــن الســلطتين التشــريعية 
األربــع  الســنوات  فتــرة  خــالل  والتنفيذيــة 
العمــل  الجميــع مســؤولية  المقبلــة، ويحمــل 
علــى إنجاح هــذا البرنامج الــذي يعد برنامج 
مقتصــًرا  برنامًجــا  وليــس  وطنيــة  شــراكة 
تنفيــذه ومتابعــة اإلنجاز فيه علــى الحكومة 

وحدها”.

وأشــار كذلك إلى أن الشــراكة بين السلطتين 
تضمــن تحقيــق الهــدف الرئيــس الــذي ُبنــي 
عليــه برنامــج عمــل الحكومــة والمتمثــل في 
تحقيق نمو اقتصادي إيجابي بشــكل يواكب 
برنامــج  ظــل  فــي  المالــي  الوضــع  تحســين 
التــوازن المالــي، وتلبيــة تطلعــات المواطنين 

والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.
الحكومــة  عمــل  برنامــج  أن  تأكيــده  وجــدد 
يمثــل توجهــات عامــة، وســتتم ترجمــة تلــك 
التوجهــات بمزيــد مــن التفصيــل فــي صــورة 
مشــاريع عنــد قيــام مجلــس الــوزراء بإحالــة 
للدولــة  العامــة  الميزانيــة  قانــون  مشــروع 
للسنتين الماليتين 2019 - 2020 إلى مجلس 

النواب.
م وزير المالية واالقتصاد  وفــي االجتماع، قدَّ
الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة 
عرًضــا عــن برنامــج التــوازن المالــي؛ لتعريف 
أعضــاء مجلــس النــواب بتفاصيــل البرنامــج 
ومبادراتــه المختلفــة ونتائجــه المســتهدفة، 
يعــد  الحكومــة  عمــل  برنامــج  أن  خصوصــا 
المالــي  محــوره  فــي  وترجمــة  انعكاًســا 

واالقتصادي لبرنامج التوازن المالي.
وأكــد أن برنامــج التــوازن المالــي يعــد جهــًدا 
مضاعفــة للجهــود التي بدأتهــا الحكومة منذ 
الماليــة  هيكلــة  إعــادة  بهــدف  2015؛  العــام 
العامــة ورفع جودة الخدمــات وتعزيز كفاءة 
مكتســبات  مراعــاة  مــع  اإلنفــاق  وحوكمــة 
وزيــادة  المصروفــات  وخفــض  المواطنيــن 
اإليــرادات، وصواًل إلى تحقيق نقطة التوازن 
بيــن المصروفــات واإليــرادات بحلــول العــام 

.2022
واتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر للجنة 
بحضــور أعضــاء الوفــد الحكومــي المشــارك 
2019(؛  ينايــر   16( المقبــل  األربعــاء  يــوم 

لمواصلة دراسة برنامج عمل الحكومة.

اجتماع لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة مع الوزراء 

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديات 
خلــف  عصــام  العمرانــي  والتخطيــط 
أن الــوزارة تولــي اهتماًمــا كبيــًرا فــي 
بمحافظــة  التطويريــة  المشــاريع 
العاصمــة وخاصــة بالمناطــق القديمة، 
ا على تنفيذ مجموعة  حيث تعمل حاليًّ
مــن مشــاريع الطــرق وصيانة شــبكات 
الصرف الصحي ومياه األمطار، تنفيًذا 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  لتوجيهــات 
الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
بــدء  عــن  الوزيــر  خليفة.وكشــف  آل 
الــوزارة بتنفيذ أعمال مشــروع تطوير 

الطرق في قرية الســنابس مجمع 402 
و 404 و 406 ومــن المؤمــل االنتهــاء 
منــه في الربــع األخير من العام الحالي 
2019. وقــال إن إجمالــي طول الطرق 
ضمــن  المشــروع  فــي  ســتطور  التــي 
 23.5 نحــو  تبلــغ  الثالثــة  المجمعــات 
كيلومتر طولي، باإلضافة إلى تحسين 
الطــرق  رصــف  بإعــادة  التقاطعــات 
الداخليــة، الفًتــا إلى أنه ســيتم إنشــاء 
عدد من مواقف للسيارات تخدم رواد 
المنطقة، كما ســيتم تركيب اإلشــارات 

والعالمات المرورية.

“األشغال” تبدأ تطوير طرق السنابس

زهايمر إدارة 
التأمينات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

Û  كــن ممتنــا لــكل ما يمــر بحياتك، ألن كل ما يمر بك يحمل إشــارة من هللا“
إليك”.

جال الدين الرومي

Û  أجهــل كيــف تديــر الهيئة العامــة للتأميــن االجتماعي )التأمينات( شــؤونها
ن عليهم للقضاء. عندما يصل الحال بشكاوى المؤمَّ

Û  ع بســلوك في حوزتي مجموعة قصص عن ســوء تدبير الهيئة. كأنها تتطبَّ
األشــخاص وليــس المؤسســات، مثــل كشــطها أوراق رســمية إلثبــات عمــر 
مواطــن خالفــا للحقيقــة وتقديــم هــذه الورقة لعدالــة المحكمــة أو قرارها 
وفــاة مواطــن مــا زال علــى قيــد الحيــاة ومخاطبة ذويه الســتالم معاشــه 

التقاعدي!
Û  أما القصة األوجع فهي مالحقة مواطن لمطالبته بسداد مديونية وهمية؛

ألن الهيئــة مصــرة علــى أنــه تقاضــى مبالــغ شــهرية باعتبــاره وريثــا لجــده 
المتوفى.. وفي هذه القصة فإن الجد توفي )رحمه هللا(.

Û  ــر ســبب ارتفاع منســوب مثــل هــذا الخلــل بقاعــدة بيانــات الهيئــة قد يفسِّ
مخالفات وتجاوزات الهيئة المنشورة بالصحافة طوال األعوام الماضية.

Û  إيمــان االجتماعــي  للتأميــن  العامــة  للهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  وأســأل 
المرباطي عن اآلتي:

Û  كــم عــدد القضايــا المرفوعــة مــن الهيئــة أو عليهــا أمــام المحاكــم علــى -
اختالف أنواعها ودرجاتها خالل األعوام الثالثة األخيرة؟

Û كم عدد القضايا التي كسبتها وخسرتها؟ -
Û  مــا قيمــة المبالــغ التــي عــادت لخزينة الهيئــة من أحكام قضائية كســبتها -

واألخرى التي تكّبدت الهيئة سدادها لمن كسب حكما ضد الهيئة؟

بدور المالكي من الغريفة
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المسلمون في أوروبا بين االندماج واالضطهاد
كثيــًرا ما يكون األجانــب عرضة لالنتقاد ومحالً 
قبــل  مــن  ســهالً  يكونــون حــالً  بــل  لالتهامــات، 
الذيــن يحاولــون تفســير وقوع بعــض الحوادث 
أو الظواهــر الســلبية التي ال يــكاد يخلو منها أي 
مجتمــع، لكنهــم يبالغــون فــي تحليالتهم ســواء 
بقصــد أو بدون قصد في مبادرة منهم لتســليط 
الضوء على ما يتسبب به األجانب من مشكالت 
بالمجتمــع دون الغــوص بجديــة وعمق في هذه 

المشكالت واالجتهاد في تقديم حلول لها.
مــن  النمــط  هــذا  ينــدرج ضمــن  وفــي تصريــح 
التفكير، اعتبرت وزيرة األسرة األلمانية السابقة 
األصــول  مــن  الشــباب  أن  شــروردر  كريســتينا 

المسلمة لديهم ميل للعنف أكثر من غيرهم.
مشــيرة إلــى أن “مــن بيــن ألــف شــاب مــن ذوي 
األصول المسلمة يتم اختيارهم بشكل عشوائي 
ســتجد أن لديهــم ميال شــديدا إلى العنــف، أكثر 
مما لدى ألف شاب يتم اختيارهم عشوائيا أيًضا 

ليسوا ذوي أصول مسلمة”.
لكــن فــي مقابــل ذلــك، دائًمــا هنــاك تصريحــات 
معتدلــة وتحليــالت متزنــة ومواقــف مســؤولة 
تنظــر للمشــكلة مــن كل جوانبها وتقــدر خطورة 

إلقاء االتهامات جزاًفا دون سند حقيقي.
التــي أطلقتهــا المستشــارة  ومــن ذلــك الدعــوة 
األلمانيــة ميــركل لأللمــان فــي ســبتمبر الماضــي 

إلى التحّرك ضد الكراهية، التي ينشــرها اليمين 
المتطرف ضد األجانب والمســؤولين والشــرطة 

والصحافة.
وفي السياق ذاته، تعهد وزير الداخلية األلماني 
هورســت زيهوفر في مقال في نوفمبر الماضي 
تســايتونغ”  ألغماينــه  “فرانكفورتــر  بصحيفــة 
األلمانية بأنه سيعمل باألدوات المتاحة لوزارته 
مختلــف  علــى  األلمــان  المســلمين  دعــم  علــى 
تنوعهم في تدعيم هويتهم األلمانية اإلسالمية 

وتعزيز التماهي مع وطنهم األلماني.

“معهد برتسلمان” أعد دراسة قبل فترة بعنوان  «
“المسلمون في أوروبا مندمجون ولكنهم غير 

مقبولين”، أكد فيها أن معظم المسلمين 
في ألمانيا يشعرون بارتباطهم بألمانيا وأنهم 

مندمجون بشكل أفضل من المتوقع، لكن 
المشكلة الحقيقية أنهم يقابلون بالتحفظات، حيث 

عبر الكثير من الذين شملتهم الدراسة في ألمانيا 
والنمسا وسويسرا وبريطانيا وفرنسا عن رفضهم 

أن يكون جارهم مسلمًا، وفضل أولئك أن يكون 
جارهم من األجانب غير المسلمين أو المثليين 

الجنسيين أو اليهود أو المسيحيين أو الملحدين أو 
غيرهم على أن يكون مسلمًا.

opinions
@albiladpress.com

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

“نجد دائًما أن هناك تصريحات  «
معتدلة وتحليالت متزنة 
ومواقف مسؤولة تنظر 

لمشكلة اندماج المسلمين في 
أوروربا من كل جوانبها وتقدر 
خطورة إلقاء االتهامات جزاًفا 

دون سند حقيقي”.

09
مديرة قسم في جهة 

حكومية بعقلية مريضة

نقلــت لــي إحــدى الموظفات فــي وزارة حكومية 
علــى  موظفــات  تفضــل  القســم”  “مديــرة  أن 
أخريــات، وتعطيهــن حوافــز على حســابهن وهن 
لســن جديــرات بأي نــوع من أنــواع الحوافز، كما 
أنهــا كونــت مناخــا فــي العمــل يفتقــد الثقــة على 
نحــو واضــح وهــذا أثــر ســلبا علــى أداء البعــض، 
واألنكــى مــن ذلــك أن مديــرة القســم تفعــل ذلك 
مــن أجــل قضــاء مصالحهــا خصوصــا إذا عرفت 
أن زوج هــذه الموظفــة أو تلــك يعمــل في الجهة 
الفالنيــة ومــن الممكــن مســاعدتها علــى تخطــي 
معينــة  أســماء  ترشــح  ودائمــا  البيروقراطيــة، 

للدورات وتستبعد اآلخرين.
إن هذه السمات السلبية في الوزارات الحكومية 
تلــك  أو غيرهــا ال يمكــن أن تجعــل مــن أمثــال 
المديرة تقود ســفينة قســم بأكمله، ألنها ستكون 

والتطويــر  اإلنتاجيــة  قلــة  فــي  رئيســيا  ســببا 
وابتعاد الموظف عن أداء عمله بالصورة المثلى، 
القلــق  إلــى  الوقــت  مــرور  مــع  يتعــرض  وربمــا 
إذا  النفســية، خصوصــا  واالضطرابــات  والكآبــة 
كان يشــاهد مــن ال يشــكره علــى جهــده وتفانيــه 
اآلخريــن  علــى  ويثنــي  يقــدره،  وال  العمــل  فــي 
األقل إنتاجا والمقربين من المدير أو المســؤول، 
للصراعــات  مســرحا  القســم  هــذا  يكــون  وغالبــا 
واألحقــاد والمشــاكل، مــا يؤثــر علــى ســير العمل 
المريضــة  العقليــة  بســبب  ذلــك  وكل  والكفــاءة 
للمدير واتجاهاته وشــخصيته الســلبية وشعوره 

بالنقص والعزلة.
مركــب النقــص في المــدراء والمســؤولين خطير 
جدا على بيئة العمل، فهو قد يكون مسؤوال عن 
تدمير القسم أو المؤسسة في جميع الحاالت ألنه 

يتجــاوز األنظمــة والقوانين ويتجاهــل الموظف 
ويشــيد  وإبداعــه،  عطائــه  مــن  ويقلــل  المتميــز 
ويضــرب  والمســتهتر  المبالــي  غيــر  بالموظــف 
بعرض الحائط كل القيم واألعراف، وما نقلته لنا 
المواطنــة من المؤكد أنها قضية تمس الخدمات 
التــي تقدمهــا الدولــة للمواطنيــن وتتعــارض مــع 
الجهــات  بمختلــف  والمهــام  األنظمــة األساســية 
محاســبة  كيفيــة  حقيقــة  نعــرف  وال  الرســمية، 
أولئك المدراء الذين ال يحترمون قدســية العمل 
كذلــك  يحترمــون  وال  الحكومــي،  القطــاع  فــي 

الدولة وشرف خدمة المواطن والوطن.

طالما هذه المديرة ال تقوم بواجباتها على  «
أكمل وجه ومقصرة في عملها، إذا أين 

التقييم والمحاسبة!.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ألــف ألــف ال بأس أيها الوالد العظيم يا صاحب األيادي البيضاء وصاحب العطاء 
الطويل، يا سند البحرين وراعي كل مصالحها.

خليفة بن ســلمان اســم عندما يذكر أمامك تجد عقلك قد اســتدعى صورا ذهنية 
كثيرة، فهو ليس مجرد شخص أو مجرد رئيس للوزراء، لكنه أكثر بكثير لدرجة 
أنك ال تستطيع أن تربط بين اسمه وبين شيء واحد كما يحدث ونقول أن فالنا 
هــو الــذي بنــى هــذا الشــيء أو ذاك، أو أن ذلك الرئيس أو الوزيــر قضى على هذا 
الخطر أو ذاك أو اخترع هذا الشــيء أو ذاك، لكن ســمو األمير خليفة بن ســلمان 
أكثــر مــن ذلــك بكثير، فخليفة بن ســلمان الرجــل الذي بنى أشــياء كثيرة وقضى 
على أخطار كثيرة وأصبح بحق وبدون مجاملة باني نهضة البحرين الحديثة. 

هذا هو التفســير للحالتين النفســيتين اللتين شــعر بهما الشــعب البحريني خالل 
فتــرة زمنيــة قصيرة، هذا هو التفســير لحالة الحزن والهلع والترقب التي انتابت 
كل مــن يحــب البحرين وانتابت كل أصحاب القلــوب النظيفة والضمائر الوطنية 
التي تفهم وتقدر وتريد الخير لهذا البلد الطيب عندما دخل سموه المستشفى. 
وهــذا أيضــا هــو التفســير لحالــة الفــرح التــي ظهــرت علــى مالمــح البحرينييــن 
األوفيــاء الذيــن يفهمــون تاريخ وعطاءات خليفة بن ســلمان عندما خرج ســموه 

من المستشفى. 
خليفة بن سلمان رجل سوف يتوقف عنده التاريخ كثيرا ألنه من الرجال الذين 

حجزوا ألنفسهم مساحة كبيرة على صفحات متنوعة فيه.
هل نســي التاريخ المهاتما غاندي؟ وهل نســي التاريخ عمر المختار؟ وهل نســي 

التاريخ جمال عبدالناصر؟
خليفة بن سلمان لم يحمل سيفا ولم يحارب ولكنه بنى بلدا وبنى حضارة وشعبا 

وصنع لنفسه مكانًا مضيئا في التاريخ. 
خليفة بن سلمان سيبقى في قلوبنا وعقولنا ألن التاريخ ال يجود كثيرا بالعظماء، 

فاألمهات يلدن كل يوم رجاال ولكن األمم ال تلد كل يوم رجاال مثله.

األمم قد تحتاج إلى وقت طويل لتلد مثل خليفة بن سلمان... فألف ألف  «
بأس عليك أيها األب العظيم.

“سمو األمير خليفة بن سلمان... 
ألف ألف ال بأس”

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

فــي خطــوة مهمة وســباقة، تقــدم المحامي محمد الذوادي بدعــوى قضائية يختصم فيها 
هيئــة الكهربــاء والمــاء ورئيســها التنفيــذي والوزيــر المســؤول عنها في المحكمــة المدنية 

الكبرى إزاء تضرره مع “غالبية شعب البحرين” من فرض ضريبة القيمة المضافة.
ال أعــرف المحامــي الــذوادي شــخصيا، ولســت متابعــة لمســيرته المهنيــة أو عارفــة بحقل 
تخصصه أو عدد القضايا التي نجح في الترافع عوضا عن موكليها، لكن خطوته السباقة 
أفضل وأكثر فعالية من بقاء حالة الرفض والتذمر والشــكوى في المجالس وعلى مواقع 

التواصل االجتماعي فقط.
لســت ضليعــة بالنصوص القانونية وتفســيراتها وتأثيراتها، غير أن نظــرة متأملة للمادة 9 
من قانون ضريبة القيمة المضافة، ســتظهر أن هيئة الكهرباء والماء أمام إشــكالية كبيرة 
في فرض الضريبة على فواتير المتعاملين للحصول على خدمة/ ســلعة رئيســية ووســط 

غياب كامل ألي شكل من أشكال التنافس االقتصادي.
شــخصيا، ال أرى فــي خطــوة الهيئة المفاجئــة مخالفة لقانون فرض الضريبة فحســب، بل 
إن مــا فرضتــه الهيئــة يتعــارض مع توجه مجلس الــوزراء في جلســته االعتيادية في 31 
ديســمبر الماضــي، والــذي شــدد علــى تنفيــذ “اإلعفــاءات وعدم تحصيــل القيمــة المضافة 
مــن الســلع والخدمــات األساســية التي تؤثر على دخــل المواطن”، أليســت خدمات توريد 
الكهرباء والماء أساسية ومحورية في حياة الناس ومداخيلهم؟ سؤال آخر يفرض نفسه 
علــى ســاحة النقــاش، لماذا ال يسترشــد الجهــاز الضريبي في البحرين، والذي يحمل اســم 
“الضرائــب الخليجيــة” بتجربــة الشــقيقة الكبــرى “المملكــة العربية الســعودية” التي أعفت 
جميــع الخدمــات الحكوميــة تقريبــا مــن الضريبة “المضافــة”؟ فلم تشــمل الضريبة فواتير 
الكهرباء والماء، وكذلك األمر بالنســبة للخدمات الصحية والتعليمية الحكومية، واكتفت 

بفرضها على ما يقدم في القطاع الخاص.
ال أرى منطقا وال إنسانية في فرض رسوم على خدمات أساسية تقدمها الحكومة كجزء 
مــن دورهــا لضمــان اســتمرار التنميــة الحضريــة، أال تكفــي الرســوم المحصلــة الســترداد 

التكلفة أو جزء منها؟

إلى أين ستصل الدعوى المرفوعة ضد هيئة الكهرباء والماء؟ يصعب  «
التنبؤ، لكن خبراء قانونيين حدثوني بأن لها فرصة كبيرة في النجاح إذا 
ما صدمت واستمرت على مختلف درجات التقاضي، ونأمل هنا تكاتف 

مجموعة محامين وليس واحدا فقط.

دعوى “الكهرباء”... خطوة في االتجاه الصحيح

رجاء مرهون

Raja.marhoon
@gmail.com

التجاوب الحكومي
 مع الصحافة

يؤكــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان آل خليفــة رئيس الــوزراء الموقر - 
حفظــه هللا ورعــاه - فــي كل محفــل ومناســبة 
ومــا  المحليــة،  بالصحافــة  البالــغ  االهتمــام 
يطــرح بهــا مــن أفــكار وآراء وانتقــادات بناءة، 
ودورها المهم في المســاهمة بمســيرة التنمية، 
والمشــاركة الفاعلة في تحقيق نهضة البحرين 
ورخائها، ومما قاله سموه “إنَّ صحافة البحرين 
باســتنارتها كانــت وال تــزال خير معيــن لجهود 
الحكومــة فــي النهــوض بالمجتمــع ومواصلــة 
مســيرة التنميــة والتقــدم”، كمــا قــال فــي مقام 
آخر “إنَّالصحافة هي قرين لكل تطور اقتصادي 
وسياسي ناجح، وهي انعكاس لواقع الحريات 

الذي يزدهر بفضله فضاء اإلبداع”.
إن  عديــدة،  أخــرى  وأقــوال  األقــوال،  هــذه 
دلــت فإنمــا تــدل علــى االهتمــام الكبيــر الــذي 

يوليــه ســموه، ويتوجــب بطبيعــة الحــال علــى 
المســؤولين أن يحــذوا حــذو ســموه ويقتــدوا 
بــه، وذلــك بالتجــاوب اإليجابــي مــع الصحافــة 
البحرينية، والرد على االستفسارات، ومناقشة 
اآلراء، وتوضيــح مــا ينبغــي توضيحه، وهو ما 
ال نلتمسه حقيقًة من بعض الوزارات والجهات 
الحكوميــة، التــي ال تتجــاوب مــع مــا تطرحــه 
الصحافــة البحرينيــة، ما يدل على التجاهل أو 

عدم االكتراث! 
العكــس  علــى  الجهــات،  بعــض  إن  حيــن  فــي 
مــن ذلــك تمامــًا؛ تهتــم بمــا يــرد فــي الصحافــة 
اليوميــة، وتبيــن مواقفها، وتناقــش، وتوضح، 
وتجيــب علــى األســئلة المطروحــة. آخــر هــذه 
الجهــات - قبــل كتابة هذا المقــال - هي اإلدارة 
الثقافــة  إدارة  متمثلًةفــي  للمــرور،  العامــة 
المروريــة، وذلك بمبادرتهــم باالتصال ردًا على 

مقالــي المنشــور فــي يــوم االثنيــن الموافق 31 
المخالفــات(،  )رصــد  بعنــوان   ،2018 ديســمير 
فــي  الــواردة  المالحظــات  بأخــذ كل  ووعــدوا 
المقــال بعيــن االعتبار، واصفينهــا بالمالحظات 

القيمة واإليجابية.
 كل الشــكر لــإدارة العامــة للمــرور علــى هــذا 
الجهــات  لبقيــة  وشــكرًا  الواضــح،  االهتمــام 
بشــكل مســتمر،  المتجاوبــة  األخــرى  )القليلــة( 
بالنجــاح  دائمــًا  مســاعينا  تتكلــل  أن  ونأمــل 
ألجــل البحريــن، وألجل أن نســمو بوطننا دومًا 
عزيزًا شــامخًا بفضــل قيادتنا الحكيمة وجهود 

المخلصين من أبناء الوطن.

“كانت ومازالت الصحافة المحلية محل اهتمام  «
وتقدير من سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه 

الله ورعاه لدورها المهم في نهضة البحرين 
ورخائها”.

Ali.alsayegh15@gmail.com

علي الصايغ
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150 طنا يوميا بأســعار تنافسية وخيارات أوسع للمستهلكين

الفواكه والخضروات السورية تغرق السوق

قال تجار إن الخضروات الفواكه السورية أخذت تغرق السوق البحرينية بعد أن تم فتح الحدود البرية بين األردن وسوريا قبل نحو شهرين، إذ بدأ التجار بشكل 
ا مع توقعات بارتفاعها إلى أربعة أضعاف بحلول الصيف المقبل. تدريجي منذ نوفمبر الماضي بزيادة وارداتهم من السوق السورية لتصل إلى 6 شاحنات يوميًّ

وأبلغ صاحب شــركة البستاني للخضار 
البســتاني  رضــا  الطازجــة،  والفواكــه 
“البــاد”، أن واردات الخضــار والفواكــه 
الســورية قفــزت بشــكل كبيــر رغــم أن 
موســم الشــتاء ال يعتبر موســم الذروة، 
ا  وقــدر كمية الواردات التــي تصل حاليًّ
ا وأنه  ــا يوميًّ مــن ســوريا بنحــو 150 طنًّ
الخضــروات  اســتيراد  باإلمــكان  بــات 
عــدة  اســتمر  توقــف  منــذ  مــرة  ألول 

سنوات. 
وذكــر البســتاتي أن البحريــن تســتقبل 
ا حمولة خضروات وفواكه سورية  حاليًّ
ــا لمختلف  مــا بين 3 و6 شــاحنات يوميًّ
شــاحنة  كل  تســتوعب  إذ  التجــار، 
ــا، متوقًعــا أن يرتفــع عدد  قرابــة 24 طنًّ
الشاحنات إلى 25 شاحنة في الصيف.

ولفــت إلــى أنــه فــي الســابق لــم تصــل 
عــن  ثــاث  أو  شــحنتين  نحــو  ســوى 
تتجــاوز  تكــن  ولــم  البواخــر  طريــق 
الستين طنًّا تقريًبا، وأن هذه المنتجات 
اآلن  لكــن  اســتيرادها  باإلمــكان  ليــس 

أصبحت متاحة.
وبيــن أن التجــار كانــوا متحفظيــن في 
إال  باالســتيراد،  يتعلــق  فيمــا  البدايــة 
ا بزيادة الشــاحنات  أنهــم قاموا تدريجيًّ
شــيًئا فشيًئا، حيث إن حركة االستيراد 
ال تقتصــر علــى البحريــن فحســب بــل 

تشمل مختلف دول المنطقة.
وتوقع أن تشــكل الخضروات والفواكه 
الســورية مــا بيــن 30 إلــى 40 % مــن 
وذلــك  الســوق،  احتياجــات  إجمالــي 
فــي ذروة الموســم، إذ تشــمل الواردات 
مثــل  المنتجــات  مــن  الكثيــر  الســورية 
والتفــاح  والعنــب  والبطيــخ  الشــمام 
والحمضيات والخضروات والبطاطس 

بمختلف أنواعها وغيرها.

الوفرة لصالح المستهلكين
وأشــار البســتاني إلــى أن تدفــق البضائــع 
مصلحــة  فــي  ســيصب  الســورية 
ناحيــة  مــن  البحريــن  فــي  المســتهلكين 

الحصــول علــى أســعار أفضــل وخيــارات 
متنوعــة مقارنــة مــع الوضــع الســابق إلى 
ذلــك  إن  إذ  مســتقر،  معــروض  جانــب 
يجّنــب البحريــن أي نقــص مســتقبلي في 
البســتاني  الزراعيــة. وضــرب  المنتجــات 
مثــاالً على منتجــات الطماطم والتي كان 
ا لها بالسوق،  المنتج السعودي مورًدا مهمًّ
الســعودي  الطماطــم  تصديــر  منــع  ومــع 
بدايــة مــن هــذا العــام، لــذا ســيكون هناك 

أن  إلــى  البســتاني  وأفــاد  بديــل ســوري. 
لــم  الســورية  الخضــراوات  مــن  كثيــًرا 
وســيتم  ســنوات،   7 نحــو  منــذ  تســتورد 
استئناف استيرادها ألول مرة ومن بينها 
الخــس والطماطــم وغيرهــا مــن الخضار، 
المنتجــات  مــن  المعــروض  ســيزيد  ممــا 

الطازجة وبأسعار أفضل.
وقال البستاني إن معظم التجار يقومون 
ا باالستيراد من السوق السورية عن  حاليًّ
طريــق البــر بعــد أن كان يتــم االســتيراد 
عــن طريــق البحــر، فقــد تم تقليــص فترة 
يوًمــا   25 نحــو  مــن  البضائــع  وصــول 
فــي الوضــع الســابق عبــر البواخــر إلــى 6 
أيــام فــي الوضــع الراهــن مــع اســتخدام 
الشــاحنات، األمر الذي ســيخفض التكلفة 
إلى حد كبير إلى جانب أنه ســيقلل نسبة 
التلفيــات والتــي كانــت تصــل إلــى 50 % 
عنــد اســتخدام الطــرق البحرية في حين 
ال تتعــدى النســبة 5 % وهي نســبة يمكن 

للتاجر تحملها.

الصيف المقبل سيكون األفضل 
وأشار إلى أن فتح المنافذ البرية  «

لن ينعكس فقط على استيراد 
المنتجات السورية، بل المنتجات 

اللبنانية أيًضا التي سيصبح 
استيرادها أسرع وأقل تكلفة. 
وأكد البستاني أن صيف هذا 

العام وشهر رمضان المبارك، 
وهو موسم الفواكه، سيختلف 
عن أي صيف مر خالل السبعة 
أعوام الماضية من حيث توافر 

الفواكه والخضروات، وأكد 
“على سبيل المثال الحمضيات 

السورية هذا العام باتت مفضلة 
على الحمضيات المصرية، 
خصوًصا مع كون األسعار 

مناسبة”. وعّبر البستاني عن 
الوفرة بقوله “هذا الصيف 

سيلعب المستهلكون بالكرز 
والمشمش” في كناية على وفرة 

المنتجات.

“السالم” يواصل 
شراء أسهم الخزينة

كشــف مصــرف الســام البحريــن، الُمــدرج 
في سوقي البحرين ودبي، أمس عن شراء 
أســهم خزينة جديدة، بواقع 25 ألف ســهم 
فــي بورصــة البحريــن. وأوضــح المصــرف 
أنــه رفــع حصتــه فــي أســهم الخزينــة إلــى 
1.774 % من األسهم الصادرة، مشيًرا إلى 
ارتفاع أســهم الخزينة مــن 37.950 مليون 
ســهم، إلــى 37.975 مليــون ســهم. يذكر أن 
عمليات شراء أسهم الخزينة كانت بتاريخ 
البنــك  رأســمال  ويبلــغ   .2019 ينايــر   10
149.71 مليــون ســهم، بقيمــة 2.14 مليون 
دينــار. ووافــق مصــرف البحريــن المركــزي 
علــى تجديد الفترة المســموحة لـ” الســام” 
يوًمــا،   90 لمــدة  الخزينــة  أســهم  لتــداول 

اعتباًرا من تاريخ 23 ديسمبر 2018.

المنامة - مباشر

المنامة - يو بي إم العربية

مــع عــودة معــرض الخريــف 2019 للســنة الثالثيــن مــن 23 إلــى 31 ينايــر 2019، 
ســتزدان قاعــات مركز البحرين الدولي للمعــارض والمؤتمرات بمنتجات مثيرة من 

جميع أنحاء العالم. 

تحــت  أيــام  لتســعة  المعــرض  ويســتمر 
والتجــارة  الصناعــة  وزارة  رعايــة 
والســياحة، إذ يضــم أكثــر مــن 650 مــن 
أكشــاك العــرض لنحــو 18 دولــة لتقديــم 
الرابحــة  والبيعــات  العــروض  آالف 
للمتســوقين، باإلضافــة إلى ســوق طعام 

الشارع الجديد لفتح شهية الزوار. 
وســتطرح مجموعــة كبيــرة مــن الســلع 
للبيــع فــي هــذا المعــرض الضخــم الــذي 
مربــع،  متــر  ألــف   15.4 مســاحته  تبلــغ 
واألغذيــة  األطعمــة  ذلــك  فــي  بمــا 
المتخصصــة، واألزيــاء، ومســتحضرات 
المنزلــي،  والديكــور  التجميــل،  وأدوات 
والتكنولوجيــا، واأللعاب، والمنســوجات 
والكثير من مختلف المنتجات األخرى.  
الهــواء  فــي  الطعــام  ســوق  وســيوفر 
الطلق في الشارع للمتسوقين مجموعة 
مختارة من المأكوالت الشهية من بعض 
البحريــن.  فــي  األغذيــة  تجــار  أفضــل 
وقــد أكــد عدد من الباعة مشــاركتهم بما 
فــي ذلــك أفضــل الفافــل فــي البحريــن 

علــى اإلطــاق مــن امبراطــور الفافــل، 
المتخصــص  يوجــرت  فــروزن  ويوجــو 
فــي المثلجــات واأليــس كريــم، ومقهــى 
ومطاعــم  القهــوة  لهــواة  ســام  العــم 
وجســميز  هــات  هيــز  الشــهيرة  البرجــر 
مطاعــم  جانــب  إلــى  وماكدونالــدز، 

المشويات.
يفتــح المعــرض أبوابــه مــن الســاعة 12 
ظهــًرا إلــى الســاعة 10 مســاًء يــوم 23 
إلــى  صباًحــا   10 الســاعة  ومــن  ينايــر، 
الســاعة 2 مســاًء ومن الســاعة 4 مســاًء 
إلــى الســاعة 10 مســاًء يــوم 24 ينايــر، 
الســاعة  12 ظهــًرا حتــى  الســاعة  ومــن 
10 مســاًء يــوم 25 ينايــر ومــن الســاعة 
10 صباًحــا حتــى الســاعة 2 مســاًء ومن 
الســاعة 4 مساًء حتى الساعة 10 مساًء 
ومــن  ينايــر،  و29   28 و  و27   26 فــي 
الســاعة 10 صباًحــا إلــى 10 مســاًء فــي 
30 و 31 ينايــر. وفــي 27 و28 ينايــر من 
يفتــح  مســاًء،   2  - 10 صباحــًا  الســاعة 

المعرض للسيدات فقط.

عودة “الخريف 2019” 23 يناير

المنامة - كي بي إم جي عسكر - ألبا

ــا مــن مجتمع األعمال في البحرين، ندوًة نّظمتها شــركة كي بي إم جــي البحرين تتناول قانون  حضــر حوالــي 150 مســؤوالً تنفيذيًّ
حماية البيانات الشخصية الجديد في المملكة، وذلك في فندق داون تاون روتانا. 

أســهمت هــذه الفعاليــة فــي تعزيــز التوعيــة 
المتطلبــات  وحــول  الجديــد  القانــون  حــول 
األشــخاص  قبــل  مــن  اســتيفاؤها  الواجــب 
والشركات في المملكة وحول اآلثار المترتبة 
عــن األنظمة الجديدة على الشــركات العاملة 
فــي مختلف القطاعات. كما ســّلطت الفعالية 
الضــوء علــى كيفية إعادة النظــر بنهج العمل 
الــذي تعتمــده الشــركات فــي ما يتعّلــق بجمع 
المتعلقــة  والبيانــات  الشــخصية  المعلومــات 
وكيفيــة  المعنييــن،  المصلحــة  بأصحــاب 
عنهــا  واإلفصــاح  واســتخدامها  تخزينهــا 

والتخّلص منها.
وقالــت الشــريكة ورئيســة قســم االستشــارات 
جيابريــا  الشــركة،  فــي  بالمخاطــر  الخاصــة 
ا أصبحت فيه  بارتيبان “نشــهد تحــّوالً نموذجيًّ
المعلومــات والبيانــات والمعــارف أكثــر قيمــًة 
شــركة.  أي  لــدى  آخــر  أصــل  أي  مــن  وأهميــًة 

إلــى  الجديــدة  العالميــة  اإلحصــاءات  وتشــير 
أن أكثــر مــن 6.1 مليون ســجل يتــم فقدانه أو 
ــا حــول العالــم. مــن هنــا، يشــّكل  ســرقته يوميًّ
للشــركات  حيويــة  فرصــًة  الجديــد  القانــون 
واألفراد لترسيخ ترسيخ ثقافة قوامها ’الوعي 
بخصوصيــة البيانات‘ فــي مملكة البحرين، من 

خــال تحديــد آليــات معــززة ومحّســنة لجمــع 
البيانــات وحمايتهــا. ويعتبر احتــرام معلومات 
النــاس الشــخصية وحمايتهــا مســألًة أساســية 
لصــون الكرامــة اإلنســانية. ولدينــا، كشــركات، 
لثقــة  تعزيــًزا  المســألة  بهــذه  االلتــزام  واجــب 

أصحاب المصلحة المعنيين”.

دّشن الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، تيم موري، 
أول جلسة من اللقاءات العمالية السنوية لعام 2019 صباح أمس 
بقاعــة الواحــة فــي الشــركة، وذلــك بحضــور عضو مجلــس إدارة 
الشــركة علــي الشــمراني، وعــدد مــن كبــار الشــخصيات، وأعضاء 

اإلدارة التنفيذية، إلى جانب الموظفين.
وأعلــن الرئيــس التنفيــذي عــن توقعات العــام 2019 وهــي: بوابة 
السامة – االنتقال إلى مستوى أعلى في السامة، انطاقة الخط 
الســادس – استكمال التشــغيل اآلمن للخط السادس، المسؤولية 
القصوى – تطبيقها في جميع جوانب حياتنا، فكر بعقلية النمو – 

التحول من العقلية الثابتة لتقبل اآلراء وتحقيق النجاح.
ا باإلعــان عن تمكن ألبــا من إنهاء  وقــال مــوري “إننــي فخــور جدًّ
العــام 2018 بتحقيــق األداء القــوي حيث تمكنــت وألول مرة في 
ا، وبذلــك تصبــح  تاريخهــا مــن تحقيــق مليــون طــن متــري ســنويًّ
الشــركة واحــًدا مــن بيــن خمســة مصاهــر حــول العالــم يتجــاوز 
ا. وأشــكر الجميــع إلظهارهــم  إنتاجهــا المليــون طــن متــري ســنويًّ
الســادس،  الخــط  مشــروع  فــي  المســؤولية  درجــات  أقصــى 
ولجهودهــم المخلصــة خال العــام 2018 وخصوًصــا فيما يتعلق 
بخفــض التكاليــف. ومــع اســتكمال التشــغيل اآلمــن لخــط الصهر 
الســادس، ســتصبح ألبــا علــى رأس قائمــة المصاهــر الكبــرى فــي 

ا.  العالــم التــي يفــوق إنتاجهــا المليــون ونصــف طــن متــري ســنويًّ
وستســتمر األســعار فــي تفاوتهــا خــال العــام 2019، وذلــك على 
خلفيــة الظــروف الصعبــة التــي يواجههــا ســوق األســهم وارتفاع 
إنتــاج المعــدن. إال أننــا نطمــح للحفــاظ علــى أدائنــا الجيــد فــي 
الســامة واإلنتــاج والتكلفــة، بفضــل التوجيهــات المســتمدة مــن 
توقعات العام 2019، مما سيضمن لنا تحقيق التنافسية والنجاح 

للشركة”.

جيابريا بارتيبان متحدثًة في الندوة

عالمًيــا... 6.1 مليــون ســجل يتــم فقدانــه أو ســرقته يومًيــا  2019 الــعــمــالــيــة  الــلــقــاءات  أول  ــن  ــدش ت ــة  ــرك ــش ال
“كي بي إم جي” تستعرض “حماية البيانات”“ألبا”: تحقيق التنافسية وخفض التكاليف

موري متحدًثا في أول اللقاءات أمس
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أعلــن مديــر إدارة التســويق لــدى هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض، يوســف الخــان، عن 
فعاليات “مدينة المهرجان” التي تأتي بالتزامن مع مهرجان البحرين تتسوق، مبيًنا أنها تأتي 
ضمــن اســتراتيجية الهيئــة بإقامة فعاليات على مدار العام الســتقطاب الســّياح وخصوًصا 

الزوار الخليجيين.

من جانبها، قالت مسؤولة مهرجان “البحرين 
تتســوق”، ريــم توفيقــي، إنــه ســيتم تدشــين 
ينايــر   17 مــن  ابتــداء  المهرجــان”  “مدينــة 
وستســتمر حتــى 2 فبرايــر، مشــيرة إلــى أن 
مدينــة المهرجــان تقــام للســنة الثالثــة علــى 
الــذي حققتــه خــال  للنجــاح  التوالــي نظــًرا 

العامين الماضيين.
وأضافــت أن المدينــة ســتكون األكبــر خــال 
هذا العام إذ تبلغ المســاحة التي تغطيها أكثر 
مــن 22 ألــف متــر مربــع مقارنة بـــ13 ألف متر 
مربــع ســابًقا، الفتــة إلى أنــه تم اختيــار حلبة 
البحريــن الدولية إلقامة المهرجان فيها نظًرا 

للمســاحة الكبيــرة التــي تــم اســتئجارها مــع 
توفير مواقف سيارات.

وأوضحــت أنه خال العــام الماضي، بلغ عدد 
الــزوار حوالــي 70 ألف زائر خال أســبوعين، 
متوقعــة أن يــزداد عددهــم خــال هــذا العام 
نظًرا لســهولة الوصــول للمنطقة وتوفير عدد 
أكبر من المواقف كما تم توفير خدمات ركن 
الســيارات بمبالغ رمزية، والتعاون مع شــركة 

“كريم” التي ستعد باقات خاصة للمهرجان.
ســتبلغ  الدخــول  رســوم  أن  إلــى  وأشــارت 
ديناريــن لــكل شــخص شــاملة جميــع األلعاب 
 4 مــن  واألطفــال  المســرحية  والعــروض 

ا، مبينة  سنوات وأقل سيكون دخولهم مجانيًّ
أن مــن أهم الفعاليات خال المهرجان عرض 
الســنافر وســيكون فــي ثانــي إجــازة أســبوع 

ا. على مدى 3 أيام و3 عروض يوميًّ
ومــن جانــب المطاعــم التــي ســتتواجد فــي 
 30 إلــى  وصــل  عددهــم  إن  قالــت  المدينــة، 
مطعــم تقريًبا موزعين على محات وعربات 
الطعام منهم 10 محات بحرينية، الفتة إلى 

أن مطاعم العام الماضي حوالي 10 فقط. 
بــدوره، قــال مديــر مبيعــات الشــركات بحلبة 
البحرين الدولية، بدر ناصر، “لنا الفخر في أن 
نكون جزًءا من فعالية مدينة المهرجان التي 
أصبح لها صدى كبير في البحرين، وبحســب 
ورئيســها  الحلبــة  إدارة  مجلــس  تعليمــات 

الفعاليــات  فــي  مشــاركتنا  تأتــي  التنفيــذي 
البحريــن  فــي  الســياحة  جــذب  أجــل  مــن 

وتسويقها”.
الفعاليــات  مــن  المهرجــان”  “مدينــة  وتعــد 
الرئيسية على جدول الفعاليات إذ من المقرر 
أن تســتمر أنشــطتها الشــيقة والمســلية ألكثر 

مــن أســبوعين خــال الفترة ما بيــن 17 يناير 
و2 فبرايــر، وســتفتح المدينــة أبوابهــا للــزوار 
من الســاعة 4:00 مساًء وحتى 10:00 مساًء 
 4:00 الســاعة  ومــن  األســبوع  أيــام  خــال 
مســاًء حتى 11:00 مســاًء خال عطلة نهاية 

األسبوع.

“مدينة المهرجان” تفتتح أبوابها الخميس المقبل

المؤتمر الصحافي لإلعالن عن “مدينة المهرجان”

علي الفردان

البستاني: 
المستهلك 

سيشعر بالفرق 
وسيلعب بالكرز 

والمشمش

 الفعاليات 
تقام على 

مساحة 22 ألف 
 متر مربع 

بالصخير

زينب العكري من السنابس )تصوير: خليل إبراهيم(
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وّقعــت الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز “نوغــا” أمس، مذكرة تفاهم مع شــركة إيني اإليطالية الستكشــاف واســتخراج النفــط والغاز في 
القاطــع البحــري الشــمالي بكلفــة مبدئيــة تتراوح بيــن 20 و30 مليون دوالر. وتقّدر مســاحة القاطع بـــ 2800 كيلومتر مربــع، فيما تتراوح 

األعماق بين 10 أمتار و70 متًرا.

بموافقــة  حظيــت  التــي  المذكــرة  وتهــدف 
إلــى  الماضــي،  األســبوع  الــوزراء  مجلــس 
تعظيــم ُقــُدرات البحريــن اإلنتاجية، وضمن 
االستكشــاف  عمليــات  مضاعفــة  خطــة 

والتنقيب.
ووقع المذكرة عن الهيئة وزير النفط الشيخ 
محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، وعن الشــركة 

رئيسها التنفيذي كلوديو ديسكلزي.
القاطــع  مســاحة  إن  محمــد  الشــيخ  وقــال 
البحري الشمالي ال تزال غير مستكشفة إلى 
زة التي  حــد كبيــر، ُمشــيًدا بالعالقــات الُمتميِّ
تربــط البحريــن بشــركة إينــي العريقــة على 
مدى ســنوات، والتي أكد أنها تتمتع بســمعة 
عالميــة عاليــة المســتوى وخبــرات ومعارف 
التنقيــب  مجــال  فــي  ورصينــة   واســعة 

واالستكشاف على مدى عقود من الزمن.

االستكشــاف  جهــود  إلــى  الوزيــر  وأشــار 
والتنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي المناطــق 
اليابســة والبحريــة وزيادة محفظة الشــركة 
المزيــد  بتأســيس  والغــاز  للنفــط  القابضــة 
مــن الشــركات المتخصصــة فــي الصناعــات 
النفطيــة وتنفيــذ العديــد من المشــاريع ذات 

العالقة. 

“إيني اإليطالية” من أكبر 

الشركات األوروبية

مــن جهتــه، اعتبر ديســكلزي المذكرة فرصة 
لالستكشاف المحتمل عن النفط في القاطع 
البحــري رقــم 1، وبالتالــي الســماح للشــركة 

للتعاون واالستثمار في البحرين.
وقــدر كلفــة االستكشــاف المبدئيــة بيــن 20 

و30 مليون دوالر.
وأضــاف أن التعــاون فــي البحريــن ســيؤدي 
إلى توسع وجود شركة إيني في إقليم يعد 
مــن األقاليم الرئيســية في الشــرق األوســط 
بما يتوافق مع سياسة الشركة والتي تهدف 
عبــر  لديهــا  التنقيــب  محفظــة  تنويــع  إلــى 
أحواض الهيدروكربونات الســائلة المحتملة 
مــع الحفــاظ علــى أعلــى مســتويات الجودة 

في جميع مراحل االستكشاف.
يشــار إلــى أن شــركة إينــي اإليطاليــة هــي 
األوروبيــة  النفطيــة  الشــركات  أكبــر  مــن 
الُمتخصصة في اكتشاف واستخراج النفط 
في العديد من المشــاريع النفطية الُمنتشــرة 
فــي 85 دولــة حــول العالــم، حيــث تضم في 
محفظتها عدًدا كبيًرا من الشركات الصغيرة 

والمتوسطة المتخصصة بالقطاع النفطي.

الستكشاف النفط بالقاطع البحري الشمالي
مــربــع كــيــلــومــتــر   2800 ــة  ــاح ــس م ــى  ــل وع ــة  ــي ــال ــط اإلي ــي”  ــنـ “إيـ مـــع  ــرة  ــذك ــم ب

عقب توقيع مذكرة التفاهم مع “إيني” اإليطالية

وزير النفط: حفر أول بئر استكشافي بـ“الشمالي”
ــع ــي ــاب ــل الـــبـــنـــود الـــتـــجـــاريـــة خــــال أس ــي ــاص ــف ــاء مـــن ت ــهـ ــتـ االنـ

كشف وزير النفط، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن حفر أول بئر استكشافي في 
القاطع البحري الشــمالي رقم )1( في العام الجاري، بعد الحصول على موافقة مجلس 
الوزراء ومجلسي الشورى والنواب على مسودة القانون وإبرام االتفاقية النهائية بين 

الجانبين البحريني واإليطالي.

وأوضــح الوزيــر للصحافييــن علــى هامش 
توقيع مذكرة التفاهم مع شركة إيني أمس 
“نعمــل على تفاصيل اتفاقية االستكشــاف 
مــع الشــركة، ولــدى االنتهاء مــن التفاصيل 
إلــى  القانــون  مشــروع  ســنرفع  التجاريــة 
الحكومة، وبعد موافقتها ترفع إلى مجلس 

النواب إلصدار القانون المناسب”.
وأضاف “نســعى فــي األســابيع المقبلة إلى 
االنتهــاء مــن تفاصيل البنــود التجارية في 
العقــد مــع شــركة )إينــي(، وعقــد االمتيــاز 
مشــابه للعقــود التــي أصدرت في الســابق، 

لقد تم االتفاق على البنود القانونية”.
وواصــل “تبقــى لدينــا التفاصيــل التجارية 
لحســمها ورفعهــا إلــى مجلس الــوزراء بعد 
موافقــة لجنــة المــوارد الطبيعيــة برئاســة 

ســمو ولــي العهد، ومن ثم مســودة القانون 
والنــواب  الشــورى  مجلســي  إلــى  ترفــع 

لموافقتهما وإصدار القانون”.
فــي  معنــا  “عملــت  الشــركة  أن  وأوضــح 
القاطــع  دراســة  علــى  األخيــرة  الســنوات 
البحــري الشــمالي، وه جاهــزة حالًيــا للحفر 
واالستكشــاف، ومــن اشــتراطات التوقيــع 
الســريع معهــا بــدء الحفر، وعادة تســتغرق 
عاميــن  النفطيــة  الشــركات  مــع  العقــود 
لدراســة المســوحات للقاطــع، أمــا في حالة 
الدراســات”،  أجــرت  فإنهــا  )إينــي(  شــركة 
معرًبــا عــن تفاؤلــه مــن استكشــاف مــوارد 
القاطــع  فــي  جديــدة  غازيــة  أو  نفطيــة 

البحري الشمالي.
ولفــت الوزيــر إلــى وجود 4 قواطــع بحرية 

البحــري  القاطــع  ويقــع  البحريــن،  فــي 
الشــمالي فــي الحــدود البحريــة للبحريــن. 
فــي  القواطــع  هــذه  علــى  “عملنــا  وقــال: 
2009، واســتمر ذلــك  إلــى   2007 األعــوام 
فــي هــذه القواطع، ودرســت شــركة )إيني( 
القاطع رقم 1، ونعمل على مسودة االتفاق 

على هذا القاطع”.

للنفــط  الوطنيــة  الهيئــة  أن  إلــى  وأشــار 
والغــاز تعمــل مــع شــركة تطويــر للبتــرول 
إلــى  إضافــة  األخــرى،  القواطــع  لدراســة 
القيــام مجموعــة أنشــطة تختص بدراســة 
مزيد من االستكشافات النفطية والتطوير 
في حقــل البحريــن واالستكشــاف الجديد 

والغاز العميق.

على هامش توقيع مذكرة التفاهم

أعلن وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن بدء حفر بئر االستكشاف 
األول فــي حقــل خليــج البحريــن. وقــال: “ننتظــر الوصــول إلــى نتائــج بخصوصه، 

والعمل قائم فيه”.

أبريــل  فــي  أعلنــت  البحريــن  وكانــت 
البحريــن،  خليــج  حقــل  عــن  الماضــي 
ويحتــوي علــى 80 مليــار برميــل وما ال 
يقــل عــن 20 تريليــون قــدم مكعب من 
يقــع  الــذي  الحقــل  أن  ومعلــوم  الغــاز. 
بالمنطقــة الغربيــة مــن حــدود المملكة، 
بمساحة تقدر بألفي كيلومتر ُمربع، من 

النفط الصخري. 
شــركة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  ووقعــت 
للتحضيــر  األميركيــة  هيليبرتــرون 

لعمليات حفر آبار إنتاجية في الحقل.
بــدوره، قــال المدير العام لالستكشــاف 
والتطويــر فــي شــركة تطويــر للبتــرول 
علــى  حالًيــا  “نعمــل  األنصــاري  يحيــى 
حفــر بئريــن فــي حقــل خليــج البحرين 

إلدخالهم في عمليات اإلنتاج”.
وبيــن أنــه تــم االنتهــاء فعــالً مــن حفــر 
بئــر واحــد فــي البحــر وهــو الــذي شــهد 
ويعتبــر  عنــه  أعلــن  الــذي  االكتشــاف 
خطــوة كبيــرة. وأضــاف: “نعمــل حالًيــا 
حقــل  مــن  تحويلــه  فــي  البــدء  علــى 

مكتشف إلى حقل منتج، وهذه العملية 
تحتــاج إلــى وقــت ومجهــود وميزانية 

كبيرة”.
فــي  البئريــن  نتائــج  تظهــر  أن  وتوقــع 
منتصــف العــام، متوقًعــا أن تكون هناك 
خطــة واضحة لعملية اإلنتاج في العام 

.2020

بدء الحفر باالستكشاف األول بـ “خليج البحرين”

كشفت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للبحرين إلى 6.5 % خالل 
األعوام الـ 3 الماضية.

ووفًقا لبيانات رســمية نشرها مصرف 
تراجــع  حديًثــا،  المركــزي  البحريــن 
الديــن العــام بنهايــة نوفمبــر الماضــي 
الشــهر  علــى  قياًســا   % 2.46 بنســبة 

السابق له.
وأشارت نفيس البيانات إلى أن الدين 
العــام تراجع إلــى 11.457 مليار دينار 
مقارنــة  الماضــي،  نوفمبــر  شــهر  فــي 
أكتوبــر  فــي  دينــار  مليــار  بــــ11.739 

بــدأت  الــذي  الوقــت  فــي  الماضــي. 
المالــي  التــوازن  برنامــج  الحكومــة 
الــذي يهــدف إلــى معالجــة الميزانيــة 
العامة والقضاء على العجز بغضون 5 
ســنوات بمساعدة شــقيقاتها من دول 
الخليــج العربية” الســعودية والكويت 
واإلمــارات”. ويتوقــع صنــدوق النقــد 
ارتفــاع  اســتمرار  يــؤدي  أن  الدولــي 
النفــط خــالل عــام 2018 إضافــة إلــى 

مواصلــة برامج اإلصــالح المالي التي 
تتــم تحــت إشــرافه فــي العديــد مــن 
الــدول المصــدرة والمســتوردة للنفــط 
إلى تحسن أداء الموازنات الحكومية 

في 14 دولة عربية.
كمــا يرجح تحقيق 5 دول منها فائًضا 
مقابــل تراجع األداء في 5 دول فقط، 
مــع تواصل التحســن في نفــس العدد 

من الدول خالل العام 2019.

أقفل مؤشــر البحرين العام أمس عند مســتوى 1,344.45 بارتفاع وقدره 2.73 نقطة عن معدل اإلقفال الســابق، وذلك 
عائد الرتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع االستثمار. 

البحريــن  مؤشــر  أقفــل  حيــن  فــي 
 814.98 مســتوى  عنــد  اإلســالمي 
بارتفــاع وقدره 1.14 نقطة عن معدل 
أقفالــه الســابق، وبلغــت كمية األســهم 
المتداولــة أمس 4 مالييــن و776 ألف 
قدرهــا  إجماليــة  بقيمــة  ســهم  و853 
891 ألــف و11 دينــار تــم تنفيذهــا من 

خالل 89 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول 

علــى أســهم قطــاع البنــوك التجاريــة 
حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما 
نسبته 62.68 % من القيمة اإلجمالية 

لألوراق المالية المتداولة.
فــي  الوطنــي  البحريــن  بنــك  وجــاء 
المركــز األول إذ بلغــت قيمــة أســهمه 
المتداولــة 311.10 ألــف دينــار أي مــا 
نســبته 34.92 % مــن إجمالــي قيمــة 

األسهم المتداولة.

أما المركز الثاني فكان لمجموعة جي 
اف اتش المالية بقيمة قدرها 264.37 
ألف دينار أي ما نســبته 29.67 % من 

إجمالي قيمة األسهم المتداولة.
ثــم جــاء البنــك األهلي المتحــد بقيمة 
مــا  أي  دينــار  ألــف   136.07 قدرهــا 
نســبته 15.27 % مــن إجمالــي قيمــة 

األسهم المتداولة.

المؤشران العام واإلسالمي يقفالن على ارتفاعتراجع عجز الموازنة 6.5 %

30
مليون دوالر

توقــع المديــر العــام لالستكشــاف والتطويــر فــي شــركة “تطويــر” للبتــرول يحيــى 
األنصــاري توقيــع االتفاقية مع شــركة إيني الستكشــاف واســتخراج النفط والغاز 
فــي القاطــع البحري الشــمالي رقم 1 في شــهر مارس أو ابريــل المقبلين، وذلك بعد 

االنتهاء من الموافقات المطلوبة.

وأوضــح األنصــاري للصحافييــن علــى 
هامــش توقيــع مذكــرة التفاهــم أمــس 
أن توقيع مذكــرة التفاهم يعتبر خطوة 
ا عملنــا عليهــا ســنوات عــدة  كبيــرة جــدًّ
النفــط  شــركات  اســتقطاب  أجــل  مــن 
العالميــة للحضــور إلــى البحريــن بهدف 
دراســة المعلومــات المتوافرة؛ من أجل 
البدء بعمليات االستكشاف، مشيًرا إلى 
توقيع عدة اتفاقيات دراسات مشتركة 
مــع بعــض الشــركات منهــا شــركة إينــي 
ا في  اإليطالية، التي تعتبر األولى عالميًّ
عمليــات استكشــاف النفــط، وكان آخــر 
ا في مصر،  استكشافاتها حقل كبير جدًّ
ونعتقــد أن التقنيــة التــي اســتخدمتها 

مــا  إلــى  مشــابهة  مصــر  فــي  الشــركة 
نحتاجه في القاطع الشمالي رقم 1.

وأضــاف أن شــركة “إينــي” هي الشــركة 
برنامًجــا  وضعــت  التــي  الوحيــدة 
والنصــف  الســنة  خــالل  لالستكشــاف 
الماضية واســتطعنا التوصل إلى بعض 
الشــواهد الجيولوجيــة التي تشــير إلى 
احتمالية وجود النفط والغاز، واستناًدا 
إلى نتائج هذه الدراســة قدمت الشركة 
خطاًبا أبدت فيه رغبتها في االســتثمار 
هنــاك  بــأن  إليمانهــم   1 رقــم  بالقاطــع 
فرصــة كبيــرة لوجــود كميــات تجاريــة 

من النفط والغاز.
وأكد أن هدف توقيع مذكرة التفاهم هو 

أن الشــركة تود االســتعجال فــي تنفيذ 
برنامج المســوحات والحفر، مضيًفا أن 
مــا يتمّيــز بــه العقد هــو أنه فــي المعتاد 
يتــم البــدء بعمليــات الحفر بعــد عامين 
أو ثالثــة بعــد توقيــع االتفاقيــة، ولكــن 
ألول مرة ســتحفر الشــركة مباشرة بعد 

توقيــع العقــد ألنها اســتفادت مــن العام 
والنصــف الماضيين في دراســة القاطع 
وبالتالــي باتــت جاهزة لعمليــات الحفر، 
وذلــك بفضــل حكمة القيــادة في اتخاذ 
خطــوات ذكيــة مــن خــالل فتــح البــاب 
مبكــًرا للدراســات المشــتركة األمر الذي 

اختصر الكثير من الوقت والجهد.
الحفــر،  بــدء  موعــد  وبخصــوص 
يعتمــد  األمــر  أن  األنصــاري  أوضــح 
بالبحريــن  الداخليــة  اإلجــراءات  علــى 
المطلوبــة،  الموافقــات  مــن  واالنتهــاء 
متوقًعــا أن يتم التوقيــع على االتفاقية 
المقبليــن،  ابريــل  أو  مــارس  شــهر  فــي 
وهــذا العقــد الملــزم ســيحدد البرنامــج 
ســتحفر  التــي  اآلبــار  وعــدد  التقنــي 
بهــا  القيــام  يجــب  التــي  والمســوحات 
والدراســات المطلوبــة، مشــيًرا إلــى أن 
ســيكون  االستكشــاف  مرحلــة  خــالل 
حيــث  نفســها  الشــركة  مــن  التمويــل 

تتحمل المخاطر كاملة.
وعــن حجــم المبالــغ المتوقع االســتثمار 

فيهــا، أكــد أن كميــة االســتثمار تعتمــد 
علــى البرنامــج وعلــى العقــد، ويتضــح 
النهائيــة  الصيغــة  إلــى  الوصــول  عنــد 

لالتفاقية.
النفــط  كلفــة  ارتفــاع  عــن  وبســؤاله 
الصخــري مع انخفاض أســعار النفط ما 
يعتبر تحدًيا، أوضح األنصاري أن هناك 
خلًطا بين االستكشاف في هذا القطاع 
وبيــن االكتشــاف الذي تــم اإلعالن عنه 
فــي 2018 وهــو حقــل خليــج البحرين، 
فالقاطــع الشــمالي مختلــف تماًمــا مــن 
حيــث نوع النفط والمنطقة الجغرافية، 
وما يتم البحث عنه في هذا القاطع هو 

النفط التقليدي.

وأضاف بالنسبة للحقل بخليج البحرين، حيث النفط الصخري، فقد تكون  «
الكلفة أعلى الحتياجه تقنيات معقدة، مستدرًكا مع “تقدم التكنولوجيا سيكون 

استخراج النفط الصخري أقل كلفة مما يتصور” .

األنصاري: توقيع االتفاقية مع “إيني” في مارس

يحيى األنصاري

المنامة - بورصة البحرينالمنامة - مباشر

أمل الحامد من خليج البحرين )تصوير: خليل إبراهيم(

وزير النفط يتحدث عن بعض التفاصيل

الشركة 
وضعت برنامًجا 

لالستكشاف 
خالل عام 

ونصف العام
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إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

10/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة السجل التجاري

)CR2018 -184267( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

10/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل

)CR2019 -4228( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل
)CR2019 -2108( 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: منتظر بن عبدالعزيز بن ناصر اسماعيل

االسم التجاري الحالي: بفور يو لتشييد المباني
االسم التجاري الجديد: بفور يو للتجارة العامة

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: السيد محمد السيد البدوي

االسم التجاري الحالي: قصر لعز للعقارات
االسم التجاري الجديد: مؤسسة قصر الخليج للعقارات

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: ابراهيم احمد حسين ابراهيم الليث

االسم التجاري الحالي: كفتيريا الليث
االسم التجاري الجديد:كفتيريا أرياس إكسبريس

قيد رقم: 99268-6

قيد رقم: 44077-2قيد رقم: 73857-2

إعالن بحل وتصفية شركة
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

شركة ديكو اليت لالستيراد والتصدير ذ.م.م
سجل تجاري رقم 72030

بناء على قرار الشركاء في شركة ديكو اليت لالستيراد والتصدير ذ.م.م المسجلة
 بموجب القيد رقم 72030، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/  نبيل عبدهللا 

احمد الساعي مصفية 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: نبيل عبدهللا احمد الساعي

رقم الموبايل: 33009518 )973+(

القيد: 111968 - التاريخ: 18/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

القيد: 119360 - التاريخ: 8/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم  إليها 
الس���ادة الش���ركاء في شركة لمس���ة المالك رودينا جرافيك ديزاين ذ.م.م والمسجلة 
بموج���ب القي���د رق���م 111968 طالبي���ن تحوي���ل الش���كل القانون���ي للش���ركة إل���ى 

شركةتضامن برأسمال وقدره 1٫000 دينار بين كل من:
1. فاطمة الزهراء امهيدوة

2. السيد حسين مجيد رضي محفوظ
وتعديل االسم التجاري ليصبح لمسة المالك رودينا جرافيك ديزاينر شركة تضامن 

بحرينية
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  إليها مالكة 
ش���ركة زيتونة للعالقات العامة ش.ش.و لمالكتها اسماء بنستي  المسجلة بموجب 
القي���د رق���م 119360 طالب���ا تحوي���ل الش���كل القانون���ي للش���ركة إلى ش���ركةتضامن 

برأسمال وقدره 30٫000 دينار بين كل من:
1. اسماء بنستي

2. سارة النيل
ليصبح الشركة تحت اسم تجاري زيتونة للعالقات العامة شركة تضامن بحرينية

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 125392-1 التاريخ :2019/1/7
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

اعالن رقم )1712( لسنة 2019
بشأن تحويل شركةتضامن إلى شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���ادة أصاح���ب ش���ركة واك واك لألزي���اء - ش���ركة تضام���ن بحريني���ة المس���جلة 
بموجب القيد رقم 125392-1 طالبين تحويل الش���كل القانوني للشركة المذكورة 
إلى ش���ركة الشخص الواحد وتخفيض رأسمال الشركة من 20000 دينار بحريني 

إلى 1000 دينار بحرين دينار، لتصبح مملوكة من ملكية اجر عام 

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة أكتيس كونسلتنك ذ.م.م

سجل تجاري رقم 96217

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة آش���ركة أكتيس كونسلتنك ذ.م.م بموجب القيد 
رق���م 96217، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيين الس���يد/  جاس���م حس���ن يوس���ف 

عبدالعال مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي 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: جاسم حسن يوسف عبدالعال

رقم الموبايل: 39605262 )973+(

االثنين 14 يناير 2019 - 8 جمادى األولى 1440 - العدد 3744 12



عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

3

�  alforsamm@hotmail.com  � 33737677
 800

17 53٫6 1]

  

450 65

30 6601٫2 4 2]

2 8 6 112 3]

240 376 470

3 4]

5]

32 902٫3  930٫2   6]

377٫4 368٫6 RA   7]

620 2116٫9 8]

9]

380

5 13  

  347
 350  

2700

13 االثنين 14 يناير 2019 - 8 جمادى األولى 1440 - العدد 3744



international
@albiladpress.com

بومبيو يحث دول 
الخليج على رأب الصدع

قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 
أمس األحد إن خالفا بين قطر وجيرانها 

الخليجيين طال أكثر من الالزم ويهدد 
الوحدة اإلقليمية المطلوبة لمواجهة إيران.
والواليات المتحدة حليفة لمجلس التعاون 

الخليجي الذي يضم 6 دول وتعتبر الخالف 
تهديدا لجهودها الحتواء إيران وتسعى إلى 

تشكيل جبهة خليجية موحدة.
وقال بومبيو، الذي يقوم بجولة في الشرق 

األوسط تستغرق 8 أيام، في مؤتمر صحافي 
بالدوحة ”عندما يكون لدينا تحد مشترك ال 

تكون النزاعات بين البلدان ذات األهداف 
المشتركة مفيدة“. وقال بومبيو ”نأمل أن تزيد 

وحدة مجلس التعاون الخليجي في األيام 
واألسابيع واألشهر المقبلة“.

المتمردون يهددون بشن مزيد من الهجمات بطائرات مسيرة

إحباط محاولة حوثية الغتيال مسؤول عسكري

كشــف وزير اإلعالم اليمني معمر اإلرياني، أمس األحد، عن إحباط مؤامرة حوثية الغتيال فريق حكومي بقيادة مســؤول عســكري رفيع، في إعالن يأتي بعد أيام على 
شــن الميليشــيات هجومــا علــى قاعــدة العند العســكرية فــي محافظة لحج. وفي تغريدة علــى تويتر، قال اإلرياني إن “قــوات الجيش بدعم من التحالــف )العربي( تحبط 

عملية إرهابية استهدفت الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة االنتشار برئاسة اللواء صغير بن عزيز، عبر طائرة حوثية مسيرة مصنعة في إيران..”.

إلــى  تهــدف  المحاولــة  أن  وأضــاف 
الســويد  اتفــاق  “تنفيــذ  إفشــال 
المتحــدة  األمــم  جهــود  وإجهــاض 
والمجتمــع الدولــي لتســوية األزمــة”، 
عليــه  دأبــت  الــذي  النهــج  وهــو 
الميليشيات منذ اندالع النزاع الناجم 
عــن انقالبهــم علــى الشــرعية بالعــام 

.2014
التطــور  “هــذا  أن  اإلريانــي  وأردف 
الخطيــر يأتــي بعــد يــوم مــن الهجوم 
اإلرهابــي علــى عــرض عســكري فــي 
قاعــدة العنــد”، الــذي أدى إلــى مقتــل 
وإصابة “عدد من القيادات العسكرية 
والضبــاط والجنــود..”، بينهــم اللــواء 
محمــد صالــح طمــاح، الــذي أعلن عن 

وفاته أمس األحد متأثرا بجراحه.
نوايــا  التطــوارت  هــذه  وتؤكــد 
االيرانيــة  الحوثيــة  الميليشــيات 
اتفاقــات  “نســف  إلــى  الراميــة 

ســتوكهولم”، وفق وزير اإلعالم الذي 
إلــى  أشــار أيضــا، فــي هــذا الســياق، 
“الــدور الــذي يلعبــه نظام طهــران في 
تأجيج الصراع في اليمن والمنطقة”.
وكشــف اإلرياني عن أنه تم اعتراض 
الطائرة الحوثية المســيرة المصنوعة 
بإيــران وهــي محملــة بمــواد شــديدة 
االنفجار، وتــم تفجيرها قبل وصولها 
الحكومــي  الفريــق  ســكن  مقــر  إلــى 
المشــتركة  اللجنــة  فــي  المشــارك 

بالدريهمي.
وكانــت الميليشــيات قــد اســتهدفت، 
الخميــس الماضي، بطائرة دون طيار 
إيرانيــة الصنــع، عرضــا عســكريا فــي 
قاعدة العنــد الجوية بمحافظة لحج، 
فــي هجــوم أثــار غضبــا دوليا واســعا 
وانتقــادات لســعي المتمرديــن الدائــم 
فــي  عليــه  االتفــاق  مــا جــرى  لخــرق 

السويد.

المتحــدة  األمــم  مبعــوث  وأعــرب 
الخــاص لليمــن، مارتــن غريفيث، عن 
قلقــه مــن تصعيــد العنــف فــي اليمن، 
ودعا إلى ضبط النفس والحفاظ على 
الزخم اإليجابي الناتج عن مشاورات 
ستوكهولم واستئناف عملية السالم.

وتمادى الحوثيون في اســتفزازاتهم، 
بعــد الهجــوم، فقد هددوا، على لســان 
ســريع،  يحيــى  باســمهم،  المتحــدث 
بشــن مزيــد مــن الهجمــات بطائــرات 
مســيرة، مضيفا أن الميليشيات تقوم 
ببناء مخزون من الطائرات المسيرة.

بالتهديــد  الميليشــيات  تكتــف  ولــم 
بشن هجمات جديدة، بل شن الناطق 
باسم الميلشــيات، محمد عبدالسالم، 
هجوما عنيفا على رئيس لجنة إعادة 
المتحــدة،  لألمــم  التابعــة  االنتشــار 

باتريك كاميرت.

ومن المفترض أن يقود كاميرت لجنة  «
مكّلفة بمراقبة وقف إطالق النار في 
محافظة الحديدة الذي تم التوصل 

إليه في محادثات سالم في السويد 
الشهر الماضي، وتطبيق بندين آخرين 

في االتفاق ينصان على انسحاب 
المتمردين من موانئ المحافظة.
ويسيطر الحوثيون على معظم 

البلدات والمدن في محافظة الحديدة، 
وعلى رأسها مدينة الحديدة ومينائها 

اإلستراتيجي، ويرفضون تطبيق 
االتفاق القاضي بانسحابهم تحت 

إشراف لجنة تنسيق إعادة االنتشار. 
وهجوم عبدالسالم على رئيس لجنة 
إعادة االنتشار واتهامه بالخروج عن 

مهمته، يأتي وسط إصرار الميليشيات 
على عرقلة تنفيذ اتفاق السويد، وبعد 

دعوة وجهها المدعو حسن زيد، أحد 
منظري الحوثي، إلى طرد كاميرت 

واالعتداء عليه.

عواصم ـ وكاالت

الدوحة ـ رويترز

ميليشيات الحوثي شنت هجوما على قاعدة العند

القدس المحتلة ـ اف بلندن ـ أ ف بباريس ـ اف ب

على خطى ملك فرنســا لويس الســادس عشــر، يأمل الرئيس إيمانويل ماكرون 
فــي كبــح االحتجاجــات التــي تشــهدها باريس منذ أكثــر من شــهرين، من خالل 

حوار وطني لتهيئة محتجي “السترات الصفراء”.

وقبــل قرنيــن مــن الزمــان، اســتدعى ملــك 
االرســتقراطية  الطبقــة  قيــادات  فرنســا 
ورجــال الديــن وبعــض المواطنيــن؛ لبحــث 
المملكــة،  ماليــة  فــي  العجــز  ســد  ســبل 
وكبــح االســتياء الشــعبي النابع مــن النظام 
الثــورة  بدايــة  تلــك  كانــت  اإلقطاعــي. 
الفرنســية. وخــالل شــهور أصبــح بــال حول 

وال قوة، وبعد 4 أعوام أعدم بالمقصلة.
واآلن يدعــو ماكرون، الذي كثيرا ما يواجه 

انتقــادات؛ بســبب تصرفــات تشــبه 
نقــاش  إلــى  الملــوك،  تصرفــات 

مبــادرة  خــالل  مــن  وطنــي، 
 15 فــي  الموســع”  “الحــوار 

ينايــر. وكمــا كان الحــال خــالل 
الســادس  لويــس  الملــك  حكــم 
الفرنســيون  يســجل  عشــر، 

شكواهم في “دفاتر التظلمات” التي فتحها 
رؤســاء البلدية في 5 آالف بلدية. وســيركز 
الحوار على 4 قضايا هي الضرائب، الطاقة 
الخضراء، اإلصالح الدســتوري والمواطنة. 
وســتجري المناقشــات عبــر اإلنترنــت وفي 
قاعــات البلديــة. إال أن مســؤولين قالوا إنه 
لــن يحــدث تغييــر علــى مســار اإلصالحات 
التــي أعلنهــا ماكــرون، والتــي تهــدف إلــى 

تحرير االقتصاد.

من جانبه، قال المؤرخ  «
ستيفان سيرو من جامعة سيرجي 
بونتواز لصحيفة “لوباريزيان” إنه 
بوضع حدود للبنود التي سيجري 

بحثها، يخاطر ماكرون بارتكاب 
نفس الخطأ الذي حكم على 

الملكية بالفشل.

حــذرت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا ماي، أمس األحــد، النــواب البريطانيين من 
أن رفضهــم التفــاق بريكســت مــع االتحــاد األوروبــي سيشــكل “خرًقــا كارثًيــا للثقة” في 
الديموقراطية، وذلك قبل يومين من التصويت الحاسم على نص االتفاق في البرلمان.

وفرص رفــض االتفاق الذي تفاوضت 
حولــه حكومــة تيريــزا ماي مــع القادة 
شــهًرا،   17 مــدى  علــى  األوروبييــن 
مرتفعــًة خــالل جلســة التصويــت في 
مجلس العموم في 15 يناير، خصوًصا 
والمؤيديــن  ألوروبــا  المواليــن  أن 

لبريكست على السواء ال يؤيدونه.
فيهــا  جهــدت  عــدة  أســابيع  وبعــد 
دفاعــا عن النــص، حــذرت تيريزا ماي 

آمــال  مــن تخييــب  النــواب 
صوتــوا  الذيــن  الناخبيــن 
مــن  الخــروج  لصالــح 
االتحــاد األوروبي خالل 

االستفتاء في يونيو 
 .2016

وذكــرت في صحيفة 

“صنــداي إكســبرس” أمــس األحــد أن 
“القيــام بذلــك سيشــكل خرقــا كارثيــا 
ديمقراطيتنــا”.  فــي  للثقــة  يغتفــر  ال 
وشــددت علــى “أن رســالتي للبرلمــان 
في عطلة نهاية هذا األســبوع بسيطة 
“لقــد حــان الوقــت للتوقف عــن اللعب 

والقيام بما هو مناسب لبلدنا”. 

وفي حال تم إفشال االتفاق، قد  «
تغادر المملكة االتحاد األوروبي 

دون اتفاق في 29 مارس، 
ما سيؤدي إلى قطيعة 

مفاجئة تخشاها األوساط 
االقتصادية، أو على العكس 

من ذلك عدم مغادرة 
التجمع األوروبي على 
اإلطالق، بحسب ماي.

أكد الجيش اإلسرائيلي، أمس األحد، أن إسرائيل اكتشفت جميع األنفاق التي 
حفرتهــا ميليشــيات حــزب هللا اللبنانــي؛ بهــدف التســلل إلــى أراضيهــا، معلًنــا أن 

عملياته على الحدود اللبنانية “انتهت اآلن”.

الجيــش،  باســم  المتحــدث  وصــّرح 
اللفتنانت كولونيــل، جوناثان كونريكوس، 
آخــر  هجومًيــا  نفًقــا  “وجدنــا  لصحافييــن 
لحــزب هللا )وهــو الســادس( تحــت الحدود 
مــن لبنــان إلــى إســرائيل”، الفًتــا إلــى أنــه 
“بحســب تقييمنا، لم يعد هناك أي نفق آخر 

عابر للحدود”.
ويقــع مدخــل النفق األخير فــي بلدة رامية 
اللبنانيــة علــى بعــد 800 متــر مــن األراضي 

الجيــش  وفــق  اإلســرائيلية.، 
اإلسرائيلي.

كمــا يمتــد النفــق حتى عشــرات 
وتــم  إســرائيل،  داخــل  األمتــار 

حفــره علــى عمــق 55 متــًرا تحت 
عمًقــا  األكثــر  يجعلــه  مــا  األرض، 

تجهيــًزا”  واألكثــر  ”األطــول  و 

الجيــش  اكتشــفها  التــي  األنفــاق  كل  بيــن 
اإلسرائيلي، وفق المتحدث.

وأضــاف كونريكــوس “حققنــا هدفنــا الــذي 
حددناه في البداية”، وهو اكتشاف وتدمير 
األنفــاق، مشــيًرا إلى أن النفــق األخير الذي 

اكُتشف سيتّم تدميره في األيام المقبلة.
الــوزراء  رئيــس  قــال  ســابق،  وقــت  وفــي 
لموقــع  زيــارة  خــالل  نتنياهــو،  بنياميــن 
العمليــات “تــم القيــام بعمــل اســتثنائي هنا 
لمنع حزب هللا من اســتخدام سالح 

األنفاق”. 

وخاضت إسرائيل حرًبا العام  «
2006 ضد حزب هللا انتهت 

بوقف لألعمال القتالية تشرف 
عليه األمم المتحدة بموجب 

القرار الدولي 1701.

إسرائيل... اكتشاف جميع أنفاق حزب اهللماي تحذر من “خرق” الثقة بشأن بريكستماكرون يأمل كبح االحتجاجات بالحوار

14 يناير 2019 االثنين
8 جمادى األولى 1440
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عمان - وكاالت

القاهرة ـ اف ب

أكدت مصر واألردن ضرورة استئناف 
مباحثــات الســالم بيــن الفلســطينيين 
لحلــول  والتوصــل  واإلســرائيليين، 
المنطقة.وفــي  ألزمــات  سياســية 
الرئيــس  بيــن  مباحثــات  جلســة 
المصــري عبدالفتــاح السيســي وعاهل 
عبــدهللا  الملــك  األردنيــة  المملكــة 
تــم بحــث  الثانــي، أمــس فــي عمــان، 
اإلقليميــة  األوضــاع  مســتجدات 

النظــر  وجهــات  وتبــادل  والدوليــة، 
وآفــاق  الفلســطينية  القضيــة  بشــأن 
عمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط، 
إذ أكــد الزعيمــان أهميــة العمــل علــى 
اســتئناف المفاوضــات بيــن الجانبيــن 
اســتناًدا  واإلســرائيلي،  الفلســطيني 
إلــى حــل الدولتيــن ومبــادرة الســالم 
العربيــة؛ بهــدف التوصــل إلى تســوية 

عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. 

مّدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي حالة الطوارئ 3 أشــهر جديدة 
بدايــة مــن يوم الثالثــاء 15 ينايــر 2019؛ نظرا للظــروف األمنية الخطيرة 

في البالد، حسب ما أفادت الجريدة الرسمية أمس األحد.

ويوســع قانون الطوارئ بشكل كبير 
فــي  األمنيــة  الســلطات  صالحيــات 
التوقيــف والمراقبــة ويتيــح فــرض 
قيود على حرية التحرك. وجاء في 
نــص قــرار الرئيــس المصــري؛ “نظــرا 
للظــروف األمنية الخطيرة التي تمر 

بهــا البــالد وبعــد أخــذ رأي مجلــس 
الــوزراء. قــرر رئيــس الجمهوريــة... 
أّن تعلــن حالــة الطــوارئ فــي جميــع 
أنحــاء البــالد لمــدة 3 أشــهر، اعتباًرا 
صبــاح  مــن  الواحــد  الســاعة  مــن 

الثالثاء الموافق 15 يناير 2019”.

قمة أردنية مصرية تبحث أوضاع المنطقة

مصر تمّدد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة

بيروت ـ وكاالت  

أطلقت أحزاب وقوى يســارية لبنانية، أمس األحد، صرخة تحت المطر في عدة مناطق، وســّيرت “مســيرات غضب ضد الســلطة 
والوضعين االقتصادي واالجتماعي” في مختلف المدن والبلدات.

لبيــروت أمــس  وشــهدت الضاحيــة الجنوبيــة 
مظاهــرة مطلبيــة حاشــدة هي األولــى منذ 30 
ســنة، إذ إن النــاس اعتادوا علــى االنطالق في 
مســيرات دينيــة في هــذه المنطقــة التي تعتبر 
حكــرا علــى قــوى سياســية معينــة، وتمكنــت 
المظاهــرة مــن أن تثبــت عكــس ذلــك، فمــا مــن 
منطقــة مقفلــة أمــام صرخــة المواطــن. وكان 
بــارًزا التجــاوب الشــعبي الذي لقيتــه المظاهرة 
مــن النــاس، وشــارك فيها عدد كبيــر من العمال 
الذين يعانون من الصرف التعســفي ومطالبهم 
مــا زالت عالقة في مجالــس العمل التحكيمية، 
وهــم أتــوا لرفــع مطالبهــم التــي يتابع مســارها 

معهم االتحاد الوطني.
وفــي عاصمــة الجنــوب مدينــة صيــدا، تجمــع 
المتظاهرون أمس أمام مصرف لبنان وانطلقوا 
فــي “مســيرة الغضــب ضد الســلطة والوضعين 

االقتصــادي واالجتماعــي”، إلى ســاحة النجمة 
الحــزب  أقــام  البقــاع،  وفــي  المدينــة.  وســط 
الشيوعي، وقفة احتجاجية أمام سرايا زحلة، 
بمشــاركة عــدد مــن مناصريــه وبعــض هيئــات 

الشــيوعي  العمــل  المدنــي ومنظمــة  المجتمــع 
وقــوى حزبيــة. ورفع المحتجون شــعارات عن 
الوضــع االقتصــادي المرير، داعيــن إلى “الثورة 

على الدولة وأزالم السلطة”.

تجددت االحتجاجات، أمس األحد، في 6 مدن سودانية، بينها مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم، مطالبة بإسقاط النظام. ونقلت 
وكالة “فرانس برس” عن شــهود عيان قولهم إن المتظاهرين كانوا يهتفون “ســلمية ســلمية” و ”حرية، ســالم، وعدالة، الثورة خيار 

الشعب”، حيث خرجوا إلى الشوارع في حي بحري في العاصمة قبل أن تسارع شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم.

وانطلقــت االحتجاجــات أيضــا في مــدن الفاو 
)شــرق(، والفاشــر )غــرب(، وأمــري )شــمال(، ثــم 
مــا لبثــت أن لحقــت بهــا بورتســودان )شــرق( 
ومدني )وسط(. وأفاد شهود عيان أن عشرات 
المحتجيــن خرجوا في بورتســودان، مطالبين 
الشــرطة  قــوات  وفرقتهــم  النظــام،  بإســقاط 
بالغــاز المســيل للدمــوع. وفــي مدينــة “مدني”، 
فرقــت الشــرطة مئــات المحتجيــن المندديــن 
وفــق  النظــام،  بإســقاط  والمطالبيــن  بالغــالء 

شهود عيان.
وذكر الشــهود أن المئات خرجوا في التظاهرة 
االحتجاجيــة التــي دعــت لها أحــزاب معارضة 
وتجمــع المهنييــن الســودانيين )مســتقل يضــم 
أطباء ومعلمين ومهندسين( فيما أطلقت عليه 

“أسبوع انتفاضة المدن والقرى واألحياء”.

انطلقــت  التظاهــرات  أن  الشــهود  وأضــاف 
وســط انتشــار أمني كثيف، واعتقل العشــرات 
مــن المحتجيــن. وكانت لجنة تقصــي الحقائق 
الحكومية في الســودان أعلنت أن عدد القتلى 

في االحتجاجات ارتفع إلى 24.
تظاهــرات  وقــع  علــى  الحصيلــة  تلــك  وأتــت 
انطلقت في 19 ديسمبر احتجاجًا على ارتفاع 

سعر الخبز 3 أضعاف، إضافة إلى الوقود.

مظاهرة مطلبية حاشدة ضد تدهور االوضاع المعيشية
جانب من التظاهرات

تظاهــرات واعتصامــات يســارية فــي مختلــف المناطق ــى 24 ــز” تــرتــفــع إلـ ــب ــخ ــورة ال ــ حــصــيــلــة ضــحــايــا “ثـ

احتجاجات على تدهور المعيشة في لبنان االحتجاجات تتجدد في 6 مدن سودانية



أبوظبي - سكاي نيوز عربية

فرقت قوات األمن العراقية بالقوة، تظاهرة في منطقة الهوير شــمالي محافظة البصرة، كانت 
قد نظمت أمس األحد؛ احتجاجا على سوء الخدمات، مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.

وأصيــب المتظاهــرون أثنــاء تفريــق قوات 
األعيــرة  باســتخدام  للمحتجيــن  األمــن 
الناريــة، لتخــرج مظاهرات مســاندة ألهالي 
الهوير في منطقة الكرم. كما اعتقلت قوات 
األمــن عددا مــن المتظاهرين الذيــن طالبوا 
وإيجــاد  المعيشــية،  الظــروف  بتحســين 
فــرص عمــل للعاطليــن. وفــي وقــت ســابق 
مــن أمــس، قطــع متظاهــرون فــي محافظة 
البصــرة جســر الكرمة، وأحرقــوا اإلطارات، 
وفــق ما نقل مراســل “ســكاي نيــوز عربية”. 
وكانت قوات األمن قد استخدمت، السبت، 
للدمــوع  المســيل  والغــاز  الحــي  الرصــاص 
لتفريــق محتجيــن تجمعوا بمدينــة البصرة 

جنوبــي العــراق، لكــن لــم تــرد تقاريــر عــن 
سقوط مصابين.

وحاصر نحو 250 شخصا في  «
احتجاجات البصرة، السبت، مبنى 

يستخدم مقرا مؤقتا للمجلس 
المحلي لالحتجاج على الفساد 
والمطالبة بوظائف وتحسين 

الخدمات العامة، ورشق المحتجون 
مركبات شرطة مكافحة الشغب. 
ونظم محتجون غاضبون بسبب 
الفساد، مظاهرات في ثاني كبرى 
مدن العراق، شهدت حرق ونهب 

مكاتب حكومية منها المبني الرئيس 
للمجلس المحلي.

واشنطن ـ رويترز

زحفت عاصفة شــتوية قوية نحو شــرق الواليات المتحدة لتصل إلى واليات الوســط، 
أمــس األحــد، بعدما أســقطت ثلوجــا على أجزاء من الغرب األوســط تجاوز ســمكها 30 
سنتيمترا، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص على األقل في حوادث على الطرق السريعة.

ومن المتوقع تساقط الثلوج على مساحة 
2900 كيلومتــر فــي الواليــات المتحــدة، 
بــدءا مــن والية كولــورادو وحتى واليات 

وسط األطلسي، وفق ما نقلت رويترز.
تحذيــرات  هنــاك  ذلــك،  جانــب  وإلــى 
باجتياح عاصفة شتوية لنحو 10 واليات 
أميركيــة، فضــا عــن واشــنطن العاصمــة، 
ممــا يعنــي تأثــر ماييــن األميركييــن بهــا. 
وقالت السلطات إن 4 أشخاص في والية 
لقــوا  كانســاس  فــي واليــة  ميــزوري، و3 
حتفهــم فــي حــوادث ســير. وأعلــن حاكم 
فرجينيــا، رالــف نــورذام، حالــة الطــوارئ، 

تحســبا لتراكــم الثلــوج ومشــكات النقــل 
وانقطاعات الكهرباء في الوالية.

وقالت الهيئة الوطنية لألرصاد  «
الجوية، إن وسط وشمال فرجينيا قد 

تشهدان تساقط ثلوج يصل سمكها 
إلى ما يزيد على 25 سنتيمترا. وكان 
من المتوقع أيضا سقوط ثلوج كثيفة 
على واشنطن، يصل سمكها إلى أكثر 

من 15 سنتيمترا، مما أدى إللغاء 
ما يزيد عن 100 رحلة جوية كانت 
ستغادر مطار ريغان الوطني صباح 

األحد.

القدس المحتلة ـ االناضول

أعلــن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو أمس األحد أن ســاح الجو 
اإلسرائيلي هاجم مواقع إليران وحزب هللا في دمشق.

أشــار  مســبوق،  غيــر  إعــان  وفــي 
نتنياهــو فــي مســتهل جلســة الحكومة 
اإلســرائيلية األســبوعية صبــاح األحــد 
هاجــم  اإلســرائيلي  الجيــش  أن  إلــى 
36 األخيــرة أهدافــا  الـــ  فــي الســاعات 
مخــازن  بينهــا  هللا  وحــزب  إليــران 
عنــه  نقلــت  كمــا  إيرانيــة،  أســلحة 
صحيفــة “هآرتــس” اإلســرائيلية. وأكــد 
أن إســرائيل هاجمــت مئــات األهــداف 
فــي ســوريا تابعــة إليــران وحــزب هللا 
فــي الفتــرات الســابقة. ويعتبــر إعــان 
رســميا  إســرائيليا  اعترافــا  نتنياهــو 
الهجمــات  عــن  إســرائيل  بمســؤولية 

التــي اســتهدفت مواقع مســاء الجمعة 
الماضي في العاصمة السورية دمشق. 

وكان رئيس األركان اإلسرائيلي  «
جادي آيزنكوت الذي سينهي قريبا 

مهامه في هذا المنصب قال 
لصحيفة نيويورك تايمز األميركية 

إن إسرائيل استهدفت اآلف 
األهداف إليران وحزب الله، لكن 

إسرائيل لم تكن تعلن مسؤوليتها 
عن هذه العمليات. وكانت وكالة 

أنباء النظام السوري أعلنت مساء 
الجمعة الماضي أن طائرات 

إسرائيلية أطلقت صواريخ باتجاه 
مواقع في دمشق، وتم اعتراضها.

قوات األمن تفرق 
احتجاجات في البصرة

عاصفة ثلجية قوية 
تضرب شرق أميركا

نتنياهو: هاجمنا أهدافا 
إليران في دمشق

بولتون طلب من البنتاغون خطة لضرب إيران

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

الرئيــس  أن مستشــار  عــن  األميركيــة  ســتريت جورنــال”  “وول  كشــفت صحيفــة 
األميركــي لألمــن القومــي جــون بولتــون طلــب قبــل بضعة أشــهر مــن وزارة الدفاع 
األميركيــة “البنتاغــون” تقديــم خطــة لمهاجمــة إيــران. وقالت الصحيفــة، في تقرير 
نشــرته اليــوم األحــد، إن طلــب البيــت األبيض جاء إثــر إطاق قذائــف الهاون على 
السفارة األميركية في بغداد في سبتمبر 2018، إذ وقفت خلف الهجوم ميليشيات 
شيعية في العراق مدعومة من إيران. وذكرت الصحيفة أن مستشار األمن القومي 
جــون بولتــون خاطــب وزارة الدفــاع في واشــنطن وطلــب منها صياغــة مقترحات 
لــرد عســكري ضد إيــران. ووصفت الصحيفة الطلب بأنه أحــدث قلًقا في البنتاغون 
ووزارة الخارجيــة األميركيــة، بحســب مــا نقلت الصحيفة عن مســؤولين أميركيين 

سابقين، إال أنهم بدأوا في صياغة مثل هذه الخطة.
وترى الصحيفة أنه ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب يعرف بطلب 

بولتون على اإلطاق، وما إذا كانت هناك خطة لمهاجمة إيران.
وأوضحت أن طلب البيت األبيض من وزارة الدفاع تمحور في تقديم خيارات لرد 
عســكري ضــد أهــداف إيرانية ومؤيدة إليران فــي العراق وســوريا؛ رًدا على إطاق 

القذائف على السفارة األميركية.

القدس المحتلةواشنطنبغداد

ثارت ثائرة إيران واستشاطت غضبا بعد أن أعلنت بولندا استضافتها قمة بشأن الشرق األوسط، ستركز على إيران ودورها المزعزع 
الستقرار المنطقة، وتوعدت طهران باتخاذ خطوات ضد وارسو؛ ردا على التجمع الدبلوماسي الذي وصفته بـ ”العمل العدائي”.

كمــا وصــل األمــر بإيــران حــّد معايــرة بولنــدا 
بشــأن اســتضافة الجئيــن منهــا إبــان الحــرب 

العالمية الثانية.
وأعلنــت الواليات المتحدة وبولنــدا، الجمعة، 
فــي بيان مشــترك، أن وزراء من أنحاء العالم 
ســيدعون لحضــور القمــة فــي 13 و14فبراير 

المقبل في وارسو، وفق “فرانس برس”.
وأضــاف بيــان الدولتين أن االجتماع ســيركز 
علــى “شــرق أوســط أكثــر ســاما واســتقرارا، 
كمــا ســيتطرق إلــى عدد مــن القضايــا المهمة، 
منهــا اإلرهــاب والتطــرف وتطويــر الصواريخ 
واألمــن،  البحريــة  والتجــارة  واالنتشــار 
والتهديــدات التــي تمثلهــا مجموعــات تعمــل 

بالوكالة في أنحاء المنطقة”.
الخارجيــة األميركــي مايــك  قــال وزيــر  كمــا 

علــى  “ســتركز  القمــة  إن  الجمعــة،  بومبيــو، 
االســتقرار واألمن في الشــرق األوسط، وهذا 
يشــمل عنصــرا مهمــا وهــو ضمــان أال يكــون 
إليــران تأثيــر مزعــزع لاســتقرار”، وفــق مــا 

ذكرت وكالة رويترز.

استدعاء دبلوماسي

وقالت وكالة األنباء الرســمية اإليرانية “إرنا”، 
أمــس األحــد، إن وزارة الخارجيــة اســتدعت 
علــى  لاحتجــاج  كبيــرا؛  بولنديــا  دبلوماســيا 
فــي  المتحــدة  للواليــات  بــاده  مشــاركة 
الشــرق  علــى  تركــز  عالميــة  قمــة  اســتضافة 

األوسط خاصة إيران.
مســؤوال  بــأن  اإليرانيــة  الوكالــة  وأفــادت 
بالــوزارة أبلــغ القائــم باألعمــال البولنــدي فــي 

اســتضافة  قــرار  تعتبــر  إيــران  بــأن  طهــران 
االجتمــاع “عما عدائيا إليــران” وحذر من أن 

طهران قد ترد بالمثل.
وأضافــت أن القائــم باألعمــال البولنــدي قــدم 
إيضاحات بشــأن المؤتمــر وأكد أنه ال يناصب 

إيران العداء.

التهديد بإلغاء فعالية

من ناحية أخرى، قال مســؤول ثقافي إيراني 
البولنــدي  الفيلــم  أســبوع  ســتلغي  بــاده  إن 
المزمع تنظيمه إذا لم يتم التراجع عن خطط 

استضافة القمة.
وقــال رئيــس المنظمــة الســينمائية اإليرانيــة 
“اســتضاف  تويتــر  علــى  انتظامــي  حســين 
عديــدة  عرقيــة  وجماعــات  دوال  اإليرانيــون 

بترحاب، ولحماية شــرف إيــران واإليرانيين، 

ســتعتمد إقامــة أســبوع الفيلــم البولندي على 

تصرف وارسو المناسب”.

معايرة بولندا

وكان وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جواد 
ظريــف قــد انتقــد، الجمعــة، موافقــة بولنــدا 
علــى اســتضافة االجتمــاع وكتب علــى تويتر 
“ال يمكــن للحكومة البولندية غســل العار. في 
حيــن أنقــذت إيــران البولندييــن فــي الحــرب 

العالمية الثانية، تســتضيف بولندا اآلن عرضا 
هزليا يائسا مناوئا إليران”.

وأشــار ظريــف فــي تغريدتــه إلــى اســتضافة 
إيــران ألكثــر مــن مئة ألــف الجــئ بولندي في 

الحرب العالمية الثانية.

طهران ـ وكاالت

“القمــة الدوليــة” تغضــب إيـــران
ــي” ــ ــدائ ــ ــع ــ ــل ال ــ ــم ــ ــع ــ ـــ “ال ــ ــا وصـــفـــتـــه بـ ــ ــرد عـــلـــى مـ ــ ــالـ ــ ــدت بـ ــ ــوعـ ــ تـ

دبي ـ العربية نت

بيروت ـ رويترز

لندن ـ سكاي نيوز عربية

قال مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية 
لرويتــرز أمــس إن مقاتلي تنظيم داعش 
آخــر  فــي  األخيــرة  لحظاتهــم  يعيشــون 
الحــدود  قــرب  ســوريا  فــي  لهــم  جيــب 
العراقيــة، إذ كثفــت القــوات المدعومــة 
مــن الواليــات المتحــدة هجماتهــا علــى 
التنظيــم فــي اليوميــن الماضيين.وقــال 
رئيــس المكتــب اإلعامي لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة مصطفــى بالــي ”يعيشــون 

اللحظات األخيرة، ويدركون أن المعركة 
هي حملة القضاء عليهم“.

التحالــف  باســم  المتحــدث  وقــال 
تقــوده  الــذي  ريــان  شــون  الكولونيــل 
ســوريا  ”قــوات  المتحــدة  الواليــات 
كبيــرا  تقدمــا  تحــرز  الديمقراطيــة 
وتواصل تحرير مزيد من األراضي التي 
كانــت تحت ســيطرة داعش، لكن القتال 

ما زال مستمرا“.

استلهم مئات المتظاهرين حراك “السترات 
احتجاجــا  ونظمــوا  الفرنســي  الصفــراء” 
فــي بريطانيــا لجــذب االنتبــاه إلــى خطــط 
التقشــف الحكومية التي يعد الفقراء أكبر 

ضحاياها.
صفــراء  ســترات  المتظاهــرون  وارتــدى 
وعليها شــعارات مثل “بريطانيا مكسورة”، 

وســاروا في لنــدن لمطالبة الساســة بإياء 
االنتبــاه لمحنتهــم بــدال مــن توجيههــا بــا 
بخــروج  المحيــط  المشــهد  إلــى  نهايــة 
بريطانيا من االتحاد األوروبي )بريكست(.

كمــا يريــد المتظاهرون إبــداء التضامن مع 
المتظاهريــن الفرنســيين الذيــن يحتجــون 

منذ أسابيع.

“قسد”: “داعش” يعيش لحظاته األخيرة

عدوى السترات الصفراء تنتقل إلى لندن

أطلق القائد العام للجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، أمس األحد، عملية عسكرية واسعة لتطهير منطقة الجنوب من العصابات التشادية والسودانية، وماحقة تنظيم 
“داعش”؛ ضمن مهمة جديدة لضبط األمن في البلدات الجنوبية.

وجاء اإلعان عن هذه العملية، بعد هجمات 
شــّنتها الجماعات التشادية والسودانية على 
جنــوب  للجيــش  تابعــة  وتمركــزات  مواقــع 
الباد، وتوســع ميدانــي لتنظيم “داعش” في 
المنطقــة، التــي تمثــل ثلــث مســاحة البــاد، 

وتضم معظم الحقول النفطية في الباد.
وأكــّدت الكتيبــة 166 مشــاة التابعة للجيش 
الليبــي، فــي بيــان، أمــس األحد، أنهــا انتقلت 
بأمــر مــن القائد العام للجيــش الليبي، بكامل 
عتادهــا وأفرادهــا لتنفيــذ “أمــر المــوت” فــي 
لحفــظ  مهمــة جديــدة  ليبيــا ضمــن  جنــوب 
األمــن، كمــا توجهــت كتيبــة طــارق بــن زيــاد 
المقاتلة بجميع آلياتها وتجهيزاتها العسكرية 
المســلحة  القــوات  لمســاندة  ومقاتليهــا؛ 
الموجــودة فــي الجنــوب فــي الســيطرة على 
العصابــات الشــادية والتنظيمــات المتطرفة، 

واستعادة أمن المنطقة.
وصــول  منــذ  إنــه  عســكري  مصــدر  وقــال 
التعزيــزات العســكرية الضخمــة إلــى قاعــدة 
“تمنهنت” بســبها، بدأ الطيران الحربي يحّلق 
في األجواء لرصد أماكن تمركز المجموعات 
المســلحة فــي مناطــق تراغــن وأم األرانــب 
وبراك الشاطئ جنوب ليبيا؛ من أجل تحديد 
أهدافــه بدقــة، تمهيــدا لتنفيذ غــارات جوية 
عليهــا، وانتــزاع المواقع التي تســيطر عليها، 

ثم ماحقتها وطردها من األراضي الليبية.
ويشــتكي ســكان منطقة الجنوب الليبي من 
تغّول العصابات المســلحة التابعة للمعارضة 
تيمــان  المعــارض  يقودهــا  التــي  التشــادية 
أرديمــي المقيــم فــي قطــر، وكذلــك الفصائل 
الســودانية، التي تســيطر على أهم المســالك 
الصحراويــة وطــرق التهريــب، كمــا تمــارس 

الخطف مقابل الفدية وتكّدس األسلحة.
ليبيــا  فــي  القــوي  العســكري  حفتــر،  ووجــه 
علــى  ســيطرته  تعزيــز  إلــى  يطمــح  الــذي 
مــدن الجنــوب الليبــي، منــذ العــام الماضــي، 
نحــو  للجيــش  العســكرية  العمليــات  معظــم 

مــدن الجنــوب، لطــرد الميليشــيات األجنبية 
والتنظيمات المتطرفــة، وكذلك في محاولة 
منــه لوضــع قدمه علــى هذه المنطقــة النائية 
أهــّم  علــى  تحتــوي  التــي  واإلســتراتيجية 

القواعد العسكرية.

جانب من التعزيزات العسكرية

ليبيــا بجنــوب  المتطرفــة  والتنظيمــات  العصابــات  علــى  للســيطرة 

حفتر يطلق عملية عسكرية لمالحقة “داعش”

الحرس الثوري اإليراني أداة نظام الماللي في زعزعة المنطقة
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علي مجيد ومحمد الدرازي )تصوير: رسول الحجيري(

قرعة كأس 
خليفة بن سلمان 
لكرة السلة

البحرينية ــريــاضــة  ال ــي  ف ــة  ــارق ف عــامــة  الــبــطــولــة  عــلــي:  ــن  ب عيسى  الــشــيــخ  ســمــو 

حفل بهيج لقرعة كأس خليفة بن سلمان

تحــت رعايــة رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علي 
بــن خليفــة آل خليفــة، أقام االتحاد مســاء أمــس )األحد( بصالة البحريــن الثقافية 
احتفاليــة اســتثنائية؛ بمناســبة قرعــة كأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة للرجال، 
بحضــور رئيــس االتحــاد البحريــن لكــرة التنس الشــيخ أحمــد بن محمــد آل خليفة، 
ووزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد، واألميــن العــام للجنــة األولمبيــة 
البحرينيــة عبدالرحمــن عســكر، ورئيــس نــادي الرفــاع الشــيخ عبــدهللا بــن خالد آل 

خليفة، وعدد من كبار الشخصيات.

وألقــى ســمو الشــيخ عيســى بــن علي آل 
خليفــة كلمة الحفــل مبديا فيها ســعادته 
لاللتقاء باألســرة السالوية في احتفالية 
ســنوية تقــام علــى شــرف مراســم قرعة 
كأس خليفــة بــن ســلمان، والتي يحرص 
بالمســتوى  فيهــا ســموه علــى أن تظهــر 
المســتويات،  بأعلــى  والفنــي  التنظيمــي 
مشيدا سموه في الوقت ذاته بما حظيت 
فيه النســخة الماضية من مشاركة جميع 

الفرق وفوز المنامة بالمركز األول.
وأشار سموه إلى أن هذه البطولة تحمل 
اســًما غالًيــا علــى قلــوب الجميــع، وهــو 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
لالهتمــام  تأكيــًدا  الحــدث  هــذا  ويأتــي 

التــي تلقــاه الحركة الشــبابية والرياضية 
مــن القيــادة الرشــيدة بتوجيهــات عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفة، ودعــم رئيس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، ومســاندة ولــي العهد 
نائــب القائد األعلــى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو األميــر 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، والمتابعــة 
ممثــل  لــدن  مــن  والمباشــرة  الحثيثيــة 
جاللــة الملــك لألعمــال الخيــرة وشــؤون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفة، والنائب األول لرئيس مجلس 

األعلى للشــباب والرياضة رئيس االتحاد 
الشــيخ  القــوى ســمو  البحرينــي أللعــاب 

خالد بن حمد آل خليفة.
وبيــن ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي أن 
المســتوى الفنــي واللياقي لجميــع الفرق 
ســيعطي هــذه البطولــة مذاًقــا تنافســًيا 
علــى  اللعبــة  جمهــور  وســيكون  رائًعــا، 
موعــد مــع مباريات في غايــة من اإلثارة 
تعــد  األنديــة  أن  خصوًصــا  والتشــويق، 
العــدة؛ لتكــون فرقهــا بكامــل الجهوزيــة 

للمنافسة والظفر باللقب.
لصاحــب  ســموه  رفــع  الختــام،  وقبــل 
عظيــم  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
الشــكر واالمتنــان علــى الرعايــة والدعــم 
وجــل  عــز  المولــى  داعًيــا  واالهتمــام، 
بالصحــة  يمــده  وأن  ســموه  يحفــظ  أن 

والعافية وطول العمر. 
وأخيــًرا، قــدم ســمو رئيــس اتحاد الســلة 
الرعــاة  جميــع  إلــى  وتقديــره  شــكره 
ســلمان  بــن  خليفــة  لــكأس  والداعميــن 
خصوًصــا وأنشــطة اتحاد الســلة عموًما، 
ارتقــاء  فــي  يســاهم  أن  شــأنه  مــن  مــا 

مستوى هذه الرياضة بمملكة البحرين.

تعتبر بطولة كأس خليفة بن ســلمان أكبر حدث للعبة كرة الســلة البحرينية؛ ألنها تحمل اســما عزيزا وغاليا على قلوب 
الجميع. وتشــهد البطولة منافســة مميزة ولها مذاق خاص لدى جميع األندية التي تســعى للمنافســة ودخول التاريخ 

من أوسع أبوابه بتحقيق هذه البطولة.

وشهد حفل القرعة عرض فيديو تضمن أبياتا شعرية للشاعر 
هشــام الشــروقي، تمحــورت حــول إســهامات رئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
فــي حــق الوطــن، وبمــا قدمه مــن تضحيــات وأفــكار تنويرية 
مــن أجــل رفعــة مكانــة واســم مملكــة البحريــن فــي مختلــف 
المجاالت، إضافة إلى فقرة مرئية غنائية تشــكر ســمو رئيس 

الوزراء على رعايته الكريمة للمسابقة.
وتحظى بطولة أغلى الكؤوس باهتمام كبير من قبل االتحاد 
البحريني برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة، إذ 
يولــي ســموه هــذه البطولة االهتمــام العالي والرعايــة الكبيرة 
مــن أجــل إخراجهــا بأزهــى حّلة؛ لمــا للبطولة من أهميــة بالغة 

لدى الجميع كونها تحمل اسم سمو رئيس الوزراء.
االتحــاد جوائــز  قــام  الســلة،  اهتمــام  إطــار  وفــي 
الموســم  مــن  بــدًءا  الكــؤوس”  “أغلــى  مســابقة 

الماضي؛ نظير المجهود المميز الذي قدمته األندية 
فــي هــذه المســابقة الغاليــة، األمر الذي من شــأنه أن 

يعطــي األنديــة حافــزا أكبــر؛ لبــذل المزيــد مــن الجهــد 
والعمل ألجل اللعبة.

فــي  األول  بالمركــز  ســيظفر  الــذي  وســينال   الفريــق 
بينمــا  ماليــة قدرهــا   30   ألــف   دينــار،  البطولــة   جائــزة 

ســيحصل صاحــب المركــز الثانــي على جائــزة مالية 
قدرها 15 ألف دينار. 

أكبر حدث لكرة السلة
سبورت

سمو الشيخ عيسى بن علي متوسطا وفد “البالد سبورت”

سمو الشيخ عيسى بن علي أثناء إلقاء كلمته سموه مع كبار الشخصيات
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إجمــــــــاع علـى توازن قرعــــة أغلـى الكـؤوس
البالد سبورت

أجمع ممثلو األندية الوطينة االثني عشر 
المنضويــة تحت مظلة االتحاد البحريني 
مجموعتــي  تــوازن  علــى  الســلة  لكــرة 
النســخة الثالثــة لبطولــة كأس خليفــة بن 

سلمان.
“البــاد  لـــ  األنديــة  ممثلــي  بعــض  وقــال 
ســبورت” عقب انتهاء حفل القرعة أمس 
الذي أقيم في الصالة الثقافية، إن نتيجة 
القرعــة جــاءت متوازنــة لجميــع الفــرق، 
باستثناء القمة المبكرة التي ستجمع بين 

المحرق واألهلي في الدور التمهيدي.
ومديــرو  األجهــزة  رؤســاء  بعــض  وأكــد 
جميــع  أن  الرياضيــة،  الفــرق  ومدربــو 
األنديــة المشــاركة في النســخة الجديدة 
الرئيــس  هدفهــا  الغاليــة  البطولــة  مــن 
تحقيــق  علــى  المنافســة  هــو  واألســاس 
خــاص  مــذاق  مــن  للبطولــة  لمــا  اللقــب؛ 
للمنافســة  تســعى  التــي  الفــرق  لجميــع 
ودخــول التاريــخ مــن أوســع أبوابــه عبــر 

الظفر بالكأس.

أســفرت قرعة بطولة كأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة في نســختها الثالثة عن قمة 
ناريــة مبكــرة ســتجمع بيــن المحرق واألهلــي في منافســات الدور التمهيــدي. ووضعت 
قرعــة البطولــة فريق المنامة متصدر الدور التمهيدي لدوري زين على رأس المجموعة 

الثانية، فيما وضعت الوصيف فريق المحرق على رأس المجموعة األولى.

متزنتيــن،  البطولــة  مجموعتــي  وجــاءت 
إذ وضعــت فــرق المحــرق بجانــب كل من: 
األهلــي، االتحاد، ســترة، البحريــن ومدينة 
عيســى في المجموعة األولى، فيما ضمت 
الثانيــة فــرق: الحالــة، ســماهيج، النجمــة، 

الرفاع، النويدرات والمنامة.
وســتكون مواجهــات الــدور التمهيدي على 
النحــو اآلتــي: المحــرق مــع األهلــي ضمــن 
المجموعــة األولــى والفائــز يصعــد لنصــف 
االتحــاد  أيًضــا  ســيلتقي  فيمــا  النهائــي، 
مــع مدينــة عيســى  مــع ســترة والبحريــن 
المواجهتيــن  هاتيــن  مــن  والمتأهــان 
نصــف  فــي  ســياقي  والفائــز  ســيلتقيان 
النهائــي إمــا المحــرق أو األهلــي، بينمــا في 
حامــل  المنامــة  ســيلعب  األخــرى  الضفــة 
اللقب مــع النويدرات والفائز يصعد لنصف 
النهائــي، فيمــا ســيلتقي الحالة وســماهيج 
والفائــزان  والرفــاع  النجمــة  وكذلــك 
ســيلتقيان والمتأهــل منهمــا ســيواجه إمــا 

المنامة أو النويدرات في نصف النهائي.
النجمــان  القرعــة  ســحب  فــي  وشــارك 
الســابقان لكــرة الســلة البحرينية علي كانو 

وعبدالمجيد علي شهرام.
وأخرجــت القرعــة بصــورة رائعــة ومميــزة 
حــدث  جعلتــه  عالميــة،  مواصفــات  وفــق 
رياضي كبير غير مســبوق يتناسب بحجم 
أهميــة ما تحمله من اســم شــخصية غالية 

على قلوب الجميع.

طريقة فنية للقرعة

اعتمــد اتحــاد الســلة طريقــة فنيــة خاصــة 
بالقرعــة، إذ تــم اختيــار الفــرق المتصــدرة 
للــدور التمهيــدي مــن دوري زيــن الدرجــة 
وهمــا  والثانــي  األول  بالمركزيــن  األولــى 
المنامــة والمحــرق في الترتيــب 1 و12، إذ 
تــم وضــع أحدهمــا علــى رأس المجموعــة 
األولــى، واآلخــر علــى رأس الثانيــة، فيمــا 
وزعــت بقيــة الفرق عبــر إجــراء القرعة لها 
بيــن 2 لغايــة 11 حســب الرســم الهيكلــي 

للقرعة.

انطالقة المنافسات

ستنطلق منافسات كأس خليفة بن سلمان 
بإقامــة  المقبــل،  فبرايــر   18 اإلثنيــن  يــوم 
الــدور التمهيــدي الــذي سيســتمر حتــى 21 

منه، ويليه مباشرة الدور ربع النهائي.
وســتتوقف بعدهــا المســابقة لتقــام األدوار 
الذهبــي  “المربــع  الــدوري  لبطولــة  النهائيــة 
والنهائيات”، على أن تستأنف بطولة الكأس 
بإقامــة مواجهــات نصــف النهائــي،  علــى   أن  
 تكــون   المبــاراة   النهائيــة   فــي   مســك   ختــام  

 الموسم   الساوي   الحالي 2019 - 2018   .

نظام البطولة

جديــًدا  شــكًا  المســابقات  لجنــة  أقــّرت 

بعــد  بــن ســلمان،  لمســابقة كأس خليفــة 
أن أجــرت تغييــرات علــى نظــام البطولــة 

وطريقة التأهل إلى األدوار النهائية.
فــإن  الســلة،  اتحــاد  لوائــح  وبحســب 
مــن  تلعــب  التمهيــدي  الــدور  مباريــات 
مبــاراة واحــدة بطريقة إخــراج المغلوب، 
ثــم مباريات ثمــن النهائي ووصوال لنصف 
 3 مــن  السلســلة  بنظــام  تلعــب  النهائــي 

إلــى  لقاءيــن  الفائــز مــن  لقــاءات يتأهــل 
المبــاراة النهائيــة التــي ســتلعب بمواجهة 
واحــدة يتــوج فيهــا الفائــز بطــا للنســخة 

الثانية من الكأس الغالية.

محترفان اثنان

وكان االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة قد 

أقر مشــاركة العب محترف غير بحريني 
إضافــي فــي منافســات األدوار النهائيــة 
“نصف النهائي والنهائي” بالنســبة لبطولة 
كأس خليفة بن سلمان وكذلك دوري زين 
ألندية الدرجة األولى، وبالتالي ســيصبح 
بإمــكان كل فريــق إشــراك العبيــن اثنيــن 
فــي كل مبــاراة بنصف النهائــي والنهائي، 
إشــراك  بائحــة  العمــل  سيســتمر  فيمــا 

العــب واحــد محتــرف غيــر بحريني في 
بقية منافسات الموسم.

ويأتــي هــذا القرار من االتحــاد البحريني 
لكــرة الســلة؛ بهــدف إضافــة المزيــد مــن 
النهائيــة  األدوار  فــي  والمتعــة  اإلثــارة 
لبطــوالت الكبــار، وهــو ســيرفع مســتوى 
ظــل  فــي  المباريــات  كل  فــي  الحمــاس 

التنافس الكبير الذي سيتحقق حينها.

الـــمـــوســـم ــام  ــ ــتـ ــ خـ ــي  ــ ــ ف والــــنــــهــــائــــي  ــر  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ  18 االنـــــطـــــاقـــــة 

قمــة مبكــرة بيــن المحـــرق واألهلـــي
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وبالعــودة إلــى مبــاراة اليــوم، فــإن مــدرب 
يهــدف  ســكوب  ميروســاف  منتخبنــا 
دور  فــي  لــه  األول  الفــوز  لتحقيــق 
المجموعــات، بعدمــا تعثــر المنتخب خال 
أول جولتيــن بالتعــادل والخســارة، حينما 
ياقــي منتخب الهند الــذي يدخل المباراة 
بفرصتي الفوز أو التعادل، للتأهل إلى دور 

الـ16.

 مباراة اليوم لن تكون سهلة على منتخبنا 
الذي يسعى لكسب 3 نقاط مهمة وحاسمة 
في مشــوار البقاء ضمــن المنتخبات الكبار 

في البطولة القارية.
 العبــو المنتخــب يدركــون أهميــة المباراة 
اليوم في طريق التأهل، واللعب باحتمالية 
واحــدة يزيد مــن التعقيدات فــي المباراة، 
حيــث يتطلب الوضع التركيز على تحقيق 

الفوز فقط دون النظر إلى أي نتائج أخرى 
لمبــاراة اإلمــارات وتايلنــد، باإلضافــة إلــى 
عــدم كفايــة التعــادل علــى ســبيل المثــال 
للتأهل، إذ إن الفوز فقط سيمنح المنتخب 

بطاقة الترشح إلى دور الـ 16.
وتضــم قائمــة منتخبنــا للبطولــة 23 العًبــا 
هم: ســيد شــبر علــوي، عبدالكريــم فردان، 
يوســف حبيــب، ســيد رضــا عيســى، أحمد 

ميــرزا، أحمــد جمعــة، أحمد عبــدهللا، وليد 
الحيــام، ســيد مهــدي باقــر، أحمــد بوغمار، 
حمــد شمســان، عبدالوهــاب علــي، كميــل 
األســود، جاســم الشــيخ، علــي حــرم، علــي 
مــدن، مهدي حميدان، ســيد ضياء ســعيد، 
محمــد  راشــد،  جمــال  مرهــون،  محمــد 
وســامي  يوســف  عبــدهللا  الرميحــي، 

الحسيني.

 منتخبنا الوطني األول لكرة القدم

مواجهــة مصيريــة لـ “األحمـــر” أمــام الهنــــد اليوم
2019 ــا  ــ ــي ــ آس ــأس  ــ ــك ــ ل ــات  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الـ ــدور  ــ ــ بـ مـــبـــاريـــاتـــه  ــام  ــ ــت ــ خ فــــي 

اتحاد الكرة - الوفد اإلعالمي

أكــد المــدرب التشــيكي لمنتخبنــا الوطني، ميروســاف ســكوب، جاهزية المنتخب للمباراة المهمــة والمصيرية أمام المنتخب الهندي. جاء ذلك خــال المؤتمر الصحافي الذي 
عقد أمس في قاعة المؤتمرات باستاد نادي الشارقة، والذي يسبق مباراة اليوم.

وأشــار ميروســاف ســكوب إلــى أن المنتخــب كمــا يعلــم 
الجميــع ســيدخل المبــاراة بفرصــة وحيــدة للتأهــل وهي 
تحقيــق الفــوز فقط، مبينــا أن المنتخــب البحريني جاهز 
لتقديــم أفضــل المســتويات داخــل المســتطيل األخضــر 

وتحقيق النقاط الفوز والتأهل إلى دور الـ 16.
وبيــن ســكوب أن المنتخــب لــم يوفــق فــي إنهــاء مبــاراة 
االفتتــاح بنتيجــة الفوز بعــد ركلة الجزاء التــي تعادل بها 
المنتخب اإلماراتي، ثم خســر الجولة الثانية أمام تايلند، 
مشــيرا إلى أنه اآلن سنضع التركيز على المنتخب الهندي 
ومحاولة اللعب على نحو أفضل من المبارتين السابقتين.

وذكر ســكوب أن منتخب الهند ســتكون المباراة بالنســبة 
إليه أكثر سهولة، خاصة وأنه يملك 3 نقاط.

تقديــم  فــي  األحمــر  العبــو  يوفــق  أن  ســكوب  وتمنــى 
مســتويات إيجابيــة وبفاعليــة فــي الجانــب الهجوميــة، 
مؤكــدا قــدرة المنتخــب علــى التهديــف، مستشــهدا علــى 
ذلــك بالنتائــج الطيبة علــى صعيد األهداف التي ســجلها 

المنتخب في الوديات.
وقال إن المنتخب سيستعيد خال هذه المباراة الاعب 
جمــال راشــد الــذي غــاب عــن الجولــة الثانيــة، مؤكــدا أن 

جمال من العناصر البارزة والقادرة على التهديف أيضا.

المنتخــب  الفنــي رصــد  الجهــاز  إلــى أن  وأشــار ســكوب 
الهنــدي جيــدا ويعلــم نقــاط القــوة والضعــف، مؤكــدا أنــه 
أوصــل لاعبيــن النقاط المــراد تطبيقها مــن أجل تحقيق 

الفوز.
بــدوره، قــال العــب منتخبنــا الوطنــي جمــال راشــد إنــه 
وزمائــه الاعبيــن لم يكونوا راضين عما قدمه المنتخب 
والتــي  تايلنــد،  أمــام منتخــب  الماضيــة  المبــاراة  خــال 

خسرناها بهدف دون رد.
الجميــع ســيتعاهد داخــل  أن  إلــى  راشــد  وأشــار جمــال 

أرضية الملعب من العبين وجهازين فني وإداري لتقديم 
المســتويات األفضــل، مؤكدا التكاتف نحــو تحقيق الفوز 

وحصد بطاقة التأهل إلى دور الـ16.
وأكــد راشــد أن منتخــب الهنــد فريق متطور، مشــيرا إلى 
أن ذلــك يشــهد لــه الجميــع، خصوصا بعد التطــور الافت 
في مســتوى الــدوري الهندي، والذي انعكــس إيجابا على 

المنتخب.
وبيــن أن وجــود الضغــوط أمــر طبيعــي فــي أي مبــاراة، 

مؤكدا النظر إلى تحقيق الفوز وال غيره. 

جمال راشد في المؤتمر

سكوب يؤكد الجهوزية للمباراة المهمة

ضمن إطار الجهود المتواصلة لاتحاد البحريني لكرة القدم من أجل ضمان التواجد الجماهيري خلف منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم في كأس آسيا 2019 المقامة حاليا في اإلمارات، حيث تنتظر المنتخب مباراة مهمة ومصيرية ستقام اليوم )االثنين( أمام 
منتخــب الهنــد ضمــن إطــار الجولــة الثالثة للمجموعة األولــى، نجح االتحاد في االتفــاق مع بيت التمويل الكويتــي من أجل توفير 
طائــرة خاصــة لنقــل الجماهيــر لمبــاراة الهنــد يوم 14 يناير الجاري على اســتاد نادي الشــارقة في إمارة الشــارقة، إذ ســيوفر بيت 

التمويل للكويتي طائرة خاصة لجماهير المنتخب.

لمتابعــة  ــا  خاصًّ فريًقــا  االتحــاد  وشــكل 
فتــح  تــم  حيــث  الجماهيــر،  تســجيل 
التســجيل أمس إلكترونيــا، على أن تغادر 
الطائــرة اليــوم االثنيــن عنــد 3 عصــرا إلى 

مطار الشارقة الدولي.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي 
بــن خليفــة بن أحمد آل خليفــة، أن تقديم 
الدعــم مــن قبــل بيــت التمويــل الكويتــي 
يعــد أمــًرا ليس بالغريب علــى البنك، الذي 

كان ومــا زالت داعًمــا للمنتخبات الوطنية 
والرياضة البحرينية.

وأشار إلى أن هذا الدعم يعبر عن التعاون 
التمويــل  وبيــت  االتحــاد  بيــن  الوثيــق 
الكويتــي، فــي ســبيل توفيــر كافــة ســبل 
الدعــم للمنتخــب الوطنــي فــي النهائيــات 
وتقديــره  شــكره  عــن  معرًبــا  اآلســيوية، 
إلدارة شــركة بيــت التمويل الكويتي على 
نقــل الجماهير وتواجدهــم خلف منتخب 
بادهم في االستحقاق القاري، األمر الذي 

يعكس الحس الوطني الرفيع للبنك.
 وقــدم شــكره وتقديــره للعضــو المنتــدب 
التمويــل  لبيــت  التنفيــذي  والرئيــس 
الكويتــي- البحريــن عبدالحكيــم الخياط، 
المنتخبــات  لخدمــة  الداعمــة  لجهــوده 
الوطنيــة الكرويــة والرياضــة البحرينيــة، 
معرًبــا عــن فخره واعتــزازه بهــذا التعاون 
الثنائــي دعمــا لمشــوار المنتخــب الوطني 

في كأس آسيا.
 وأكــد الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد 

آل خليفــة، أن التواجــد الجماهيــري خلف 
بــا  سيســهم  اإلمــارات  فــي  المنتخــب 
شــك فــي التحفيــز لاعبي “األحمــر” لبذل 

المزيــد مــن الجهــود وتحقيــق التطلعــات، 
مقــدًرا دور الجماهيــر البــارز الــذي لعبتــه 
خــال تواجدهــم في المبــاراة االفتتاحية 

أمــام منتخــب اإلمــارات ومبــاراة تايلنــد، 
المصيريــة  المبــاراة  فــي  المهــم  ودورهــم 

المنتظرة أمام الهند.
إلــى ذلك، أشــاد رئيس االتحــاد البحريني 
لكــرة القــدم الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن 
والتســهيات  بالدعــم  خليفــة  آل  أحمــد 
المقدمــة مــن قبل شــركة طيــران الخليج، 
فــي  الوطنيــة شــريك  الناقلــة  أن  مؤكــًدا 
تقديم ســبل الدعــم المختلفــة للمنتخبات 

الوطنية.
ونوه بجهود المسؤولين في مجلس إدارة 
شــركة طيران الخليج على الدعم المقدم، 
مؤكــًدا أنــه يعكــس المســؤولية الوطنيــة 
الرياضــة  لدعــم  الشــركة  تبديهــا  التــي 

البحرينية عموما وكرة القدم خصوصا.

بيـت التمويـل الكـويتـي يـوفـر طـائـرة 

عبدالحكيم الخياط علي بن خليفة
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يلعــب منتخبنــا لكــرة القــدم مباراة 
اليوم أمام نظيره الهندي وهو يعلم 
جيــًدا أن بقــاءه فــي بطولــة كأس 
آســيا المقامة فــي اإلمارات مرهون 
بتحقيــق نتيجــة الفــوز، وعــدا ذلك 

فإنه سوف يحزم حقائبه؛ ليعود إلى أرض الوطن ويستقبله جمهور ساخط! 
موقف من هذا النوع يتطلب عزيمة وطموًحا ال ينقطعان، ومن محاسن الصدف 
أن يتثــاءب الحــظ لألحمــر في هذا الظرف الصعب؛ كون بطاقــة التأهل لدور الـ 
16 ال تقتصر على صاحبي المركزين األول والثاني في المجموعة األولى، التي 
أصبــح فيهــا إحــراز أي من المركزين ضرًبا من الخيال بالنســبة لمنتخبنا الُمتعّكز 

على نقطة يتيمة.
بطاقــة المركــز الثالــث تبقــى الفرصــة الوحيــدة الســتمرار األحمــر فــي البطولــة، 
لكــن الحصــول عليها يتطلب اجتياز منتخب الهند المتطور والســاعي هو اآلخر 
للصعــود بفرصتــي الفوز والتعادل أي المركــز الثاني والثالث، وهذا األخير بوابة 
تفتحهــا بطولة 2019 في نســختها ذات الـــ 24 منتخًبا للمرة األولى في تاريخها 

بعد زيادة 8 مقاعد إلى 16 مقعًدا كانت متاحة في النسخ السابقة.
يحضرنــي هنــا مثــل هنــدي يقول “ســقوط الجواهر علــى األرض ال يعني فقدان 
قيمتها”، وهذا المثل ينطبق تماًما على منتخبنا الوطني، لكنه ينطبق أيًضا على 

نظيره الهندي؛ كون الفريقين تألقا في الجولة األولى وسقطا في الثانية!
مبــاراة اليــوم ستكشــف لنــا الفريــق الُمرّصــع بالجواهــر، وكلنا أمل فــي أن يكون 
منتخبنــا المتباهــي بدمائــه الشــابة هو الياقــوت األحمر، كما كان قبل 8 ســنوات 
عندما فاز على الهند بخماســية؛ ليحيي آماله المتاشــية، إال أن حقيقة يتوّجب 
علينا عدم إغفالها وهي أن السنوات الماضية شهدت طفرة نوعية في المستوى 
الفنــي للهنــود، الذيــن يلعبــون فــي دوري محترفيــن، مــا يوّجب علــى العبينا أن 

يظهروا بطريقة “بووت أتشا” أمام “سونيل باي” ورفاقه المتحفزين.

األحمر.. “بووت أتشا”!

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

يخــوض منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم اليــوم عند 7 مســاء بتوقيــت البحرين )8 
مساء بتوقيت اإلمارات(، لقاء الجولة الثالثة واألخيرة للمجموعة األولى لكأس آسيا 

2019، وذلك أمام منتخب الهند، على استاد نادي الشارقة في إمارة الشارقة.
ويشــير ترتيــب المجموعــة حاليــا إلــى صــدارة منتخــب اإلمــارات برصيد 4 نقــاط، يليه 

منتخبا تايلند والهند برصيد 3 نقاط، وأخيًرا منتخبنا بنقطة وحيدة.
ومباراة اليوم حاســمة ومصيرية لمنتخبنا في إطار التأهل إلى دور الـ 16، خاصة بعد 
التعادل في الجولة األولى أمام اإلمارات والخسارة في الجولة الثانية أمام تايلند، إذ 
ال بديل لـ”األحمر” اليوم عن الفوز، حيث إن أي نتيجة غير الفوز ستخرجه من البطولة 

مبكًرا.
 وينــص نظــام التأهــل عــن المجموعــات إلــى دور الـــ 16 علــى ترشــح مباشــر لصاحبــي 
المركزيــن األول والثانــي مــن كل مجموعــة، فيمــا يترشــح أفضــل 4 منتخبــات تحتــل 

المركز الثالث من أصل 6 منتخبات.

عقد يوم أمس االجتماع الفني الذي يسبق مباراة منتخبنا وتايلند، وذلك في  «
استاد نادي الشارقة، بحضور ممثلي منتخبنا الوطني ومنتخب الهند واللجنة 

المنظمة.

وتقّرر خالل االجتماع أن يلعب منتخبنا الوطني باللون األبيض، فيما الهند 
باللون األزرق.

حضر االجتماع: مدير المنتخب عارف عبدالرزاق، اإلداري عبدالله المطوع، 
المنسق اإلعالمي محمد عبدالغفار واختصاصي العالج الطبيعي شوقي 

الشنو.

 منتخبنا باألبيض

من االجتماع الفني

سكوب خالل المؤتمر الصحافي 

اختتم منتخبنا الوطني األول تحضيراته اإلعدادية لمواجهة الهند المصيرية  «
والمهمة، اليوم، ضمن الجولة 3 واألخيرة من المجموعة األولى لكأس آسيا 

.2019

خاض المنتخب الوطني مرانه األخير أمس على ملعب المباراة )استاد نادي  «
الشارقة(، وذلك تحت قيادة المدرب التشيكي ميروسالف سكوب والطاقم 

المعاون.

شارك في المران جميع الالعبين الـ 23 المتواجدين في قائمة المنتخب،  «
واستمر حوالي ساعة كاملة.

شهد المران رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ  «
علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ونائب الرئيس للشؤون الفنية رئيس 

لجنة المنتخبات سعادة الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، وعضو مجلس 
إدارة االتحاد عبدالرضا حقيقي.

األحمر يختتم التحضيرات

من تدريبات المنتخب  متابعة إدارية للمنتخب 
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سلمان بن إبراهيم يجّسد شعار “كرة القدم للجميع” في آسيا
2019 بـــنـــســـخـــة  ــات  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــمـ الـ ــادة  ــ ــ ــزي ــ ــ ل إيـــجـــابـــيـــة  ــات  ــ ــاس ــ ــك ــ ــع ــ ان

سلمان بن إبراهيم خالل حضوره مباريات البطولة

كرة القدم للجميع في قارة آسيا.. شعار تجسد في النسخة الحالية من نهائيات 
كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة اإلمارات العربية المتحدة حتى 1 
ا في سابقة تاريخية هي األولى  فبراير المقبل حيث يتنافس 24 منتخًبا آسيويًّ
مــن نوعهــا، وذلــك بعــد قــرار شــجاع اتخذ مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة لالتحاد 
القــاري برئاســة الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة شــّكل تحوالً كبيــًرا في 
مســيرة أقــوى مســابقة كروية فــي القارة اآلســيوية والتي انطلقــت ألول مرة 

في هونج كونج 1956 بمشاركة 4 منتخبات فقط.

وال ينبغــي النظــر إلــى قرار زيــادة عدد 
تكــون  زاويــة ضيقــة  مــن  المنتخبــات 
محصــورة فــي الجانــب “الفنــي” فهناك 
عدة مكتســبات وثمار وراء ذلك القرار 
الجــريء تتخطى الجانب الفني لتصل 
إلــى األبعــاد االجتماعيــة والتســويقية 
واإلعالميــة والثقافيــة وزيادة شــعبية 
كرة القدم في أوســاط الكرة اآلسيوية 
وتعزيــز التقــارب والتالحــم بيــن أبنــاء 
القارة اآلسيوية واالنفتاح بين شعوب 
وأبناء القارة نســتعرضها تباًعا في هذا 

التقرير.

الشغف بكرة القدم

ســاهم قرار زيادة المنتخبات إلى زيادة 
الشــغف بكــرة القــدم مــن قبــل جماهيــر 
النســخة  فــي  المشــاركة  المنتخبــات 
الحاليــة مــن كآس آســيا 2019 وهــو ما 
تجلــى فــي األعــداد الهائلــة مــن أنصــار 
ومشــجعي تلك المنتخبات الذين مألوا 
مدرجات المالعب وشجعوا فرقهم بكل 
حرارة.. ومن أبرز تلك المشــاهد الرائعة 
هو الحضور الكبير للجالية الفلسطينية 
التي اكتســحت مدرجات اســتاد راشــد 
فــي مدينــة دبي في مواجهة فلســطين 
الجميلــة  األهازيــج  ورددت  وأســتراليا 
وعاشــت لحظــات ممتعــة زادت شــغف 
وحــب الفلســطينيين كبــاًرا وصغاًرا من 
كال الجنســين باللعبة، حيث احتشــد ما 
يقــارب مــن 11 ألف مشــجع فلســطيني 
لــو أرادت ســفارة دولة فلســطين بدولة 
تجمــع  أن  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
هــذا العــدد لمــا اســتطاعت ولكــن كــرة 
القــدم نجحت فــي تحقيق هــذا الهدف 

الرائع.
والمشــهد الثاني تجّســد في مواجهات 
منتخــب لبنــان وباألخــص فــي مباراته 
األولــى أمــام قطــر حيــث كان الحضور 
اللبناني طاغًيا في استاد هزاع بن زايد 
آل نهيــان فــي مدينــة العيــن بـــ 7 آالف 
مشــجع حملــوا علــم بالدهــم وتوحدوا 
تحــت رايته بفضــل كرة القدم في ظل 
مــا تعانيه الســاحة اللبنانية السياســية 
مــن صراعــات وتجاذبــات غيــر خافيــة 

على الجميع.
ولــوال زيادة عــدد المنتخبــات لما تأهل 
والفلســطيني  اللبنانــي  المنتخبيــن 
إلــى كأس  الهنــدي والفلبينــي  وكذلــك 
آســيا ولمــا تمكــن عشــاق ومحبــو تلــك 
بدولــة  المقيميــن  مــن  المنتخبــات 
اإلمــارات مــن مؤازرة منتخــب بالدهم 
فــي أكبــر بطولــة قاريــة وهــو مكســب 
االهتمــام  يزيــد  ذاتــه  بحــذ  وإنجــاز 

والشغف باللعبة وينمي شعبيتها.
حــدود  تتخطــى  إيجابيــة  انعكاســات 

الملعب
فتــح قرار زيادة المنتخبات الباب على 
مصراعيه أمام عدد من النجوم في كال 
مــن منتخبــات الهنــد والفلبيــن واليمــن 
ولبنان وفلسطين الستعراض مهاراتهم 

وإمكاناتهم من خالل التواجد في ذلك 
الحــدث اآلســيوي ألول مــرة والذي بال 
شــك أنــه يســتقطب أنظــار الكشــافين 
أمــام  الطريــق  لتعبيــد  والسماســرة 
خــوض تجــارب احترافيــة جديدة في 
أندية القارة أو خارجها، كما أنه يســهم 
في تطور أداء المنتخبات ويحسن من 

تصنيفها الدولي واآلسيوي.
لكــن قــرار الزيــادة ال يمكــن أن يكــون 
مقتصرا على الالعب فقط فهو يساهم 
في صقــل اإلداري واإلعالمي وكل من 
والطبيــة  الفنيــة  الطواقــم  فــي  يعمــل 
لتلك المنتخبات، حيث إن تلك البطولة 
تثــري خبرة اإلداري واإلعالمي والفني 
والطبيب وحتى المســئولين الكتســاب 
المعايشــة  عبــر  التنظيميــة  الخبــرات 

الواقعية للحدث.
فاإلعالمــي علــى ســبيل المثــال يكــون 
ا بكيفية التســجيل والحضور لتلك  ملمًّ
المواجهــات واتبــاع األنظمة والقوانين 
المتعلقة بحضور المؤتمرات الصحفية 
علــى  والتعــرف  اللقــاءات  وإجــراء 
األنظمــة واللوائــح التــي تنظــم العمــل 
بيــن اإلعالمي والالعــب، ويصبح لديه 
نــوع مــن تبــادل الخبــرات والتجــارب 
الميدانيــة وتعزيــز العالقــة مــع نظرائه 
في المهنة، وهو ما ينطبق على اإلداري 
تلــك  فــي  يعمــل  مــن  وكل  والمــدرب 
المنظومة، ولوال زيادة عدد المنتخبات 
لمــا أتيحــت تلــك الفرصــة للعديــد مــن 
اإلدارييــن واإلعالمييــن للمشــاركة في 
ذلــك الحــدث اآلســيوي، ممــا يعنــي أن 
فوائد الزيادة تتعدى حدود المستطيل 

األخضر.

االرتقاء ببنية كرة القدم

تشــكل بطولة كأس آســيا أهمية كبيرة 
وباألخــص  القــارة  أبنــاء  جميــع  لــدى 
االتحــادات الوطنيــة، واللعــب في تلك 
البطولــة يعتبــر بحد ذاته إنجــاًزا كبيًرا 
الناميــة علــى  المنتخبــات  بعــض  لــدى 
وتايلنــد  والهنــد  ولبنــان  اليمــن  غــرار 
وتركمانســتان،  وفلســطين  والفلبيــن 
وهو ما يدفع بالمســئولين عن الرياضة 
االهتمــام  لمضاعفــة  الــدول  تلــك  فــي 

التحتيــة  البنيــة  وتعزيــز  القــدم  بكــرة 
وزيــادة الدعم المقدم للعبة على نطاق 

أوسع.
فالتأهــل لــكأس آســيا سيشــكل حافــزا 
مــن  الدعــم  لزيــادة  الحكومــات  لــدى 
المنشــآت  مــن  العديــد  بنــاء  خــالل 
واللوائــح  األنظمــة  وتطويــر  الكرويــة 
واالهتمام بتطوير األندية والمنتخبات 
ومضاعفــة الدعــم المالــي، وغياب تلك 
اآلســيوي  المشــهد  عــن  المنتخبــات 

بالتأكيد ستكون له نتائج معاكسة.

مكتسبات تسويقية 

ال شــك أن زيادة عدد المنتخبات ســتكون 
االتحــاد  علــى  إيجابيــة  انعكاســات  لــه 
اآلســيوي من الناحية المالية والتسويقية 
وزيــادة عائداتــه والتي تجنــي ثمارها في 
المقــام األول واألخير االتحادات الوطنية 
وهــو مــا تجلى فــي زيادة الجوائــز المالية 
بحصــول  البطولــة  بتاريــخ  مــرة  ألول 

األول علــى 50 مليــون دوالر والثانــي 30 
مليــون  والرابــع  والثالــث  دوالر  مليــون 
دوالر وباقــي المنتخبــات 300 ألــف دوالر 
االتحــادات  خزينــة  ســينعش  مــا  وهــو 
الجديدة المشــاركة ويساعدها في تطوير 

منتخباتها.
كما أن الزيادة ستفتح سوقا جديدة للكرة 
اآلســيوية في بلدان تزخر بتعداد سكاني 
المثــال  ســبيل  علــى  الهنــد  مثــل  ضخــم 
وهــو مــا سيشــجع على دخــول المزيد من 

الشــركات الراعية لدعم االتحاد اآلســيوي 
والــذي يوجــه تلــك األموال لدعم أنشــطة 

وبرامج ومشاريع االتحادات الوطنية.

تبادل الثقافات وتنمية العالقات

خــاص  بشــكل  الكرويــة  البطــوالت  تعتبــر 
والرياضــة بشــكل عــام ملتقــى هــام لتبادل 
الــدول،  بيــن  العالقــات  الثقافــات وتنميــة 
التقــارب  لتعزيــز  أداة  هــي  القــدم  فكــرة 
والتالحم ونشر رسالة المحبة والسالم بين 
الشــعوب، ودخــول منتخبــات جديــدة في 
بطولة كأس آســيا يســاهم في تحقيق هذا 
الهدف بالنسبة ألكبر عدد من الدول لتأخذ 
العالقــات  مــن كســب  مزيــد  إلــى  الجميــع 
وبنــاء الصداقات وتبــادل الخبرات في كل 
مجــال وهــو األمــر الــذي يزيد مــن الوحدة 

اآلسيوية ويقويها من الداخل.

حسن علي من أبوظبي

كرة القدم للجميع

الهند.. سوق جديدة للكرة اآلسيوية

 الزيادة 
 سترتقي ببنية 

 كرة القدم 
في الدول النامية 

مصدر إثراء في 
الجوانب الفنية 

والتسويقية 
واالجتماعية والثقافية

الزيادة ضاعفت 
الشغف باللعبة 

وعّززت شعبيتها 
في القارة



األحمر يخسر 
أمام مقدونيا

خســر منتخبنــا الوطنــي لكــرة اليد مباراته الثانية في بطولة العالم للرجال السادســة والعشــرين 
ــا في ألمانيا والدنمارك علــى يد المنتخب المقدوني بنتيجة 28/ 23 ضمن مباريات  والمقامــة حاليًّ

المجموعة الثانية بالمونديال.

وســيخوض األحمــر البحرينــي مباراتــه الثالثــة 
مســاء اليــوم )اإلثنيــن( أمــام منتخــب آيســلندا 
المملكــة،  بتوقيــت  مســاء   5:30 تمــام  فــي 
للمنتخــب  األخيــرة  الفرصــة  المبــاراة  وتمثــل 
فــي المحافظــة علــى حظوظــه فــي التأهــل إلى 
الــدور الثانــي مــن المونديــال. وعلــى الرغــم من 

الخســارة فقــد قــدم منتخبنــا مســتًوى جيًدا في 
بنتيجــة  الخــروج  بإمكانــه  المبــاراة وكان  هــذه 
أفضل لوال األخطاء الفنية التي واجهت الفريق 
الشــوط  مــن  األخيــرة  الدقائــق  فــي  خصوًصــا 
األول، بعدما كان متقدًما بالنتيجة لوال األخطاء 

الفنية التي وقع فيها في تلك الفترة.

اللجنة اإلعالمية

لقاء منتخبنا ومقدونيا 

sports@albiladpress.com

االثنين
14 يناير 2019 
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حســان  حســن  الرياضــي  الباحــث  نــال 
درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال بعــد 
اســتيفائه مــواد البرنامــج ورســالة البحــث 
العلمــي بدرجــة امتيــاز. وجــاءت رســالته 
إدراك أعضــاء مجالــس  قيــاس  بموضــوع 
اإلدارات والموظفيــن والجماهيــر لمفهــوم 
خصخصــة أنديــة كــرة القــدم فــي مملكــة 

البحرين. 
مفهومهــا  فــي  رائــدة  تعــد  دراســة  وهــي 
علــى مســتوى المنطقة في قيــاس التصور 
واإلدراك لدى إداريي ومســؤولي وجماهير 
األندية اتجاه مفهوم الخصخصة لألندية. 
وهدفت الدراســة إلى التعــرف على تصور 
البحرينيــة  باألنديــة  والمهتميــن  القائميــن 
الخصخصــة  مفهــوم  اتجــاه  القــدم  لكــرة 

فكــرة  اتجــاه  االنطبــاع  وتحديــد  لألنديــة 
البحرينيــة،  القــدم  كــرة  أنديــة  خصخصــة 
علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  هدفــت  كمــا 
االختــاف فــي التصــور بيــن المجموعــات 
المختلفة حسب المستوى التعليمي والعمر 
والموقــع، وهو ما يبرز أهمية الدراســة في 

المســاعدة علــى الخــروج بمفهــوم واضــح 
للمهتمين والمســؤولين بشــأن قابلية تنفيذ 
يســتهدف خصخصــة  مشــروع مســتقبلي 
أنديــة كــرة القدم، كما تســهم الدراســة في 
مســاعدة الجهات المســؤولة والمعنية قبل 
الشــروع في صياغــة الجانب القانوني ألي 
نمــوذج  تمثــل  وهــي  مســتقبلي،  مشــروع 

استقرائي علمي لذوي الشأن والعاقة. 
فيما أظهرت الدراسة وجود نظرة إيجابية 
تصــور  وكان  الخصخصــة،  مشــروع  نحــو 
المســتوى  ذوي  واألشــخاص  المشــجعين 
التعليمــي العالي، الذيــن تزيد أعمارهم عن 
لمفهــوم وتوجــه  أكثــر إيجابيــة  50 ســنة، 
الخصخصــة ألنديــة كــرة القدم فــي مملكة 

البحرين.

حسن حسان

قدم دراسة في مفهوم خصخصة أندية الكرة في البحرين

حسان ينال ماجستير إدارة األعمال

القــدم  لكــرة  األولمبــي  منتخبنــا  يخــوض 
الســاعة 4 مــن عصر اليــوم )اإلثنيــن(، مباراة 
وديــة دوليــة أمــام نظيره منتخــب اإلمارات 
خليفــة  مدينــة  اســتاد  علــى  األولمبــي، 
الرياضيــة. ويأتي اللقــاء للمنتخب األولمبي 
ضمــن إطــار تجمعــه خــال شــهري ديســمبر 

الماضي ويناير الجاري.
تحضيراتــه  األولمبــي  منتخبنــا  واختتــم 
للمبــاراة بخوضــه مرانــا أخيــرا أمــس علــى 
المــدرب  بقيــادة  الخارجيــة،  الماعــب 

التونسي سمير شمام والطاقم المعاون.
وتأتــي المبــاراة الوديــة مواجهــة ثانيــة بين 
الطرفيــن خــال هــذا الشــهر، إذ ســبق لهمــا 
وفــازت  الجــاري،  ينايــر   9 يــوم  التواجــه 
يومهــا  لمنتخبنــا  وســجل   )2-1( اإلمــارات 

الاعب سيد إبراهيم علوي.

وتعتبــر المباراتــان الوديتــان فرصــة جيــدة 
للجهاز الفني للمنتخب األولمبي، لاســتفادة 
بشكل كبير، وتحقيق العديد من المكتسبات 
فــي طريــق إعــداد المنتخب لاســتحقاقات 
كأس  تصفيــات  أبرزهــا  ويتمثــل  المقبلــة، 
آســيا تحت 23 عاما. ويأتي تجمع المنتخب 
األولمبــي ضمــن مراحــل اإلعــداد للمشــاركة 
23 عامــا  تحــت  آســيا  فــي تصفيــات كأس 
شــهر  خــال  التصفيــات  ســتقام  إذ   ،2020

)2019(، وتلعــب  المقبــل  العــام  مــن  مــارس 
مباريــات مجموعــة منتخبنــا فــي البحريــن، 
جانــب  إلــى  األولمبــي  القرعــة  أوقعــت  إذ 
منتخبات فلسطين وبنغاديش وسريانكا.

األولمبــي  المنتخــب  مــن  4 العبيــن  وهنــاك 
حاليــا فــي قائمــة المنتخــب األول المشــارك 
محمــد  هــم:   2019 آســيا  كأس  فــي  حاليــا 
بوغمــار  أحمــد  شمســان،  حمــد  مرهــون، 

ويوسف حبيب.

منتخبنا األولمبي لكرة القدم

وديــة دوليــة علــى اســتاد مدينــة خليفــة الرياضية

األولمبي يواجه نظيره اإلماراتي مجدًدا

البالد سبورت

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطوالت الصقور في 
موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد بنسخته 
الخامســة، التسجيل اإللكتروني للصقارين في 
الخــاص بمنافســات  التطبيــق  البطــوالت عبــر 

الصقور عفي بر األجهزة الذكية.
وتأتي هذه الخطوة التطويرية تسهياً لعملية 
الحاجــة  دون  للصقاريــن  بالنســبة  التســجيل 
للحضــور الشــخصي إلتمــام عمليــة التســجيل 

في المشاركة بالبطوالت المحلية.
وقــال محمد المري رئيس لجنة الصقور بلجنة 
للجنــة  التابعــة  الشــعبي  المــوروث  رياضــات 
التســجيل  عمليــة  إن  البحرينيــة،  األولمبيــة 
النســخة  منافســات  فــي  بــدأت  اإللكترونــي 
الحاليــة مــن موســم ناصــر بــن حمــد للصقــور 
أصبحــت  الخطــوة  هــذه  أن  مؤكــًدا  والصيــد، 
الصقــور  بطــوالت  فــي  للمشــاركة  إجباريــة 

بمختلف أنواعها وفئاتها. 
وفــي ســياق متصــل، تأهــل أكثــر مــن 80 جيًرا 
إلــى األشــواط النهائية على مســتوى الجيرات 

فئتــي  فــي  المختلــط  والجيــرات  الشــواهين 
الفــروخ والقرانيس، وذلك من أصل 170 طيًرا 
مشارًكا، إذ أقيمت يوم أمس )األحد( األشواط 
التأهيلية األربعة في هذه المســابقات لتحديد 

هوية المتأهلين لألشواط النهائية.
وتســتأنف مســابقات األســبوع الثالــث للصقور 
علــى كأس ســمو الشــيخ فيصــل، نجــل النائــب 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول 
والرياضــة رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب 

القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، إذ 
يقــام اليوم )االثنين( شــوطا الحرار الشــواهين 
في الفروخ والحرار الشــواهين فئة القرانيس، 
فــي  األربعــة  النهائيــة  األشــواط  تقــام  فيمــا 
مســابقات الجيــرات الثاثــاء، بينمــا تقــام فــي 
علــى  الصغيــر،  الصقــار  مســابقة  ذاتــه  اليــوم 
أن يختتــم األســبوع الثالــث مــن موســم ناصــر 
بــن حمــد للصقــور والصيــد بمســابقة الطائــرة 

)التحمل( يوم الخميس المقبل.

محمد المري

كأس فيصل بن خالد تشهد تأهل 80 جيًرا لألشواط النهائية

تسجيل إلكتروني للصقارين بموسم ناصر بن حمد

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

تواصل التألق البحريني في بطوالت فزاع للرياضات التراثية المقامة في مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، إذ سجل 
صقارو البحرين نتائج مميزة في مختلف األشواط والفئات.

الشــوط  البحريــن  صقــارو  وســيطر 
فــي  للشــواهين  المخصــص  الخليجــي 
فئــة الفــروخ ضمــن بطولة فــزاع للصيد 
بالصقــور، إذ جــاء 8 صقارين من مملكة 
البحريــن فــي المراكــز العشــرة األولــى، 
المملكــة  مــن  اثنيــن  صقاريــن  مقابــل 
المركزيــن  احتلــوا  الســعودية  العربيــة 

السادس والثامن على التوالي.
الهاجــري  عبدالوهــاب  محمــد  وحقــق 
المركــز األول وبطولــة هــذا الشــوط بعد 
أن قطــع الطيــر المســافة فــي زمن قدره 
)18.837 ثانيــة(، فيمــا جــاء حمــد ســالم 
 18.837( الثانــي  المركــز  فــي  النعيمــي 
ثانيــة(، بينمــا حــل النعيمــي نفســه فــي 
 19.359( آخــر  بطيــر  الثالــث  المركــز 
البوعينيــن  إبراهيــم  ســعد  ثــم  ثانيــة(، 

رابًعــا )19.518 ثانية(، وخالد عبدالعزيز 
العجمان خامًسا )19.680 ثانية(، محمد 
 19.949( ســابًعا  الهاجــري  عبدالوهــاب 
ثانية(، علي سعيد المري تاسًعا )20.119 
عبدالوهــاب  محمــد  وأخيــًرا  ثانيــة(، 

الهاجــري مــرة أخــرى في المركز العاشــر 
)20.231 ثانية(.

أمــا في فئة شــواهين القرانيس، فتمكن 
المنصــوري  برغــش  البحرينــي  الصقــار 
مــن تحقيــق المركــز األول بجــدارة بعــد 
قــدره  بزمــن  المســافة  الطيــر  قطــع  أن 
)19.500 ثانية(، إذ يعتبر هذا الشوط هو 
الثانــي الذي يفــوز فيه صقــارو البحرين 

بعد شوط شواهين الفروخ.
وعلى مستوى شوط الحرار فئة الفروخ 
علــي  البحرينــي  الصقــار  تمكــن  أيًضــا، 
ســعيد المــري مــن تحقيق المركــز الثاني 
بعــد أن قطــع الطير المســافة بزمن قدره 
)20.503 ثانيــة(، وهو البحريني الوحيد 

في الئحة ترتيب هذا السباق.

برغش المنصوري

صقــارو البحريــن يواصلــون التألق فــي “فــزاع التراثية”

برغش المنصوري بطاًل لشواهين القرانيس

تفتتح اليوم )االثنين( منافسات القسم الثاني لدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة عندما يلتقي البسيتين مع النجمة الساعة 6 مساء ويتواجه النصر مع داركليب الساعة 7:30 
مساء على صالة االتحاد بمدينة عيسى الرياضية.

انتهــى  قــد  المســابقة  مــن  األول  القســم  وكان 
الثانــي  النجمــة  نقطــة(،   21( المحــرق  بصــدارة 
)16 نقطــة(، داركليب الثالــث )16 نقطة( األهلي 
الرابــع )13 نقطــة(، النصــر الخامــس )7 نقــاط(، 
عالي الســادس )7 نقاط(، بني جمرة الســابع ) 3 

نقاط(، البسيتين الثامن واألخير )نقطة(.
وفــي المبــاراة األولــى يســعى البســيتين بقيادة 
المــدرب الوطنــي محمــد الشــيخ لتحقيــق أول 
انتصــار لــه رغــم صعوبــة المهمــة أمــام النجمــة، 
إذ انتهــت مواجهــة القســم األول لصالح األخير 

بنتيجة 3/ 0.
ويملــك النجمــة بقيادة المدرب الوطني مشــعل 
علــى  القادريــن  النجــوم  مــن  مجموعــة  تركــي 

تحقيــق انتصــار مماثل في ظل الفــوارق الفنية 
التــي تميــل لصالــح الرهيــب بوجــود المحتــرف 
البرازيلــي ماتيوس المعــروف بقوته الهجومية 
من مركز 2 مع يوسف خالد بمركز 4، كما يعول 
الفريق على تميز حســين الجشي وخبرة حسن 
ضاحي في الصد والهجوم. وبالنسبة للبسيتين 
فإنــه ســيدخل بكل قــوة معتمدا علــى محترفه 
الصربــي ماركــو فــي الهجــوم القــوي مــن مركــز 
2، إلــى جانــب أحمــد مشــرف ومحمــد عمــر في 
الهجوم السريع وتشكيل حوائط الصد ويمتلك 
الفريق صانع األلعاب محمود جاســم مع ضارب 
المحتــرف  ويشــكل  المالــود،  يوســف   4 مركــز 

مصدر القوة األساس.
من لقاء داركليب والنصر بالقسم األول

ــى الــبــســيــتــيــن الــنــصــر ــل ــان لــتــكــرار فــوزهــمــا ع ــي ــع ــس ــب ي ــيـ ــلـ ــة وداركـ ــم ــج ــن ال

انطـالق القسـم الثانـي لـدوري الطـائـرة اليـوم

يسعى داركليب لتكرار انتصاره على النصر بنتيجة 3/ 0 التي انتهى عليها  «
لقاء القسم األول، إذ يقود العنيد المدرب الوطني لوشيانو الذي يعتمد على 

محمد يعقوب وعلي إبراهيم في إحراز نقاط الفريق عبر تخليص الكرات 
الهجومية من األطراف بوجود صانع األلعاب ذي الخبرة محمود حسن، إلى 
جانب حسن عباس وايمن عيسى في االرتكاز، إضافة إلى الليبرو المتمكن 

علي خير هللا في تأمين االستقبال والدفاع.

أما النصر بقيادة المدرب التونسي فوزي الهواري فإنه يعتمد على خبرة 
صبيح إبراهيم في الهجوم من مركز 4 وتميز إبراهيم محمد في مركز 2 

والمحترف المغربي كمال أعالي وأحمد محمد جواد في االرتكاز إلى جانب 
صانع األلعاب العائد عيسى عباس واآلخر محمد عبدهللا.

المباراة الثانية

حسن علي

أحمد مهدي



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

يشــارك بيــت التمويــل الكويتــي “بيتــك” فــي معــرض “هوريــكا الكويــت” المتخصــص في 
خدمــات الضيافــة والصناعــات والتجهيزات الغذائية والفنــادق والمطاعم والمنتجعات؛ 
ضمــن حرصــه علــى الوصــول لعمالئــه فــي مختلــف األماكــن وإتاحــة خدماتــه ومنتجاتــه 
لمختلف الشرائح وبأفضل المزايا من خالل وجود مباشر عبر مجموعة من موظفيه في 

جناح خاص خالل المعرض الذي يستمر من 14 إلى 16 يناير الجاري.

ويشارك “بيتك” من خالل جناح متخصص؛ 
الموجــودة  للشــركات  التمويــل  لتوفيــر 
بالمعــرض وفــق الصيــغ الشــرعية المتعددة 
التــي تتيــح مجــاال واســعا أمــام الشــركات؛ 
الختيــار مــا يناســبها حســب إمكاناتهــا، كما 
يقــدم “بيتــك” لــزوار المعرض عرضا شــامال 
ومتكامــال بخدماته ومنتجاتــه، إضافة إلى 
االســتماع إلى آرائهــم ومقترحاتهم لتطوير 
منظومة خدماته واإلجابة عن تساؤالتهم.

فرصــة  المعــرض  فــي  المشــاركة  وتوفــر 
علــى  والــرد  العمــالء  مــع  المباشــر  اللقــاء 
التواصــل  استفســاراتهم، وتعزيــز أســاليب 
شــاملة  تســويقية  خطــة  ضمــن  معهــم 
تســتهدف الوصول إلى شرائحهم المختلفة 

معلومــات  وتقديــم  وجودهــم  أماكــن  فــي 
المهــم  ودوره  “بيتــك”  عــن  شــاملة  ورؤيــة 
مــع  اإلســالمي،  التمويــل  صناعــة  فــي 
تعزيــز االنتشــار والحضــور، والتعــرف علــى 
يطرحهــا  التــي  واالحتياجــات  المتطلبــات 
ومقترحاتهــم  آرائهــم  ودراســة  العمــالء 
والعمــل علــى توفيرها وتطبيقهــا؛ للوصول 

إلى أعلى المعايير في خدمة العميل.
المعــرض،  مــن  الســابقة  الــدورات  وخــالل 
دائما ما يكون جناح “بيتك” مميزا ومقصدا 
للــزوار مــن العمــالء األفراد، ويمثــل وجوده 
المشــاركة  والمؤسســات  للشــركات  فرصــة 
فــي المعرض، وغالبا ما يكون جناح “بيتك” 
األكبــر واألبــرز، ما يؤكــد أن خدمات “بيتك” 

واألول  األفضــل  الخيــار  هــي  ومنتجاتــه 
موظفــو  ويحــرص  للجميــع.  والمناســب 
المعــرض  فرصــة  اســتغالل  علــى  “بيتــك” 
لبنــاء عالقــات اكبــر وأوســع مــع الشــركات 
زوار  وكذلــك  المشــاركة،  والمؤسســات 
الصناعــات  بمجــال  والمهتميــن  المعــرض 

الغذائيــة وخدماتهــا ومنتجاتهــا، معتبريــن 
أن األهــم هــو ترســيخ االنطبــاع اإليجابــي 
والرؤيــة  الواضحــة  والمعلومــات  الجيــد 
الشــاملة والجامعــة حول “بيتــك” وخدماته 
وخصوصيــة  عملــه  وأســلوب  ومنتجاتــه 

أدائه.

جنــاح متخصــص لتوفيــر التمويــل للشــركات الموجــودة

“بيتك” يشارك في معرض “هوريكا”

العلــوم  جامعــة  فــي  المجتمــع  خدمــة  مكتــب  نشــاطات  ضمــن 
التطبيقيــة، نظــم المكتــب سلســلة مــن األنشــطة والفعاليــات فــي 
مجــال الخدمــة المجتمعيــة انطالًقا من رســالة الجامعــة ورؤيتها 
التــي تركــز علــى التواصــل مع مختلف فئــات المجتمــع البحريني 
وصــوال إلــى جهــود موحدة فــي ســبيل تعزيز الحــس االجتماعي 

لدى الموظفين والطلبة.
وتمثلــت نشــاطات خدمــة المجتمــع المشــاركة فــي مجموعــة من 
ترفيهــي  يــوم  آخرهــا  كان  واالجتماعيــة  الوطنيــة  المناســبات 
لمنتســبي مركــز العنايــة بمتالزمــة داون بالتزامــن مــع احتفــاالت 
المملكــة باألعيــاد الوطنيــة، إضافــة إلــى المشــاركة فــي مســيرة 
الصداقــة  قبــل جمعيــة  مــن  ُنظمــت  التــي  الكفيــف  مــع  المشــي 
واجبنــا  للكفيــف..  المجتمــع  “مســاندة  شــعار  تحــت  للمكفوفيــن 

جميًعا”؛ بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.
كمــا  تــم تقديــم دورة تدريبيــة لمنتســبي األمانــة عــن مهــارات 
الســكرتارية. واشــتملت نشــاطات  التنســيق والمتابعــة وأعمــال 
مــع  المســنين؛ تزامًنــا  لرعايــة  لــدار يوكــو  زيــارة  المكتــب أيضــا 
االحتفــال باليــوم العالمــي للمســن؛ لبحث ســبل تعزيــز التعاون ما 
بيــن الجامعــة والــدار، قبــل أن يلتقــي وفــد الجامعــة بالمســنين، 
المحبــة  مشــاعر  عــن  تعبيــًرا  التذكاريــة؛  الهدايــا  لهــم  ويقدمــوا 

والتقدير التي يحملونها لهم.

وفــي ســياق ذي صلة، جــاءت فعاليات اليوم الصحــي الذي أقيم 
تحت رعاية رئيس الجامعة غسان عّواد وبالتعاون مع مستشفى 
الملــك حمــد الجامعــي وفريــق نبضة حيــاة اإلســعافي، وتضمنت 
الفعالية حملة للتبرع بالدم بإشراف أطباء مستشفى الملك حمد، 
كمــا قــام فريــق نبضــة حيــاة اإلســعافي بعمــل فحوصــات شــاملة 
وتقديم التثقيف الصحي الشامل للعديد من األمور الصحية منها 
العالج الطبيعي والرياضي والغذائي والنفسي واألشعة والصحة 

العامة.
وأخيًرا تم استضافة مناظرتين جماهيريتين بتنظيم من جمعية 

الموهبة واإلبداع البحرينية.

تتضمن يوما ترفيهيا لمنتسـبي “العنايـة” بمتالزمة داون

“العلوم التطبيقية” تنظم فعاليات مجتمعية

فــي لمســة وفــاء وعرفــان مــن إدارة 
كــرم  اإلصــالح،  جمعيــة  وأعضــاء 
رئيــس الجمعيــة عبداللطيف الشــيخ 
المديــر  الســر محمــد جميــل  وأميــن 
اإلداري للجمعية أحمد شهاب، وذلك 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  خــالل 
الــذي عقد يــوم األربعاء 26 ديســمبر 

2018؛ بمناســبة انتهــاء فتــرة عملــه 
بالجمعية بعد خدمة دامت ألكثر من 
20 عاًمــا ســكرتيرا تنفيذيــا لمجلــس 
إدارة الجمعيــة، ثــم عمــل مديــًرا لهــا 
ثــم   2014  -  2013 العاميــن  خــالل 
مديــرا إداريــا منــذ العــام 2015 حتى 
تقاعــده فــي 2018، وُعــرف بــاألداء 

وطيــب  الخلــق  وحســن  المتميــز 
المعاملة.

جمعيــة  وأعضــاء  رئيــس  وتقــدم 
اإلصــالح بخالــص األمنيــات لشــهاب 
بالتوفيــق والســداد فــي حياتــه، وأن 
يجزيــه المولــى خير الجــزاء على ما 

قدم لخدمة هذه الجمعية العريقة.

بمناســـبة انتهـــاء فتـــرة عملـــه ألكثـــر مـــن 20 عاًمـــا

“اإلصالح” تكرم المدير اإلداري للجمعية
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أبرمــت زيــن البحريــن أخيــرا اتفــاق تعــاون جديــدة مــع “AIESEC”، وهــي 
منصــة إلكترونيــة عالمية توفر خاللها للشــباب فرصة استكشــاف وتطوير 

إمكاناتهم القيادية والريادية.

الجديــد  “زيــن”  اتفــاق  ويتماشــى 
للتعــاون مــع “AIESEC” مــع برنامــج 
زين لتمكين الشــباب ورؤية البحرين 
االقتصاديــة 2030، التــي تهــدف إلى 
دعم وإنشــاء أجيال شابة قادرة على 
اقتنــاص فــرص الســوق المســتقبلية، 
وتزويــد الطــالب بالمهــارات الريادية 
الالزمــة لمســاعدة خريجــي جامعات 
المملكــة فــي إيجــاد وظائــف مهنيــة 
تتناســب مع مؤهالتهم وطموحاتهم. 

التنفيــذي  المديــر  االتفــاق  ووّقــع 
إلدارة االتصــال المؤسســي وعالقات 
المســتثمرين في شركة زين البحرين 
مجلــس  وعضــو  خالــد،  بــن  عبــدهللا 
الكوهجــي،  أمــل   ”AIESEC“ إدارة 

وذلك في برج زين.
مواهــب  بتطويــر  زيــن  وتلتــزم 
مــع  بالتعــاون  الشــباب  وقــدرات 
صقــل  مــن  وتمكينهــم   ،”AIESEC“

مهاراتهم القيادية. 

”AIESEC“ زين” تتعاون مع“

أعلن بنك البركة اإلســالمي أســماء الفائزين بجوائز حســاب البركات 
لشــهر يناير، إذ فازت هيا المســيفر بالجائزة الشــهرية الكبرى وقدرها 
10000 دينــار، كمــا فاز أحمد الشــغل بجائزة راتب شــهري قدره 555 

دينارا لمدة عام كامل. 
وبلــغ عــدد الفائزين لهذا الشــهر 82 فائًزا حصلوا علــى جوائز تتراوح 
قيمتهــا بيــن 300 دينــار و500 دينــار، وذلــك فــي الســحب الذي جرى 
فــي الفــرع الرئيس للبنك في خليج البحرين تحت إشــراف وتدقيق 
الخارجييــن  والمدققيــن  اإلســالمي  البركــة  بنــك  مــن  مســؤولين 
والداخليين للبنك إضافة لممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 
وقال الرئيس التنفيذي باإلنابة طارق كاظم “يسرنا في مستهل العام 
الميــالدي الجديــد أن نعلــن عــن أســماء الفائزين لســحب شــهر يناير، 
متمنيــن لعمالئنــا الكــرام فــي هــذا العــام الخيــر والتوفيــق”. وأضــاف 
“مازالــت الفرصــة أمــام جميــع العمــالء للتأهــل لجوائز البــركات التي 
تتضمــن جوائــز شــهرية كبــرى وربــع ســنوية قّيمــة إضافــة للجائــزة 

السنوية الكبرى وهي 300 ألف دينار”.
يذكــر أن البنــك يقــدم جوائــز نقديــة قّيمــة خــالل العــام الخامس من 
حســاب البركات، إذ تبلغ قيمة الجائزة الكبرى لحســاب البركات 300 

ألــف دينــار باإلضافــة لـــ 3 جوائز ربع ســنوية قيمة كل منهــا 100 ألف 
دينــار، وســيتم إعــالن الفائــز بالجائــزة الربــع ســنوية الثانيــة وقدرها 
100 ألــف دينــار فــي مطلــع شــهر مــارس 2019. هــذا إضافــة لجوائــز 
نقديــة شــهرية لـــ 82 فائــًزا تبلــغ الكبــرى منهــا 10000 دينــار وجوائــز 
أخــرى تتــراوح بيــن 300 حتــى 500 دينــار وراتــب لعــام كامــل بمبلغ 

ا. 555 دينارا شهريًّ

أعلــن بنــك البحريــن للتنميــة عــن تعييــن رائد يوســف بوكنان رئيًســا للخدمــات المصرفية، إذ ســيكون مســؤوًل عن 
تمويل المؤسســات الصغيرة والمتوســطة )التمويل اإلســالمي والتقليدي(، إضافة إلى تمويل الشركات والقروض 

المجّمعة.

يمتلك بوكنان خبرًة ممتّدة تزيد عن 
16 عاًمــا في مجال تمويل الشــركات 
والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة، 
إذ شــغل مناصب رئيســة فــي العديد 
الماليــة  والمؤسســات  البنــوك  مــن 
المرموقة مثل HSBC، البنك األهلي 

المتحد، وبنك الكويت الوطني. 
وهو حاصل على درجة البكالوريوس 
نيكولــز  جامعــة  مــن  التســويق  فــي 
ستيت بالواليات المتحدة األميركية، 
ودرجة الماجستير في إدارة األعمال 
فــي  إدوارد  ســانت  جامعــة  مــن 

الواليات المتحدة األميركية. 

للبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
بهــذه  “يســعدني  بــول  ســنجيف 
ببوكنــان؛  أرحــّب  أن  المناســبة 
وترؤســه  للمجموعــة  النضمامــه 
الخدمــات المصرفيــة فــي البنــك، إذ 
إن سياســتنا تركــز علــى اســتقطاب 
يمتلكــون  ممــن  المؤهلــة  الكفــاءات 
المتميــزة  والمهــارات  الخبــرات 
والقــادرة على إدارة مناصب قيادية. 
الزاخــرة  لخبراتــه  “وتبًعــا  وأضــاف 
والمتكاملــة، فإننــا نتطلــع، مــن خالل 
العليــا  اإلدارة  وجــوده ضمــن فريــق 
للبنــك، إلــى تجســيد رؤانــا التنمويــة 

فــي مســاندة ودعم نظــام بيئة ريادة 
األعمال في البحرين”.

دينـــار آالف   10 مـــع  موعـــًدا  تضـــرب  “التنميـة”: مسـؤول عـن التمويـل اإلسـالمي والتقليـديالمســـيفر 

بوكنان رئيسا للخدمات المصرفيةإعالن الفائزين بجوائز “البركات”

رائد بوكنان

أعلنــت جرافيتــي انــدور ســكاي دايفينــغ “جرافيتــي”، انضمامهــا للنســخة الخامســة 
مــن مهرجــان البحرين للتســوق “البحرين تتســوق”، المهرجان األضخم على مســتوى 
المملكة، بصفتها أحد الرعاة لجوائز المهرجان وشــريًكا لفعاليات “مدينة المهرجان” 

التي ستقام في حلبة البحرين الدولية. 

يــوم  المهرجــان”  “مدينــة  ســتنطلق 
وبموجــب  ينايــر   17 المقبــل  الخميــس 
خــاص  كشــك  نصــب  ســيتم  الشــراكة، 
حتــى  الفعاليــة  هــذه  فــي  “بجرافيتــي” 
يتمكــن الــزوار مــن شــراء باقــات طيــران 
للنفق الهوائي والحصول على خصومات 
وجوائــز متميــزة تشــمل باقــات مجانيــة، 
4 نقــاط فــي نظــام والء  إلــى  باإلضافــة 
المتســوقين اإللكتروني للمهرجان مقابل 
كل دينــار ينفقونــه فــي مقــر جرافيتــي، 

والــذي يخولهــم لدخــول ســحب الجوائز 
األسبوعية لدى المهرجان.

وعبــرت مدير التســويق بجرافيتي مريم 
مهرجــان  مــع  التعــاون  “يســعدنا  فتحــي 
“البحريــن تتســوق” للمرة الثانيــة بصفتنا 
فــي  والفعاليــات  الجوائــز  فــي  شــريك 
ستســتقطب  التــي  المهرجــان”،  “مدينــة 
والــدول  المملكــة  داخــل  مــن  الــزوار 
أننــي ســعيدة لمشــاهدة  المجــاورة. كمــا 
انطــالق هذه الفعالية التي تزداد نموا مع 

مرور السنوات”.
ســتنطلق فعاليــة “مدينــة المهرجــان” من 
 2 حتــى  وستســتمر  ديســمبر   17 يــوم 

ينايــر مــن الســاعة 4 - 10 مســاء خــالل 
أيام األســبوع ومن الســاعة 4 - 11 مساء 

خالل أيام عطلة نهاية األسبوع.

نصــب كشــك لشــراء باقــات طيــران للنفــق الهوائــي

“جرافيتي” تنضم لـ“البحرين تتسوق”
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تجد نفسك مرتاًحا ومطمئًنا ومتشجًعا على 
تعزيز الثقة.

وقت مثالي لمعاودة نشاط رياضي يالئم 
متطلبات جسمك.

ينعكس عملك على نفسيتك إيجابا وتكثر 
المواضيع المهمة.

الوقت مناسب لبدء التنفيذ والكشف عن 
أوراقك.

تلحظ نشاًطا اجتماعًيا يجعلك أكثر قدرة على 
التفاوض.

اترك بصمات جيدة على بعض االتصاالت قد 
تحقق نتائج غير متوقعة.

تسهل حياتك المهنية والشخصية والعامة 
ويحالفك الحظ.

يتوجب عليك اتخاذ مواقف مرنة وسهلة.

أسبوع ممتاز لوجود كوكب الحب في برجك.

انفراج وتطوًرا على الصعيد االجتماعي.

تخضع المتحان شخصي يحدد نسبة شعبيتك 
في العمل.

يحالفك الحظ في إشاعة السالم وتقريب وجهة 
نظرك اليوم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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أعلنت األكاديمية 
البريطانية لألفالم قائمة 

األفالم المرشحة لجوائزها 
)بافتا( 2019، والتي 

تضمنت فيلم المخرجة 
نادين لبكي “كفرناحوم” 
ضمن قائمة المرشحين 

لجائزة أفضل فيلم ناطق 
بلغة غير اإلنجليزية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

يســاعد علــى إزالــة التوتــر ويخلــص مــن ضغــوط الحيــاة

الربيع فرصة ذهبية لعشاق التخييم

اكتشف علماء في جامعة أميركية أن الخروج في رحلة للتخييم يعيد ضبط الساعة البيولوجية التي تؤثر في عادات النوم. ويقول فريق البحث إن قضاء الوقت 
في الهواء الطلق يمكن أن يساعد أولئك الذين يعانون لالستيقاظ في الصباح ويقوي الصحة، بسبب أن األبحاث تؤكد أن المساحات يمكن أن تقلل من االكتئاب 
بنســبة تصــل إلــى %71. وألن التخييــم يتيــح االبتعــاد عــن فوضــى الحياة والتمتع ببســاطه الطبيعة. ويســهل الحصول على ذهــِن صاٍف خال من الهمــوم واألفكار، 
فبقضــاء الوقــت فــي ممارســة األنشــطة إما التأمل في الطبيعية أو الجلوس حول نيــران المخيم يخفف التوتر، وُينُصح باالبتعاد عن وســائل التواصل االجتماعي 

خالل وقت التخييم للحصول على أكبر قدٍر ممكن من االسترخاء.

وخاصة  التخييم  البحرينيون  ويعشق 
الشتاء  فصل  فــي  الــربــيــع  عطلة  خــالل 
الصخير بمساحات  به منطقة  تتمتع  لما 
جــمــيــلــة مــتــنــاســقــة، حــيــث تــمــتــلــئ هــذه 
اليها،  بالوافدين  االيــام  هذه  المخيمات 
متكاملة،  سكنية  بأحياء  اشبه  وتصبح 
الفحم  لبيع  متاجر  المكان  في  وتنتشر 
ــذاء وتــأجــيــر الـــدراجـــات الــنــاريــة،  ــغـ والـ

ــاريــات الــكــرة الــطــائــرة  وايــضــا لــعــب مــب
التخييم  فاكهة  المشاوي  واكــل  والغناء 

عندنا.
بــأعــداد  الصخير  منطقة  اكــتــظــت  وقـــد 
التخييم  ويــعــد  المتنزهين،  مــن  كبيرة 
القديمة  الــعــادات  مــن  المواطنين  عند 
فالجميع  الــعــربــي،  الخليج  أهــل  وتـــراث 
تــأتــي بعد  الــتــي  الـــبـــاردة،  ينتظر األيـــام 

أيام طويلة تشهد درجات الحرارة فيها 
يفوتهم  أال  لذا يحرصون  كبيرا،  ارتفاعا 
الــشــتــاء وأيــامــه الــرائــعــة بــالــذهــاب الــى 
او  العائلة  مع  بأجوائه،  واالستمتاع  البر 
البر على  تقتصر رحالت  االصدقاء. وال 
الــوافــدون  ــات  ب فقد  فــقــط،  المواطنين 
يــزاحــمــونــهــم فـــي إقـــامـــة الــمــخــيــمــات 
الرائعة  األجـــواء  بسبب  فيها،  والمبيت 

الرحالت  تلك  فــي  االســر  تعيشها  التي 
تناسب  الــتــي  الــعــاديــة،  التكاليف  ذات 
كــل الــمــســتــويــات. اجــــواء الــبــر مشجعة 
ترفيهي  او  رياضي  نشاط  اي  لممارسة 
فــاالجــواء  الــربــيــع،  عطلة  فــي  خصوصا 
مختلفة عن روتين المدينة الجامد الذي 
الذي  البر  ال توجد فيه أي حركة عكس 

يجعلك تنطلق دون أي قيود.

نــظــم مـــركـــز الـــجـــزيـــرة الــثــقــافــي 
مــســاء االربـــعـــاء الــمــوافــق 2018 
بعنوان  ثقافية  محاضرة  يناير  9 
ــاءات عــلــى االســتــراتــيــجــيــة  ــ “إضــ
الثقافية بمركز الجزيرة الثقافي” 
تـــحـــدث فــيــهــا رئـــيـــس الــمــجــلــس 
الثقافي بالمركز خالد بومطيع عن 

لالستراتيجية  الــعــامــة  الــمــالمــح 
ــرة  ــ ــزي ــجــ ــ ــز ال ــركــ ــمــ ــ الـــثـــقـــافـــيـــة ل
ــن خـــطـــة عــمــل  ــ ومــــــا تـــحـــقـــق مـ
التي  والتحديات  االستراتيجية 
تواجه عمل االستراتيجية بشكل 
تواجه  التي  والتحديات  خــاص 

الحراك الثقافي في البحرين.

وحضرها لفيف من المهتمين بالثقافة من اإلعالميين والفنانين  «
واألكاديميين الذين تم إهداؤهم كتاب “سعد الجزاف 50 عاما من 

العطاء” على هامش الندوة والذين أبدوا ارتياحهم مما يقوم به 
المركز من نشاط ثقافي مستمر شهدته الساحة الثقافية في 

الفترة األخيرة.

اإلستراتيجية الثقافية بـ “مركز الجزيرة”

14 يناير 2019 االثنين
8 جمادى األولى 1440

 1985 
مجلس الوزراء اإلسرائيلي يوافق على خطة لالنسحاب من جنوب لبنان على 3 مراحل.

 
 1996 

انتخاب جورج سامبايو رئيًسا للبرتغال. 

 1999 
المجلس األميركي يبدأ محاكمة الرئيس بيل كلينتون في ما عرف باسم فضيحة مونيكا غيت.

 
 2000 

اتحاد الكتاب العرب يعلن اختياره ألفضل مئة رواية عربية في القرن العشرين.
 

 2015 
استقالة الرئيس اإليطالي جورجو نابوليتانو من منصبه.
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يستضيف بيت الشعر بيت إبراهيم العريض، الشاعرة الكويتية 
هدى أشــكناني، في أمسية بعنوان “باب للحب.. بابان لأللم”، 
إذ ستســرد تفاصيــل قصائدهــا التــي تكمــن فــي تجربتها 
الشــعرية، كمــا ستســتدعي مجموعــة قــراءات لقصائدها 
الفلسفية، كما ستحكي عن أبعاد المشهد الثقافي الشعري 

في الكويت، ضمن الموســم الثقافي “ كل نور ال يزيل ظلمة... 
ال يعول عليه”، للمركز اليوم االثنين عند الساعة 8 مساًء، في بيت 

الشعر بيت إبراهيم العريض.

شــاركت الفنانة إلهام علي جمهور حســابها الشــخصي، على موقع 
“إنستغرام”، بصور من كواليس أحدث أعمالها الفنية الذي يحمل 

اسم “أيام العسل” وهو مسلسل إنتاج مصري سعودي مشترك.
وعّلقت “إلهام” على الصــور قائلة: “صورة تجمعني مع أحبابي.. 
المبــدع خالد صقــر.. المبدع محمــد الهاشــم.. الجميلة حبيبتي 

شيماء الفضل.. ومشاركة كضيوف شرف بحلقة من مسلسل أيام 
العســل.. إنتاج مشــترك بين الســعودية ومصر، وإخراج أحمد نور من 

مصر”.

انضمــت الفنانــة المصريــة ميرهــان حســين لمسلســل “عالمــة 
استفهام”، لتقديم دور البطولة النســائية أمام الممثل المصري 
محمد رجب، وتعمل حســين علــى قراءة الســيناريو والتحضير 

لدورها في العمل قبل بدء التصوير.
ويعمل صناع المسلســل على االنتهاء مــن التعاقدات مع باقي 

الممثلين المشــاركين فــي البطولة، وذلك تمهيــداً لبدء التصوير 
قبل نهاية شــهر ينايــر الحالي، ومن المقرر اإلعالن عــن باقي األبطال 

خالل األيام القليلة المقبلة، حيث تم التعاقد بشكل رسمي مع هيثم أحمد زكي.

“عالمة استفهام”لقاء مع األحبابأشكناني في بيت العرّيض

طارق البحار



“فبـرايـر الكـويـت” ينطلـق مطلـع الشهـر المقبـل

كشفت النجمة “هالي بيري” عن الروتين الرياضي الذي تقوم به،  «
استعداًدا لدورها في “جون ويك 3”، وتلعب فيه دور قناصة، وتؤدي 

جميع المشاهد بنفسها، ويوضح مقطع الفيديو الذي نشرته، حركات 
صعبة تظهر فيه رشاقتها ومرونتها العالية. وتدور أحداث الفيلم حول 

محاولة هروب “جون ويك” من مدينة نيويورك عندما يصبح هدفا 
لعدد من القتلة.

أعلنــت شــركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” جدول الحفــات الغنائية لمهرجان ليالي فبراير 
الكويــت، التــي ســتقام على المســرح الوطني بمركز الشــيخ جابــر األحمد الثقافي، بمشــاركة 

نخبة من المطربين والمطربات.

ويبلــغ عــدد حفــات المهرجان، الذي ســيبدأ 1 
فبرايــر المقبــل، 7 حفــات، بمعــدل حفلين كل 
أســبوع، يومــي الخميــس والجمعــة، علــى أن 
يضــم كل حفــل مطربيــن اثنيــن، ماعــدا حفــل 

االفتتــاح الذي ســيحييه المطرب محمد عبده 
بمفرده، وذلك يوم 1 فبراير.

 13  ،”2019 الكويــت  “فبرايــر  فــي  وسيشــدو 
مطربــا، 8 مطربيــن و5 مطربــات، هــم: محمــد 

عبده، وعبدهللا الرويشد، ونبيل شعيل، ورابح 
صقــر، وماجــد المهنــدس، ومطــرف المطــرف، 
وحســين الجســمي، وعبادي الجوهري، ونوال 
كــرم،  ونجــوي  نصــري،  وأصالــة  الكويتيــة، 

وأنغام، وشيرين عبدالوهاب.
وســيكون جــدول حفــات ليالــي فبرايــر على 
النحــو التالــي: 1 فبرايــر فنــان العــرب محمــد 
عبده، 7 فبراير سفير األغنية الكويتية عبدهللا 

 8 عبدالوهــاب،  شــيرين  والفنانــة  الرويشــد 
فبراير المطرب رابح صقر وبلبل الخيلج نبيل 
شــعيل، 14 فبرايــر المطــرب ماجــد المهنــدس 
 15 كــرم،  نجــوى  اللبنانيــة  األغنيــة  وشــمس 
والمطربــة  المطــرف  مطــرف  الفنــان  فبرايــر 
أصالــة، 21 فبرايــر الفنــان حســين الجســمي، 
والمطربــة أنغــام، 22 فبرايــر أخطبــوط العــود 

عبادي الجوهر والمطربة نوال الكويتية.

االثنين
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تواصلــت فعاليــات مهرجان المســرح العربي الدورة الحادية عشــرة، والذي 
تقيمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية في الفترة 
مــن 10 - 16 ينايــر الجــاري بـــ 5 مســارح هــي الســام، الهناجــر، الجمهوريــة، 
البالــون، الجمهوريــة، القومي، وكالعادة قبــل كل عرض يتحدث المخرجون 
والفنانــون عــن عروضهم لتســليط الضوء علــى جوانب كثيــرة من الحاالت 

اإلبداعية. 

وأول المتحدثين كان فريق مســرحية 
الكاتــب  قــال  إذ  واألســورة،  الطــوق 
نــدوة  فــي  حســان  يســري  المصــري 
“الطــوق  عــرض  إن  للصحافييــن 
واألســورة” مــن العروض المهمــة التي 
أعيــد إنتاجهــا أخيــرا فــي مصــر بعــد 
22 عامــا، فهــو الحــق  مــن  يقــرب  مــا 
عــن  قــدم  الــذي  الســينمائي  للفيلــم 
روايــة لألديب يحيــى الطاهر عبدهللا، 
تلــك الروايــة التــي القــت رواجــا كبير 
لــدى الفنانيــن والمثقفين الذين ســعوا 
مختلــف  فــي  وتقديمهــا  لمســرحتها 

مسارح مصر.
وأضــاف أن ناصــر عبدالمنعــم من أهم 
المخرجيــن المصرييــن، إذ لمــع اســمه 
منــذ ســبعينات القــرن الماضــي وحتى 
اآلن، فمــا الــذي يدفــع مخرجــا متميزا 
إلعادة تجربة تم إنتاجها قبل كل تلك 

الفترة؟
ناصــر  أجــاب  التســاؤل  علــى  ورًدا 

عبدالمنعــم بــأن هنــاك شــقين لإلجابــة 
علــى هــذا الســؤال يؤكــدان اســتحالة 
إنتــاج العــرض كمــا كان فــي الماضــي، 
بإعــادة  إجرائــي مرتبــط  أولهمــا شــق 
ليشــارك  جديــد؛  مــن  العــرض  إنتــاج 
إطــار  فــي  التجريبــي  المهرجــان  فــي 
االحتفــال باليوبيل الفضي له، والشــق 
فمنهــم  اختلفــوا،  الممثليــن  أن  اآلخــر 
مــن اعتــزل ومنهــم مــن كبر في الســن 
وأصبح في مراكز مرموقة ومنهم من 

غير نشاطه المسرحي تماما.
أو  الريبرتــوار  موضــوع  أن  وأضــاف 
إعــادة إنتــاج عــروض تــم إنتاجهــا من 
قبــل والقت رواجا مســرحًيا كبيًرا من 
األشــياء المهمــة، ولــدي تجربتين أرى 
أن إعــادة إنتاجهمــا من جديد تناســب 
ظــروف هذا العصــر أيضا وهما الطوق 
القلعــة؛ الرتباطهمــا  رجــل  واألســورة، 
التاريخــي  بالظــروف  زمنيــا  الشــديد 

والسياسي في الوقت الراهن.

يقــدم  العــرض  أن  بيــن عبدالمنعــم  كمــا 
للمــرأة  نموذجــا  الصعيديــة  المــرأة 
الذكوريــة،  الســلطة  المقهــورة مــن قبــل 
فالمــوروث الثقافــي الشــعبي ليــس كلــه 
إيجابيــا إنما يحتوي أيضا على ســلبيات 
البــد من مواجهتها ومناقشــتها والتفكير 
فــي ســبل حلهــا، كل ذلــك يتجســد مــن 
خال شخصية حزينة التي تدير حياتها 
بالحيــل والخداع حتى تســتطيع العيش 

في المجتمع.
للتجديــد  قابلــة  المســرحية إذن  وتابــع: 

والطــرح كل فتــرة وحتــى اآلن، فحتــى 
الجماليــات حيــن قدمنــا  علــى مســتوى 
العــرض ألول مــرة فــي التســعينات كان 
الســائد  عــن  مختلفــا  الجمالــي  الشــكل 
والقــت المســرحية ردود فعــل إيجابيــة 

جدا.
وردا على تساؤل لماذا تم اختيار عرض 
تم إنتاجه منذ فترة ليشارك في مسابقة 
المهرجــان قــال: اإلجابة هنا لــدى اللجنة 
التي تشكلت الختيار العروض المشاركة 
فهــي من تضع المعايير وتقبل أو ترفض 

العــروض، تقدمنــا كغيرنا مــن الفرق وتم 
إخطارنــا بقبــول العــرض فــي المهرجان. 
وأضــاف أن هــذه المســرحية تعد تجربة 
فــي  يضعــه  عرضهــا  وإعــادة  لــه  ذاتيــه 
حنيــن شــديد الجتــرار ذكريــات عديــدة 

مــا بين زمني إنتــاج العرض في الماضي 
والحاضــر، ظــل اختــاف شــروط التلقي 
التركيــز  أوجــب  مــا  الجمهــور،  وطبيعــة 
نفقــد  ال  حتــى  الراهنــة  اللحظــة  علــى 

التواصل المطلوب.

وتابع: العرض يطرح تلك المقابالت ما بين الماضي والحاضر من خالل السينوغرافيا،  «
إذ تتجاور المعابد الفرعونية الضخمة بجاللها ورونقها مع بيت شخصية حزينة الفقير 
فقرا مدقعا في شكل مقابلة ما بين ماذا كنا وإلى أين وصلنا، بينما يقبع الجمهور ما 

بين ذلك الزمنين في منطقة التجسيد للحدث حتى نورطه في مساءلة التفكير في 
الحالة المزرية التي وصلنا إليها. يذكر أن عرض الطوق واألسورة، ينافس على جائزة 

الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ألفضل عمل مسرحي للعام 2008.

“الطوق واألسورة” تمثل مصر في مهرجان المسرح العربي

ناصر عبدالمنعم من أهم المخرجيين المصريين

ناصر عبدالمنعم ويسري حسن خالل المؤتمر
مسرحية الطوق واألسورة

أسامة الماجد من القاهرة
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“مواقع األنساب” بخدمة مكافحة االغتصاب
اعتقلــت الســلطات في واليــة كاليفورنيــا بالواليــات المتحدة 
رجــا فيمــا يتعلق بجرائم اغتصــاب ارتكبت في التســعينات، 
بعــد أن تــم الربــط بين عينــة من حمضه النــووي وعينات عثر 
عليها في مســارح الجرائم، وذلك من خال مواقع إلكترونية 

تجارية لتحديد األنساب.
وقالــت كاري بــراون، المتحدثــة باســم قائــد شــرطة مقاطعــة 
أورانــج، إن كيفــن كونثر )53 عامــا( اعتقل الخميس من منزله 
فــي جنــوب كاليفورنيــا؛ لاشــتباه بارتكابــه جرائــم اغتصــاب 

وخطف واعتداء جنسي على أطفال.
وكان مــن بيــن الضحايــا طفلــة كان عمرهــا 9 ســنوات، وقــت 

وقوع هذه الجرائم.
واعتبر مفتشــو المباحث كونثر أحد المشــتبه بهم باســتخدام 
أساليب مماثلة لتلك األساليب التي استخدمت في السنوات 

األخيرة للمساعدة في حل غموض عدد من الجرائم األقدم.
وفــي العــام الماضــي تــم اعتقــال رجــل شــرطة ســابق عمــره 
73 عامــا، بســبب سلســلة مــن جرائــم القتل واالغتصــاب التي 

ارتكبت في كاليفورنيا في السبعينيات والثمانينيات.
ارتكبــت  التــي  االغتصــاب  جرائــم  فــي  التحقيقــات  وخــال 
فــي التســعينات بمقاطعــة أورانــج قارن محققــون في مكتب 
التحقيقــات االتحــادي عينــات من الحمض النــووي تم جمعها 
مــن مســرحين للجريمــة بتلــك التــي عثــر عليهــا فــي المواقــع 

اإللكترونية التي يستخدمها الناس لمعرفة تسلسل أنسابهم.
ويســتخدم مفتشو الشــرطة هذه المواقع لتتبع شجرة العائلة 
والســعي لتحديــد األقــارب بالدم الذيــن يتطابقــون تقريبا مع 

بيانات المجرمين المشتبه بهم.

وقالت براون إن كال من كونثر وشقيقه التوأم احتجز  «
يوم الخميس قبل أن يحدد المحققون كونثر بوصفه 

المشتبه به واإلفراج عن أخيه. وامتنعت براون عن 
تحديد اسم الموقع االلكتروني الذي تم استخدامه أو 
أفراد األسرة الذي قادت عينات حمضهم النووي إلى 

المشتبه به.

قالت شــرطة منطقــة مكة المكرمة إن 
مواطنا ســعوديا في العقــد الثالث من 
عمــره لقــي حتفــه فــي مشــاجرة بأحد 
مــا  بحســب  جــدة،  محافظــة  أحيــاء 
نقلــت وكالــة األنبــاء الســعودية، أمس 
اإلعامــي  المتحــدث  األحــد. وصــرح 
دوريــات  “باشــرت  المنطقــة  بشــرطة 
عــن  باغــا  جــدة  بمحافظــة  األمــن 
وقوع مشــاجرة في أحد أحياء شــرق 
محافظة جدة”. وأضاف أن المشاجرة 
تــم فيها اســتخدام أســلحة بيضاء، إذ 
اتضــح وفاة أحــد المشــاركين، نتيجة 
آخريــن  وإصابــة  للطعــن،  تعرضــه 

ونقلهم إلى المستشفى.

وحسب المتحدث، تم ضبط جميع  «
المشاركين اآلخرين في المشاجرة 

وعددهم 6 أشخاص، وبسماع 
أقوال جميع األطراف، اتضح أن 

المشاجرة نشأت على خلفية خاف 
بشأن استخدام مواقف للسيارات.

قتيل في شجار 
على مواقف 

السيارات
باتــت بلوفديــف، أقــدم مدينة فــي بلغاريا، عاصمــة للثقافة األوروبيــة للعام 2019 
رســميا. وتجمع قرابة 50 ألف شــخص في ســاحة وسط المدينة لمشاهدة العرض 
االفتتاحــي الــذي نظــم تحــت عنــوان “نحــن جميــع األلــوان” بمشــاركة 1500 مــن 

الفنانين المحليين واألجانب على مسارح عديدة.

وظلــت بلوفديف، ثانية كبريات مدن بلغاريا 
والمحصــورة بيــن البلقــان وجبــال رودوبــى، 
قائمــة منذ آالف الســنين علــى مفترق الطرق 
بين أوروبا الغربية والشرق األوسط. ويزعم 
القــارة  فــي  األقــدم  المأهولــة  المدينــة  أنهــا 

العجــوز، إذ يعود تاريخ نشــأتها إلى أكثر من 
6 آالف عــام. ومــن الممكــن مشــاهدة الدليــل 
علــى هــذا فــي كثيــر مــن المعالــم المعماريــة 
التــي تعــود إلــى العصــور التراقــي واليوناني 

والروماني والبيزنطي والعثماني.

أثــار قــرار، اعتبر مرتجال من مســؤولي الخطوط الجوية الجزائرية، احتقانا وغضبا وتالســنا 
بين الركاب وأطقم الطائرات، بعد إلغاء الوجبات على الرحالت التي تقل مدتها عن ساعتين.

وحســب صحيفــة الشــروق الجزائرية، فإن 
موظفــي الخطــوط الجزائرية واجهوا ثورة 
غضب وســخط من طرف المســافرين على 
رحاتهــا؛ بســبب قــرار إدارة الشــركة إلغــاء 
الوجبــات علــى الرحــات التــي تقــل مدتهــا 
عن ســاعتين من الزمــن، واالكتفاء بأكواب 
أســعار  بنفــس  االحتفــاظ  مــع  المــاء،  مــن 

الرحات التي كانت مطبقة سابقا.
مختلفــة  رحــات  علــى  مســافرون  وروى 
ركاب  بيــن  ماســنات  وقــوع  للجزائريــة 
ومضيفــي الطائــرة علــى خلفيــة إقــرار هذا 
تــم بنفــس  النظــام الجديــد، بينمــا الحجــز 
الوجبــات  كانــت  عندمــا  األســعار  مســتوى 

تقدم للمسافرين.

“أقدم مدينة مأهولة”.. عاصمة للثقافة األوروبية

الخطوط الجزائرية تلغي الوجبات

مواطن يحاول تنظيف وإخراج سيارته العالقة في 
الثلج في فيلزموس، النمسا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مفتشون متطوعون

تفاعــل متابعــون مع االســتطاع الذي 
علــى  حســابها  فــي  “البــاد”  أجرتــه 
النائــب  تصريــح  بشــأن  اإلنســتغرام 
أحمــد األنصــاري، الــذي أشــار فيــه إلى 
عــدم وجود حمــات تفتيــش حقيقية 
القيمــة  ضريبــة  تطبيــق  لمراقبــة 
المضافــة، إذ أيــد معظم المتابعين رأي 

النائب.
 50 توظيــف   jukejjke@ واقتــرح 
متطوعا للتفتيش براتب رمزي، مبديا 

استعداده للمشاركة في أي وقت.

وجه بابا الفاتيكان فرانسيس نصيحة 
الطبيعــي  مــن  إنــه  قــال  إذ  لآلبــاء، 
بالنسبة لآلباء أن يتشاجروا لكن ليس 

أمام أطفالهم؛ ألنه يصيبهم بالكآبة.
مشــورته  تقديــم  فرانســيس  وطلــب 
األحد خال مراسم تعميد 27 رضيًعا، 
كنيســة  يجعــل  ســنوي  تقليــد  فــي 
وآبائهــم  بالمواليــد  تعــج  سيســتين 
وأجدادهــم. ووســط نحيــب وصــراخ، 
قــال فرانســيس لآلباء إنهــم اضطلعوا 
بمهمــة جديــدة ومهمة تكمــن في نقل 
اإليمان ألطفالهم، وهي مهمة قال إنها 

تبدأ في المنزل.

بعدها وجه لهم فرانسيس عدًدا  «
من النصائح “غير الرسمية”. 

وقال “طبيعي أن يتشاجر 
األزواج.. سيكون األمر غريًبا إن 

لم يتشاجروا، افعلوا ذلك، لكن 
احرصوا على أال يسمعه األطفال 

أو يروه”.

الــزالزل  فــي رقــم يعــد ضعــف متوســط 
الســنوي خال العقد الماضي، وفقا لهيئة 
إندونيســيا  تعرضــت  الوطنيــة،  الرصــد 
العــام الماضــي إلى أكثر مــن 11500 هزة 
الرصــد  هيئــة  بيانــات  وأفــادت  أرضيــة. 
أن  الوطنيــة  والجيوفيزيائــي  الجــوي 
األرخبيل اإلندونيسي تعرض إلى 11557 
هــزة أرضية العام الماضي، من بينها 297 
هــزة زادت قوتها على 5 درجات بمقياس 
ريختر. ونقلت وكالة األنباء اإلندونيسية 
دويكوريتــا  الهيئــة  رئيــس  عــن  “أنتــارا” 
كارناوتــي قولــه إن متوســط عدد الزالزل 
الســنوي خــال العقــد الماضــي بلــغ نحــو 

6000 هزة أرضية.

يشار إلى أرخبيل إندونيسيا، المكون  «
من أكثر من 17 ألف جزيرة، عرضة 
للزالزل؛ كونه يقع ضمن حزام النار 

في المحيط الهادئ، وهي حلقة 
نشطة زلزاليا وبركانيا، وفقا لما ذكرته 

صحيفة الغارديان البريطانية.

بابا الفاتيكان يبيح 
“عراك األزواج”.. 

بشرط

11 ألف زلزال ضرب 
بلدا واحدا العام 

2018
تسبب قطيع من البقر بفوضى عارمة في إحدى القرى بجنوب إفريقيا، بعد انفالت أعداد 

كبيرة من الحيوان الضخم إلى وسط الشوارع؛ ليتسببوا بأضرار بالغة في المنطقة.

وانتشرت لقطات متعددة لبقرات تتمشى 
وســط شــوارع قريــة شونماكيرســكوب، 
قــرب مدينة بــورت إليزابيــث في جنوب 
ميــل”  “ديلــي  لصحيفــة  وفقــا  أفريقيــا، 

البريطانية.

 وهاجمت بعض األبقار البيوت وحاويات 
القمامــة بحثــا عــن الطعــام، فيمــا أوقــف 
شــوارع  فــي  الســيارات  اآلخــر  البعــض 
القريــة؛ بســبب انتشــارها العشــوائي فــي 

الطرقات.

“ثورة األبقار” تنشر فوضى بقرية إفريقية

هيمنت المواهب الشابة على قائمة المرشحين لجوائز بريت الموسيقية البريطانية 
التي تعلن الشهر المقبل ومن بينها أسماء المعة مثل آن ماري ودوا ليبا وجيس جلين 

وجورج إزرا. وتدخل المغنية آن ماري المنافسة على 4 جوائز وهي أفضل فنانة 
بريطانية وأفضل ألبوم بريطاني في العام عن ألبومها ”عبر عن رأيك“ )سبيك يور 

مايند(، وأفضل أغنية بريطانية منفردة وأفضل أغنية بريطانية مصورة في العام عن 
أغنيتها ”2002“. وتعلن جوائز بريت في حفل يقام يوم 20 فبراير في لندن.

قال أحد الشهود إن الجهات المعنية بالسيطرة على الحيوانات تدخلت الحقا، وسيرت القطيع 
إلى خارج القرية؛ لتعود الحياة لمجاريها. وعادة ما تعيش األبقار بعيدا عن المناطق الساحلية 

المشابهة لقرية شونماكيرسكوب، األمر الذي جعل الموقف طريفا وغير مألوف للسكان.

الشرطة تمكنت من اعتقال مشتبه فيه بجريمة منذ التسعينات.
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أحمد البحر

Û  فــي مقابلــة مع إذاعة “بي.بي.ســي”، ُســئل أحــد الخبراء في االقتصاد هذا الســؤال، وهو
فــي غايــة األهميــة: ما األســباب الحقيقية وراء نجاح وتفوق بعض المؤسســات وفشــل 
أخرى؟ قد نتفق ســيدي القارئ على مدى أهمية هذا الســؤال وكذلك الجواب الذي جاء 

موازًيا في األهمية، فقد قال الخبير: إنها اإلدارة، وأقصد كيف تدار هذه المؤسسات.
Û  وتابع الخبير قائًا: ولنكن أكثر تحديًدا وصراحة في ذات الوقت، هل هناك حسن إدارة

للمــوارد المتاحــة؟ هــل هنــاك قيــادة إداريــة كفــوءة تمتلــك القــدرة علــى وضــع األهداف 
واالســتقال األمثــل للمــوارد المتوافــرة لتحقيق تلــك األهداف؟ طبًعا الــذي كان يقصده 
الخبيــر بالمــوارد هــو المــوارد الماليــة والمــوارد البشــرية والتكنولوجيــا )األجنــدة(، وكلما 
ارتفعــت كفــاءة الكــوادر العاملــة في المؤسســة في اســتغال تلــك الموارد كلمــا ارتفعت 

ا ونوًعا. اإلنتاجية كمًّ
Û  لنعد اآلن ســيدي القارئ إلى الشــق المتعلق بحســن اإلدارة أو ســوء اإلدارة للموارد، كما

أشــار الخبيــر، ولنضــع أمامنا هذا التســاؤل: ما دمنــا تعرفنا على األســباب، فلماذا إًذا هذا 
التــردد فــي تطبيــق المعاييــر الصحيحة عند اختيــار الكوادر البشــرية وباألخص الكوادر 
القياديــة التــي ترســم إســتراتيجية الســوق وتديــر مواردهــا لتحقيــق اإلســتراتيجية؟ 
جميعنــا يؤمــن بــأن الحــل األنجح للتغلب على ســوء اإلدارة هو التمســك بالمبدأ الذهبي 

الذي يقول:
Û  إن التوظيــف الســليم للكــوادر البشــرية يجب أن يأتــي أواًل وقبل وضع اإلســتراتيجيات

واألهداف، وال يمكن تحقيق ذلك إال إذا اتبعنا مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان 
المناسب. في هذا السياق يقول خبير اإلدارة المؤلف )جون سي ماكسويل(:

Û .الشخص الخاطئ في المكان الخاطئ = تدهور
Û .الشخص الخاطئ في المكان المناسب = إحباط
Û .الشخص المناسب في المكان الخاطئ = التباس
Û .الشخص المناسب في المكان المناسب = تقدم
Û  وهنــا يأتــي دور القائــد في وضع األشــخاص فــي أماكنهــم الصحيحة. فالحقيقــة التي يكاد

الجميــع يقــر بهــا هــي أن يمكنــك أنــت القيــام بمســؤوليات معينــة ال أســتطيع أنا القيــام بها، 
وفي الوقت ذاته يمكنني أنا القيام بمســؤوليات أنت ال تســتطيع القيام بها. ما رأيك ســيدي 

القارئ؟

مرة أخرى 
التوظيف 

السليم
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