
تنفيــًذا للقــرار الصــادر عن الجمعيــة العمومية 
العاديــة لغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن في 
 2018 أبريــل   22 بتاريــخ  الُمنعقــد  اجتماعهــا 
التنفيــذي  الرئيــس  إعفــاء  “مخالفــة  بشــأن 
الســابق للغرفــة نبيــل آل محمود مــن منصبه” 
الُمــدرج تحــت بنــد “مــا يســتجد مــن أعمــال”، 
والــذي ينــص علــى “تفويــض رئيــس مجلــس 

اإلدارة بالتواصــل مــع آل محمــود حــول هــذا 
الموضــوع”، فقــد توّصــل كال الطرفين 

إلى اتفاقية تسوية ُمرضية .

األمير خليفة بن سلمان صانع مجد البحرين

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

تواصل 
االحتفاالت 

بسالمة سمو 
رئيس الوزراء

صاحــب  الــوزراء  رئيــس  بســالمة  ابتهاًجــا 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
لرعايــة  البحريــن  جمعيــة  نظمــت  خليفــة، 
الوالديــن احتفــاال شــعبيا ببحديقــة المحــرق 
“الكازينو” أمس،وأكد الحضور أن سمو رئيس 
الوزراء أســتطاع أن يسخر إمكانات البحرين 
لخدمــة اقتصادها وتطوير مؤسســاتها، حتى 
أصبحت واحدة من الدول التي تفوقت على 

مثيالتها من دول العالم حضاريا.

المرخصيـــن المطوريـــن  البرنامـــج سيشـــمل  هجـــرس: 

بدء “مزايا” المطور مارس المقبل

علمت “البالد” أن وزارة اإلسكان تعتزم الشروع 
فــي تطبيــق برنامــج مزايــا المطــور خالل شــهر 

مارس المقبل.
التطويــر  جمعيــة  رئيــس  اعتبــر  جهتــه،  مــن 
عــارف هجــرس أن مزايــا  البحرينيــة  العقــاري 
أنــه  وذلــك  انتظــاره،  طــال  مشــروع  المطــور 
ســيمنح القطــاع الخــاص دورا أكبــر للمســاهمة 
فــي تقديم الخدمات اإلســكانية للمواطنين من 
ذوي الدخــل المحدود. وأشــار إلــى أن البرنامج 
سيشــمل جميــع المطوريــن المرخصيــن والذين 

التنظيــم  بمؤسســة  أوضاعهــم  وفقــوا 
العقاري دون استثناء.

 XUV500 عندمــا تــم إطــالق ماهينــدرا
التصميــم  انــذاك  بــرز   ،2011 عــام  فــي 
المميــز الــذي يعتمــد عليــه طــراز الجيل 
فــي  خصوصــا   2019 الجديــد  الثانــي 
والتــي  الرائعــة  الشــبابية  الســيارة  لغــة 
وصلت البحرين عبر شركة محمد جالل 
وأوالده الوكيل الحصري لها ، حيث قام 
أحمــد جالل، وبحضــور المدير اإلقليمي 
لعالمــة ماهينــدرا فــي الشــرق األوســط 
دانيــش شــودرى وعــدد مــن الصحفيين 
والمدعويــن برفــع الســتار عــن الجيــب 

XUV500 موديل ٢٠١٩ .

ترخيص 546 مطورا عقاريا في 2018

حكمة سمو رئيس الوزراء أساس اإلنجازات
“الجمهورية” المصرية: “التوازن المالي” التحدي األهم

المنامة-وزارة الخارجية:البالد-محرر الشؤون المحليةالسنابس - الغرفة

اســتغرب مجلــس األوقاف الجعفريــة الركون 
إلــى مبــدأ التشــكيك واإلصــرار الغريــب علــى 
تحويــل اإلنجــازات إلــى تجــاوزات والتقليــل 
واإلدارة  األوقــاف  مجلــس  جهــود  مــن 
التنفيذية، والتي كانت موضع إشــادة وتقدير 
المآتــم،  المفــدى ورؤســاء  الملــك  مــن جاللــة 
وعلــى مدى الســنوات الماضية بــذل المجلس 

جهــودا تاريخيــة تصحيحيــة شــملت مختلف 
الجوانب المتعلقة باألوقاف. كما أن المراسيم 
والقوانين ال تخول إجراء تحقيق مع مجلس 
األوقــاف الجعفرية، وال تتضمن تلك القوانين 
واللوائــح أيــة صالحيــات فــي التحقيــق مــع 
رئيســه  يعيــن  المجلــس  أن  ذلــك  المجلــس، 

وأعضاؤه بأمٍر ملكي سام.

شــارك وزير الخارجية الشــيخ خالــد بن أحمد 
بــن محمــد آل خليفة ووزيــر خارجية المملكة 
ووزيــر  الصفــدي  أيمــن  الهاشــمية  األردنيــة 
الخارجيــة والتعــاون الدولــي بدولــة اإلمارات 
عبــدهللا  الشــيخ  ســمو  المتحــدة  العربيــة 
للشــؤون  الدولــة  نهيــان ووزيــر  آل  زايــد  بــن 
الخارجيــة بالمملكــة العربية الســعودية عادل 

الجبيــر ووزيــر خارجية دولة الكويت الشــيخ 
صبــاح الخالــد الحمد الصبــاح ووزير خارجية 
جمهوريــة مصــر العربيــة ســامح شــكري، فــي 
اللقاء التشــاوري الذي بدأ في جلســة مسائية 
اول أمــس واختتــم أعمالــه امــس فــي قصــر 
الملك حسين بن طالل للمؤتمرات في منطقة 

البحر الميت.

اجتماع عربي سداسي باألردناليمكن التحقيق مع “الجعفرية”“الغرفة” ترد اعتبار نبيل آل محمود

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى

80008001
www.nbr.gov.bh@BahrainNBR

وشــؤون  األشــغال  وزارة  طرحــت 
البلديات في جلسة مجلس المناقصات 
أمس مناقصة العطاءات المالية لتقديم 
الخدمات االستشــارية إلدارة المشروع 
للمدينــة الرياضية بالصخير، تقدم إليها 
عطاءان، أقلهما بنحو 3.4 مليون دينار، 
في حين أكبرها بقرابة 7 ماليين دينار.
وأظهــرت أحــدث البيانات أن المجلس 
ومزايــدة  مناقصــة   23 أمــس،  فتــح 
تابعــة إلــى 12 جهة حكوميــة بإجمالي 
أقــل  مجمــوع  بلــغ  إذ  عطــاء،   101

العطــاءات المقدمــة نحــو 13.6 
مليون دينار.

نشــرت صحيفــة “الجمهوريــة” المصريــة 
برنامــج  أن  إلــى  فيــه  أشــارت  تقريــًرا 
التــوازن المالــي ربمــا يكــون هــو التحدي 
الســنوات  فــي  البحريــن  لمملكــة  األهــم 
المقبلــة، مؤكــدة أن هــذا التحــدي بــدأت 
الــوزراء  رئيــس  برئاســة  الحكومــة 
خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
التعامــل  فــي  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 
معــه مــن خــالل اســتيعاب برنامــج عمل 

الحكومة للمتغيرات االقتصادية الراهنة 
والمستقبلية.

وأشــادت بعــزم وحكمــة صاحــب الســمو 
الملكــي رئيس الوزراء وما حققه لمملكة 
البحريــن من إنجــازات ســجلتها التقارير 
منحــت  والتــي  اإلقليميــة  والمنظمــات 
والجوائــز  والتكريــم  األوســمة  ســموه 
اعترافا بدوره في تقدم ونهضة البحرين 

والتنمية فيها.

3.4 مليون دينار 
الستشارات 

 بإمكانــات عاليــة فــي التكنولوجيــا والتقنيــة والتصنيع“المدينة الرياضية”

XUV500 1700  شركة تسجل بـ “المضافة”إطالق سيارة ماهيندرا
المنامة - بنا

ذكر الجهاز الوطني لإليرادات 
أن عدد الشركات والمؤسسات 
التجاريــة التــي حصلــت علــى 
بالقيمــة  التســجيل  شــهادة 
المضافــة حتى اليــوم بلغ أكثر 
مــن 1700 شــركة، مشــيرا إلى 
أنــه تلقــى أكثــر مــن 10 آالف 

مكالمة بشأن “المضافة”.
وأشار الجهاز إلى ضرورة تأكد 
المســتهلكين من وجود شهادة 
التســجيل في القيمة المضافة 
بالمحــالت  ظاهــر  مــكان  فــي 
التجاريــة التــي تفــرض القيمة 
المضافــة المقــررة )5 %(، وأن 

تتضمــن الشــهادة رقم الســجل 
وتاريــخ  للمؤسســة  التجــاري 
التسجيل في القيمة المضافة، 
مؤكــدا اســتعداده التــام لتلقي 
استفســارات  أو  أســئلة  أيــة 
تخــص القيمــة المضافــة علــى 
 ،)80008001( االتصــال  مركــز 
إذ بلــغ عدد المكالمات الهاتفية 
التي تم تلقيها من المستهلكين 
والمؤسســات  الشــركات  أو 
الجاريــة حتــى اليــوم أكثر من 
تــم  والتــي  مكالمــة  آالف   10

بكفــاءة  معهــا  التعامــل 
وحرفية.

سمو رئيس الوزراء

سمير ناس نبيل آل محمود

XUV500 محمد جالل وأوالده تطلق ماهيندرا

المنامة يحسم تأهلهإطالق سينما “سينيبولس”حكومة لبنانية جديدةمنصة إلكترونية للتصنيفاإلعدام لقاتل شرطي
قضت المحكمة الكبرى الجنائية  «

الرابعة وبإجماع اآلراء بإيقاع عقوبة 
اإلعدام مجددا على المتهم بقتل 

النائب عريف علي محمد علي، 
ومواطن، وإصابة عامل آسيوي 

بمنطقتي دمستان وكرزكان في 
تفجيرين منفصلين وقعا بالعام 2014.

قدمت إدارة تنمية المؤسسات  «
الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة عرضا في االجتماع 
السادس لمجلس تنمية المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة، حول مشروع 
تدشين منصة إلكترونية شاملة 

لتسجيل المؤسسات وتصنيفها.

قالت مصادر سياسي إن الزعماء  «
اللبنانيين توصلوا، أمس 

الخميس، إلى اتفاق لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية جديدة في 

خطوة نحو إنهاء 9 أشهر من 
الخالف بشأن توزيع المناصب 

الوزارية.

افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة  «
البحرين للسياحة والمعارض، 

الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، 
مساء أمس األول في مجمع 

أتريوم بالجنبية، أول دار سينما 
لشركة سينيبولس العالمية في 

دول مجلس التعاون.

حسم فريق المنامة تأهله المباشر إلى  «
المربع الذهبي لدوري زين لكرة السلة، 
إثر فوزه على حساب المحرق بنتيجة 
)84/75(، في المباراة التي جمعتهما 

مساء أمس )الخميس(، على صالة 
اتحاد اللعبة بأم الحصم.
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صحيفة “الجمهورية” المصرية: برنامج التوازن المالي التحدي األهم

حكمة سمو رئيس الوزراء حققت اإلنجازات

نشــرت صحيفــة “الجمهوريــة” المصرية تقريًرا أشــارت فيه 
إلــى أن برنامــج التوازن المالي ربما يكون هو التحدي األهم 
لمملكــة البحريــن خــال الســنوات المقبلــة، مؤكــدة أن هــذا 
التحــدي بــدأت الحكومــة برئاســة رئيــس الــوزراء صاحــب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة في التعامل 
معــه من خال اســتيعاب برنامج عمــل الحكومة للمتغيرات 
االقتصاديــة الراهنــة والمســتقبلية ليتكامــل تطويــر الوضــع 
المالــي مــع وتيرة النمــو اإليجابي القتصــاد المملكة وتنوعه 
وبما يعّزز منظومة التنمية الشاملة والبيئة الخصبة للفرص 

النوعية ورفع مستوى الخدمات.
وأشــارت “الجمهورية” إلى أن المرحلة الراهنة تتعاظم فيها 
التحديات المالية التي تواجه دول العالم في ظل انخفاض 
أســعار وإيــرادات النفــط وتعاظم الدين العــام، وهو التحدي 
االقتصادي الذي أعلنت الحكومة مواجهته ببرنامج التوازن 

المالي وبرنامج عملها للسنوات األربع المقبلة.
ونّوهــت إلــى أنــه علــى الرغــم مــن صعوبــة برنامــج التوازن 
المالي، إال أن صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء يحرص 
دائًمــا على التأكيد علــى مواصلة دور الحكومة في االرتقاء 
بالخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنين علــى مختلف األصعدة 
التعليميــة والصحيــة واإلســكانية وغيرهــا وعــدم المســاس 

بمكتسبات المواطن.
وقالت الصحيفة إن إدارة الحكومة برئاســة ســموه لبرنامج 
عمــل الحكومــة والذي يقوم باألســاس على التــوازن المالي، 
مفهــوم  تحقــق  متعــددة  مبــادرات  اســتيعابه  علــى  قامــت 
المواجهــة الشــاملة واالعتمــاد علــى حزمــة مــن اإلجــراءات 
المتنوعــة شــديدة التأثيــر وبمــا يفضــي إلــى كســب الوقــت 
وتحجيــم المتغيــرات المفاجئــة علــى كل األصعــدة المحلية 

ا ال بديل عنه. واإلقليمية والعالمية، وهي تعد خياًرا مهمًّ

ا فــي تنفيذ  وأكــدت أن مجلــس النــواب يعــد شــريًكا أساســيًّ
هــذا البرنامــج وتطبيقــه ســواء بما هو ممنــوح للمجلس من 
صاحيــات مهمــة أو مــن خــال حــرص الحكومــة برئاســة 
التعــاون  ترســيخ  وعلــى  الشــعبية  المشــاركة  علــى  ســموه 
مــع الســلطة التشــريعية، بما يضمــن تحقيق أهدافــه لصالح 

الوطن.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وحكمــة  بعــزم  وأشــادت 
الــوزراء ومــا حققــه لمملكــة البحريــن من إنجازات ســجلتها 
التقارير والمنظمات اإلقليمية والتي منحت سموه األوسمة 

ونهضــة  تقــدم  فــي  بــدوره  اعترافــا  والجوائــز  والتكريــم 
البحرين والتنمية فيها.

وأشــارت إلــى نجــاح الدبلوماســية البحرينيــة فــي بدايتهــا 
األولــى فــي مواجهــة األطمــاع اإليرانيــة، وســجل صاحــب 
ا في وجه هذه  الســمو الملكــي رئيس الوزراء موقًفــا تاريخيًّ
المطامــع، خــال مباحثات جنيف في عــام 1968، إذ كان رد 
ســموه حازًمــا علــى الوفــد اإليراني بــأن “البحريــن قد تكون 
صغيــرة المســاحة، إال أننــا ســوف ندافــع عنهــا بكل مــا نملك 
مــن قوة وإيمــان وعزيمة، وحتى آخر قطرة من دمائنا، ولن 
ينزل جندي أجنبي إال ليجدها ناًرا مشتعلة” لينجح بعد هذا 
فــي نيــل اعتــراف العالم بأســره بحقوق البحرين وســيادتها 

واستقالها وعروبتها.
ونّوهت إلى أن هذا النجاح في الملف الخارجي كان مقدمة 
لمــا حــدث بعدها مــن نجاحات ســواء في تحقيــق منجزات 
اقتصادية متميزة أو تأسيس ديمقراطية حقيقية ومحاربة 

ا كما اتضح في أحداث 2011.   ا وخارجيًّ اإلرهاب داخليًّ
وقالــت الصحيفــة في ختام التقرير: “لعــل التفاؤل بإمكانية 
وقــدرة البحريــن علــى االســتفادة مــن البرنامج المالــي تنبع 
من التفاؤل نفســه بوجود برلمان جديد ومتحمس استطاع 
نيل ثقة الناخبين، وفهم استراتيجية التعاون بين الحكومة 
والبرلمــان، ليكــون العمــل لصالح الوطــن والمواطن، وهو ما 
يقــوي مــن الشــعور بنجــاح برنامــج عمــل الحكومــة وحصد 
ثمــاره، وبمــا يكفــل تحقيــق الرخــاء والرفاهيــة ومواصلــة 
مســيرة التنميــة الشــاملة بــذات الثقــة والثبــات الــذي تســير 
عليــه الحكومــة، وهــي األهــداف التــي طالمــا يؤكــد عليهــا 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 

سلمان آل خليفة”.

البالد-محرر الشؤون المحلية

local
@albiladpress.com

الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
برقية شكر جوابية من جاللة الملك 
ماها فاجير الونجكورن ملك مملكة 
ردا على  ــــك  الــصــديــقــة، وذل تــايــلــنــد 
بذكرى  المهنئة  الملك  جاللة  برقية 

العيد الوطني لبالده.
البرقية  في  تايلند  ملك  أعــرب  وقــد 
لجاللة  وتقديره  شكره  خالص  عــن 
جاللته  مشاعر  على  المفدى،  الملك 
لجاللته  مــتــمــنــيــا  الــنــبــيــلــة،  الــطــيــبــة 
ولشعب  والــســعــادة  الصحة  مــوفــور 
التقدم  مــن  المزيد  البحرين  مملكة 

واالزدهار.

المنامة - بنا

العاهل يتلقى برقية 

02شكر من ملك تايلند

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل  حميدان أمس الخميس في مكتبه 
بمبنى الوزارة، النائب عبدهللا الذوادي، والنائب باسم المالكي؛ لبحث سبل تعزيز 
التعــاون المشــترك مــع مجلس النــواب بما يخدم المشــاريع والمبــادرات التنموية 

واالجتماعية في مملكة البحرين.

مــن  عــدد  بحــث  تــم  اللقــاء  وخــال 
القضايــا العماليــة واالجتماعيــة، والتــي 
من شــأنها تعزيز التعاون والتنســيق مع 
الســلطة التشريعية؛ ســعيا إلى مواصلة 
فــي  واالجتماعيــة  التنمويــة  المســيرة 
المملكة، وفي هذا السياق ثمن حميدان 
التشــريعات  دعــم  فــي  المجلــس  دور 
مرحبــا  الــوزارة،  بعمــل  الصلــة  ذات 
تعــزز  التــي  والمبــادرات  بالمقترحــات 
لألفــراد  والعماليــة  التنمويــة  الجوانــب 

وكافة شرائح المجتمع البحريني.

موافقــة  تمثلــه  بمــا  حميــدان  وأشــاد 
عمــل  برنامــج  علــى  النــواب  مجلــس 
خطــوة  مــن   )2019-2022( الحكومــة 
مباركــة فــي طريــق تحقيــق التطلعــات 
التشــريعية  للســلطتين  المشــتركة 
والتنفيذيــة؛ لمواصلــة البنــاء والمضــي 
قدمــا في ترجمة الرؤى الســامية لعاهل 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بن 
عيســى آل خليفــة؛ مــن أجــل مســتقبل 
أكثــر ازدهــارا ونمــاء للبحرين وشــعبها، 
والتنميــة  العمــل  وزارة  أن  مؤكــدا 

االجتماعية تســعى باستمرار إلى تنفيذ 
تكفــل  التــي  التنمويــة  المشــروعات 
العيــش الكريم لمختلف فئات وشــرائح 
المجتمــع، إضافة إلــى العمل على تعزيز 
الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، 
فضــا عن دعــم القوى العاملــة الوطنية 

بمنشآت القطاع الخاص.
الــذوادي  النائبــان  ثمــن  جانبهمــا،  مــن 
والمالكــي الروح اإليجابية التي ســادت 

الحكوميــة  والمشــاورات  اللقــاءات 
البرلمانيــة، وصــوال إلــى الموافقــة علــى 
اشــتمل  ومــا  الحكومــة  عمــل  برنامــج 
غايتهــا  ومبــادرات  خطــط  مــن  عليــه 

الوطنيــة، منوهيــن  المكتســبات  تعزيــز 
العمــل  وزارة  تبذلــه  الــذي  بالجهــد 
والتنميــة االجتماعيــة؛ مــن أجــل تقديم 
خدمــات تنمويــة مميــزة فــي مجــاالت 

العمل والخدمــات االجتماعية، مؤكدان 
أهميــة تعزيــز التعــاون بيــن الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة لمــا لــه مــن أثــر 

إيجابي ينعكس على مصلحة الجميع.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مناقشة سبل تعزيز التعاون بالمجاالت العمالية

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة الصالح
تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية تهنئة 
من وزيرة الصحة فائقة الصالح، وذلك بمناسبة 
العمــل  برنامــج  علــى  النــواب  موافقــة مجلــس 
الحكومــي. هــذا نصهــا:  حضــرة صاحب الســمو 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 

حفظه هللا رئيس مجلس الوزراء.. الموقر
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 

يسرني أن أتقدم إلى سموكم بالتهنئة والمباركة 

على موافقة مجلس النواب على برنامج العمل 
الحكومــي، كخطــوة بــارزة فــي مجــال التعــاون 
التشــريعية  الســلطتين  بيــن  المثمــر  والتنســيق 
صاحــب  حضــرة  عهــد  ظــل  فــي  والتنفيذيــة، 
الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل 
البــاد حفظــه هللا ورعــاه، وضمــن رؤى جالتــه 
الوطنيــة الراميــة لتعزيز نهضة الوطن في كافة 

النواحي.
سيدي صاحب السمو، 

إن مــا قدمتمــوه ســموكم مــن إشــراف ومتابعــة 
ركيــزة  شــكل  قــد  ســديدة  وتوجيهــات  ودعــم 
الحكومــة  عمــل  برنامــج  إعــداد  فــي  محوريــة 
وخدمــة أهــداف رفع معدالت النمــو االقتصادي 
واالرتقــاء بالمواطــن البحريني بخدمــات عالية 
المعايير، وذلك عبر منظومة شاملة من العناصر 
القطاعــات  كافــة  فــي  البرنامــج  التــي تضمنهــا 
الحيويــة التــي تتضمنها اختصاصــات الحكومة 
وأولوياتهــا لتقديــم نقلــة نوعيــة يلمــس الجميع 

أثرهــا فــي إطــار المشــروع اإلصاحــي الشــامل 
لجالة الملك المفدى.

وختامــا، نســأل هللا عــز وجل أن يوفقنــا جميعا 
فــي خدمــة هذا الوطن الغالي واســتمرار تقدمه 
ونمائــه، وأســأل هللا تعالــى أن يحفــظ ســموكم 
ويمتعكــم بنعمــة الصحة والعافيــة وأن يديمكم 

لنا ذخرا وعزا وسندا.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته

 فائقة بنت سعيد الصالح - وزيرة الصحة

المنامة - بنا

سمو محافظ الجنوبية يوجه لتطوير الطرق
ـــة ـــر المنطق ـــل وتطوي ـــروع تجمي ـــع مش ـــي يتاب ـــن عل ـــة ب ـــيخ خليف ـــمو الش س

قــام ســمو محافــظ الجنوبيــة الشــيخ خليفــة بن 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة بزيــارة تفقديــة إلــى 
العمــل  اّطلــع علــى ســير  الــزالق، حيــث  منطقــة 
فــي عــدد مــن المشــاريع المهمــة التــي تنفــذ فــي 
واالجتماعيــة  الخدميــة  والمرافــق  المحافظــة 
وذلك ضمن زيارات سموه المتواصلة لكافة مدن 
وقــرى المحافظــة. وأكــد ســمو المحافــظ أثنــاء 
زيارتــه، أن المحافظــة الجنوبية تقــوم بالزيارات 
وتفّقــد  الخدمــي  الوضــع  لمتابعــة  الميدانيــة 
احتياجات المواطنين والتواصل المباشــر معهم، 
مشــيرا إلــى أهميــة الزيــارات الميدانيــة للوصول 
إلــى اســتكمال الخدمــات األساســية فــي جميــع 
أنحــاء المحافظــة. وتابــع ســموه، أثنــاء الزيــارة، 
احتياجــات أهالــي الزالق الخدميــة، ووّجه إدارة 
الهندسة واالستثمار بالمحافظة لمتابعة مشروع 
المتعلقــة  التحتيــة  البنيــة  خدمــات  اســتكمال 
بتطوير الطرق كما تابع مشروع تجميل وتطوير 

سمو محافظ الجنوبية لدى تفقده الزالقالمنطقة التي تقوم به بلدية المنطقة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو رئيس الوزراء

Û  رغــم أنهــا لــم تكــن الزيارة األولــى، إال أن توقيــت زيارة قائد ما يســمى بالحــرس الثوري
اإليرانــي محمــد علــي جعفــري، لجزيــرة “أبــو موســى” التابعــة لدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحدة الشــقيقة والمحتلة من قبل إيران تحمل رســالة غطرســة وتحدٍّ للدول العربية، 
خاصة أنها تزامنت مع اللقاء التشاوري لعدد من وزراء خارجية الدول العربية بالمملكة 
األردنيــة الهاشــمية حــول أوضاع وتطــورات المنطقــة، كما صاحبها تصريحــات خطيرة، 
واصًفــا فيهــا الجزيــرة اإلماراتية بأنها قلب إيران النابض، ونعت دول الجوار بـ”األعداء”، 
محــّذًرا إياهــم بــأن هــذه الجــزر جــزء ال يتجــزأ مــن األراضــي اإليرانيــة، وأن المقاتليــن 

اإليرانيين سيدافعون عن كل شبر من هذه الجزر.
Û  هــي إذن وكأنهــا زيــارة “إعــان حــرب” واســتعراض للقــوة وفــرض العضــات، ســبقها 

تصريحــات عدائيــة مــن قبــل المتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة ضد البحريــن مثلت 
تدخًا سافًرا في شؤون القضاء المستقل النزيه في المملكة، ودفاًعا معهوًدا عن أدوات 
المشروع اإليراني في المنطقة، واتهامات تثير الضحك من مسؤول دولة باتت النموذج 
األســوأ فــي قمــع الحقوق وهدر الحريــات، والمثال األقبح في ارتكاب أفظع الممارســات 

واالنتهاكات بحق مواطنيها.
Û  بمثــل هــذه األفعال واألقوال تضّيق إيــران خيارات التعامل معها وتجعل من احتماالت 

الحــوار وعــودة العاقات الطبيعيــة صعبة الحدوث وبعيدة المنــال، إلصرار طهران على 
مواصلة سياســاتها الخطيرة على أمن المنطقة وشــعوبها بعدم احترامها لســيادة الدول 
العربيــة وتدخلهــا فــي شــؤونها الداخليــة، وحرصهــا علــى إثــارة الفتــن الطائفيــة ودعــم 
الجماعــات اإلرهابيــة التابعــة لهــا فــي كل مــكان لتجعــل المنطقــة ســاحة دائمــة للقاقــل 

واالضطرابات لتتمّكن هي من تحقيق أطماعها السياسية والطائفية ومد نفوذها.
Û  ورغم أنه لن يقال الكثير عما دار في اللقاء الوزاري التشاوري باألردن إال أن المؤكد أن 

التعامــل مــع إيــران هــو أحد البنود والمحاور المهمــة التي كانت دافًعا وهدًفــا لهذا اللقاء 
بعد أن اتضح أن خيارات عودة إيران والتزامها بحســن الجوار باتت “شــبه” مغلقة، وأن 
هنــاك حاجــة ماســة وملحــة للتوصل لرؤية عربيــة متكاملة وفاعلة لتحســين حال األمة 
وإنقــاذ المنطقــة من جرثومة تنتشــر وتنشــر معها الوباء أينما تواجدت بحرســها الثوري 
ونهجهــا الطائفــي ووكائها من الجماعــات والتنظيمات اإلرهابية، لدرجة جعلتها العنصر 

األخطر والعامل األعقد في كل ما تعانيه دول المنطقة من أوجاع وأزمات.
Û  مخطــٌئ مــن يظــن أن وضــع تلك االســتراتيجية للتعامل مع إيران أمر ســهل، بل هو بالغ 

التعقيــد وشــديد الدقــة، ولكــن تبقــى “المصلحــة العربيــة” و”العربيــة فقــط” هــي المكون 
األســاس والحاســم فيهــا، فقــد نختلف على المســميات واألطر واألشــكال إال أننــا جميًعا 
نتفــق علــى أن الهــدف هــو حماية دولنا وشــعوبنا وأن الوصول لهذا الهــدف وتحقيقه لن 
يكــون إال مــن خــال الدول العربية نفســها واســتغال طاقاتها ومواردهــا وتقوية العمل 
الجماعي فيما بينها، وأيًضا باستثمار عاقاتها االستراتيجية بالدول الكبرى المؤثرة في 

موازين القوى الدولية لنصل ألفضل ضمانات األمن والسام.

الوقاحة في 
السياسة اإليرانية مؤنس المردي 

moanes.almardi
@albiladpress.com

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

انطاقــا مــن توجيهــات رئيس الــوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفــة بتفعيــل المزيــد مــن التعاون والتنســيق 
قــام  والتنفيذيــة،  التشــريعية  الســلطتين  بيــن 
وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين بــن علــي 
ميــرزا بأخذ المبادرة بطلــب االجتماع مع عضو 
الشــئون  لجنــة  رئيــس  نائــب  النــواب  مجلــس 
والنــواب  العامــر  أحمــد  واالقتصاديــة  الماليــة 
أعضاء اللجنة، حيث تم االجتماع بمقر مجلس 

النواب.
وخــال االجتمــاع قــام الوزيــر بتقديــم عــرض 
مرئي شــامل عــن إنجازات مملكــة البحرين في 
الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة والمشــاريع 
التــي تــم تنفيذهــا فــي هــذا المجــال والتقــدم 

الــذي تــم إحــرازه مــن منطلــق اهتمــام  الكبيــر 
مــن  االســتفادة  بتشــجيع  والحكومــة  القيــادة 
الطاقة النظيفة وتفعيل استخداماتها؛ من أجل 

طاقة مستدامة وبيئة خضراء.
وقــال ميــرزا إنــه مــن المهــم أن نحــرص علــى 
اطاع الســلطة التشريعية على تلك المعلومات 
والخطط والمشاريع المتعلقة في مجال الطاقة 
واضحــة  صــورة  لديهــم  لتتكــون  المتجــددة 
ومتكاملــة عن هــذا القطاع الحيوي والخطوات 
الواســعة التي تــم إحرازها من خال توجيهات 
الوطنيــة  للجنــة  المســتمرة  والجهــود  القيــادة 
التــي تم تشــكيلها لمتابعة تنفيــذ خطط الطاقة 
وزيــر  برئاســة  الطاقــة  وكفــاءة  المتجــددة 

الكهرباء والماء.

ميرزا يطلع النواب على مشاريع الطاقة

باسم المالكيعبدالله الذواديجميل  حميدان

 حميدان 
يستقبل النائبين 

الذوادي 
والمالكي
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ابتهاًجــا بســامة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
نظمت جمعية البحرين لرعاية الوالدين احتفاال شعبيا بحديقة المحرق “الكازينو” أمس، وذلك 
بحضــور عــدد من النواب وأعضــاء المجلس البلدي وعدد من أصحاب ورواد المجالس االهلية، 

وجمع حاشد من أهالي المحرق. 

ورفــع رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البحريــن 
لرعايــة الوالديــن أحمــد البنا، وأعضــاء مجلس 
اإلدارة واألعضاء والمنتسبين للجمعية، أسمى 
التهانــي والتبريــكات لصاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الوزراء، بمناســبة ســامته وشــفائه من 
العــارض الصحــي، رافعيــن أكفهــم إلــى البــاري 
عــز وجــل بأن يحفظ ســموه من أجــل البحرين 
الحبيبة، ومن أجل رفعة الوطن، ومن أجل كل 
البحرينيــن المخلصيــن، الذين أحبوه وأصدقوا 

لسموه الوعد والوالء.  
ورحــب البنا بالحضــور العامر والمحب لســموه 
والــذي جــاء ليشــارك جمعيــة البحريــن لرعايــة 
الوالدين الفرحة وهي تحتفل بمناســبة سعيدة 
علــى قلــوب جميــع المواطنيــن، وهــي مناســبة 
أســعدت قلــب كل بحرينــي محــب لهــذا الوطن 
وقيادته أال وهي سامة صاحب السمو الملكي 
“أميــر القلــوب”، والــذي يتمتــع بمكانــة خاصــة 
وكبيــرة في قلوب أبنــاء البحرين عامة، وأبناء 

المحرق خاصة.
“نرفــع  المباركــة،  المناســبة  بهــذه  البنــا،  وقــال 
إلــى مقــام  أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات 
ســموه، داعيــن أللــه أن يمتــع ســموه بالصحــة 
والعافيــة، وأن يطيــل فــي عمــره وســموه بأتــم 
الصحــة والعافيــة”، مردفــا أن صاحــب الســمو 
الملكي من القيادات المتميزة، مؤكدا أن سموه 
أســتطاع أن يســخر إمكانــات البحريــن لخدمة 
اقتصادهــا وتطوير مؤسســاتها، حتى أصبحت 
واحــدة من الــدول التي تفوقت علــى مثياتها 
مــن دول العالــم بمشــاريعها التنموية وخططها 

الحضارية.
وأكــد رئيس جمعيــة البحرين لرعايــة الوالدين 
مســتوى  رفــع  إلــى  أفضــى  ســموه  منهــج  أن 
األداء الحكومــي واالرتقاء بمســتوى الخدمات 
المقدمــة مــن قبــل الدوائر والمؤسســات، وذلك 
من خال آليات المتابعة الحثيثة والتوجيهات 
قدمــه  لمــا  الخيــر  كل  هللا  فجــزاه  المســتمرة، 
وما ســيقدمه ســموه مــن جهود مــن أجل رفعة 

الوطن الغالي.
كمــا رفع البنا أســمى آيات التهانــي والتبريكات 
إلــى نائــب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
محافــظ  وإلــى   خليفــة،  آل  خليفــة  بــن  علــي 

الجنوبيــة، الرئيــس الفخــري لجمعيــة البحريــن 
لرعايــة الوالديــن ســمو الشــيخ خليفــة بن علي 
بــن خليفــة آل خليفــة، وإلــى العائلــة الكريمــة 
بســامة والــد الجميــع صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة حفظه ألله 
ورعاه ذخرا لكل البحرين الغالية ولكل محبيه.

ورفــع البنــا أيضــا التهانــي إلــى شــعب مملكــة 
البحريــن الغالية بســامة خليفــة المجد متمنيا 
بــأن يديم هللا الصحة والســعادة علــى الجميع، 
ونحــن نســتظل فــي ســماء هــذا الوطــن الــذي 
نعتــز بماضيه الحافل ونفخر بحاضره المعطاء 
قيــادة  تحــت  ونحــن  الواعــد،  لغــده  ونتطلــع 
ربــان الســفينة الفذ، الذي قادنــا للمجد والتقدم 

واالزدهار.
ومــن جانبه، قال عضو جمعية البحرين لرعاية 
الوالــدي علــي النايــم فــي كلمــة ألقاهــا بالحفــل 
باإلنابــة عــن أهالي المحــرق، إن أهالي المحرق 
مقــام  إلــى  ليرفعــوا  الفرصــة  هــذه  ينتهــزون 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء أســمى 
آيــات التهانــي؛ بمناســبة ســامته، ونحمــد هللا 
ســبحانه وتعالــى علــى صحته وســامته، ولقد 
عمــت  التــي  والســرور  الفــرح  مظاهــر  تجلــت 
المحافــل  مــن  العديــد  فــي  وتجلَّــت  القلــوب 

والمهرجانات واالحتفاالت بمناطق البحرين.
وأوضح النايم، أن هذا التجمع المبارك ما هو إال 
مظهــر من مظاهر هذا الســرور العميق بســامة 
سموه، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على 
عمــق الصلــة والحــب بيــن ســموه والمواطنيــن 
بشــتى أطيافهم المختلفة، فدور ســموه ريادي 
وكبيــر منــذ رســوخ مفاهيــم الدولــة الحديثــة 
علــى أرض مملكــة البحرين في عيد اســتقالها 
الشــكر  موصــا  هــذا،  يومنــا  وحتــى  المجيــد 
الجزيــل لجمعية البحرين لرعاية الوالدين على 
أقامــة هذا التجمــع المبارك، مع أمنياتنا للجميع 

بالخير والنجاح ومواصلة العطاء.

قصائد شعرية 

وخــال الحفــل قدم عــدد من الشــعراء، ومنهم 
حســن بو خماس، وعدد من منتسبي الجمعية، 
قصائــد شــعرية تغنــت بحــب األميــر خليفة بن 
ســلمان، والفرحــة بســامته التــي عمــت أهالي 

بســموه  ترتبــط  التــي  المدينــة  تلــك  المحــرق، 
بقصــة حــب متبادلــة بيــن قائــد أحبــه شــعبه، 

فبادلهم الحب.

عرضة وشيالت 

وقدمــت فرقــة شــباب الحــد عــددا مــن لوحات 
“العرضــة” التراثيــة، وعــدد مــن الشــيات التــي 
قلــوب  علــى  الغالــي  ســموه  بســامة  أعــدت 
البحــر مــن  العرضــة فنــون  الجميــع، وتناولــت 
الفجــري والعدســاني والجــداوي، والحســاوي، 

50 فنــان، وشــارك أهالــي  بمشــاركة أكثــر مــن 
وبجمــال  بهــا  االســتمتاع  والحضــور  المحــرق 
التــراث البحرينــي الــذي اســتطاعت أن تنقلــه 
الفرقة وشبابها وعازفيها بأبهى صور للجماهير 
والحضور، حيث توافد الناس لاســتمتاع بهذا 

الفن الراقي.

العظماء يصنعون المجد 

ومــن جانبــه، أكــد أحمــد البنــا فــي تصريحات لـ 
العظمــاء  أن  علــى هامــش االحتفــال،  “البــاد” 

يصنعون المجــد ألوطانهم، وان رئيس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفــة، هــو مــن صنع مجــد البحرين، مردفا 
مــن  لمــا قدمــه ســموه  نقــف أجــاال،  “جمعينــا 
لســموه  أن  مؤكــدا  والمواطــن”،  الوطــن  أجــل 
ســجا حافا باالنجازات وفي كافة المجاالت، 
جعلت منه الشــخصية القيادية والريادية التي 
رفعــت اســم البحريــن عاليا في كافــة المحافل 
وجعلتنــا  والدوليــة،  واإلقليميــة  الخليجيــة 
نفتخــر بنمــوذج ســموه بالتنميــة، الــذي أصبــح 

نموذجــا تحتــذي بــه دول العالــم، ونفتخر نحن 
به أمام هذه الدول.

أهالي المحرق يرفعون التهاني 

أهالــي المحــرق مــن الحضــور، رفعــوا مــن 
آيــات التهانــي  خــال هــذا الحفــل أســمى 
لصاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 
ســلمان، داعيــن المولــى أن يحفظــه ذخــرا 
الحفــل  حظــى  وقــد  وشــعبها.  للبحريــن 

بحضور جماهيري غير مسبوق.

البنا لـ “^”: األمير خليفة بن سلمان صانع مجد البحرين
“الكازينو” فــي  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  سمو  بسالمة  تحتفل  ــديــن”  ــوال ال لرعاية  “البحرين 

بدور المالكي من المحرق تصوير: خليل إبراهيم



عندمــا تــم إطــاق ماهينــدرا XUV500 في عام 2011، برز انذاك التصميم المميز الذي يعتمــد عليه طراز الجيل الثاني الجديد 
2019 خصوصــا فــي لغــة الســيارة الشــبابية الرائعــة والتي وصلت البحرين عبر شــركة محمد جــال وأوالده الوكيل الحصري 
لهــا والتــي كشــفت عنها في مجمع ســيتي ســنتر أمس، حيث قام أحمد جــال، وبحضور المدير اإلقليمــي لعامة ماهيندرا في 
الشــرق األوســط دانيش شــودرى وعدد من الصحفيين والمدعوين برفع الســتار عن الجيب XUV500 موديل ٢٠١٩ ، وتقوم 

أيضا مصانع ماهيندرا العالمية بإنتاج بيك آب سكوربيو الشهيرة.

اســتخدمت ماهينــدرا خبرتهــا المتاحــة مــن 
مركــز أميــركا الشــمالية الفنــي التابع للشــركة 
الهندية، والذي يقع في ميشيغان ومن منزل 
تحديــدا  “بينينفارينــا”  اإليطالــي  التصميــم 
وقدمــت ســيارة XUV500 الجديــدة بصــورة 
أكبــر وأروع مــن الخــارج وأكبــر مــن الداخل، 

وتــم التركيــز فــي األبعــاد المتزايدة للســيارة 
الثالــث.  الصــف  فــي  أكبــر  مســاحة  لتحريــر 
تحديثــات  الســيارة  داخليــة  أيضــا  وتلقــت 
رئيســية، حيــث يمكــن مالحظة توقــع المزيد 
مــن المعــدات والمــواد ذات الجــودة األفضــل 
والتصميــم الجــذري والتركيــز علــى االتصال 

وتعزيز الراحة، وقدمت ماهيندرا مســتويات 
 XUV500 مــع  الســالمة  تقنيــات  مــن  عاليــة 
الجديــدة المتوافرة في معارض الشــركة في 

منطقة الخميس، ومنطقة سترة.
وكعهدها قامت شــركة محمــد جالل وأوالده 
بتوفيــر أحــدث الموديــالت لجميــع وكاالتهــا 

مــن العالمــات العالمية، بأتــي الجيب الجديد 
تيربــو،  ســلندر   ٤ بمواصفــات   XUV500
اوتوماتيك ٦ غيارات مع دفع رباعي وشاشة 
عرض وشاشــة المالحة وحساســات وكاميرا 
 USB خلفية ومقاعد جلد إيطالية فاخرة وو
بلوتــوث و ٦ اكيــاس هوائيــه “االيــر بــاج” و 
A.B.S، باالضافــة إلــى البيــك أب ســكوربيو 
ديــزل -٤ ســلندر تيربــو ذو مواصفــات عاليــة 

لراحة السائق والركاب.
ماهينــدرا  آنــد  ماهينــدرا  شــركة  وتعتبــر 
ماهينــدرا  مجموعــة  مــن  جــزء  المحــدودة 
للســيارات، والمعــدات الزراعيــة، والخدمــات 
اللوجســتية،  والخدمــات  والتجــارة  الماليــة، 

ومكونات السيارات، وتكنولوجيا المعلومات 
والبنيــة التحتية العمالقة، تأسســت الشــركة 
عــام 1945 تحــت اســم ماهيندرا آنــد محمد، 
وتــم تغيــر االســم بعدمــا قســمت الهنــد وقرر 
غــالم محمــد العــودة إلــى باكســتان، وأصبــح 
أول وزيــر مالية هنــاك. وبناء عليه، تم تغيير 
اســم الشــركة مــن ماهينــدرا آنــد محمــد إلــى 

ماهيندرا آند ماهيندرا سنة 1948 . 
أنشــئت الشــركة في البداية لتصنيع سيارات 
الدفــع الرباعــي عامــة االســتخدام )العائليــة(، 
وعــرف عــن الشــركة انهــا مصنعــة أول جيب 
حربــي فــي الهنــد، وذلــك بعــد حصولهــا علــى 
ترخيص من الشــركة األم األميركية. تشعبت 

الشركة في وقٍت الحق إلى تصنيع المركبات 
بســرعة  نمــت  ثــم  والزراعيــة،  التجاريــة 
مــن كونهــا شــركة مصنعــة لعربــات الجيــش 
والجــرارات لشــركة مصنعة للســيارة الكبيرة 

العائلية وذلك إبان تنامي السوق العالمية. 
فــي الوقــت الحاضــر، تتصــدر الشــركة قائمة 
تصنيــع ســيارات المهــام فــي الهنــد وإيطاليــا 
)معرفة باسم سكوربيو( وتعتبر ماهيندرا آند 
ماهيندرا أكبر صانعة سيارات الدفع الرباعي 

في الهند. ل
واألســعار  والعــروض  الســيارة  عــن  لمزيــد 
برجــاء االتصــال علــى شــركة محمــد جــالل 

وأوالده: ١٧٢٥٢٦٠٦و ١٧٧٣٠٨٠٢.
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علمــت “البــاد” أن وزارة اإلســكان تعتزم الشــروع في تطبيــق برنامج مزايا 
المطور خال شهر مارس المقبل بعد أن كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ 

مطلع العام الجاري.

يأتــي ذلــك فــي وقــت أعلــن فيــه نائــب 
رئيــس الــوزراء رئيــس اللجنــة الوزارية 
التحتيــة  والبنيــة  التنمويــة  للمشــاريع 
الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل خليفة عن 
القوائــم  تصفيــر  الحكومــة  اســتهداف 
اإلسكانية وقرب طرح النسخة المطورة 
مــن برنامــج الســكن االجتماعــي خــالل 

العام الجاري.
وتماشــيا مع قرار الوزارة اعتماد الدخل 
مصــادر  ذكــرت  فقــد  للتمويــل،  معيــارا 
للصحيفــة أن التمويــل في مزايا المطور 
ســيكون علــى شــكل فئــات، األمــر الــذي 
الحالــي  التمويــل  مقــدار  مــن  ســيقلص 
لــدى بعــض هــذه  81 ألــف دينــار  البالــغ 

الفئات.
مــن جهته، اعتبر رئيس جمعية التطوير 
العقــاري البحرينيــة عــارف هجــرس أن 
مزايــا المطــور مشــروع طــال انتظــاره، 
وذلــك أنه ســيمنح القطــاع الخاص دورا 
الخدمــات  فــي تقديــم  للمســاهمة  أكبــر 
اإلســكانية للمواطنيــن مــن ذوي الدخــل 
المحدود، وســيخلق مجاال تنافسيا لدى 

القطاع الخاص.
سيشــمل  البرنامــج  أن  إلــى  وأشــار 
والذيــن  المرخصيــن  المطوريــن  جميــع 
التنظيــم  بمؤسســة  أوضاعهــم  وفقــوا 
ســيتم  حيــث  اســتثناء،  دون  العقــاري 
األول  نحويــن،  علــى  البرنامــج  تطبيــق 

يشــمل المشــاريع المقامــة علــى عقارات 
تابعــة للقطــاع الخــاص، والثانــي يشــمل 
المشــاريع المقامة علــى عقارات مملوكة 

للحكومة.
ــل: أن الحكومة ســتطرح عقاراتها  وفصَّ
في مزايدة عامة، على أن يتم تطويرها 
بالتصميــم  تتعلــق  اشــتراطات  وفــق 

والمســاحات  البنائيــة  والمســاحات 
الخضــراء والمناطــق التجاريــة وغيرها، 
األمر الذي ســيمنح األفضلية لمطور عن 

آخر.
الوحــدات  مســاحات  أن  إلــى  ولفــت 
بطبيعــة  ســتكون  وتصميمهــا  الســكنية 
األعلــى  الســعر  إلــى  محكومــة  الحــال 
للسكن االجتماعي البالغ 120 ألف دينار، 
وطبيعــة المنطقة التي يقــع فيها العقار، 
التنافســية  أمــام  المجــال  ســيفتح  ممــا 

وسيمنح المواطن حرية االختيار.

وذكــر أن الــوزارة تمر في الوقت الحالي 
بمرحلــة انتقاليــة لهــا من مــزود للخدمة 
إلى منظم لها، وعليه فإنها بدأت بإعطاء 

القطاع الخاص مساحة أكبر.
باســم  اإلســكان  لوزيــر  تصريــح  وفــي 
اإلســكان  مؤتمــر  هامــش  علــى  الحمــر 
العربي الخامس، ذكر فيه أن بدء تطبيق 
بجاهزيــة  مرهــون  الجديــد  البرنامــج 
النظام اإللكتروني للخدمات اإلسكانية، 
وأن مبالــغ التمويل ســتتفاوت بناء على 

مستوى دخل المستفيد.

وبلغ   عدد   المستفيدين   من   هذا   البرنامج   
 نحو   4   آالف   مواطن   ممن   انتقلوا   للسكن  
 الفعلــي   فــي   وحداتهم   الســكنية،   كما   بلغ  
 حجــم   القــروض   العقاريــة   الممنوحــة  
 للمســتفيدين   مــن   جانــب  المصــارف  
 والبنــوك   المشــاركة   فــي   برنامــج   مزايــا  

 حتى   اآلن   ما   قدره   280   مليون   دينار . 
يشــار إلــى أن مزايــا المطــور وســع مــن 
ذوي  لتشــمل  المســتحقين  شــريحة 
الرواتــب مــن 500 دينــار وحتــى 1500 
دينــار، إلــى جانب رفع الحد األعلى لعمر 

المستحقين إلى 50 عاًما.
خدمــات  المطــور  البرنامــج  وســيتيح 
أخرى كتمويل شــراء القســائم الســكنية 
تمويــل  جانــب  إلــى  البنــاء،  وخدمــة 

ا. الوحدات السكنية المطبقة حاليًّ
ويبلــغ عــدد المطورين العقارييــن الذين 
أصــدرت لهم مؤسســة التنظيــم العقاري 
 546 عــدد   2018 العــام  فــي  ترخيصــا 

مطورا وفقا لألرقام الرسمية المعلنة.

عارف هجرس 

مزايــا المطــور يدخــل حيـــز التنفيـــذ فــي مــارس
اســتــثــنــاء دون  ــن  ــي ــص ــرخ ــم ال الــمــطــوريــن  ســيــشــمــل  الــبــرنــامــج  ــرس:  ــجـ هـ

محمد جالل وأوالده تطلق ماهيندرا XUV500 في البحرين

جانب من حفل اطالق جيب XUV500 موديل ٢٠١٩

XUV500 ماهيندرا

مصادر لـ “البالد”: 
تقليص مبالغ 

التمويل لبعض 
المستحقين

طرح العقارات 
الحكومية في 
مزايدات عامة 

للمطورين

سيدعلي المحافظة

طارق البحار

مناسبة وبــأســعــار  ــتــصــنــيــع  وال الــتــكــنــلــوجــيــا  فـــي  ــة  ــي ــال ع ــات  ــان ــك ــام ب الــســيــارة 
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أصــدرت إدارة األوقــاف الجعفريــة بيانــا تفصيليــا تعقيبــا علــى ما نشــرته صحيفة “البالد” فــي عددها رقــم 3761 الصادر اليوم 
)الخميس( الموافق 31 يناير 2019، وباإلشارة إلى ما نشر بخصوص إدارة األوقاف الجعفرية، فيما يخص موضوعي المكرمة 
الملكية الســامية، وموضوع صالة المقشــع، فنود أن نوضح أن مجلس األوقاف الجعفرية عقد اجتماعا اســتثنائيا صباح يوم 

األحد الموافق 30 ديسمبر 2018؛ لمناقشة الموضوع من جميع جوانبه.

وفــي هذا اإلطار، يســتغرب مجلس األوقاف 
التشــكيك  مبــدأ  إلــى  الركــون  الجعفريــة 
واإلصــرار الغريــب علــى تحويــل اإلنجــازات 
إلــى تجــاوزات والتقليــل مــن جهــود مجلــس 
كانــت  والتــي  التنفيذيــة،  األوقــاف واإلدارة 
الملــك  جاللــة  مــن  وتقديــر  إشــادة  موضــع 
مــدى  وعلــى  المآتــم،  ورؤســاء  المفــدى 
جهــودا  المجلــس  بــذل  الماضيــة  الســنوات 
مختلــف  شــملت  تصحيحيــة  تاريخيــة 
أن  كمــا  باألوقــاف.  المتعلقــة  الجوانــب 
المراســيم والقوانين ال تخول إجراء تحقيق 
مــع مجلــس األوقــاف الجعفريــة، وال تتضمن 
تلــك القوانيــن واللوائــح أيــة صالحيــات في 
التحقيق مع المجلس، ذلك أن المجلس يعين 

رئيسه وأعضاؤه بأمٍر ملكي سام.
بموجــب  الجعفريــة  األوقــاف  مجلــس  إّن 
هــو  المشــار  واللوائــح  والقوانيــن  المراســيم 
الســلطة المهيمنــة علــى اإلدارة، كمــا لــم يبدر 
من المجلس رئيســا وأعضاء أدنى مخالفات، 
بــل علــى العكــس من ذلــك يفتــرض أن تقابل 
جهــوده التاريخية غير المســبوقة التي بذلها 

ويبذلها بالثناء واإلشادة.
إلــى  الجعفريــة  األوقــاف  مجلــس  ويتطلــع 
توســيع التعــاون مــع جميع الجهات الرســمية 
واألهلية إلى أقصى مدى، مع التأكيد مجددا 
أن أبــواب المجلــس مفتوحــة دائمــا للرد على 
اي اســتيضاح فــي جميــع مــا يتصل بشــؤون 
فــي  الدائمــة  رغبتنــا  مؤكديــن  األوقــاف، 
التنسيق والتواصل المثمر مع جميع الجهات 
فــي جميــع ما يتصل بشــؤون اإلدارة ورعاية 
مصالحهــا والســعي الدائــم لتطويرهــا. وفيما 
المالحظــات  علــى جميــع  تفصيلــي  رد  يلــي 

المشار إليها:
أوال: الجانب القانوني:

الســنية  األوقــاف  مجلســي  تعييــن  إّن 
والجعفريــة هو من شــأن جاللة الملك حفظه 

هللا ورعــاه، وذلــك بموجــب قانــون مجلســي 
األوقاف، و”يصدر بتعيين الرئيس واألعضاء 
وإعفائهــم مــن مناصبهــم وتحديــد مكافآتهم 
العليــا  اإلدارة  ســلطة  وتتمثــل  ملكــي”،  أمــر 
فــي مجلس األوقاف والذي يشــكل بمرســوم 
ملكــي، ومكــون مــن رئيــس وعشــرة أعضاء، 
الجعفريــة  األوقــاف  علــى  اإلشــراف  مهمتــه 
وحفــظ  إيراداتهــا  وصــرف  واســتغاللها 
صياغــة  لمفهــوم  وفقــا  وتعميرهــا  أعيانهــا 
الوقــف وعبــارات الواقفين وبمقتضى أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
 كمــا أّن مجلــس األوقــاف الجعفريــة يرفــض 
رفضــا قاطعــا أن يكــون فــي موضع تشــكيك 
وهمــي واتهــام مصطنــع، حيــث إّن المجلــس 
حــاز وال يــزال علــى الثقــة الملكيــة الســامية 
منذ تشــرفه بتســلم المسؤولية في أغسطس 
2013، وتوالــت اإلشــادات من جاللته لجهود 
فــي  واإلدارة  الجعفريــة  األوقــاف  مجلــس 

الكثير من المحافل الرسمية.
النصوص القانونية ذات الصلة:

المادة األولى
يتولى اإلشــراف على شئون األوقاف السنية 
هيئتــان  منهمــا  لــكل  مجلــس  والجعفريــة 
مســتقلتان تلحقــان بوزيــر العــدل والشــئون 
اإلســالمية الــذي له ســلطة اإلشــراف عليهما. 
ويتولــى كل مجلــس إدارة األوقــاف التابعــة 
وحفــظ  إيراداتهــا  وصــرف  واســتغاللها  لــه 
صياغــة  لمفهــوم  وفقــا  وتعميرهــا  أعيانهــا 

الوقــف وعبــارات الواقفين وبمقتضى أحكام 
الشريعة اإلسالمية.

المادة األولى
علــى  اإلشــراف  األوقــاف  مجلــس  يتولــى 
شــئون األوقاف وإدارتها واستغاللها وصرف 
وفقــا  وتعميرهــا  أعيانهــا  وحفــظ  إيراداتهــا 
لمفهــوم صياغــة الوقــف وعبــارات الواقفيــن 
وبمقتضى أحكام الشــريعة اإلسالمية وطبقا 
المحكمــة  مــن  الصــادرة  النهائيــة  لألحــكام 

الشرعية المختصة.
المادة الثانية

الســلطة  بصفتــه  األوقــاف  مجلــس  يتخــذ 
المهيمنــة علــى شــئونها مــا يــراه من قــرارات 
لتحقيــق الغــرض الــذي أنشــئ المجلــس مــن 

أجله، وله على وجه الخصوص:
 1- رســم السياســة العامــة إلدارة واســتثمار 
األوقــاف لتحقيــق أكبــر عائــد ممكــن لها على 

األسس االقتصادية السليمة.
علــى  بالمحافظــة  الكفيلــة  النظــم  وضــع   -2 
أعيــان األوقاف وصيانتها المســتمرة وتنمية 
إيراداتهــا وتحصيلهــا بصفــة منتظمــة وذلــك 
على أســس من العالقات اإلنســانية ومتابعة 

تنفيذ كل ذلك.
 3- وضــع الهيكل التنظيمي للمجلس وإصدار 
اإلداريــة  المســائل  فــي  والقــرارات  اللوائــح 

والمالية، والتي يسير عليها المجلس.
الســنوية  الميزانيــة  مشــروع  اعتمــاد   -4 
وإرســالهما  الختامــي  والحســاب  للمجلــس 

لوزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية للموافقــة 
عليهما.

 5- مراقبــة تنفيــذ الميزانية وااللتزام بأبوابها 
وبنودهــا وعــدم إجــراء أي تعديــل فيهــا إال 

بموافقة وزير العدل والشئون اإلسالمية.
 6- النظــر فــي التقاريــر الدوريــة التــي تقــدم 
العمــل  إدارة األوقــاف عــن ســير  مــن مديــر 

بالمجلس ومركزه المالي.
 7- عقــد القــروض وقبــول الوصايــا وتقديــم 

الهبات والتبرعات وقبولها.
 8- تعييــن الخطبــاء واألئمــة والمؤذنيــن فــي 
المســاجد التابعــة إلدارة األوقــاف وفصلهــم 

وإنهاء خدمتهم.
والمقابــر  المســاجد  وترميــم  إصــالح   -9 
وغيرهــا مــن األماكن التابعــة إلدارة األوقاف 

واإلشراف عليها.
 10- تشــكيل لجنــة أو لجــان فرعيــة مــن بين 
موضوعــات  أو  موضــوع  لبحــث  أعضائــه 
ممــا تدخــل فــي اختصاصــه ثــم عــرض األمر 
توضيحــا  مرفقــا  وتجــدون  المجلــس.  علــى 
مــن مجلــس األوقــاف الجعفريــة بشــأن كافة 
رد  يلــي  وفيمــا  إليهــا.  أشــار  التــي  القضايــا 
تفصيلــي عــن جميــع المالحظــات بخصــوص 
المكرمــة الملكية الســامية لموســم عاشــوراء 

وصالة المقشع للمناسبات:

المكرمــة  لصــرف  القانونيــة  المرجعيــة 
الملكية:

تود اإلدارة أن توضح عدم وجود قوانين أو 
أنظمــة تنظــم آلية صرفهــا واعتمادها بشــكل 
مخصصــات  ضمــن  تــدرج  ولــم  اســتثنائي 
وتــم  للدولــة،  العامــة  الميزانيــة  فــي  اإلدارة 
التوضيــح بأنــه ال يوجــد قــرار رســمي، وإنمــا 
تركــت للســلطة التقديريــة لمجلــس األوقاف 
المآتــم  تطويــر  علــى  لصرفهــا  الجعفريــة 
والحســينيات بعلــم الجهــات الرســمية العليا، 
وجــرت العــادة لســنوات أن تــوزع المكرمــة 
الملكيــة )آليــة الصــرف الســابقة( وبطلــب من 
رئيــس مجلــس األوقــاف الجعفريــة بتحويل 
المكرمــة مــن عينيــة إلــى نقديــة مــع تنويــع 
مــوارد صرفهــا لتكــون أكثــر شــمولية وتنــوع 
عــن ذي قبــل بحســب االحتياجــات الفعليــة 

للمآتم.
كمــا يجــدر اإلشــارة إلــى أّن بعــض المناقالت 
بيــن الحســابات الداخليــة ناجمــة عــن عــدم 
انتظــام تحويل مبلغها فــي وقتها قبل حلول 
شــهر محــرم مــن كل عــام، حيــث إّن المكرمة 
يتــم تحويهــا الــى الحســاب الخــاص بهــا بعد 
ممــا  قبلــه،  وليــس  عاشــوراء  موســم  ختــام 
بالمناقــالت  التصــرف  اإلدارة  علــى  يســتلزم 
الداخليــة مــن حســاب العشــير لحيــن نــزول 

المكرمــة. وجــاء فــي كلمــة رئيــس األوقــاف 
الجعفرية أمام حضرة صاحب الجاللة عاهل 
بمناســبة  المفــدى حفظــه هللا ورعــاه  البــالد 
التشرف بلقاء جاللته بمعية مجموعة كبيرة 

من المآتم والحسينيات النص التالي:
بــدأت  الجعفريــة  األوقــاف  إدارة  إن 
موســم  لتنظيــم  المبكــرة  اســتعداداتها 
2018م،  الموافــق  1440هـــ  لعــام  عاشــوراء 
حيــث وضعــت خطــة متكاملة لضمــان نجاح 
هذا الموســم وإحيائه على أكمل وجه، وذلك 
لموســم  الالزمــة  التســهيالت  كل  لتقديــم 
مــع  والتواصــل  التنســيق  تشــمل  عاشــوراء، 
جميــع الجهــات الرســمية وتطويــر منظومــة 
مأتــم و135   600 مــع  والتنســيق  الخدمــات 
موكبا و15 هيئة عزاء مركزية و700 مضيف 
بمملكــة  األربــع  المحافظــات  مســتوى  علــى 

البحرين.
وتوجيهــات  ســبحانه  هللا  مــن  وبتوفيــق 
جاللتكــم، حققــت إدارة األوقــاف الجعفريــة 
بالشــراكة مــع الجهــات الحكوميــة واألهليــة 
هــذا العــام نجاًحــا غيــر مســبوق فــي تنظيــم 
موســم عاشــوراء، حيث عقدت اإلدارة للمرة 
األولــى اجتماعات تنســيقية مع جميع المآتم 
العــزاء  وهيئــات  والمواكــب  والحســينيات 
مناطــق  جميــع  فــي  الحســينية  والمضائــف 
جميــع  ممثلــي  بمشــاركة  البحريــن،  مملكــة 
وقدمــت  الصلــة،  ذات  الحكوميــة  الجهــات 
بفضــل مــا تلقــاه من دعــم كبير مــن جاللتكم 
خدمــات متميــزة من حيث الكميــة والنوعية 
ألول مرة ما هيأ سبل النجاح الباهر للموسم.

اإللكترونــي  بالموقــع  منشــور  الــرد  بقيــة 
للصحيفة.

التحقيق مع “األوقاف” غير قانوني ومناقصات األقرباء سليمة
ــدل ــع ال وزيــــر  ــة  ــاءل ــس ــم ل ــر “^” خــضــوعــهــا  ــب ــى خ ــل ــرد ع ــ ت ــة”  ــري ــف ــع ــج “ال

مــن المقــرر أن يناقــش مجلــس الشــورى مشــروع قانــون بتعديــل بعــض 
أحــكام قانــون الطفــل الصــادر بالقانون رقم )37( لســنة 2012، ومشــروع 
قانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الطفــل الصــادر بالقانون رقــم )37( 
لســنة 2012، حيــث أوصــت اللجنــة بعــدم الموافقــة على المشــروعين من 
حيث المبدأ؛ لتحقق الغاية منهما في الدستور وعدد من القوانين النافذة.

وأوضحــت أن قانــون الطفل الحالي 
ُيعنــى بتحقيــق العدالــة اإلصالحيــة 
ســوء  مــن  ورعايتهــم  لألطفــال 
المعاملــة بكافــة أنواعهــا، حيــث إن 
مملكــة البحريــن أصبحت من الدول 
الرائــدة فــي التشــريعات التــي توفر 
الطفــل  لحمايــة  الضمانــات  كافــة 
مــن جميــع أشــكال االســتغالل، إلــى 
جانــب ما تكفله للطفل لتنشــئته في 
بيئــة صحيــة وتعليميــة واجتماعيــة 
األمــم  اتفاقيــة  مــع  اتســاقا  ســليمة 
المتحــدة لحقوق الطفل للعام 1989 
التي صادقــت عليها مملكة البحرين 

 ،1991 لســنة   16 رقــم  بالمرســوم 
إضافــة إلى كافة المعاهدات الدولية 
التي صادقت عليها مملكة البحرين.

المرجــو  الغايــة  إن  وأضافــت: 
مــن  مزيــد  توفيــر  فــي  تحقيقهــا 
فــي  األطفــال،  لحقــوق  الحمايــة 
اإلضــرار  وعــدم  الصحــة،  مجــاالت 
النفســي بالطفل، هــي أمور لم تغفل 
عنهــا قوانين المملكة وأولتها أهمية 
المرجــوة  الغايــة  أن  كمــا  قصــوى، 
مــن مشــروع القانــون متوافــرة فــي 
ممــا ال حاجــة  النافــذة  التشــريعات 

معه للتعديل.

رفض شوري لتعديل قانون الطفل

استند مجلس إدارة األوقاف الجعفرية على المادة  «
)60( بقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، 

تحت عنوان “الرد والتصحيح”، عند إرساله الرد على 
خبر نشرته صحيفة البالد. والتزاما من “البالد” 
بهذه المادة، فقد بلغت عدد كلمات الموضوع 

األم 500 كلمة، وتنشر 1000 كلمة من رد اإلدارة 
بالنسخة الورقية، أما كل الرد الذي فاق 3 آالف 
كلمة، فقد نشر بالموقع اإللكتروني للصحيفة.

علما أن المادة )60( تنص على: “)...( يكون 
نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي 

مساحة المقال أو الخبر المنشور، فإن جاوزه 
كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح 

بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعرفة 
اإلعالن المقررة، ويكون للصحيفة االمتناع عن نشر 

التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل. )...(”.

التزام بالمادة 60 بقانون الصحافة

توافق على “الخدمات الجوية الفلبينية”
الصديقة ــة  ــدولـ والـ الــبــحــريــن  بــيــن  ــات  ــاق ــع ال تــعــزيــز  ــي  ف تسهم 

يّتجه مجلس الشــورى للموافقة على توصية لجنة الشــؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطنــي علــى مشــروع قانــون بالتصديق علــى البروتوكــول المعدل والمكمــل التفاقية 
الخدمــات الجويــة بين حكومة مملكة البحريــن وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين 

البلدين في 13 أبريل 2017م، المرافق للمرسوم رقم )20( لسنة 2018م.

العالقــات  تعزيــز  فــي  االتفاقيــة  وتســهم 
بجمهوريــة  المملكــة  تربــط  التــي  المتينــة 
الفلبيــن الصديقــة، وخصوًصــا فــي مجــال 
الخدمــات الجويــة، مبيًنــا أن هنــاك العديــد 
التــي  التفاهــم  مــن االتفاقيــات ومذكــرات 
والتــي  الصديقيــن،  البلديــن  بيــن  وقعــت 
تتطلب تعديالت عليها لتتواءم مع التطور 
والتقــدم الــذي تشــهده عالقــات الصداقــة 
بيــن البلديــن، إلــى جانب تحديــث األنظمة 

واللوائح في مختلف المجاالت.
أن  إلــى  الخارجيــــة  وزارة  ممثلــو  وبيــن 
بعــض  إجــراء  إلــى  يهــدف  البروتوكــول 

التعديــالت على اتفاقيــة الخدمات الجوية 
بيــن حكومــة مملكــة البحريــن وجمهوريــة 
عليهــا  التصديــق  ســبق  والتــي  الفلبيــن 
بالقانــون رقــم )4( لســنة 1993، بمــا يســهم 
فــي دعــم العالقــات االقتصاديــة وتنظيــم 
ويحقــق  البلديــن  بيــن  الجويــة  الخدمــات 

مصلحتيهما. 
فيمــا أيــدت وزارة المواصالت واالتصاالت 
موافقتهــا على مشــروع القانون بالتصديق 
على البروتوكول المعدل والمكمل التفاقية 
مملكــة  حكومــة  بيــن  الجويــة  الخدمــات 
الفلبيــن،  جمهوريــة  وحكومــة  البحريــن 

باعتبار أن هذا البرتوكول يؤدي إلى مواكبة 
الطيــران  منظمــة  لمتطلبــات  االتفاقيــة 
اســتيفاء  يضمــن  بمــا  الدولــي،  المدنــي 
لمعاييــر  البلديــن  بيــن  التشــغيل  عمليــات 
الســالمة الجويــة، مــع األخــذ في الحســبان 

أهمية التشغيل إلى الفلبين بالنسبة للناقلة 
الوطنيــة )طيران الخليج(، كما أشــار ممثلو 
الــوزارة إلى أن هــذه االتفاقية تمثل أهمية 
المتميــزة  وللعالقــات  الوطنــي  لالقتصــاد 

التي تربط بين البلدين الصديقين.

جانب من جلسة مجلس الشورى السابقة

ال للتشكيك 
واإلصرار الغريب 

على تحويل 
اإلنجازات إلى 

تجاوزات

تحويل المكرمة 
للحساب الخاص 

بعد ختام   
موسم عاشوراء 

وليس قبله

المجلس 
يرفض أن يكون 

موضع تشكيك    
وهمي واتهام 

مصطنع

رفعت شركة مواصالت محلية مناشدتها إلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لتوجيه وزارة 
التربية والتعليم لصرف المستحقات المالية المتراكمة منذ العام والنصف العام.

التربيــة  لــوزارة  مطالبتهــا  الشــركة  وجــددت 
التــي  الماليــة  مســتحقاتها  بصــرف  والتعليــم 
تجــاوزت 300 ألــف دينــار وتســببت بتدهــور 

وضعها المالي. 
وقال المدير العام للشركة لـ “البالد”: “إن وزارة 
التربيــة تجاهلــت توجيهــات صاحــب الســمو 

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
رئيــس الــوزراء بصــرف المســتحقات الماليــة 

للشركة بعد مناشدته عبر”البالد”.
والهيئــات  الــوزارات  وجــه  قــد  ســموه  وكان 
الحكوميــة فــي نوفمبــر الماضــي إلــى ســرعة 
صــرف  لضمــان  اإلداريــة؛  اإلجــراءات  إنهــاء 

والمتعهديــن  للشــركات  الماليــة  المســتحقات 
المنصــوص  الزمنيــة  الفتــرة  فــي  والمورديــن 
عليهــا فــي العقود المبرمــة، وأن يتم البعد عن 
الروتيــن والبيروقراطيــة وااللتــزام بسياســة 
الحكومــة في صرف المســتحقات في أوقاتها 

المقررة دائما.

وذكر المدير العام أن التواصل مع المسؤولين 
بــوزارة التربيــة والتعليم وعلى مدى أشــهر لم 
يســفر إال عــن وعــود كاذبــة تســببت بتدهــور 
علــى  وإشــرافها  للشــركة  الماليــة  األوضــاع 
اإلفالس وتراكــم الديون ومالحقتها بالقضايا 

في المحاكم.
رواتبهــم  يســتلموا  لــم  ســائقا   24 “إن  وتابــع 
طوال الفترة الماضية وعانوا وأســرهم كثيرة 
عــن  فضــال  المســتحقات،  دفــع  انقطــاع  مــن 
عــدم قــدرة الشــركة على إبــرام أي عقد جديد 

للتهديد بسحب حافالت”.

واســتكمل “ونحــن كبحرينيين نســعى لكســب 
لقمــة العيــش وقــد دفعنــا “دم قلبنــا” فــي هذه 
الشركة وتحملنا الكثير إال أن الوزارة لم تلتزم 
بالعقــود المبرمــة رغمــا التزامنــا معهــا طــوال 

الفترة التي لم تسدد المستحقات فيها”.
ســمو  إلــى  شــكوانا  “نرفــع  مناشــدته   وختــم 
رئيــس الــوزراء، فكلنــا أمــل في أن ســموه كما 
والمســاندة  الدعــم  كل  يقــدم  دائًمــا  عهدنــاه 
لئــال تتعثــر أي مؤسســة بحرينيــة وتحاصرها 
االلتزامــات الماليــة، فــي حين أن مســتحقاتها 

وزير التربية والتعليممجمدة”.

ــس الــــــــوزراء ــ ــي ــ ــو رئ ــمـ ــات سـ ــهـ ــيـ ــوجـ الـــــــــــوزارة لــــم تـــنـــفـــذ تـ

أكثر من 300 ألف دينار بذمة “التربية” لشركة مواصالت

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

 محرر الشؤون المحلية



المنامة - وزارة الداخلية

تنفيذا لتوجيهات رئيس األمن العام، نظمت اإلدارة العامة لرئاســة األمن العام 
دورة تدريبية لموظفيها بعنوان “التغيير نحو التميز” قدمها مدير إدارة التوثيق 

والدراسات اإلستراتيجية المقدم أسامة بحر.

وأوضــح مدير عام اإلدارة العامة لرئاســة 
األمن العام العميد سلمان الزايد أن الفترة 
أكبــر بتدريــب  المقبلــة ستشــهد اهتمامــا 
الموظفيــن برئاســة األمــن العــام، مشــيدا 
باإلقبــال على مثل هذه الدورات ومبادرة 

بيئــة  وتطويــر  لالســتزادة  الموظفيــن 
العمل.وتضمنــت الدورة عدة محاور منها 
طــرح أســلوب التغييــر اإليجابــي، كيفيــة 
إدارة مقاومــة التغييــر، والنتائج المترتبة 

على تميز المؤسسات الحكومية.

األمن العام تنظم “التغيير نحو التميز”

الصخير- الحرس الوطني

الحــرس  أركان  مديــر  اســتقبل 
الشــيخ  الركــن  اللــواء  الوطنــي 
عبدالعزيــز بــن ســعود آل خليفــة، 
النفــط  وزيــر  بمكتــب  المستشــار 
ناصــر ســلطان الســويدي والوفــد 
مكتبــه  فــي  وذلــك  المرافــق، 
امــس  صبــاح  الصخيــر  بمعســكر 

الخميس.
وخــالل اللقــاء بحث مديــر أركان 
المستشــار  مــع  الوطنــي  الحــرس 
بمكتب وزير النفط سبل التنسيق 
والتعاون المشــترك بين الجانبين، 
ناقــالً للمستشــار والوفــد المرافــق 

تحيــات رئيــس الحــرس الوطنــي 
الشــيخ  ســمو  ركــن  أول  الفريــق 
محمد بن عيسى آل خليفة، مثمنًا 
الجهــود التــي تبذلهــا وزارة النفط 
االقتصــاد  مســتوى  تعزيــز  فــي 
الثــروات  وتنميــة  الوطنــي 

الطبيعية.
بــدوره أشــاد الســويدي بمســتوى 
الكفــاءة والجاهزية العالية اللذان 
وصــل إليهما الحرس الوطني في 
أدائــه لواجباتــه الوطنيــة، والتــي 
مــن بينهــا تأميــن خطــوط أنابيب 

النفط.

تنسيق بين الحرس الوطني و“النفط”

06local@albiladpress.com
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الــوحــدات مــن  بعدد  العمل  سير  عــن  إليــجــاز  يستمع  الــعــام  القائد 

تفقــد القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركن الشــيخ خليفة بــن أحمد آل 
خليفــة صبــاح امــس عددا من وحــدات قوة دفاع البحرين لإلطــاع على جاهزيتها 
القتالية واإلدارية، واستمع إلى إيجاز عن مراحل سير العمل في برامج التحديث 
في هذه الوحدات والمشروعات التطويرية واالستعدادات اإلدارية والفنية وآفاق 

تطويرها إلى مستويات متقدمة بما يسهم في رفع مستويات األداء والجاهزية.

وقد وجه القائد العام لقوة دفاع البحرين 
الى أهمية مواصلة الجهود المتميزة في 
واإلداريــة  العســكرية  المشــاريع  تنفيــذ 
الحديثــة  التدريبيــة  البرامــج  ووضــع 
والمتقدمــة التي من شــأنها تطوير ورفع 
دفــاع  بقــوة  البشــرية  العناصــر  كفــاءة 
البحريــن، كمــا وأكــد أهميــة التفانــي في 
علــى مختلــف  والواجبــات  المهــام  اداء 
المياديــن،  شــتى  وفــي  المســتويات 
مشــددًا على العمل بكل أخالص وكفاءة 

المنشــودة  األهــداف  وإنجــاز  لتحقيــق 
وفقــًا للطموحات الوطنيــة بقيادة عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 

عيسى آل خليفة.
وأشــاد القائــد العــام لقوة دفــاع البحرين 
بالطاقــات الوطنيــة التــي تزخــر بها قوة 
دفــاع البحريــن والتــي لها الــدور الفاعل 
ووحداتهــا  أســلحتها  جهوزيــة  فــي 
قــوة  أن  إلــى  معاليــة  وتميزهــا، مشــيرًا 
طاقــة  بــكل  تســير  البحريــن  دفــاع 

وحيوية في تنفيذ برامجها ومشــاريعها 
العســكرية المختلفة، وذلــك بما يتواكب 
مــع التطــور الالفــت الــذي تشــهده قــوة 
دفــاع البحريــن فــي مختلــف المجــاالت 

القتالية واإلدارية، ووجه معاليه الجميع 
المتســم  المتواصــل  البــذل  أهميــة  إلــى 
بالمســؤولية واالرتقــاء والعطاء المرتكز 

على اإلخالص.

الرفاع - قوة الدفاع

بحث سبل إنهاء األزمات في المنطقة
األردن فـــي  الـــتـــشـــاوري  ــاع  ــم ــت ــاالج ب يـــشـــارك  ــة  ــي ــارج ــخ ال ــر  ــ وزي

شــارك وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بن أحمد بــن محمد آل خليفــة ووزير خارجية 
المملكة األردنية الهاشمية أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســمو الشــيخ عبــدهللا بن زايــد آل نهيان ووزيــر الدولة 
للشــؤون الخارجيــة بالمملكة العربية الســعودية عادل الجبيــر ووزير خارجية دولة 
الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير خارجية جمهورية مصر العربية 
سامح شكري، في اللقاء التشاوري الذي بدأ في جلسة مسائية اول أمس واختتم 

أعماله امس في قصر الملك حسين بن طال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت.

وتبــادل وزراء الخارجيــة وجهات النظر 
وســبل  اإلقليميــة  المســتجدات  حــول 
التعامــل معهــا بما ينهي أزمــات المنطقة 
تحقيــق  فــي  المشــترك  الهــدف  ويلبــي 
للمصالــح  خدمــة  واالســتقرار  األمــن 

العربية.
وقــال ســفيان القضــاة الناطــق الرســمي 

باســم وزارة خارجيــة المملكــة االردنيــة 
الهاشــمية إن اللقــاء كان إيجابيــا بنــاًء 
وأتــاح حــواًرا موســعا بأجنــدة مفتوحة 
المنطقــة وســبل  التطــورات فــي  حــول 
مواجهــة التحديــات المشــتركة وتعزيــز 
القضايــا  لخدمــة  والتنســيق  التعــاون 

والمصالح العربية.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

تحــت رعايــة وزير الداخلية الشــيخ راشــد بن 
عبــدهللا آل خليفــة، أقيــم صبــاح امــس حفــل 
األمنيــة،  للتوعيــة   “ “معــًا  معــرض  تدشــين 
وذلــك بحضــور وزيــر التربيــة والتعليم و وزير 
العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف ووزير 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة ووزيــر الشــباب 
والرياضة باإلضافة إلى عدد من سفراء الدول 
الشــقيقة والصديقــة وكبــار المســئولين بوزارة 

الداخلية.
ويأتــي هــذا المعــرض ضمــن حلقــات متصلــة 
تعكــس اإلنجــازات التــي يحققهــا برنامج “معا 
“ لمكافحــة العنــف واإلدمــان، وتشــكل خطــوة 
إضافيــة للجهــود المبذولــة فــي مجــال تعزيــز 
جســور التواصل وتأكيــد الشــراكة المجتمعية 
واقعــا ملموســا يســهم فــي حماية النــشء من 

العنف بكافة أشكاله.
وفــي بدايــة الحفــل، ألقــى محافــظ محافظــة 
آل  عبدالرحمــن  بــن  هشــام  الشــيخ  العاصمــة 
خليفــة رئيــس لجنــة برنامــج “معــا” لمكافحــة 
العنــف واإلدمــان، كلمــة اســتعرض فيهــا، أبــرز 
التطــورات التي شــهدها البرنامــج، منذ تعيينه 
رئيســا للجنــة، منوهــا إلــى زيــادة عــدد الطلبــة 
المســتفيدين مــن البرنامج هــذا العام إلى 120 
ألــف طالــب وطالبــة، وارتفــاع عــدد المــدارس 
الدراســي  العــام  فــي  البرنامــج  التــي يغطيهــا 
حكوميــة  مدرســة   173 إلــى   2018-2019
فــي  تمــت تغطيتهــا  121 مدرســة  بــــ  مقارنــًة 
العام الدراســي الســابق بفارق 52 مدرسة وبلغ 
إجمالــي تغطيــة المــدارس المســتهدفة 81% 

في المدارس الحكومية.
وأضــاف أن هــذه الزيادة الكبيــرة في مجموع 
تطبيــق  بفضــل  تأتــي  المرصــودة  المــدارس 
زيــادة  علــى  تقــوم  الســتراتيجية  البرنامــج 
حصــص المنفذيــن وإلزامهــم باإلشــراف علــى 
مدرســتين في نفس المنطقــة الجغرافية دون 

المساس بجودة التعليم.
كمــا ألقــى مديــر المدرســة الشــرقية الخاصــة، 
كلمــة نيابة عــن المدارس الخاصة المســتفيدة 
مــن البرنامــج، عبــر فيهــا عــن التعــاون الكامــل 
مــع وزارة الداخليــة للعمل معــًا لتنفيذ البرامج 
الطلبــة  لحمايــة  تهــدف  التــي  والمبــادرات 
والنــشء مــن كافــة أشــكال العنــف واإلدمــان 
والظواهــر الســلبية من خالل إقامــة مجموعة 
والــدروس  والمحاضــرات  العمــل  ورش  مــن 
النظرية والفعاليات واألنشــطة التوعوية التي 

يتــم تطبيقهــا فــي الصفــوف الدراســية بجميع 
المراحل.

وتضمن الحفل، عرض فيلم قصير، يســتعرض 
االنجــازات التــي تحققــت في مســيرة برنامج 
“معــا” خــالل عــام وفي مقدمتهــا حصول وزير 
الداخليــة، علــى جائزة “شــخصية العــام 2018 
“ والتــي منحتهــا له المنظمــة الدولية لمكافحة 
العنــف واإلدمــان DARE تقديــرا لما تحقق من 
نجاحــات فــي برنامــج “معــا “ كمــا اســتعرض 
لــدى  البحريــن  مملكــة  ســفير  جهــود  الفيلــم 
الواليــات المتحــدة الشــيخ عبــدهللا بــن راشــد 

ووضــع  البرنامــج  أســس  والــذي  خليفــة،  آل 
لبناتــه األولــى عام 2011 وقــام بإدارته حوالي 
واآلليــات  الخطــط  وضــع  شــملت  ســنوات،   6
األهــداف  لتحقيــق  البرنامــج  لتنفيــذ  الالزمــة 
المطلوبــة إلــى أن وصــل البرنامــج اليــوم إلــى 

مرحلة متقدمة وأصبح محل تقدير دولي.
الحفــل  راعــي  الداخليــة  وزيــر  قــام  بعدهــا، 
بتكريم الشــرطة المتميزيــن والجهات الداعمة 
للبرنامــج، معربــا عن شــكره للشــيخ هشــام بن 
عبدالرحمن آل خليفة، على جهوده ودوره في 
تطويــر العمــل بالبرنامــج، مثنيــا على مــا يقوم 

بــه المدربــون ومــا يتمتعــون به مــن جدية في 
العمــل وتميــز فــي األداء بما يســهم فــي نجاح 
البرنامــج وتحقيــق األهــداف المطلوبــة وفــي 
مقدمتهــا توعيــة النشء وتوفيــر البيئة اآلمنة 

لتقليل نسبة الجريمة والعنف.
وأعــرب وزيــر الداخليــة عــن شــكره وتقديــره 
لوزيــر التربيــة والتعليــم على دعمــه للبرنامج، 
منوهــا فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن التعــاون بين 
الــدور  لــه  كان  المعنيــة،  المؤسســات  كافــة 

الرئيسي في نجاح البرنامج.
االســتمرار  علــى  عازمــون  أننــا  الوزيــر  وأكــد 

ومواصلــة النجــاح مع إمكانيــة أن يكون هناك 
مدربون للبرنامج من وزارتي التربية والتعليم 
فائــدة  البرنامــج  ففــي  والرياضــة،  والشــباب 

كبيرة لشباب الوطن وهم أمانة ومسئوليتنا.
وأعــرب عــن أملــه فــي تعميــم البرنامــج بدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وهــو 
ما يعمل على بحثه ومناقشــته في اجتماعات 
وزراء الداخليــة بــدول المجلــس لشــرح هــذه 
التجربــة الناجحــة واالســتفادة منهــا ألقصــى 
حــد. إلــى ذلــك، افتتــح الوزيــر، معــرض “معــًا” 
للتوعيــة األمنية، حيث قام الوزراء والســفراء 

بجولــة في المعرض والذي يحتوي على أربعة 
أقســام وهــي مكافحــة المخــدرات والتدخيــن 
الســباحة  بــرك  فــي  والســالمة  االلكترونــي 
المدرســية  للحافلــة  اآلمــن  واالســتخدام 
ومخاطــر األلعاب الرقمية وإرشــادات الحماية 
منهــا حيــث يهــدف المعــرض للتوعيــة بأنــواع 
اإلرشــادات  وتقديــم  وأضرارهــا  المخــدرات 
المطلوبة للســالمة في برك الســباحة والركوب 
إلــى  باإلضافــة  المدرســية،  للحافلــة  اآلمــن 
االرشــادات التي تســاعد أولياء األمور لحماية 

أبنائهم من مخاطر األلعاب الرقمية.

الطلبة مــن  ــا  ــف أل  120 واســتــفــادة  الــحــكــومــيــة  ــدارس  ــمـ الـ مــن   %  81 تغطية 

وزير الداخلية يفتتح معرض “معًا” ويعد باالستمرارية



التقــى وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميــدان بمكتبــه أمــس األول برئيــس جمعيــة 
ريــاض  اإلعاقــة  لــذوي  البحرينيــة  المحفزيــن 

المرزوق وعدد من أعضاء الجمعية.
وتــم خــال اللقــاء، بحــث أوجــه التعــاون بيــن 
الطرفين، فضا عن اســتعراض أهم المبادرات 
لتحقيــق  المحفزيــن  جمعيــة  تنفذهــا  التــي 
العزيمــة  ذوي  دعــم  إلــى  الراميــة  أهدافهــا 
واكتشــاف طاقاتهــم وإبداعاتهــم وتحفيزهــم 
مواهبهــم  لتنميــة  الســليمة  البيئــة  وخلــق 
وقدراتهم، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات 

الرسمية واألهلية. 
“دعــم  مشــروع  بمقتــرح  المــرزوق  وتقــدم 
وتمكيــن المــرأة مــن ذوي اإلعاقــة اقتصاديــا” 
مــن خال إدماجها في المجتمــع لبناء قدراتها 
علــى امتــاك المهــارات الازمة فــي التخطيط 
اإلبداعــي  والتفكيــر  واالتصــال  واإلدارة 
تســهيات  علــى  الحصــول  فــي  ومســاعدتها 
تضمن لها الوصول ألهدافها وتنفيذ مشاريعها 

االقتصادية الخاصة.
جمعيــة  بــدور  حميــدان  الســياق،  هــذا  وفــي 
مــن  للمواهــب  احتضانهــا  فــي  المحفزيــن 
مهاراتهــم  وتعزيــز  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
فــي  والمشــاركة  االندمــاج  علــى  وتشــجيعهم 
مختلــف الفعاليــات المجتمعيــة، الفتــا إلــى أن 
الوزارة وانطاقا من مبدأ الشــراكة المجتمعية 
مــع المنظمــات األهليــة المعنية بــذوي اإلعاقة، 
تولــي اهتمامــا بالغــا برعايــة األشــخاص ذوي 
الرعايــة  أنــواع  مختلــف  وتوفيــر  اإلعاقــة 
االجتماعية والصحية والثقافية لهم، فضا عن 
تدريبهم وتأهيلهم إلدماجهم في سوق العمل. 

وأكــد دعــم وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية 
توفيــر  خــال  مــن  وذلــك  الجمعيــة،  لمقتــرح 
جميــع الخدمات واالحتياجــات التأهيلية التي 
يحتاجها ذوو اإلعاقة، ســواء من خال توفير 
األجهزة التعويضية أو من خال إشراكهم في 
برامــج الــوزارة كبرنامج “خطوة” للمشــروعات 
المنزليــة لتأهيلهم وتدريبهم لانخراط بســوق 
العمــل، أو مــن خــال توظيفهــم فــي وظائــف 

تتناسب مع قدراتهم ومؤهاتهم العلمية. 
مــن جانبــه، ثمــن المرزوق دعم حميــدان لذوي 
تقدمهــا  التــي  بالخدمــات  مشــيدا  اإلعاقــة، 

الوزارة.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

اســتقبل وزير الصناعــة والتجارة 
ســفير  الزيانــي  زايــد  والســياحة 
مملكــة  لــدى  فلســطين  دولــة 

البحرين طه محمد عبد القادر.
اســتعراض  اللقــاء  خــال  وتــم 
البلديــن  بيــن  الثنائيــة  العاقــات 
مــن  عــدد  وبحــث  الشــقيقين 
االهتمــام  ذات  الموضوعــات 
المشــترك، مشــيدًا الوزير بالجهود 

التي تبذلها السفارة والسفير على 
صعيــد تعزيز العاقات المشــتركة 
ودولــة  البحريــن  مملكــة  بيــن 
فلســطين الشــقيقة، كما أشــار في 
مملكــة  حــرص  إلــى  الصــدد  هــذا 
البحريــن ودعمها لكافة الخطوات 
التي تتخذها القيادة الفلسطينية 
النمــو  تحقيــق  ســبيل  فــي 

االقتصادي للشعب الفلسطيني.

وزير الصناعة يستعرض العالقات مع السفير الفلسطيني

العالقات البحرينية األميركية استراتيجية
ــانـــي ــمـ ــرلـ ــبـ ــر الــــتــــعــــاون الـ ــويـ ــطـ ــتـ ــل لـ ــمـ ــعـ زيـــــنـــــل: نـ

أكــدت رئيــس مجلــس النــواب فوزية زينل عمق العالقات التاريخية واالســتراتيجية بين مملكــة البحرين والواليات 
المتحــدة األميركيــة الصديقــة، ومــا تتميــز بــه العالقــات مــن أواصــر التعــاون الوثيــق في المجــاالت كافــة، وخاصة 

االقتصادية والتجارية، واتفاقيات التعاون المشتركة في مختلف الجوانب المتعددة.

وأعربــت زينل عن اعتزازها بالعاقات المتميزة والرفيعة 
بيــن قيــادة عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، والقيــادة األميركيــة برئاســة الرئيــس 
دونالــد ترامب، مشــيدة بالدور األميركــي الرفيع في دعم 
األجنبيــة  التدخــات  ورفــض  المنطقــة،  واســتقرار  أمــن 
الخارجية، والرؤية االستراتيجية المشتركة في مكافحة 

اإلرهاب، والجماعات اإلرهابية.
جــاء ذلــك لــدى اســتقبال رئيــس مجلــس النــواب بمكتبها 
أمــس ســفير الواليــات المتحــدة األميركيــة لــدى مملكــة 
البحريــن جاســتن ســيبيريل، حيــث تم بحث ســبل تعزيز 
التعاون البرلماني المشــترك، وتطوير كافة المجاالت التي 

تعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وأضافــت أن مجلــس النواب حريص علــى تعزيز التعاون 
مــع مجلــس النــواب األميركي فــي مجال تبــادل الخبرات 
البرامــج  لتطويــر  نتطلــع  كمــا  والرقابيــة،  التشــريعية 
المشــتركة، والتــي تضمنــت تنفيــذ عــدد مــن ورش العمــل 

والزيارات المتبادلة للنواب، ومنتسبي األمانة العامة.
مــن جانبــه، هنأ الســفير األميركــي، زينل بانتخابها رئيســا 
ووطنًيــا  حضارًيــا  إنجــاًزا  باعتبــاره  النيابــي  للمجلــس 
للبحريــن، وهــو مــا يعــد إنجــاًزا جديــًدا ومتميــًزا يضــاف 
لســجل المــرأة البحرينيــة، معرًبــا عــن تطلعــه للمزيــد مــن 

التعاون والتنسيق لصالح البلدين والشعبين الصديقين.
 كمــا عبــر الســفير عــن اعتــزازه بالعاقــات الثنائيــة التــي 

رئيس مجلس النواب مستقبلة السفير األميركيتجمع البلدين الصديقين منذ مئات السنين.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية مكتب النائب حمد الكوهجي

ــا  وّجــه النائــب حمــد الكوهجــي ســؤاالً برلمانيًّ
أمــس لوزيــر اإلســكان باســم الحمر يســتوضح 
فيــه عن الخدمــات اإلســكانية المقدمة ألهالي 
الدائــرة األولى بمحافظة المحرق )البســيتين(، 

ماضًيا وحاضًرا، ومستقباً.
“إن  فــي تصريــح صحفــي:  الكوهجــي  وقــال 
الهــدف مــن الســؤال هــو بنــاء صــورة متكاملة 
الســكانية  البســيتين  أهالــي  الحتياجــات 
والمشــاريع التــي تســتهدف خدمتهــم، وحجــم 
واآلليــة  المتراكمــة،  اإلســكانية  طلباتهــم 

المعتمدة فعليا لتوزيع الوحدات اإلسكانية”.
وجــاء فــي الســؤال الموجــه للحمــر: “كــم عــدد 
بمنطقــة  أقيمــت  التــي  اإلســكانية  المشــاريع 
خــال  األولــى(  )المحرق/الدائــرة  البســيتين 
األربــع ســنوات الماضيــة؟ وكم عــدد الوحدات 
الســكنية التي وزعت بالفعــل على األهالي مما 
شيد خال األربع سنوات؟ وكم عدد الوحدات 
المتبقيــة مــن هــذه المشــاريع الــواردة أعاه لم 
تــوزع بعــد أو قيــد التوزيع؟ وما هي األســباب 

التــي أدت إلــى تأخيــر توزيــع هــذه الوحــدات 
السكنية؟”.

وَأضاف النائب: “ما هي اآللية المعتمدة لتوزيع 
البســيتين  أهالــي  علــى  اإلســكانية  الوحــدات 
وغيرهــم خال الســنوات األربــع األخيرة؟ هل 
جــرى اعتمــاد عامــل األقدميــة فقــط؟ أم جرى 
اعتمــاد معاييــر أخــرى؟ مــا هــي هــذه المعايير 
األخــرى؟ وكــم عــدد الطلبــات اإلســكانية التي 

شملتهم؟”.

اإلســكانية  الطلبــات  “أقــدم  قائــا:  واســتردك 
وأحــدث  ســنة؟  أي  إلــى  تعــود  الدائــرة  فــي 
ا، يعــود إلى  طلــب إســكاني جــرت تلبيتــه فعليًّ
عمــل  برنامــج  “يســتهدف  وتابــع:  ســنة؟”،  أي 
الحكومة تســليم 25 ألف وحدة ســكنية خال 
األربــع ســنوات المقبلــة.. كــم ســيكون نصيــب 
طلبــات أهالي البســيتين منها، ســواء في ذات 
المنطقــة أو خارجهــا فــي محافظــة المحــرق؟ 
فــي  مخططكــم  بتفاصيــل  تزويدنــا  يرجــى 

ذلك؟”.
وتســاءل النائــب أيًضا عن “عــدد طلبات أهالي 
البسيتين المسجلة لدى الوزارة سواء وحدات 
قســائم  أو  )شــقق(  عمــودي  بنــاء  أو  ســكنية 
الوزيــر  مطالًبــا  تمويــل”،  أو  )أراضــي(  ســكنية 

ذكرها بالتفصيل؟”.
واختتــم الكوهجــي تصريحه باإلشــارة إلى أن 
هذا السؤال النيابي جاء تفعيا ألحد األدوات 
الدســتورية في الرقابــة على األداء الحكومي، 
ويشــغل  مهــم،  خدماتــي  بملــف  ومرتبــط 

الشريحة األكبر من البحرينيين.

حمد الكوهجي

وزير العمل ملتقيا رياض المرزوق

ــع بــالــمــنــطــقــة  ــوزيـ ــتـ ــر الـ ــي ــاي ــع ــر عـــن م ــس ــف ــت اس حميدان يبحث التعاون مع “المحفزين البحرينية لذوي اإلعاقة”

الكوهجي يسأل الحمر عن طلبات البسيتين اإلسكانية مقترح لـ “دعم وتمكين المرأة من ذوي اإلعاقة اقتصادًيا”

عّبــر النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس النــواب علي الزايد عن رفضــه في التدخل بشــؤون القضاء البحرينــي من أي طرف 
ــا، كــون القضــاء خــط أحمــر ال يمكن تجاوزه والتدخل فيه أو التشــكيك في أحكامــه النزيهة والتي  ــا أم دوليًّ كان أمحليًّ
تعد محل ثقة لدى الشــعب البحريني، وال يمكن القبول بفرض إمالءات من دول أو منظمات مسيســة تســعى إلى دعم 

اإلرهابيين والمخربين الذين يسعون إلى زعزعة أمن واستقرار البحرين.

النــواب  مجلــس  أن  إلــى  وأشــار 
يمثل الشــعب الرافض ألي تهاون 
مــع أي إرهابــي عمــل علــى إثــارة 
الممتلــكات  وإتــاف  الفوضــى 
العامة والخاصة مهما بلغ الضغط 
مــن قبــل أي دولــة أو منظمــة أو 
اتحــاد، الفًتا إلــى أن آخر القضايا 
التي تم التدخل بشؤون البحرين 
المدعــو  هــو  بســببها  الداخليــة 
حكيــم العريبي، والذي تم الحكم 
ــا فــي قضيــة إرهابية  عليــه غيابيًّ
وخــرج بكفالة وشــارك في مباراة 

كرة قدم باسم البحرين في دولة 
قطــر لينتهــز فرصــة الهــروب إلى 
إيران ليتعاقد للعب في أســتراليا 
تــم  تايلنــد  إلــى  ســفره  وخــال 
القبــض عليــه مــن خــال مذكــرة 
قبــض دولية احترمت فيه تايلند 
إال  الدوليــة  واألنظمــة  المواثيــق 
أنها تواجه ضغوًطا لعدم تسليمه 
إلــى مملكــة البحريــن ممــا يؤكــد 
وجــود تضافــر كبيــر مــن جهــات 
البحريــن  أمــن  تعــادي  كثيــرة 
وتعمل علــى تقويض األمن فيها، 

وتســييس القضيــة وإثارتها على 
ليتدخــل  قــدم  كــرة  العــب  أنــه 
فيهــا االتحــاد اآلســيوي واالتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم، وهــو تدخل 
ســافر غيــر مقبــول بــه، وال شــأن 

لهم في ذلك.
وذكــر أن المدعــو العريبــي صــرح 
أســترالي  بأنــه  اإلعــام  لوســائل 
عاقــة  لــه  وليــس  الجنســية 
بالبحريــن، ووّجــه اتهامــات غيــر 
صحيحــة تجاه المملكــة مما يدل 
علــى تسييســه مــن قبــل جهــات 
خارجيــة باتــت تدافــع عنــه ليــل 
تتعامــل  أن  يمكــن  فكيــف  نهــار، 
هــذه الجهــات معــه كاعــب كــرة 
قــدم في وقــت قبلت أن يســتغل 
القــدم  كــرة  المدعــو مبــاراة  هــذا 
فــي دولة قطر ويهرب من خالها 

مــن قضيــة إشــعال حريق بشــكل 
قابلــة  عبــوات  وحيــازة  متعمــد 
لاشتعال وإتاف ممتلكات عامة 
أصــوات  وجــود  ومــع  وخاصــة، 
وعــدم  بحريتــه  تطالــب  شــاذة 
صــورة  فــي  للبحريــن  تســليمه 
واضحــة مــن الدعــم الــا محدود 
أن  علــى  زايــد  وشــّدد  لإلرهــاب. 
مجــدًدا  يؤكــد  النــواب  مجلــس 
وقوفه مع أي إجراء من شأنه أن 
يثبــت دعائــم األمــن واالســتقرار 
التــي تنعــم بهــا البحريــن وعــدم 
التســاهل في هذا الجانب، ودعم 
وزارة الداخلية والجهات األمنية 
األخــرى بالتشــريعات التــي تقوي 
من أدائهــم وتعطيهم المجال في 
بســط األمــن وفًقا لمبــادئ حقوق 
اإلنسان، وما ينص عليه القانون.

القضيبية - مجلس النواب

ال تهاون مع أي إرهابي.. والعريبي استغل الرياضة لتنفيذ جرائمه

علي الزايد 

تبادل الخبرات بمجال حظر األسلحة الكيميائية
ــت جــــــــــدول أعـــمـــالـــهـــا ــ ــث ــ ــح ــ ــة الــــوطــــنــــيــــة ب ــ ــن ــ ــج ــ ــل ــ ال

األســلحة  وتخزيــن  واســتعمال  وإنتــاج  اســتحداث  لحظــر  الوطنيــة  اللجنــة  عقــدت 
الكيميائية، وتدمير تلك األسلحة اجتماعها السادس، بالديوان العام لوزارة الخارجية، 
برئاسة وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وبمشاركة 

أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشــادت الشيخة رنا بنت عيسى بالجهود 
الحثيثــة ألعضــاء اللجنة وبجهــود أعضاء 
أعمــال  دعــم  فــي  عنهــا  المنبثقــة  الفــرق 
اللجنــة الرئيســة، منوهــة بأنــه قــد تــم رفع 
التقرير الســنوي للجنــة بموجب القرار رقم 
)5( لســنة 2011 بإنشــاء وتشــكيل اللجنــة 
الوطنيــة بشــأن حظــر اســتحداث وإنتــاج 
وتخزيــن واســتعمال األســلحة الكيميائية، 
وتدمير تلك األسلحة إلى وزير الخارجية، 
والذي تم اســتعراضه أمام مجلس الوزراء 
فــي جلســته االعتياديــة األســبوعية، وقرر 
المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية 

للشؤون القانونية.

وأكــدت أن يكــون من ضمن خطــط اللجنة 
لاســتفادة  رســمية؛  زيــارات  المســتقبلية 
مجــال  فــي  األخــرى  الــدول  تجــارب  مــن 
إن  حيــث  الكيميائيــة،  األســلحة  حظــر 
اتفاقيــة حظر اســتحداث وإنتاج وتخزين 
الكيميائيــة وتدميــر  األســلحة  واســتعمال 
تلــك األســلحة تحــث دول األطــراف علــى 
تعزيــز التعــاون الثنائــي وتبــادل الخبــرات 

في مجال التطبيقات الوطنية لاتفاقية.
كمــا بحثــت اللجنــة الموضوعــات المدرجة 
علــى جدول األعمال، حيــث تابعت اللجنة 
عنهــا  المنبثــق  القانونــي  الفريــق  أعمــال 
واطلعــت علــى المواضيع المحالــة لها منه، 

حيث حرصــت اللجنة كأحد أهم أولوياتها 
فــي خطــة عملهــا أن تعمــل علــى مراجعــة 
التشريعات الوطنية واقتراح تطويرها إذا 
مــا لــزم األمر، وذلــك وفاًء منهــا بالتزاماتها 
الدوليــة، كمــا اســتعرضت اللجنــة خططهــا 
الســبل  وبحــث  المســتقبلية،  ومشــاريعها 
المتاحــة فــي تطويــر آليــة منــح وتجديــد 
المتعلقــة  األنشــطة  مزاولــة  تراخيــص 
بالمواد الكيميائيــة وفًقا للقرارات الصادرة 

بهذا الشــأن، وبالتعاون مع الجهات المعنية 
بالمملكة.

يذكــر بأن اتفاقية حظر اســتحداث وإنتاج 
وتخزيــن واســتعمال األســلحة الكيميائيــة 
األســلحة  ونقــل  وتخزيــن  إنتــاج  حظــرت 
الكيميائيــة، لذلــك تتعهــد الــدول األطــراف 
في اتخاذ جميع السبل لتطبيق هذا الحظر 
علــى األشــخاص والكيانــات المتواجديــن 

على إقليمها.

خالل االجتماع

المنامة - وزارة الخارجية

زايد: نرفض 
إمالءات دول 

ومنظمات 
مسّيسة تسعى 

إلى دعم 
المخربين

المنامة - بنا

أشادت رئيس مجلس النواب فوزية 
زينــل بجهــود النخــب الثقافيــة فــي 
دعــم المســيرة الوطنيــة مــن خــال 
المشــاركات الفاعلــة فــي الفعاليــات 
فــي  المبذولــة  والجهــود  المختلفــة، 
إصدار وتأليــف الكتب والمطبوعات 
الثقافــي  النشــاط  تعكــس  التــي 
المتميــز فــي البحرين، ومــا تزخر به 

من طاقات وإبداعات متعددة.
رئيــس  اســتقبال  لــدى  ذلــك  جــاء 
أمــس  بمكتبهــا  النــواب  مجلــس 
الثقافيــة  النخــب  مــن  مجموعــة 
بمناســبة  والكّتــاب،  البحرينيــة 

إهدائهــا أحــدث إصداراتهــم، وهــم: 
حســن البنفــاح الذي أهداها نســخة 
مــن كتابــه “تأمــات وطــن”، ولولــوة 
مــن  نســخة  أهدتهــا  التــي  المطلــق 
كتاب: “أنا والسياسة” وكتاب “إدارة 
المــوارد البشــرية وريــادة األعمــال”، 
ويوســف محمــد الــذي قــدم نســخة 
مــن كتابــه “زايــد والبحريــن”، ونوفة 
عيد التي قدمت نســخة من رسالتها 
األكاديمية “االستراتيجية اإلعامية 
االنتخابــات  فــي  المــرأة  لتمكيــن 
علــى  بالتطبيــق  والبلديــة  النيابيــة 

تلفزيون البحرين”.

رئيس النواب تشيد بجهود المثقفين

07 local@albiladpress.com

الجمعة
1 فبراير 2019 
26 جمادى األولى 1440



  

قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعة وبإجمــاع اآلراء بإيقــاع عقوبة اإلعدام 
مجــددا علــى المتهم بقتل النائب عريــف علي محمد علي، ومواطن، وإصابة عامل 
آســيوي بمنطقتــي دمســتان وكــرزكان في تفجيريــن منفصلين وقعــا بالعام 2014؛ 
وذلــك بعــد نقــض محكمة التمييــز للحكم وأمرها بإعــادة الحكم بالنســبة للمحكوم 
عليــه لمحكمــة أول درجــة إلعــادة نظرهــا. وعقب صــدور الحكم، ذكــر رئيس نيابة 
الجرائــم اإلرهابية المحامي العام المستشــار أحمد الحمــادي، أن تفاصيل الواقعة 
تعــود إلــى ورود بــاغ عــن قيام أشــخاص مجهولين بتاريخ 8 ديســمبر 2014 بزرع 
جســم متفجــر بالقرب من المعســكر التابــع لقوات األمن الخاصة بمنطقة دمســتان 
واستدراج أفراد الشرطة لمكان زراعة ذلك الجسم بأحداث أعمال شغب وتفجيره 
بهــم ومهاجمتهــم بزجاجات “المولوتوف”، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشــرطة 

بإصابات نتيجة التفجير أودت بحياته.

وكذلــك البــاغ الــوارد عــن انفجــار جســم 
غريــب بالقــرب مــن مســجد زيــن العابدين 
رجــل  إصابــة  إلــى  أدى  كــرزكان  بمنطقــة 
بليغــة  بإصابــات  بالســن  كبيــر  بحرينــي 
وتوفــى علــى إثرهــا، كمــا أصيــب شــخص 

آسيوي وتم نقله إلى المستشفى.
وعلــى إثــر تلك الوقائع تــم عمل التحريات 
وجمــع المعلومــات وتبيــن أن المتهمين هم 
ذاتهم من ارتكبوا الواقعتين، كما تبين من 
خال التحريات أنهم قاموا بتشكيل خلية 
إرهابيــة تخصصت في تصنيع المتفجرات 
المحلية الصنع الستهداف رجال الشرطة.

ومــن خــال التحريــات الجديــة تبيــن أن 
وكان  تأسيســها  فــي  شــاركوا  المتهميــن 
هدفهــم من تشــكيل تلك الخليــة اإلرهابية 
باألســاس،  األمــن  رجــال  اســتهداف  هــو 
بهــم  الخســائر  مــن  قــدر  أكبــر  وإحــداث 
والفــزع  الرعــب  بــث  بهــدف  وبمركباتهــم؛ 
فيهــم وكذلــك بث الرعــب بيــن المواطنين 

والمقيمين، وإشاعة الفوضى في الباد.
باســتغال  يقــوم  المتهميــن  أحــد  وأن 
المناســبات الدينيــة لجمــع التبرعــات لدعم 
التحريــات  دلــت  نشــاطهم اإلرهابــي، كمــا 
مــن  العديــد  بتجنيــد  قامــوا  أنهــم  علــى 
األشخاص لانضمام لتلك الخلية اإلرهابية 

ومعاونتهم لتحقيق نشــاطهم اإلرهابي مع 
علمهــم بذلــك، حيــث دلــت التحريــات على 
أن المتهمين وآخرين من ضمن األشخاص 
الذين انضموا إلى ذلك التشكيل اإلرهابي، 
حيث إن معظم المتهمين من سكنه منطقة 
دمســتان، ومــن خــال تكثيــف التحريــات 
عن الوقائع التي حصلت بمنطقة دمســتان 
قامــوا  المتهميــن  أن  تبيــن  وكــرزكان، 
باالتفــاق فيمــا بينهــم والتخطيــط لعمليــة 
دمســتان،  بمنطقــة  الشــرطة  أفــراد  قتــل 
حيــث قام متهمان بصناعة قواذف محلية 
الصنــع يتــم تفجيرهــا عــن ُبعد باســتخدام 
هواتــف نقالــة، وكانــت خطتهم هــي زراعة 
ذلــك القــاذف بالقرب من معســكر الشــرطة 
واالســتعانة بالمتهمين الذين تم تجنيدهم 
شــغب  أعمــال  ألحــداث  معهــم  باالتفــاق 
الشــرطة  معســكر  ومهاجمــة  بالمنطقــة 
بمنطقــة دمســتان بزجاجــات “المولوتوف” 

التي قاموا بإعدادها مسبقا.
المتجمهريــن  مــن  مجموعــة  وتقــوم 
بمهاجمة برج المراقبة بالمعســكر بواســطة 
األخــرى  المجموعــة  وتقــوم  المولوتــوف 
الشــرطة  أفــراد  مهاجمــة  باســتكمال 
الســتدراجهم لمكان زراعة القاذف، وتقوم 
المجموعة الثالثة بمراقبة الطريق ومعاونة 

المجموعات على مهاجمة الشرطة.
اقتــراب  عنــد  القــاذف  تفجيــر  يتــم  ثــم 
أفــراد الشــرطة منــه وبالفعل قامــوا بتنفيذ 
الشــكل  ذلــك  علــى  اإلرهابــي  مخططهــم 
ممــا أدى إلــى إصابــة أحــد أفــراد الشــرطة 
بإصابــات بليغــة عنــد تفجير القــاذف الذي 
مــن  بالقــرب  بزراعتــه  األول  المتهــم  قــام 

المعسكر وأدت إلى وفاته.
كمــا أنهــم كانــوا يخططــون أيضــا لزراعــة 
قــاذف آخــر بمنطقــة كــرزكان تــم صناعتــه 
مســبقا مــن جانــب متهميــن، حيــث كانــت 
األول  األســلوب  بــذات  هــي  الخطــة 
بمهاجمتهــم  الشــرطة  رجــال  باســتدراج 

القــاذف  لمــكان  المولوتــوف  بزجاجــات 
وبالفعــل تم زراعة ذلــك القاذف من جانب 
المتهــم األول بالقــرب مــن مســجد اإلمــام 

زين العابدين بمنطقة كرزكان.
مــن  انتهائهــم  بعــد  المفتــرض  مــن  وكان 
العمليــة األولى أن يقوموا بالعملية الثانية، 
إال أنــه بعــد تفجيــر القــاذف األول ووفــاة 
أحد أفراد الشرطة تم تطويق المنطقة من 
جانب قوات األمن، وقام المتهمون بتأخير 
تنفيــذ العمليــة الثانيــة، ولكن لم يتــم إزالة 

القاذف المتفجر من منطقة كرزكان.
ذلــك  انفجــر  التالــي  اليــوم  صبــاح  وفــي 
شــركة  مــن  رســالة  ورود  نتيجــة  القــاذف 
عليــه،  المثبــت  الهاتــف  علــى  االتصــال 
وقــد أدى ذلــك االنفجــار إلــى مقتــل أحــد 
األشــخاص المدنيين بعد إصابته بإصابات 
بليغــة، كما تم إصابة شــخص آســيوي وتم 

نقله للمستشفى إلسعافه.
يذكــر أن محكمــة أول درجة كانت حكمت 
األول  المتهــم  بمعاقبــة  ســابق  وقــت  فــي 
وبإجمــاع اآلراء، باإلعــدام عمــا أســند إليــه 
مــن اتهامــات، فيما عاقبت باقــي المتهمين 
الـــ 22، مــع المتهــم األول، والذيــن تتــراوح 
عامــا،  17 و36  بيــن  مــا  أعمارهــم جميعــا 
واالنضمــام  إرهابيــة  جماعــة  بتأســيس 

إليهــا والمشــاركة فــي قتل المجنــي عليهم 
المذكوريــن، واســتعمال المفرقعات تنفيذا 
ألغــراض إرهابيــة، إضافــة لجمــع األمــوال 
لصالــح الجماعــة؛ وذلك بمعاقبــة المتهمين 

الـ 22 بالسجن المؤبد.
كمــا قضــت بإســقاط الجنســية عــن جميــع 
المتهمين، فضا عن تغريم المتهَمين 3 و4 
مبلــغ 200 ألــف دينــار عما أســند إليهما من 
تهمــة اســتغال المناســبات الدينيــة لجمــع 
األموال وتوزيعها فيما بعد على المتهمين.

وأوضحــت المحكمــة عقــب صــدور الحكم 
أن عقوبــة الســجن المؤبــد للمتهميــن مــن 
الثانــي وحتى المتهــم 23 هي أدنى عقوبة 

ممكن أن ُيحكم بها وفقا للقانون.
الحكــم  هــذا  علــى  المدانيــن  طعــن  وقــد 
برفــض  الحكــم  وتــم  باالســتئناف، 
الحكــم  وتأييــد  موضوعــا  اســتئنافاتهم 

المستأنف بحق كل منهم.
لمحكمــة  القضيــة  إعــادة  أســباب  وتعــود 
بعــد  أنــه  مــن جديــد،  لنظرهــا  أول درجــة 
نظــر محكمــة التمييــز فــي الطعــن المقــدم 
مــن المتهــم األول بالواقعة، والصادر بحقه 
إعــان  عــدم  الحظــت  اإلعــدام،  عقوبــة 
بالقضيــة،  الخــاص  اإلحالــة  بأمــر  المــدان 
إذ خلــت األوراق ممــا يفيــد إعانــه باألمــر 

وفقــا لمــا أوجبتــه المــادة )164( مــن قانون 
اإلجراءات الجنائية.

التمييــز فــي حيثيــات  وأضافــت محكمــة 
حكمهــا أنــه لمــا كانــت محكمــة أول درجــة 
قــد فصلــت فــي الدعــوى رغم عــدم إعان 
يكــون  بالدعــوى  اتصالــه  فــإن  الطاعــن، 
المحاكمــة  إجــراءات  وتكــون  منعدمــا، 
باطلــة؛ ألن اإلعان القانوني شــرط لصحة 
اتصــال المحكمــة بالدعــوى، ويبطــل حتمــا 
الحكــم الصادر بنــاء عليها وال يترتب عليه 
أثــر، وال يغيــر مــن ذلــك إعــان المحكمة له 
بالحضــور أمامها وإعــادة إعانه، طالما أنه 

لم يتم إعانه بأمر اإلحالة إلى المحكمة.
ولفتــت إلــى أنه لما كان هــذا البطان الذي 
لحــق بالحكــم، ينــدرج تحــت حكــم الفقــرة 
الثانيــة من المادة )27( مــن قانون التمييز، 
مــن  الثانيــة  الفقــرة  إليهــا  أحيلــت  والتــي 
المادة )44(، وكانت المادة )40( من القانون 
المذكــور أوجبــت على محكمــة التمييز، أن 
تقضــي من تلقاء نفســها بنقــض الحكم إذا 
مــا وقــع ثمــة بطــان من هــذا القبيــل، فإنه 
وإعــادة  المعــروض  الحكــم  نقــض  يتعيــن 
القضيــة إلــى محكمــة أول درجــة للفصــل 

فيها من جديد.

ــه مـــــرة أخــــرى ــيـ ــل فـ ــص ــف ــل ــم وأعـــــادتـــــه ل ــكـ ــحـ ــز” نـــقـــضـــت الـ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ “الـ

محرر الشؤون المحلية
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محرر الشؤون المحلية

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى متهمــا بتزوير محررات رســمية الســتقدام 
خادمتين باســم شــخصين بواسطة شــهادتي راتب مزورتين منســوبين لوزارة العدل 
والشؤون اإلسامية واألوقاف وبلدية المحرق، يبلغ من العمر 62 عاما؛ وذلك بسجنه 

لمدة 5 سنوات، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.

وذكــرت المحكمــة أن وقائع القضية تتمثل في 
أن المتهــم الســتيني دأب علــى تزوير شــهادات 
الراتــب الخاصــة ببعض األشــخاص باالشــتراك 
مــع آخر مجهول، ثم يمأل بياناتهم الخاصة في 

الطلبــات الخاصــة بهيئــة تنظيــم ســوق العمــل؛ 
الستقدام خادمات.

وأضافــت أنه في غضون شــهر يوليو من العام 
2016 التقــى المجنــي عليــه الثالــث، وعلم منه 

أنــه يرغــب فــي اســتقدام خادمــة، والذي ســلم 
نســخة مــن بطاقتــه إلــى صديقه بأحــد مكاتب 
اســتقدام العمالــة األجنبيــة، فتحصل على تلك 
النســخة مــن األخيــر بحجــة أنه ســيقوم بإنهاء 
المعاملــة لــه، كمــا تحصــل فــي التوقيــت ذاتــه 
علــى صــورة من بطاقة المجني عليه الرابع من 
مكتــب تخليص المعامات المشــار إليه نفســه؛ 

ألنه كان دائم التردد على ذلك المكتب.
ولفتــت إلــى أن المتهــم حصــل بالطريقــة ذاتها 
على العديد من البطاقات ألشخاص متعددين، 
وأنــه عقــب ذلــك توجــه إلــى مكتــب للطباعــة 
فــي  المعروفــة  المجمعــات  أحــد  فــي  الفوريــة 
منطقــة المنامــة، وطلــب من عامــل المطبعة أن 
يطبــع له شــهادة راتب لكل مــن المجني عليهما 
الثالــث والرابــع ســالفي الذكر، والمنســوبة زورا 
إلــى كل من وزارة العدل والشــؤون اإلســامية 

واألوقاف وبلدية المحرق.
وأشــارت إلــى أنه اصطنــع المحررين على غرار 
الصحيــح منهــا، ثم قام بملء اســتمارتي طلب 
ووقــع  المنــازل  لخــدم  عمــل  تصريــح  إصــدار 
عليهمــا بتوقيعيــن نســبهما زورا إلــى المجنــي 
عليهمــا األول والثانــي الموظفيــن العمومييــن، 
وســلم األوراق إلى مكتــب تخليص المعامات 

لتخليصهما واستخراج تصاريح العمل. 
وبالتحقيــق مع مدير الموارد البشــرية والمالية 
بــوزارة العــدل المجني عليه األول والمنســوب 
لــه توقيــع علــى إحــدى االســتمارات، أنــه هــو 
المختــص بإصدار شــهادات الراتــب واعتمادها 
والتوقيــع عليهــا، وأن ذلك مقصــور عليه فقط، 
المنســوب صدورهــا  الراتــب  وبعــرض شــهادة 
لــوزارة العــدل عليــه، قــرر أنــه ال يوجد مســمى 
وظيفــي كالمــدون فــي الشــهادة، وأن التوقيــع 
المذيل بالشهادة ال يعود له أو ألي من منتسبي 
الــوزارة. فيمــا ذكــر المجنــي عليه الثانــي مدير 
المــوارد البشــرية والماليــة فــي بلديــة المحــرق 
أنه هو أيضا المختص بإصدار شهادات الراتب 
واعتمادهــا والتوقيــع عليــه، وأن ذلــك مقصور 
عليــه فقــط، وبعرض شــهادة الراتب المنســوب 
صدورهــا للبلديــة، قــرر أنــه ال يتــم اســتخدام 
مثــل تلك النوعية من الورق وال يوجد مســمى 
وظيفــي كالمــدون في الشــهادة، كمــا أن الختم 
الموجــود علــى تلــك الشــهادة ال يعــود لبلديــة 
المحــرق، وأن التوقيــع المذيل بها ال يعود له أو 

ألي من منتسبي البلدية.
المتهــم هــو  الماديــة أن  وثبــت بتقريــر األدلــة 
صلــب  بيانــات  لجميــع  يــده  بخــط  الكاتــب 

تصريــح  بطلــب  الخاصيــن  االســتمارتين 
اســتقدام خــدم المنــازل وكــذا بيانــي التوقيــع 
الثابتيــن عليهمــا. وكانت أحالــت النيابة العامة 
المتهــم للمحاكمــة علــى اعتبــار أنه فــي غضون 

العام 2016، ارتكب اآلتي:
أوال: اشــترك بطريقــي االتفــاق والمســاعدة مع 
آخر مجهول في تزوير محررات رسمية، وهما 
لــوزارة  المنســوب صدورهــا  الراتــب  شــهادتي 
العدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف وبلدية 
زورا  ونســبهما  اصطناعهمــا  بطريــق  المحــرق 
لتلــك الجهات بأن اصطنعهما وأمهرهما بأختام 
مــزورة وتوقيعات منســوب صدورها زورا لكل 
مــن الموظفيــن المجني عليهمــا األول والثاني، 
فتمــت الجريمــة بنــاء علــى ذلك االتفــاق وتلك 

المساعدة.
ثانيــا: ارتكــب تزويــرا فــي محرريــن عرفييــن، 
وهما استمارتي هيئة تنظيم سوق العمل وذلك 
بــأن حرر بياناتهما وذيلهما بتوقيع وبصمة يده 

ونسب صدورها لشخصين آخرين.
المــزورة موضــوع  المحــررات  اســتعمل  ثالثــا: 
التهــم في البنــد أوال وثانيا بــأن قدمهم لمكتب 
تخليــص معامــات الســتخراج تصاريــح عمــل 

مع علمه بتزويرها.

ــف نـــفـــيـــا نـــســـبـــة الـــتـــوقـــيـــعـــيـــن لــهــمــا ــيـ ــوظـ ــتـ مــــديــــرا الـ

السجن 5 سنوات لستيني زّور شهادات راتب

تعرفــت شــابة علــى شــاب يبلــغ “34 عاًمــا” عــن طريــق موقــع التواصــل االجتماعــي 
“اإلنســتغرام”، والذي وقعت في حبه بعدما وعدها بالزواج مدعًيا لها أنه لم يســبق 
لــه الــزواج، ووضعــت كل ثقتهــا فيــه وأعطتــه كل المبالــغ الماليــة التــي قــال لها إنه 
يحتاج إليها للخروج من أزمته المالية، حتى بلغ مجموع ما سلمته له 30000 دينار، 
لكنهــا وبالصدفــة علمت من شــقيقة الشــاب أنه محتــال ومتزوج أصــاً، وأن المبالغ 

التي يتحصل عليها من الفتيات يتقاسمها مع زوجته.

فتقدمــت ضــده ببــاغ لــدى مركــز الشــرطة، 
يحبهــا  أنــه  أوهمهــا  المتهــم  إن  فيــه  قالــت 
مدعًيا لها أنه لم يســبق له الزواج وأنه يتمنى 

الــزواج منها، فوثقت فيــه وأعطته كل المبالغ 
الماليــة التــي ادعى حاجته إليهــا للخروج من 
أزمتــه المالية؛ وذلــك حتى يتمكن من العيش 

وتمكــن  اســتغلها  أنــه  إال  ســعادة،  فــي  معهــا 
مــن االســتياء منهــا علــى مبالــغ ماليــة وصل 
مجموعهــا إلــى 30 ألــف دينــار، علــى أن يقوم 
بتسليمها كل تلك المبالغ باإلضافة إلى مهرها 

عند الزواج.
وأضافــت أنــه اختفــى عنها ولم يــوف بوعده 
إليهــا ولــم يــأت لمقابلــة أهلهــا ولــم يعــد يــرد 
علــى اتصاالتهــا الهاتفيــة، مشــيرة فــي باغها 
إلــى أنهــا علمت في وقت الحــق الختفائه أنه 
متزوج أصاً ولديه أوالد، بالرغم من أنه نفى 
لها زواجه ســابًقا، مؤكدة أنها تعرضت لعملية 

نصب واحتيال من ذلك الشاب.

وبينــت أنها حاولت االتصال به مراًرا وتكراًرا 
دون  لكــن  وصديقاتهــا،  أهلهــا  طريــق  عــن 
جــدوى، حتــى تبيــن لهــا أنه قــام بتغييــر رقم 
هاتفــه النقــال، خصوًصــا بعدمــا قــال لهــا إن 

)القانون ال يحمي المغفلين(.
وعندمــا تواصلــت المجنــي عليهــا مع شــقيقة 
المتهــم أكــدت لها األخيرة أن شــقيقها متزوج 
أيــة  علــى  وإن حصــل  وأنــه محتــال،  أصــاً، 
أموال من الفتيات فإنه يتقاسمها مع زوجته، 
شــهدت  المتهــم  شــقيقة  أن  األوراق  وبينــت 

بذلك أيًضا أمام مركز الشرطة. 
ولفتت وكيلة المجني عليها أن إجمالي المبلغ 

المدفــوع للمدعــى عليــه قرابة 30 ألــف دينار، 
للمتهــم، وكانــت  المبلغــة  قــد دفعتهــم  كانــت 
الدفعــة األولــى 10 آالف دينــار، وذلــك ليكمــل 
أقســاط منــزل كان قــد اشــتراه ويكــون منزل 

الزوجية لهما بعد عقد القرآن.
أمــا الدفعة الثانية فقد أخذ منها مبلًغا وقدره 
13 ألــف دينار، وذلــك لمنازعات وديون ادعى 

أنه يريد التخلص منها.
شــراء  مــن  ليتمكــن  الثالثــة  الدفعــة  وكانــت 
ســيارة جديدة، فأخذ منها مبلغ وقدره 7000 
دينــار، واألخيرة لــم تتجاوز مبلــغ 998 ديناًرا 
صنــدوق  إلــى  دفعهــا  قــد  كان  فلًســا  و438 

التقاعــد بتاريــخ 26 أبريل 2017، لضم خدمة 
سابقة إلى تقاعده.

فأحالتــه النيابة العامــة للمحاكمة على اعتبار 
أنــه اســتولى علــى المبالــغ النقديــة المملوكــة 
بطريقــة  منهــا  تســلمها  بــأن  عليهــا  للمجنــي 

احتيالية.
وقضــت المحكمــة الصغرى الجنائيــة بمعاقبة 
ــا، بالحبــس لمــدة ســنة واحــدة  المتهــم، غيابيًّ
لوقــف  دينــار   500 بقيمــة  كفالــة  وقــدرت 
التنفيــذ، فطعــن على هــذا الحكــم بالمعارضة، 
إال أنــه لــم يمثل أمام المحكمــة، والتي انتهت 

إلى القضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن.

الـــمـــجـــرمـــيـــن يـــعـــاقـــب  ــه  ــنـ ــكـ لـ الـــمـــغـــفـــلـــيـــن  ــي  ــمـ ــحـ يـ ال  الــــقــــانــــون 

حبس شاب الستيالئه على 30 ألف دينار من فتاة وعدها بالزواج

أحمد الحمادي 

إعداد: عباس إبراهيم

الكبــرى  المحكمــة  مــددت 
أجــل  الرابعــة  الجنائيــة 
النطــق بالحكــم فــي قضيــة 
المتهميــن بالتخابــر مع دولة 
مــن  أمــوال  أجنبيــة وتلقــي 
المدعــو عبدهللا بــن خالد آل 
ثاني وزير الداخلية الســابق 
بالحكومــة القطريــة، بهــدف 
االنتخابــات  علــى  التأثيــر 
ضبــط  واللذيــن  النيابيــة، 
بحوزتهمــا مبلــغ يصــل ألكثر 
من 12 ألف دينار لم يفصحا 
عنه، وادعيا أنهما نسيا ذلك، 
فضــاً عن أنهمــا تلقيا أمواالً 
في الســابق وصلت بالنســبة 
ألحدهمــا ألكثر من 170 ألف 
ســنوات؛   10 خــال  دينــار 
وذلــك للنطق بالحكم عليهما 
في جلسة 6 فبراير الجاري، 
مع األمر باســتمرار حبســهما 

لحين الجلسة القادمة.

الحكم على 
المتهَمين 

بالتخابر مع 
قطر 6 فبراير
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ال أدري لمــاذا يكــون مصيــر األفــكار المبدعــة والخالقــة غالبــا االنطفاء أو الفشــل، إّن 
أجمــل األفــكار ال قيمــة لهــا إذا بقيت في إطارهــا النظري ولم تجــد طريقها إلى أرض 
الواقــع، وأعتقــد أّن الفكــرة التــي أطلقهــا قبــل ســنوات وكيــل وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة صبــاح الدوســري تحــت مســمى “الموظــف الرديــف” كانت كفيلــة بإنهاء 

إحدى أكبر أزماتنا المعاصرة المتمثلة في البطالة. 
فكرة الوكيل تتلخص ببساطة شديدة في ما أسماه بـ “الموظف الرديف”، وتهدف إلى 
إحالل المواطنين البحرينيين مكان األجانب في كل القطاعات، وتعتمد على أنه إذا 
كان هناك محاســب أجنبي مثال فيجب توظيف مســاعد بحريني له لمدة ســنتين كي 
يتدرب معه ومن ثم إحالله في الوظيفة، والذي نتذكره أنه تم تطبيق أفكار شــبيهة 
بـ “الموظف الرديف” في كثير من دول مجلس التعاون وأثمرت نتائج إيجابية للغاية 
وأمكــن إيجــاد العشــرات مــن الوظائف للمواطنيــن، نحن لدينا اآلالف مــن الخريجين 
المؤهليــن فــي العديد من التخصصات، وبإمكانهم شــغل وظائف كمشــرفين إداريين 

وفي الموارد البشرية وبوسع هؤالء الخريجين التمّيز لو أتيحت الفرصة لهم.
الحقيقــة أننــا ال نــدري لماذا تم تجاهل مشــروع بحجم وأهمية الموظف الرديف رغم 
مــا تنطــوي عليــه الفكرة من إيجابيات ال حصر لها، وكان المجلس النيابّي الســابق قد 
درس قانونــا ينــص على إحالل الموظفيــن البحرينيين في موقع الموظفين األجانب 
بشكل إلزامي، بحيث يكون الموظف األجنبي مؤقتا لفترة محددة حيث يتم تأهيل 

البحرينّي إلزامّيا.
التجربــة تــم تطبيقهــا في ســلطنة عمان وحققت نجاحا فاق التصــور، كما أّن اقتصار 
بعــض القطاعــات ومجــاالت العمــل علــى المواطنيــن يمكــن أن يكــون مخرجــا لحالــة 

البطالة اآلخذة في التضخم بشكل تصعب السيطرة عليه في المستقبل.

مثل هذه التجربة تم تطبيقها في المملكة العربية السعودية عندما تم  «
حصر 32 نشاطا على المواطنين السعوديين، والمؤسف أنّه ليس هناك 

أي توجه للجهة المعنية حتى اللحظة بحصر وظائف على البحرينيين رغم 
بقاء أعداد من الخريجين دون عمل، يبدو لنا أّن المجلس النيابّي لم يكن 

جادا في بحث معضلة هيمنة األجانب على الكثير من مواقع التوظيف 
وخصوصا الموارد البشرية، إذ إّن من اقترح القانون اكتفى بطرح المقترح 

دون السعي إلى معالجته مع السلطة التنفيذية.

الموظف الرديف حل ممكن للبطالة
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“نشطاء اجتماعيون” 

ينشرون اليأس والتذمر 
في المجتمع

طــرح رئيــس التحريــر األخ العزيــز مؤنــس المــردي فــي عمــوده “الحــرب 
الخفيــة” يــوم الثالثــاء الماضــي قضيــة غايــة فــي األهميــة، وتعتبــر مــن 
المشكالت الكبرى التي تواجه مجتمعاتنا، وقد تصبح مع مرور الوقت أداة 
هــدم حقيقية وشمســا حارقــة تفتك باألمن واالســتقرار بطريقة أو بأخرى، 
وهــي قضية اســتغالل وســائل التواصــل االجتماعي في بث ســموم اليأس 
والفتن في المجتمع، وإذالل المواطن عن طريق تصوير ونشــر فيديوهات 
محبطــة تســحب الــدم من العــروق، وتوقظ شــياطين أعــداء الوطن الذين 
يتربصــون بنــا فــي الداخل والخارج، فقــد اعتاد البعــض خصوصا أصحاب 
العقول الصغيرة من تصوير وبث فيديوهات في مختلف وسائل التواصل 
االجتماعــي تأخــذ النــاس إلــى أمــواج اليــأس والتذمــر واإلحبــاط وتصــور 
وضعنــا فــي البحريــن بأننــا نتربــع علــى قمــة المأســاة وأننــا أكبــر مســتودع 

للتجارب.
ال يخلــو مجتمــع فــي أي عصــر مــن الســلبيات، ولــم يحدثنــا التاريــخ أبــدا 
عــن البلــدان التــي تحولــت إلى جنــان خضراء إلــى األبد، فــكل مجتمع فيه 
اإليجابيــات والســلبيات وخطــط مرســومة توضــع وخطــط غيرهــا تؤجــل 

وهكــذا، وســنة هللا فــي األرض االبتــالء واالمتحــان.. نعــم.. هنــاك أوجــه 
قصور في المجتمع ومرارة وشكاوى شأننا شأن أي بلد في الكون، لكن من 
غير المقبول أن تتحول المســألة إلى درجة من الخطورة، وكما قال رئيس 
التحرير )هناك رســائل تقلل من مكانة المواطن البحريني من بينها النكات 
الســاذجة الســمجة والعبارات المحبطة عن وضع هذا المواطن بهدف خلق 
صــورة ســلبية وســيئة عــن المواطــن، وهنــاك رســائل أخــرى تشــكك باألمن 
الداخلي عن طريق التخويف والتهويل مع إقحام جنسيات عربية في هذا 

الموضوع لتشويه سمعة جنسية بعينها وزرع الشك والفرقة(.

ولعل أهم ما يالحظ في هذه الحرب الخفية التي تدمي قلب المجتمع  «
وجود أشخاص تحت مسمى – ناشط اجتماعي - نصبوا أنفسهم قضاء 
ومحامين ورجال أمن ورجال صحافة وفكر ودين وكل شيء، جعلوا من 

أنفسهم رئة المجتمع عبر تلك الرسائل المحبطة والسلبية والضارة 
باللحمة الوطنية، واألغرب أنهم مصرون على السير في خط اإلساءة إلى 
المجتمع والوطن وإمساك المنظار بالمقلوب، لهذا يجب على الجهات 
المختصة التصدي لمثل تلك الحسابات واألصوات التي تسيء للوطن.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ماللي إيران يسرقون وينهبون وينشرون الفساد والجريمة
أثبــت نظــام الماللي خالل أربعــة عقود من حكمه 
الدمــوي اإلجرامــي الفاســد أنــه نظــام ضليــع فــي 
صناعــة الجريمــة والفســاد واالبتــكار فــي مجــال 
معــاداة  ثقافــة  ونشــر  واضطهــاده  الشــعب  قمــع 
المــرأة وكراهيتهــا، أمــا المســائل المتعلقــة بالبناء 
وتقديــم الخدمــات وتطويــر وتحســين األوضــاع 
هــذا  فــإن  وغيرهــا،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
النظــام أثبت بصورة عملية فشــله الذريع وعجزه 
الكامل بشــأنها، ذلك أن المجرم والفاســد ال يمكن 
أن يصبح في نفس الوقت إنسانا صالحا وقويما!

مــا أعلــن عنــه محمد رضــا بــور إبراهيمــي، رئيس 
اللجنــة االقتصاديــة، لبرلمــان الماللــي بخصــوص 
)اختفــاء( حوالــي 3.5 مليــارات دوالر مــن العملــة 
األجنبيــة، حيــث قــال إنــه رغــم تخصيــص هــذا 
المبلغ الســتيراد الســلع األساســية، لم يتم تســليم 
أيــة ســلعة لحــد اآلن، تطــور ال يجــب اســتغرابه 
والتعجــب منــه، ذلــك أنــه امتــداد لنهج وسياســة 
هــذا النظــام الفاســدة مــن أصلهــا وأساســها، إذ لو 
كان هنــاك إجراء ضروري والبــد منه فإنه يتجلى 
فــي محاســبة النظــام بأســره وفــي مقدمتــه المال 
خامنئــي عــن إهــدار 800 مليــار دوالر مــن أمــوال 

النفط اإليراني.
نظــام الماللــي حــول إيــران بســبب نهجــه القمعي 
والنظريــة الفاشــلة المشــبوهة التــي يقــف عليهــا، 

إلــى وضــع يرثى له، حيث يمكــن القول إن ما قام 
به طوال الـ 40 عاما الماضية، ال يمكن تفسيره أو 
عنونته إال بعمل أعداء هذا البلد وشعبه، والماللي 
أثبتــوا بصــورة مســتمرة أنهــم طغمــة ال تجيــد أي 
اإلجراميــة  والممارســات  األعمــال  ســوى  شــيء 
وأنهــم ال يختلفــون بشــيء عن نظام الشــاه إن لم 
يكونــوا أســوأ منــه، والمعيــار الــذي يجــب وضعــه 
لبيان مدى وطنية وإخالص أي نظام سياسي هو 
مــدى تمكنــه من تقديــم خدمــات البنــاء واإلعمار 
وتحقيق الرفاه المعيشــي للشــعب، والماللي وكما 
هــو واضــح تمامــا لــم يقدمــوا للشــعب اإليرانــي 
وإيــران ســوى الفقــر والجهــل والتخلــف والمــوت 

والهوان والفساد.

األوضاع الوخيمة التي يواجهها هذا النظام  «
بعد أن قاد البالد إلى مفترق خطير وحساس 
جدا، البد له ورغما عن أنفه أن يتحمل آثارها 

وتبعاتها وأن يدفع ثمن كل الذي ألحقه بإيران 
والشعب اإليراني من ظلم وإجحاف، والشعب 
اإليراني صار على يقين كامل بأن هذا النظام 

نظام عدواني مبني على أساس من الشر 
والفساد والجريمة، وإن كل من ينتظر منه 

تغييرا إيجابيا أو أي شيء من هذا القبيل كمن 
ينتظر أن تمطر السماء ذهبا وهو المستحيل 

بعينه. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

البد من محاسبة النظام بأسره  «
عن إهدار 800 مليار دوالر من 

أموال النفط اإليراني.

في الخطيئة الراسخة )3(
ــر محتوى الجموح اإليراني إلى لعب أدوار إقليمية ودولية  ســيمضي وقت قبل أن ُيَفسَّ
أكبــر مــن طاقــات وقــدرات وإمكانــات جمهوريــة “الولــي الفقيــه”! وســيمضي وقــت آخر 
ــر تلــك المغــاالة فــي تضخيــم الذات عنــد أهل تلــك الجمهوريــة! وابتعادهم  قبــل أن ُتَفسَّ
بمســافات طويلــة عــن بديهيــات هــذا العالــم! والتصاقهــم بمدّونــة أوهــام خاصــة بهــم 
رة!  ومحاولة تنفيذها بالقّوة وبآليات وطرق وأســاليب و”تنظيمات” وحروب وِفَتْن ُمدمِّ
ثــّم فحــوى اعتقادهم الراســخ بأنهم يحتكــرون الصلة بالذات اإللهية! وبأن نســج الصلة 
بالعالم الخارجي ال يختلف )كثيرًا!( عن نسج قطعة سّجاد! وأن توليفة الصبر واإللهيات 

والمبالغات الذاتية، كافية إلتمام الُمراد وتحقيق اإلعجاز!
حكــى الراحــل هاشــمي رفســنجاني مــّرة عن مــدى الوهــن الداخلي اإليرانــي! وعن مدى 
االســتنزاف الــذي تعانــي منــه “الثــورة” المســتدامة، وصــوالً إلــى إعــالن “إفــالس” إيــران 
بالمعنَييــن المــادي المباِشــر والسياســي العــام، لكــن صوتــه راح هبــاء وجــّر عليــه غضب 
“المرشــد” حتــى وفاتــه، وذلــك فــي كل حــال لم يغّيــب حقيقة مــا قاله خصوصــًا أن الغّر 
أو الجاهــل أو المتجاهــل وحــده َمــن ينكــر أن “إنجــازات” إيــران الخارجيــة و”فتوحاتها” 
و”أنوارهــا” و”اقتدارهــا” المّدعــى إنمــا ُبِنَيــت علــى أكتــاف الغيــر! بحيــث أن األميركييــن 
دّمــروا نظــام “طالبــان” فدخــل اإليرانيون وراءهم وشــبكوا عالقاتهم مع األقــوام! ودّمر 
األميركيــون نظــام صــدام حســين والعــراق معــه فدخــل اإليرانيــون خلفهــم وشــبكوا ما 

شــبكوا مــن عالقــات مذهبيــة وســلطوية وميليشــيوية، وقبــل ذلــك ابتلــي اللبنانيــون 
بحربهم األهلية ثم بالمواجهات مع إســرائيل ثّم بتبخير ســيادتهم على أيدي الســوريين 
فدخلوا على كل هذا الُحطام وشبكوا ما شبكوا من عالقات، ليس “حزب هللا” سوى أبرز 
وجوهها! حتى في سوريا: لوال الدخول الروسي الصاخب بعد خمس سنوات من القتال 

لراحت كل “استثمارات” إيران مع الريح!
لم يستطع ذلك “المشروع” أن ينفذ أو أن يّدعي حيثية أو قدرة في أي موقع “سوي” أو 
“طبيعي” حيث الدولة المركزية قائمة ومتأّهبة، من البحرين إلى الكويت إلى السعودية 
إلــى مصــر وبعــض دول المغرب العربي، حتــى في “الموضوع” الفلســطيني األثير عندها 
لم تســتطع تحرير شــبر واحد من األرض المحتلة، و”اإلمارة” التي قامت في غزة ُبنيت 
علــى أرض حّررهــا ياســر عرفــات بالمفاوضات، مثلمــا أمكنه إنتاج الوضعيــة القائمة في 

الضفة الغربية!

...ومع ذلك، تصّم اآلذان صيحات “االنتصارات” و”اإلنجازات” و”الفتوحات” الصادرة عن  «
إيران وأهل محورها في نواحينا! وستتصاعد وتيرتها في اآلتي من األيام للتغطية على 

تيّقن أصحابها بأن المرحلة العكسية بدأت! وأن السياسات الماضية انتهت! وأن 
هناك في “المنطقة العربية” والخارج الدولي َمن قّرر شيئًا آخر مختلفًا جذريًا عّما 

سلف! وينطلق من اعتبار “المواجهة مصيرية”، وليس أقّل من ذلك!. “المستقبل”.

علي نون

وزير التربية... “ال واجبات إال داخل المدارس بدًءا من الفصل الدراســي الثاني” 
شكرا لوزير التربية على هذا القرار اإليجابي .. ونأمل إعادة الدوام المدرسي كما 

كان سابقا بعدما أثبت قرار تمديد الدوام المدرسي فشله.
بعــد مــرور عشــرات الســنين مــازال المشــهد نفســه... بعيــدون عــن ركــب التطــور 
ومجاراة متطلبات سوق العمل واإلنتاج، ثم تأتي أطراف أخرى لتجلب لنا آالف 

األجانب لملء تخصصات )يتقنها المواطن(، فهل عرفتم مكمن الخلل؟
طالــب يقضــي ربمــا 20 ســنة مــن عمــره في الدراســة ثم تــراه حبيــس منزله، وال 
يجد جوابا عند بحثه عن عمل ســوى أن متطلبات الوظيفة ال تناســب دراســتك، 
ويذكرني هذا بقول الشاعر: ألقاه في البحر مكتوفا وقال له... إياك إياك أن تبتل 
بالمــاء. فهــل أن الطالــب الســبب فــي هــذا الوضع المــزري؟ لماذا يفقــد الكثير من 

القائمين على األمور الموكلة لهم حس اإلبداع والتغيير. 
نحن بحاجة لتطوير جذري للتعليم واالستفادة من تجارب الدولة اإلسكندنافية 
التــي ركــزت اهتماماتهــا بشــكل أساســي علــى تطويــر نظامهــا التعليمــي، حتــى 
أضحــت أقــوى دولــة فــي التعليــم عالميــا، نحــن بحاجة الحتــرام التعليــم وجعله 
جــزءا مــن الهويــة وذلــك مــن خــالل اســتثماره بشــكل صحيــح، يجــب اختيــار 
المدرســين بعنايــة شــديدة، فالبد أن يكونــوا من ذوي الكفــاءة العالية والحماس 
الشــديد والشــغف الملحــوظ بالمهنــة والرغبــة في مســاعدة اآلخر، فــال يكفي أن 
يكــون المــدرس حاصال على شــهادة البكالريوس أو الليســانس حتى  يتمكن من 

شغل وظيفة “مدرس”.
إن أهــم مــا يميــز التعليــم فــي فنلنــدا أنــه ُيركــز بشــكل أساســي علــى العمــق فــي 
بســطحية،  معــه  والتعامــل  المضمــون  زيــادة  مــن  بــدال  المــدروس،  المضمــون 
والمعلمــون يعملــون فــي الفصــول لمــدة 4 ســاعات يوميــا و20 ســاعة أســبوعيا، 
نصــف هــذه الســاعات يقــوم فيهــا المــدرس بإعــداد المناهــج الدراســية وتقييــم 
الطــالب، ومــع تقلــص ســاعات الدراســة تزداد فتــرات الراحة نســبيا لتصــل لـ 75 

دقيقة موزعة على اليوم الدراسي.

نأمل أن نحذو حذوهم فإن صلح التعليم سيصلح المجتمع ويصبح أكثر  «
تقدمًا، والذي سينعكس بإيجابياته على مملكة البحرين لتصبح في مصاف 

الدول المتقدمة.

إلى وزارة التربية مع التحية...

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com



bussines
@albiladpress.com 10

“بابكو”: عقد لتوريد النتروجين المســال بـــ 2.8 مليون دينار

الستشارات “المدينة الرياضية”

طرحت وزارة األشغال وشئون البلديات في جلسة مجلس المناقصات أمس مناقصة العطاءات المالية لتقديم الخدمات االستشارية 
إلدارة المشروع للمدينة الرياضية بالصخير، تقدم إليها عطاءان، أقلهما بنحو 3.4 مليون دينار في حين أكبرها بقرابة 7 ماليين دينار.

ويتســع االستاد الرياضي بالمدينة الرياضية 
لنحو 50 ألف متفرج وصالة رياضية متعددة 
االســتخدامات تتســع لنحــو 10 آالف متفرج 
ومجمــع المســابح وصــاالت األلعــاب الفردية 
المالعــب الخارجية ومضماري ألعاب القوى، 
إضافــة إلــى خدمــات البنيــة التحتيــة. كمــا 
طرحــت الــوزارة 4 مناقصــات أخــرى، أولهــا 
الهندســية  االستشــارية  الخدمــات  لتقديــم 
لتوســعة شــارع الرفــاع وشــارع ولــي العهــد 
الســريع تقــدم إليها 5 عطــاءات دون أن يتم 
اإلفصــاح عن قيمة أي منها، والثانية لتقديم 
التصاميــم  إلعــداد  االستشــارية  الخدمــات 
ووثائق المناقصة واإلشــراف لمشروع إعادة 
تأهيــل شــبكات الصــرف الصحــي بالمرحلــة 
الثانيــة تقدم إليها عطاء وحيد بنحو 299.8 
ألــف دينــار، فيمــا تعلقــت المناقصــة الثالثــة 
بنمذجــة معلومــات البنــاء التــي تهــدف إلــى 
تقليل النفقات وتحســين ســير العمــل بإدارة 
مشــاريع البنــاء بالــوزارة مــن خــالل إنشــاء 
نمــاذج مركزيــة لبيانــات التصميــم والبنــاء، 
األقســام  مختلــف  بيــن  التعــاون  وتيســير 
باإلدارة إلنجاز المشاريع تقدم إليها عطاءان 
ُعلــق أحدهــا وأقــل عطــاء بنحــو 56.6 ألــف 
دينــار، واألخيــرة لتوقيع عقــد صيانة لمجمع 

دار الحكومــة بالمنامــة، المتمثــل فــي مبنــى 
ومبنــى  الملحــق  والمبنــى  الــوزراء  رئاســة 

الحكومة القديمة تقدم إليها عطاء وحيد.
مناقصــة  والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  وطرحــت 
ذات  وصمامــات  أنابيــب  وتوريــد  لتصنيــع 
مــن  وملحقاتهــا  و1000مــم  مــم   800 قطــر 
الحديــد المرن لمرحلة األعمال ذات األولوية 
القصــوى تقدم إليها 3 عطــاءات ُعلق أحدها 
وأقــل عطاء بنحــو 2.9 مليون دينار وأكبرها 

بقرابة 10 ماليين دينار.
وأظهــرت أحــدث البيانــات أن المجلس فتح 
أمــس، 23 مناقصــة ومزايــدة تابعــة إلــى 12 
فــي  عطــاء،   101 بإجمالــي  حكوميــة  جهــة 
حيــن ُعلقــت 8 عطــاءات تابعــة لـــ 7 جهــات. 

المقدمــة  العطــاءات  أقــل  مجمــوع  وبلــغ 
نحــو 13.6 مليــون دينــار. وفتــح المجلــس 5 
مناقصات لـ “بابكو”، أبرزها لتوقيع عقد لمدة 
ثــالث ســنوات لتوريــد النتروجيــن المســال 
تقــدم إليها عطــاءان أقلهما بنحو 2.8 مليون 
دينــار. كما فتــح المجلــس مناقصتين إلدارة 
المخــازن المركزية بالكهرباء والماء، أبرزهما 
لشــراء أمتــار ميــاه إلكترونيــة تقــدم إليهــا 4 

عطاءات أقلها بنحو 72.5 ألف دينار.
لــوزارة  المجلــس مناقصتيــن  فتــح  وكذلــك 
المالية، أولهما لتقديم عروض الحصول على 
تمويــل بالتأجيــر متفــق مــع أحكام الشــريعة 
لــوزارة  الرئيســي  المبنــى  لبنــاء  اإلســالمية 
تقــدم  بالمحــرق  واالتصــاالت  المواصــالت 

إليها 5 عطاءات، والثانية لشــراء واســتبدال 
بأمــن  لالرتقــاء  الــوزارة  شــبكة  أجهــزة 
وموثوقيــة البنيــة التقنيــة للشــبكة والنظــام 
المالــي المركزي تقدم إليهــا 9 عطاءات اقلها 
بنحــو 111 ألــف دينار. وأيًضــا فتح المجلس 
مناقصتيــن لهيئــة البحرين للســياحة لتعيين 
مكتــب تمثيلــي فــي فرنســا لمدة عــام واحد 
وآخــر فــي ألمانيا، بـ 75.6 ألــف دينار، و70.2 

ألف دينار على التوالي.
إضافــة إلــى ذلــك، فتــح المجلــس مناقصــة 
معــدات  لتوريــد  للدواجــن  العامــة  للشــركة 
لمــزارع الدواجــن تقــدم إليهــا عطــاء وحيــد 
بنحــو 1.6 مليــون يــورو )مــا يعــادل 673.8 
ألف دينار(، ومناقصة لشركة طيران الخليج 
لتقديــم الدعــم الفنــي والصيانــة فــي مطــار 
نينــوي أكوينــو الدولــي فــي مانيــال بالفلبيــن 
تقــدم إليهــا عطــاء وحيــد، ومناقصــة لهيئــة 
المعلومات والحكومــة اإللكترونية لتوظيف 
النظــم  صيانــة  و  دعــم  إلدارة  عمــل  فريــق 
الحكوميــة تقدم إليهــا 16 عطاء ُعلق أحدها 

وأقل عطاء بنحو 15.4 ألف دينار.
عــالوة علــى ذلــك، فتــح المجلــس مناقصــة 
مقتــرح  لتقديــم  البحريــن  مطــار  لشــركة 
بتجهيــز وتشــغيل وإدارة خدمــات تحويــل 
العمــالت األجنبيــة في المبنــى الجديد تقدم 
إليهــا 8 عطــاءات، ومناقصــة لشــركة تطوير 
للبتــرول لتقديــم خدمــات ضــخ اآلبــار ومنــع 
التســرب تقــدم إليهــا عطــاءان أقلهمــا بنحــو 
1.6 مليون دوالر )ما يعادل 599 ألف دينار(.

“المركزي”: ال إصدار 
للفلس الواحد

نفــى مصرف البحرين المركــزي نيته إعادة 
إصــدار عملــة الفلــس الواحــد. وذكــر علــى 
موقعــه فــي “تويتــر” أن “الخبــر المتــداول 
بشــأن إصــدار عملــة فلس واحد مــن جديد 
غيــر صادر عن مصرف البحريــن المركزي”. 
ويصدر “المركزي” حاليا مسكوكات معدنية 
مــن فئــات 100 فلــس، 50 فلســا، 25 فلســا، 
10 فلوس، 5 فلوس، فيما كان يصدر سابقا 
فلســا واحــدا إال أنــه أوقفــه فــي إصــدارات 
1993. وبــدأ التاريــخ النقــدي األول  العــام 
للبحرين بتأســيس مجلــس النقد البحريني 
الدينــار  بإصــدار  قــام  حيــث   ،1964 فــي 
 1965 7 أكتوبــر  البحرينــي الجديــد األول 

ليحل محل الروبية الخليجية.

الرياض - رويترز

أظهــرت بيانــات حكومية أمس الخميس نمو االقتصاد الســعودي 2.21 % 
فــي 2018، مدعومــا بنمو قــوي لقطاع النفط، ليتعافــى من انكماش 2017 
حين تضرر االقتصاد جراء ضعف أسعار الخام وإجراءات التقشف. ونما 
قطــاع النفــط 2.85 % بعــد انكمــاش فــي 2017، في حين نمــا القطاع غير 

النفطي 2.05 %، وفقا لما أظهرته البيانات.

وتوقع المســؤولون الســعوديون تسارعا 
النفطــي  غيــر  االقتصــاد  فــي  تدريجيــا 
فــي 2019، فــي الوقت الــذي قررت فيه 

الحكومة زيادة اإلنفاق.
وفــي الشــهر الماضــي، نشــرت الريــاض 
متضمنــة   ،2019 للعــام  الدولــة  موازنــة 
زيادة اإلنفاق سبعة بالمئة عن المستوى 
يــؤدي  وقــد  الماضــي.  للعــام  الفعلــي 
ومكافــآت  االســتثمارات  علــى  اإلنفــاق 
إلــى  الموازنــة  فــي  الحكومــة  موظفــي 

إنعاش القطاع الخاص.
وقالت مونيكا مالك كبيرة االقتصاديين 
لــدى بنك أبوظبي التجاري ”من المتوقع 

الناتــج  لنمــو  العــام  الرقــم  ينخفــض  أن 
المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي 2019 
مع تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها 
أوبك، وفي هذه المرحلة ال نتوقع سوى 

زيادة محدودة في النمو غير النفطي“.
وحلفاؤهــا  “أوبــك”  منظمــة  واتفقــت 
علــى  الماضــي  الشــهر  روســيا  بقيــادة 
خفــض إنتــاج النفــط أكثــر ممــا توقعتــه 
إحــدى  إن  مالــك  وقالــت  الســوق. 
المشــكالت الرئيسة لالقتصاد في 2019 
ستتمثل في مدى التقدم الذي سُيحرزه 
البرنامج االستثماري للصندوق السيادي 

صندوق االستثمارات العامة.

ويدعم الصندوق السيادي بعضا من أكبر المشروعات في السعودية،  «
مثل منطقة نيوم االقتصادية الضخمة البالغة تكلفتها 500 مليار 

دوالر، والتي قالت الحكومة إنها ستبدأ تنفيذ المنطقة األولى بها في 
الربع األول من 2019. وسيشمل مركز التقنيات المتطورة البالغة 

مساحته 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، والذي جرى الكشف عنه للمرة 
األولى في 2017.

2.21 % نمو االقتصاد السعودي

1 فبراير 2019 الجمعة
26 جمادى األولى 1440

السنابس - الغرفة

المنامة - بنا

أعلــن الجهــاز الوطنــي لإليــرادات أن عــدد الشــركات والمؤسســات التجاريــة التي 
حصلت على شــهادة التســجيل في القيمة المضافة حتى اليوم بلغ أكثر من 1700 
شــركة، منوهــًا بالتجــاوب اإليجابــي من قبــل تلك الشــركات وحرصهــا الدائم على 

االستفسار، تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة.

تأكــد  ضــرورة  إلــى  الجهــاز  وأشــار 
المســتهلكين من وجود شــهادة التسجيل 
مــكان ظاهــر  فــي  المضافــة  القيمــة  فــي 
بالمحــالت التجاريــة التــي تفــرض القيمة 
تتضمــن  وأن   ،)%  5( المقــررة  المضافــة 
الشــهادة رقم الســجل التجاري للمؤسســة 
وتاريــخ التســجيل فــي القيمــة المضافــة، 
مؤكدا استعداده التام لتلقي أية أسئلة أو 
استفســارات تخــص القيمة المضافة على 
مركــز االتصــال )80008001(، إذ بلــغ عدد 
المكالمــات الهاتفيــة التــي تــم تلقيهــا مــن 
والمؤسســات  الشــركات  أو  المســتهلكين 
الجاريــة حتــى اليــوم أكثــر مــن 10 آالف 
مكالمــة والتــي تــم التعامــل معهــا بكفاءة 
وحرفيــة. ونوه الجهاز الوطني لإليرادات 
بمواصلــة تقديــم الدعــم الكامــل للتطبيق 
الســليم للقيمــة المضافــة بجوانبهــا الفنية 
المرحلــة  هــذه  فــي  خاصــة  واالجرائيــة 

األولية، مجددا دعوة المستهلكين وقطاع 
األعمــال للتواصــل وطــرح االستفســارات 
حــول كل مــا يتعلــق بالقيمــة المضافــة أو 
اإلبــالغ عــن أي مخالفــة للتطبيق الســليم 
الســاخن  الخــط  عبــر  المضافــة  للقيمــة 
vat@ )80008001( والبريــد االلكترونــي 

mofne.gov.bh، إضافــة إلــى االســتفادة 
المتاحــة علــى  المعلومــات المفصلــة  مــن 
الوطنــي  للجهــاز  اإللكترونــي  الموقــع 
عبــر  أو   www.nbr.gov.bh لإليــرادات 

.@Bahrainnbr انستغرام وتويتر

1700 شركة تسجل بـ “المضافة “

تنفيــذًا للقــرار الصــادر عــن الجمعية العمومية العاديــة لغرفة تجــارة وصناعة البحرين 
فــي اجتماعهــا الُمنعقد بتاريخ 22 أبريل 2018 بشــأن موضوع “ مخالفة إعفاء الرئيس 
التنفيذي الســابق للغرفة من منصبه “ الُمدرج تحت بند ما يســتجد من أعمال “ بجدول 
أعمــال هــذا االجتمــاع، والــذي ينــص علــى “ تفويض رئيــس مجلــس اإلدارة بالتواصل 
مــع نبيــل عبدالرحمــن آل محمــود حــول هــذا الموضــوع، وللرئيــس كافــة الصالحيــات 
الالزمــة التخــاذ القــرار والبت في األمر “، فقد توصل كال الطرفين إلى اتفاقية تســوية 
ُمرضيــة وتــم التوقيع عليها، حيث تعتبر هذه االتفاقية ُمنهية لكافة الطلبات القانونية 

والدعاوى القضائية بكافة أنواعها بين الطرفين.

 وبهــذه المناســبة فقد أشــاد رئيــس الغرفة 
ســمير نــاس بتعاون نبيــل آل محمود لطي 
الرئيــس  منصــب  مــن  إعفائــه  موضــوع 
التنفيــذي للغرفــة الذي تواله خــالل الفترة 
يوليــو   5 ولغايــة   2013 فبرايــر   20 مــن 
2016، مشــيدًا بالجهــود المبذولــة مــن آل 
محمــود خــالل فتــرة توليــه لهــذا المنصب 
وقدرته على القيام بواجبات هذا المنصب 
الغرفــة  شــؤون  وتصريــف  باحترافيــة 

وعلــى  بهــا  العمــل  ســير  علــى  واإلشــراف 
موظفيهــا بــكل كفــاءة واجتهــاد والتزامــه 
بقانــون الغرفة ولوائحهــا، فضالً عن تمتعه 
لهــم  المشــهود  مــن  كونــه  الخلــق  بدماثــة 
بحســن الســيرة واألمانة والســلوك القويم، 
وأنــه مــن بــاب األمانــة أن يتــم رد اعتبــار 
هــذا الرجــل الذي خــدم الغرفة بــكل كفاءة 
وعــدم  لظلــم  وتعــّرض  ونزاهــة  واقتــدار 

إنصاف خالل الفترة الماضية من عمله.

نبيل آل محمود سمير ناس

الــقــضــائــيــة كافة  الــقــانــونــيــة والـــدعـــاوى  الــطــلــبــات  تــســويــة تــنــهــي 

“الغرفة” ترد اعتبار نبيل آل محمود

3.4
دينار مليون 

طرحت وزارة التربية والتعليم مناقصة لتنظيم الهيكل المؤسسي  «
للوزارة تقدم إليها عطاءان أقلهما 1.8 مليون دينار في حين أكبرهما 
2.1 مليون دينار تقريًبا. وتسعى الوزارة من خالل هذه المناقصة إلى 
الحصول على االستشارات لتطوير الهيكل التنظيمي لتمكينها من 

تنفيذ برنامج لإلصالحات سيمكن الوزارة من أن تصبح أكثر كفاءة 
وفعالية، والتي ستكون شاملة تشغيل قطاع التعليم العام وتنظيم 

القطاع التعليمي الخاص.

1.8 مليون دينار للهيكل المؤسسي بـ “التربية”

أمل الحامد

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

3,385,418.00
 AECOM Middle East Limited
Foreign Branches Company

2
مناقصة الخدمات االستشارية إلدارة المشروع
 للمدينة الرياضية بالصخير- )العطاءات المالية(

األشغال
0.00 - 5 الخدمات االستشارية الهندسية لتوسعة شارع الرفاع وشارع ولي العهد السريع

2,922,859.70
 ELECTROSTEEL BAHRAIN

TRADING WLL
3

تصنيع وتوريد أنابيب وصمامات ذات قطر 800مم و1000مم وملحقاتها 
من الحديد المرن لمرحلة األعمال ذات األولوية القصوى

هيئة الكهرباء 

2,764,068.75 YATEEM OXYGEN 2 عقد لمدة ثالث سنوات لتوريد النتروجين المسال بابكو

1,825,000
 ROLAND BERGER MIDDLE

EAST WLL
2 تنظيم الهيكل المؤسسي للوزارة التربية والتعليم

1,593,000.000 دوالر Aztec Services SPC 2 خدمات ضخ اآلبار لمنع التسرب تطوير للبترول

0.00 - 5
طلب تقديم العروض للحصول على تمويل بالتأجير متفق مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية لبناء المبنى الرئيسي لوزارة المواصالت واالتصاالت بالمحرق
وزارة المالية

ناس: آل محمود يتمتع بالكفاءة 
واالحترافية واألمانة والنزاهة 

“سينيبولس” العالمية تفتتح أول دار سينما بالبحرين
افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للســياحة والمعارض، الشــيخ خالد بن حمود آل خليفة، مســاء أمس األول في مجمع 

أتريوم بالجنبية، أول دار سينما لشركة سينيبولس العالمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مــا  إلــى  حمــود  بــن  خالــد  الشــيخ  ونــوه   
يشــكله هذا المشــروع مــن إضافــة للقطاعين 
ومــا  المملكــة،  فــي  والترفيهــي  الســياحي 
يقدمه من تجربة جديدة وفريدة للمواطنين 
والمقيمين والزوار لهذا المجمع الذي يقع في 
موقــع جــذاب، ليضيــف عنصــرًا جديــدًا إلــى 
تنــوع الخيــارات الســياحية والتجاريــة فــي 
البحريــن، مشــيدًا بقــدرات القطــاع الخــاص 
فــي المملكــة علــى اســتقطاب أبــرز األســماء 
العالميــة لالســتثمار في البحرين مثل شــركة 
ســينيبولس التــي تمتلــك رابــع أكبــر سلســلة 

لدور السينما في العالم. 
 وأكــد على تواصل الجهود لتعزيز المقومات 
الســياحية فــي المملكــة إيمانــًا منهــا بأهميــة 

القطــاع الســياحي ودوره فــي إبــراز الوجــه 
الحضاري للبحرين إضافة إلى ما يشــكله من 
رفد اقتصادي هام، تنامي إسهامه في الناتج 
المحلي اإلجمالي بشــكل ملحــوظ ليصل إلى 
القطــاع  بهــذا  االهتمــام  يجســد  ممــا   6.9%
الحيــوي والمتابعــة التــي مكنتــه بشــكل كبير 
ليقدم مردودًا قيمًا على مختلف المستويات.

أكبــر مجموعــة صــاالت  وتعــد ســينيبولس   
عــرض ســينمائي فــي أميــركا الالتينيــة، كمــا 
أنهــا تديــر عــدًدا كبيــًرا مــن صــاالت العــرض 
فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة وإســبانيا 

والهند.
ويضــم مجمع ســينيبولس األول فــي منطقة 
الخليــج 13 صالــة تتضمــن أول صالــة عرض 

خاصــة لألطفال فــي البحرين وصالة مجهزة 
إلــى  باإلضافــة   ”4D E-motion“ بتقنيــة 
 ”MacroXE“ نــوع  مــن  كبيرتيــن  شاشــتين 
مجهزتيــن بتقنيــة دولبي أتمــوس، وخيارات 
متعــددة للجلــوس تتضمــن كراســي جلديــة 
هــزازة وكراســي جلديــة مســتقلة، عــدا عــن 
والتــي  بالذواقــة  الخاصــة  الطعــام  قوائــم 
المأكــوالت  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تضــم 
المجمــع  يتميــز  كمــا  اللذيــذة.  والمشــروبات 
السينمائي في المركز التجاري األبرز بموقعه 
على يســار جســر الملك فهد بعد الدخول إلى 
الخبــر  الســعودية مــن مدينــة  البحريــن مــن 
الســعودية. لذلك فإن ســينما سينيبولس تعد 
مكاًنــا مثالًيــا للزائريــن القادميــن مــن المملكة 

العربية السعودية أيًضا.
 وستكون العروض الخاصة باألطفال من أبرز 
الخيــارات الفريــدة التي تقدمها ســينيبولس، 
حيث تســمح للعائالت قضاء وقت ممتع في 

مســاحة مخصصة تضم جميــع احتياجاتهم. 
وتعــد الصالة المخصصة لألطفال في ســينما 
سينيبولس الوحيدة من نوعها في البحرين، 
وهــي مجهــزة بمجموعة من ألعــاب الحدائق 

أنهــا  كمــا   ،beanbags الوثيــرة  والمقاعــد 
تتضمــن فاصاًل لمدة 15 دقيقة يتيح للصغار 
فتــرة اســتراحة، وتعــرض فــي هــذه الصالــة 

.”PG“ وفئة ”G“ أفالم من فئة

الجنبية - شركة سينيبولس

الشيخ خالد بن حمود لدى تدشينه دار سينما سينيبولس 

 

المحرر االقتصادي
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ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزّياني، االجتماع السادس لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك 
بمقــر الــوزارة بالمرفــأ المالــي، بحضور الرئيــس التنفيذي لمجلس التنميــة االقتصادية خالد الرميحي، والرئيــس التنفيذي لصندوق 
العمــل “تمكيــن”، إبراهيــم جناحــي، والرئيس التنفيــذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، ســنجيف بول، والمدير التنفيذي لـــصادرات 
البحريــن، ناصــر قائــدي ووكيل شــؤون الصناعــة بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة، أســامة العرّيض والوكيل المســاعد لتنمية 

الصناعة عبد الكريم الراشد. 

تضمــن جــدول أعمــال االجتمــاع المذكــور 
المنجــزة  والبرامــج  المشــاريع  مراجعــة 
التــي  والمبــادرات  الماضــي  العــام  خــال 
يجــري العمــل عليهــا خــال العــام الجــاري 
تنميــة  مجلــس  اســتراتيجية  ضمــن 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. وفــي 
إطــار ذلــك، ناقــش المجلــس خطــة عمــل 
“صــادرات البحريــن” وخدماتهــا المقدمــة 
حاليــًا كتمويل الصــادرات وتأميــن ائتمان 
وورش  التدريــب  وبرامــج  الصــادرات 
عمــل التصديــر وأعــداد المســتفيدين منها 
العــام  خطــة  اســتعراض  إلــى  باإلضافــة 
الحالــي للترويج للمنتجات المحلية وذلك 

عبر عدة أمور منها إصدار دليل الصادرات 
ودعــم المشــاركة في المعــارض الخارجية 

وغيرها. 
وتــم خــال االجتمــاع تقديــم عــرض مــن 
الصغيــرة  المؤسســات  تنميــة  إدارة  قبــل 
مشــروع  حــول  بالــوزارة  والمتوســطة 
تدشــين منصة إلكترونية شاملة لتسجيل 
المؤسسات وتصنيفها إلى متناهية الصغر 
توفيــر  يكفــل  بمــا  ومتوســطة  وصغيــرة 
لهــا  الموجهــة  والخدمــات  البرامــج  كافــة 
تحــت مظلــة واحــدة األمــر الــذي يســاهم 
بشــكل كبيــر فــي تعزيــز بيئــة األعمــال؛ إذ 
مــن المؤمــل أن تقدم المنصــة اإللكترونية 

المزمع إنشاؤها حزمة من البرامج الداعمة 
كتنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء بتخصيص 
المشــتريات  مــن   20% نســبتها  حصــة 
للمؤسســات  الحكوميــة  والمناقصــات 
بنســبة  الصغيــرة والمتوســطة وتفضيلهــا 
الخدميــة  المرافــق  مزايــدات  فــي   10%
داخل منشآت الجهات الحكومية ومبادرة 
إنشــاء  ومشــروع  الفرعيــة  التعاقــدات 
قاعدة بيانات شاملة للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة وما إلى ذلك.
كما تمت مناقشــة مبــادرة تعزيز المحتوى 
فــي  “صنــع  بشــعار  المتمثلــة  المحلــي 
البحريــن” والذي من شــأنه دعم المنتجات 

الوطنية عبر الترويج لها وتشــجيعها على 
التصديــر. باإلضافة إلــى ذلك، نوقش أحد 
برامــج “تمكيــن” الــذي يمنــح المؤسســات 
منحــة  علــى  للحصــول  فرصــة  الناشــئة 
تغطــي تكاليــف تطوير وتصميــم واختبار 
العينة األولى من منتجاتها، تحت مســمى 

“برنامج دعم نماذج األعمال المبتكرة”.
واطلع مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة 
االســتعدادات  آخــر  علــى  والمتوســطة 
العالمــي  للمؤتمــر  البحريــن  الســتضافة 
لريــادة األعمــال )GEC2019( والــذي مــن 

المؤمل أن يقام في أبريل المقبل.

يذكر أن مركز “صادرات البحرين” قد  «
أبرم عدًدا من االتفاقيات مع جهات 

تمويلية لتوسيع خدماته المالية التي 
يوفرها، كما تعاقد مع مركز التجارة 

الدولية كجهة متخصصة فيما يتعلق 
بمتطلبات التصدير.

المنامة - الصناعة والتجارة

تدشين منصة إلكترونية لتصنيف “الصغيرة والمتوسطة”
ــة واحــــدة ــل ــظ ــج والـــخـــدمـــات الــمــوجــهــة لــهــا تــحــت م ــرامـ ــبـ ــر الـ ــي ــوف ــت ل

اجتماع مجلس تنمية “الصغيرة والمتوسطة” 

تداول 5 ماليين سهم بـ 1.3 مليون دينار
الــبــنــوك ــاع  ــط ــى ق ــل ــات ع ــام ــع ــم ال ــز  ــي ــرك تــنــفــيــذ 65 صــفــقــة وت

أقفــل مـــؤشر البحريـــن العام يـــوم أمس الخميــس عند مســتوى 1,391.42 بانخفاض وقــدره 1.04 نقطة 
مـــقارنة بإقفالـــه يوم األربعاء، في حين أقفل مؤشــر البحريـــن اإلســامي عند مســتوى 831.61 بارتفاع 

وقـدره 3.18 نقطة مـقارنة بإقفاله السابق.

فــي  المســتثمرون  وتــداول 
مليــون  البحريـــن 4.99  بـــورصة 
قدرهــا  إجماليــة  بقيـــمة  ســهم، 
1.27 مليون ديـنـــار، تـــم تنفيذها 
مــن خــال 65 صفقــة، حيث ركز 
علــى  تعاماتـــهم  المستثـــمرون 
التجاريــة  البنــوك  قطــاع  أســهم 
أســهمه  قيـــمة  بلغــت  والتــي 
الـمتداولـة 627.19 ألف ديـنـار أي 
مــا نســبته 49.20 % من القيـــمة 
وبكميــة  للتــداول  اإلجماليــة 
تـــم  ســهم،  مليــون   2.72 قدرهــا 

تنفيذها من خال 26 صفقة.
وجــاء البنــك األهلــي المتحد في 

قيـــمة  بـــلغت  إذ  األول،  الـمركـــز 
أســهمه الـمتداولـــة 512.34 ألــف 
نســبته 40.19 %  مــا  أي  ديـنـــار 
األســهم  قيـــمة  إجـمـالـــي  مــن 
الـمتداولـــة وبكـــمية قدرها 1.80 
مليــون ســهم، تـــم تنفيذهــا مــن 

خـال 7 صفقات.
أمـــا الـمركـز الـثـانـي فكـان لـشركة 
)بتلكــو(  لاتصــاالت  البحريــن 
بقيـمة قدرها 187.95 ألف ديـنـار 
مــن   %  14.75 نســبته  مــا  أي 
إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة 
ألــف   626.50 قدرهــا  وبكـــمية 
ســهم، تـــم تنفيذها مـــن خـــال 7 

صفقات.
البحرينيــة  الشــركة  جــاءت  ثـــم 
الكويتيــة للتأمين بقيـــمة قدرهـــا 
143.95 ألف ديـنـــار أي ما نسبته 
قيـــمة  إجـمـالـــي  مــن   %  11.29
وبكـــمية  الـمتداولـــة  األســهم 
تـــم  ألــف ســهم،  قدرهــا 449.06 

تنفيذها من خال 3 صفقات.
تــداول أســهم  أمــس  يـــوم  وتـــم 
13 شــركة، ارتفعت أســعار أسهم 
3 شــركات، فــي حيــن انخفضــت 
شــركات،   3 أســهم  أســعار 
وحافـــظت بقـيـــة الشركـــات على 

أسعار أقـفاالتـها السابـقة.

المنامة - بورصة البحرين

شينجن - هواوي

أصــدرت شــركة “هــواوي” بياًنــا بخصــوص الئحة اتهامــات وجهتها لهــا الســلطات األميركية 
مؤخــًرا. وجــاء فــي البيان أنــه “في 28 يناير، قالت جريدة “وول ســتريت جورنال” وعدد من 
وسائل اإلعام الدولية إن السلطات األميركية كشفت عن الئحة من االدعاءات ضد شركة 
“هــواوي”، متهمــة إياهــا بانتهاك العقوبات األميركية على إيران، وســرقة أســرار تجارية من 

شريك تجاري أميركي. 

وبذلــك تكون االدعاءات قد وضعت الشــركة 
في إطار صورة سلبية تتمثل بانتهاك الشركة 
والتعامــات  األميركيــة  للقوانيــن  المســتمر 

التجارية العالمية”. 
وأضــاف البيان “تبدي شــركة “هــواوي” خيبة 
أملها لمعرفتها بائحة االتهامات التي وجهت 
لهــا مــن قبــل الســلطات األميركية، ســيما وأن 
“هــواوي” حاولت جاهدة بعد اعتقال المديرة 
الماليــة مينــغ، الحصــول علــى فرصــة جديــة 
فــي  الشــرقي  القطــاع  تحقيقــات  لمناقشــة 
نيويــورك مــع وزارة العــدل األميركيــة، ولكــن 
تفســير.  أي  بــدون  بالرفــض  قوبــل  الطلــب 
وتوضــح “هــواوي” بــأن االدعــاءات المتعلقــة 
باتهامات سرقة األسرار التجارية في القطاع 
الشــرقي فــي واشــنطن كانــت فــي األســاس 
موضــوع دعــوى قضائيــة تــم تســويتها بيــن 
محلفيــن  هيئــة  أن  أســاس  علــى  الطرفيــن 

سياتل لم تتوصل إلثبات أي أضرار أو سلوك 
مؤذ متعمد مرتبط بادعاءات ســرقة األســرار 

التجارية موضع الدعوى”.

واختتم البيان بالقول “تجدد “هواوي”  «
نفيها القيام بنفسها أو عبر أي من فروعها 

أو الشركات التابعة لها بارتكاب أي من 
انتهاكات القانون األميركي الواردة في 

االتهامات الموجهة إليها، وأن الشركة 
ال دراية لها بأي ممارسات غير قانونية 
قامت بها المديرة المالية مينغ، وتعتقد 
أن محاكم الواليات المتحدة األميركية 

ستتوصل للنتيجة ذاتها”.

“هواوي” تنفي سرقة أسرار تجارية أميركية

حظــي الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة البركــة المصرفيــة، عدنــان أحمد يوســف، بجائــزة “التميز فــي مجال تمكين الشــركاء لعــام 2019” والتي 
تمنحها الشــبكة اإلقليمية للمســئولية االجتماعية بالتعاون مع منظمة ســوق األمم المتحدة العالمي والمعهد العربي للتخطيط للشــخصيات 
التي لها دورا بارزا ومميزا في تعزيز ممارسات المسئولية االجتماعية وطنيا وعربيا ودوليا.وجاء هذا التكريم خال الملتقى الثامن لشركاء 
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية المجتمعية في الدول العربية والذي عقد في الكويت يوم 26 يناير 2019 بحضور رئيس مجلس إدارة الشبكة 

اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية يوسف عبد الغفار وشخصيات عربية ودولية تمثل أكثر من 12 دولة من الدول العربية ومن خارجها.

وقــال عدنــان يوســف “ إننــي إذ أعتــز بهــذه 
الجائــزة الرفيعــة، فأننــي أفتخــر بهــا بصــورة 
المرتبطــة  إلــى مضامينهــا  النظــر  عنــد  أكبــر 
بتمكيــن الشــركاء معنــا فــي جهــود وبرامــج 
فــي  أننــا  حيــث  االجتماعيــة،  المســئولية 

إلــى  ننظــر  المصرفيــة  البركــة  مجموعــة 
االســتدامة والمســئولية االجتماعيــة بكونهــا 
تهــدف باألســاس إلــى تحقيق نمــو اقتصادي 
الحصيفــة  اإلدارة  خــال  مــن  مســتدام 
للمــوارد الطبيعيــة وتطويــر الموارد البشــرية 

عــاوة علــى تحســين مســتوى المعيشــة في 
المجتمعــات التــي نعمــل فيها، وهم الشــركاء 
الرئيســيين لنــا. وبذلك يمكــن القول أيضا إن 
مفهــوم المســؤولية االجتماعية واالســتدامة 
يتماشــى مــع قيــم العمــل فــي اإلســام، وهو 

بالتالي يتماشــى مع القيم والمبادئ الراسخة 
لمجموعة البركة”.

وأضــاف: “عندمــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة 
 2015 ســبتمبر   25 فــي  المتحــدة   لألمــم 
باإلجماع 17 هدًفا عالمًيا للتنمية المستدامة 
لغايــة 2030 ، أعلنــت البركــة عــن دعــم هــذه 
األهــداف  فــي الثالــث من نوفمبــر 2015، أي 
فــي نفــس العــام، وجســدت ذلــك مــن خــال 

إطــاق برنامــج البركــة للتنميــة المســتدامة 
)2016 – 2020( الــذي ربــط أهــداف البركــة 
للتنميــة المســتدامة بأهــداف األمــم المتحدة 

للتنميــة المســتدامة مــع تعهــد بتقديــم أكثــر 
مــن 635 مليــون دوالر لتمويــل ودعــم هــذه 

األهداف خال خمس سنوات”.

الرئيس التنفيذي لـ “البركة” يحصد “التميز بتمكين الشركاء”

رفعت البنوك المركزية حول العالم مشترياتها من الذهب بنسبة 74 % في العام الماضي، مسجلة أكبر وتيرة مشتريات سنوية منذ 
تعليق تحويل الدوالر إلى ذهب في العام 1971. ووفقا للبيانات التي أفصح عنها مجلس الذهب العالمي أمس الخميس، فإن إجمالي 
مشتريات البنوك المركزية من الذهب سجلت زيادة عند مستوى 651.5 طن لتصل إجمالي حيازتها إلى 34 ألف طن، حيث إن مقدار 

الزيادة هو ثاني أعلى زيادة سنوية على اإلطاق.

الجيوسياســية  الضغــوط  زيــادة  وكانــت 
واالقتصاديــة الســبب وراء تعزيــز البنــوك 
فــي  الذهــب  مــن  احتياطاتهــا  المركزيــة 
البنــوك  مــن   %  76 يــرى  حيــث   ،2018
المركزيــة أن الذهــب كمــاذ آمــن لــه أهمية 
كبيــرة، فــي حين أشــار 59 % إلى فعاليتها 
كمحفــز للمحفظــة، كمــا أن خمــس البنــوك 
المركزية أكدت نواياها لزيادة مشــترياتهم 
من الذهب على مدار األشهر الـ12 المقبلة.

روسيا في المقدمة

وعلــى صعيــد أبــرز البنــوك المركزيــة التــي 

رفعــت مشــترياتها مــن الذهــب فــي العــام 
الماضــي كانــت روســيا في المقدمــة وذلك 
المتعلقــة بتخفيــف  مــن سياســتها  كجــزء 
اشــترت  حيــث  الــدوالر،  علــى  االعتمــاد 
274.3 طن في 2018. ويعد ذلك المستوى 
المســجل في روســيا هو أعلى مستوى من 
المشــتريات الســنوية، كمــا أنه العــام الرابع 
فيــه روســيا  التــي تشــتري  التوالــي  علــى 

ذهب بمستويات أعلى من 200 طن.
وفــي تركيــا، فــإن احتياطــي الذهــب لديها 
زاد 51.5 طن في العام الماضي، ولكن تلك 
الزيــادة جــاءت أقل من وتيرة الشــراء في 

2017 والتي بلغت 85.9 طن.
أمــا فــي كازخســتان، فــإن البنــك المركــزي 
رفع مشــترياته من المعــدن األصفر بمقدار 
50.6 طن ليصل إلى 350.4 طن، ورغم أن 
تركيــا وروســيا وكازخســتان تســيطر على 
أكبــر حصة من مشــتريات البنوك المركزية 
إجمالــي  مــن  فــإن حصتهــم  الذهــب،  مــن 
المشــتريات تراجعت إلــى 58 % في العام 

الماضي من مستوي 94 % في 2017.

 المجر تتصدر أوروبا 

وفــي أوروبا، فإن البنــوك المركزية رفعت 

من مشــترياتها من الذهب بشكل ملحوظ 
المجــر، حيــث  بقيــادة  وذلــك  فــي 2018 
رفعــت احتياطــي الذهب لديهــا إلى 31.5 
طــن، وهــو أعلــى مســتوى فــي نحــو 30 

عاما.

أكبــر  إحــدى  الهنــد  كانــت  آســيا  وفــي 
عمليــة  بــدأت  حيــث  أيضــا،  المشــتريين 
الشــراء فــي مارس وارتفعــت في النصف 
مــن  مشــترياتها  إجمالــي  ليرتفــع  الثانــي 

الذهب بمقدار 40.5 طن.

لندن - مباشر

“المركزية” تحتمي بالذهب بعد أكبر مشتريات في 47 عاًما

المنامة - البركة المصرفية

جراء زيادة الضغوط 
الجيوسياسية 

واالقتصادية العالمية

34 ألف طن 
إجمالي حيازة 

البنوك من الذهب

أكبر وتيرة 
مشتريات سنوية 
منذ العام 1971

الجائزة الدولية للتميز

تمنحها شبكة المسؤولية 
االجتماعية بالتعاون مع 

السوق األممية



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

القيد: 71332  -  تاريخ: 28/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم  إليها 
الس���يد ضي���اء عل���ي ابراهيم ناص���ر المالك ل� لمس���ات للجبس والزخرفة )مؤسس���ة 
فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 71332 طالبا تحويل الفرع الرابع للمؤسسة 
الفردي���ة المس���ماة إعم���ار العقارية  إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال 

وقدره 10000 دينار لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. ضياء علي ابراهيم ناصر

2. علي محمد حسن علي علي الحواج
وتعديل االسم التجاري من إعمار العقارية إلى شركة إعمار العقارية ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

30/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية شركة 
شركة كاي للعقارات ش.ش.و لمالكها عدنان حسن محمود محمد

سجل تجاري رقم 1-113416

إعالن بإغالق وإلغاء ترخيص مكتب وسط لاليدي العاملة

بناء على قرار المالك لش���ركة كاي للعقارات ش.ش.و لمالكها عدنان حس���ن محمود محمد المس���جلة 
عل���ى قي���د رق���م 113416-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/ ابراهيم حس���ن هالل احمد 

مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية 
البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات 
يدعو المصفي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمس���تندات الالزمة، خالل 

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

 ابراهيم حسن هالل احمد
)+973(36557000

ebrahimwadi@hotmail.com

يعلن مكتب وس���ط لاليدي العاملة والمس���جلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة في مملكة 
البحرين تحت القيد تجاري رقم 1841309 والمرخص لدى هيئة تنظيم س���وق العمل تحت الرقم 

EA14R 141/2017 بإغالق المكتب نهائيًا منذ تاريخ 1/2/2019
علي���ه يتق���دم المكت���ب إل���ى جمي���ع المراجعي���ن والمتعاملي���ن المكت���ب بالتأك���د من ع���دم وجود اي 

استحقاقات او التزامات على المكتب خالل فترة زمنية اقصاها 90 يومًا 
نرجو مراجعة السيد/ علي حسن هالل احمد

رقم االتصال 39611232
  alwadi2000@hotmail.com :البريد االلكتروني

القيد: 79403-1  -  تاريخ: 30/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )13220( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عبر القارات للسفر والسياحة ذ.م.م

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

الس���ادة اصحاب لش���ركة عبر القارات للس���فر والس���ياحة ذ.م.م ، المسجلة بموجب 

القيد رقم 79403-1، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة عبر القارات للسفر 

والسياحة ذ.م.م إلى شركة ايه زد عبر القارات العالمية للخدمات العامة ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 88366 - التاريخ :2019/1/29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )00( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
مالك ش���ركة تايلورز اكس���يكتف ش.ش.و والمسجلة بموجب القيد رقم 88366، 
طالب���ا تحوي���ل الش���كل القانون���ي للش���ركة المذك���ورة إلى ش���ركة ذات مس���ئولية 

محدودة برأسمال وقدره 150٫000، بين كل من:
1 - جولدن ترايدنت ذ.م.م

2- الشيخة نجاح عبدهللا عبدالرحمن آل خليفة
3- الشيخة فاطمة أحمد ابراهيم عبدالرحمن آل خليفة

4- الشيخ خليفة أحمد ابراهيم عبدالرحمن آل خليفة
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )00( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ريال باور ألنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال - 

تضامن ألصحابها نعيمة نصر معيوف وشريكتها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة كرييتف تيم األنشائية والعقارية تضامن ألصحابها 
عبدالنبي عبدهللا الحيلة وشريكته

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
الس���يدة / نعيمة نصر عبدهللا معيوف باعتباره المصفي القانوني لش���ركة ريال باور 
ألنش���طة خدم���ات الدعم األخ���رى لألعمال - تضامن ألصحابه���ا نعيمة نصر معيوف 
وش���ريكتها، المس���جلة كش���ركة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم 117675، طالبا 
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
وذل���ك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات التجاري���ة الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
الس���يدة / نجاة عبدهللا عبدالنبي حس���ن الحيلة باعتباره المصفي القانوني لش���ركة 
كرييت���ف تي���م األنش���ائية والعقاري���ة تضام���ن ألصحابه���ا عبدالنبي عب���دهللا الحيلة 
وشريكته، المسجلة كشركة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم 102055-1، طالبا 
إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري، 
وذل���ك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات التجاري���ة الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

أوقــات الـدوام: مـن 8:30 صباحـًا إلـى 1:00 ظهـرًا 
ومن  4:00 عصرًا إلى 8:30 مساًء

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

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

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

أفضل أنواع القرميد السيراميكي بمختلف األلوان عالية الجودة مع جميع االكسسوارات والضمان
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international
@albiladpress.com

توافق على تشكيل 
حكومة لبنانية جديدة

قالت مصادر سياسي إن الزعماء اللبنانيين 
توصلوا، أمس الخميس، إلى اتفاق 

لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة 
في خطوة نحو إنهاء 9 أشهر من الخالف 

بشأن توزيع المناصب الوزارية.
وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد 

الحريري الذي تعهد بإجراء اإلصالحات 
الالزمة لوضع المالية العامة على مسار 

مستدام والحصول على مليارات من 
التمويل لدفع النمو االقتصادي الضعيف.

ووصل رئيس الوزراء المكلف إلى القصر 
الجمهوري في بعبدا لتسليم التشكيلة التي 

تم التوافق عليها مع األطراف السياسية.
ويحصل الثنائي الشيعي على 6 وزارات 

بينها وزارة الصحة لميليشيا حزب هللا 
والمالية لحركة أمل.

الشــرطة تطلق الغاز المســيل للدموع لتفريق محتجين في الخرطوم

البشير: واتساب وفيسبوك ال تغّير رؤساء

سخر الرئيس السوداني عمر البشير أمس الخميس من استخدام معارضيه وسائل التواصل االجتماعي؛ لحشد المحتجين ضد حكمه المستمر منذ ثالثة عقود 
وقال إن الحكومات والرؤساء ال يمكن تغييرهم عبر واتساب وفيسبوك.

ودأب منظمو االحتجاجات المناهضة 
الســودان  هــزت  والتــي  للحكومــة، 
وســائل  اســتخدام  علــى  ألســابيع 
التواصــل االجتماعــي مثــل فيســبوك 
وواتساب وتويتر لحشد المتظاهرين.
مــن  المئــات  أمــام  البشــير  وقــال 
مناصريه في تجمع بثه التلفزيون في 
مدينة كســال شــرق البــالد “الحكومات 
عبــر  تغييرهــم  يتــم  ال  والرؤســاء 
عبــر  وإنمــا  والفيســبوك  الواتســاب 

االنتخابات”.
وأضــاف “البــد مــن إرضــاء جماهيرنــا 
خصوصا الشــباب وهم مركز اهتمامنا 
لنؤمن ليهم مستقبلهم والمشاركة عبر 

الجلوس والحوار معهم”.
التــي  االحتجاجــات  النشــطاء  ووثــق 
اندلعــت فــي 19 ديســمبر مــن خــالل 
نشــر الكثير من صور االشــتباكات بين 
المتظاهرين وقوات األمن على مواقع 

التواصل االجتماعي.

أساســا  التظاهــرات  وانطلقــت 
لالحتجاج على رفع ســعر الخبز ثالثة 
أضعــاف، لكنها تحولــت إلى تظاهرات 
للمطالبــة بإنهاء حكم البشــير ونظمت 

في مختلف أنحاء البالد.
الشــرطة  أطلقــت  الخميــس،  وأمــس 
الســودانية الغاز المســيل للدموع على 
متظاهريــن فــي العاصمــة الســودانية، 
بحسب شهود عيان، بعد أن دعا تجمع 
المهنييــن الســودانيين إلــى تظاهــرات 
جديــدة فــي جميــع أنحــاء البــالد ضد 

حكم الرئيس عمر البشير.
ســالم،  “حريــة،  المتظاهــرون  وهتــف 
عدالــة” وهــو الشــعار الــذي انطلــق مــع 
حركة االحتجاجات التي تهز السودان 
منذ أســابيع. وخــرج المتظاهرون إلى 

شوارع الخرطوم وأم درمان.
لوكالــة  العيــان  شــهود  أحــد  وصــرح 
مكافحــة  “شــرطة  أن  بــرس  فرانــس 
الشــغب أطلقت الغاز المســيل للدموع 
الخرطــوم،  شــمال  محتجيــن  علــى 

ولكنهم واصلوا التظاهر”.

العديــد  فــي  المحتجــون  تجمــع  كمــا 
مــن القــرى فــي والية الجزيــرة جنوب 

العاصمة، بحسب شهود عيان.
الســودانيين،  المهنييــن  تجمــع  ودعــا 
الــذي يقــود حركــة االحتجاجــات، إلى 
احتجاجــات يوميــة، ولكن لم ُيســجل 
األيــام  فــي  منهــا  قليــل  عــدد  ســوى 
القليلــة الماضيــة. وتنامت التظاهرات 
مناهضــة  احتجاجــات  إلــى  لتتحــول 
للحكومــة تطالب الرئيس عمر البشــير 

بالتنحي.

الخرطوم ـ أ ف ب

بيروت ـ وكاالت

محتجون سودانيون يحرقون اإلطارات خالل تظاهرة مناهضة للحكومة في الخرطوم )اف ب(

لندن ـ وكاالتأبوظبي ـ سكاي نيوز عربيةواشنطن ـ رويترز

للقيــام  فريقــا  سيرســل  أنــه  بومبيــو  مايــك  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  ذكــر 
باالســتعدادات الالزمــة للقمة القادمة بين الرئيــس دونالد ترامب وزعيم كوريا 

الشمالية كيم جونج أون والتي ستعقد في مكان ما في آسيا.

قنــاة  مــع  مقابلــة  فــي  بومبيــو  وقــال 
فوكــس نيــوز إن الكوريين الشــماليين 
وافقــوا علــى عقــد القمــة الثانيــة بيــن 
الزعيميــن فــي نهايــة فبرايــر. وأضاف 

”سنعقدها في مكان ما في آسيا“.
إلــى  فريقــا  ”سأرســل  يقــول  ومضــى 
هنــاك. هــم يتجهــون إلــى هنــاك حاليــا 
تكــون  أن  آمــل  لمــا  األســس  لوضــع 

خطــوة إضافية مهمة علــى الطريق 
ليس فقط إلخالء شبه الجزيرة 

الكورية من األســلحة النووية 
مســتقبل  أجــل  مــن  ولكــن 
أكثــر إشــراقا لشــعب كوريــا 

الشمالية“.
مقــر  بومبيــو  يذكــر  ولــم 
وكانــت  القمــة.  انعقــاد 

فيتنام قالت األســبوع الماضي إنها لم 
تتلــق معلومات بشــأن توقيــت أو مقر 
ترامــب وكيــم،  بيــن  المحتملــة  القمــة 
لكنها عبرت عن ثقتها في قدرتها على 

استضافة اجتماع من هذا القبيل.
وقــال مســؤولون ودبلوماســيون قبــل 
علــى  حريصــة  فيتنــام  إن  أســبوعين 
مصــدران  وأبلــغ  القمــة،  اســتضافة 
رويترز بأن هانوي تعد الستقبال 

كيم في زيارة دولة.

وجرى الحديث أيضا عن  «
سنغافورة، التي اجتمع فيها 

ترامب وكيم في يونيو، 
وبانكوك كمقرين محتملين 

لعقد القمة.

يترقب العالم العربي زيارة بابا الكنيســة الكاثوليكية إلى اإلمارات، الشــهر المقبل، في 
محاولــة لتعزيــز الحــوار بيــن األديــان، حيــث ال يزال الشــرق األوســط يعانــي تداعيات 

سنوات مظلمة من اإلرهاب والعنف المرتكب باسم الدين.

ومــن المقــرر أن يعقــد البابــا فرنســيس في 
جامع الشيخ زايد الكبير، وهو أكبر مسجد 
أعضــاء  مــع  مغلقــا  اجتماعــا  الدولــة،  فــي 
مجلــس حكمــاء المســلمين، خــالل زيارتــه 
المقــررة بيــن يومــي الثالــث والخامس من 

فبراير.
ويقول مدير المركز الكاثوليكي للدراسات 
إن  بــدر،  رفعــت  األب  بــاألردن،  واإلعــالم 
“العالــم العربــي خــرج لتــوه من نفــق ضيق 

يمثله اإلرهاب واالســتخدام الخاطئ 
الفرصــة  أن  يعنــي  ممــا  للديــن، 

أصبحت ســانحة أكثــر لعقد حوار 
أكبر بين األديان”.

وأضــاف أن “االجتمــاع بيــن رمــز 
مجلــس  وأعضــاء  الفاتيــكان 
حكمــاء المســلمين الذي يرأســه 

شــيخ األزهــر اإلمــام أحمد الطيــب، ورموز 
اإلمــارات الدينيــة والسياســية يعنــي إنقاذ 
أيــدي  بــه علــى  مــا ســقط  مــن كل  يــن  الدِّ
اإلرهــاب، والنهوض باإلنســانية عبــر النظر 

إلى الدين كعامل للمودة واإلخاء”.

وفي إطار تعزيز إطالق الحوار بين  «
األديان، يقول األب رفعت بدر إن 

زيارة البابا فرنسيس تهدف إلى “تعزيز 
قيم التعايش المشترك والمودة 
بين المسلمين والمسحيين 

في العالم، وهي رسالة 
من اإلمارات للعالم بأن 

الدين سالم وانفتاح 
وتعاون وليس انغالقا أو 

اضطهادا أو رغبة في 
إلغاء اآلخر”.

تحــدث وزيــر الخارجيــة البريطانــي، جيريمــي هانت، أمس الخميــس، عن إمكان 
تأخير بريكست إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس في حال عدم المصادقة 

على اتفاق انفصال، حتى يتم التصويت على القوانين الضرورية لتنفيذه.

متحدثــا  هانــت  جيريمــي  وقــال 
إلذاعــة “بــي بي ســي 4”: “صحيــح أننا 
إلــى  المطــاف  نهايــة  فــي  توصلنــا  إذا 
المصادقــة علــى اتفاق فــي األيام التي 
تسبق 29 مارس، قد نحتاج مزيدا من 

الوقت إلقرار التشريعات الضرورية”.
إحــراز  مــن  تمكنــا  إذا  “لكننــا  وتابــع: 
تقــدم فــي وقــت أبكــر، فقــد ال يكــون 

“ال  مضيفــا:  ضروريــا”،  ذلــك 
فــي  نعــرف  أن  يمكننــا 

المرحلــة الراهنــة أيــا مــن 
قــد  الســيناريوين  هذيــن 

يتحقق”.
دول  تصــادق  أن  وينبغــي 

 27 الـــ  األوروبــي  االتحــاد 
طلــب  أي  علــى  األخــرى 

تأجيل.
ومــع اقتــراب موعد بريكســت، تدرس 
رئاســة الحكومــة إمكانية إلغاء العطلة 
فــي  المتوقعــة  ألســبوع  البرلمانيــة 
فبرايــر أو تمديــد جلســات المناقشــات 

في البرلمان.

وصادق البرلمان على 5 من  «
القوانين الـ 13 الواجب إقرارها 
قبل بريكست، ومازال يتحتم 

التصويت على 8، في حين لم 
تبدأ المناقشات بعد بشأن بعضها 

ومنها قانونين بشأن البيئة 
والحفاظ على الحيوانات، وفق 

ما أفادت بيانات مركز 
الدراسات “إنستيتيوت 

فور غوفرنمنت”.
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أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الخميس، إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغالقها. وقال  «
البشير في كلمة نقلها التلفزيون من والية كسال “أعلن من هنا من كسال فتح الحدود مع إريتريا؛ ألنهم إخواننا 

وأهلنا...السياسة لن تفرقنا”. وكانت السلطات السودانية قد أغلقت الحدود قبل عام مع إريتريا استنادا إلى 
مرسوم جمهوري خاص بإعالن حالة الطوارئ في والية كسال. وعلى إثر القرار، عمل الجيش السوداني على جمع 

السالح والتصدي لعمليات تهريب البشر والسالح والسلع.

إعادة فتح الحدود مع إريتريا

عواصم ـ وكاالت عمان ـ وكاالت

وافق مجلس األمن الدولي على تعيين الّضابط الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد ليحّل مكان رئيس بعثة المراقبين 
األممّيين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كمارت، وفقا لمصادر دبلوماسّية.

واســتنادا إلى دبلوماســّيين، كانت عالقات كمــارت متوّترة 
مــع كّل مــن المتمّرديــن الحوثّيين ومبعوث األمــم المّتحدة 

البريطاني مارتن غريفيث.
وتعــّرض موكــب كمــارت فــي 17 يناير إلطالق نــار لم يوقع 
إصابات، وقالت األمم المّتحدة إّنها ال تعرف مصدر إطالق 

النار.
مالــي  فــي  األممّيــة  البعثــة  لوليســغارد  الجنــرال  وقــاد 
)مينوسما( بين عامي 2015 و2016، قبل أن ُيصبح الممّثل 
العسكري للدنمارك في حلف دول شمال األطلسي واالّتحاد 

األوروّبي.
مــن جانبه، قــال وزير الدولة اإلماراتي للشــؤون الخارجية، 
أنور قرقاش، إن التحالف العربي لدعم الشــرعية في اليمن 
بقــوة  مــا وصفهــا  الســعودية، مســتعد الســتخدام  بقيــادة 
محســوبة بدقــة، لدفع حركــة الحوثي المتحالفــة مع إيران، 
لالنســحاب مــن مدينــة الحديــدة الســاحلية باليمــن، لدفــع 

الحوثيين لاللتزام باتفاق ستوكهولم.

وطالب قرقاش األمم المتحدة والمجتمع الدولي  «
بالضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم وتسهيل 

دخول قوافل اإلغاثة، والمضي قدما في االنسحاب 
من مدينة الحديدة والموانئ، طبقا لما تم االتفاق 

عليه.

اختتــم وزراء خارجيــة دول الســعودية والبحريــن واإلمــارات ومصــر والكويــت واألردن اجتماعــا تشــاوريا في مركز الملك الحســين بن 
طالل للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، أمس الخميس، بحثوا خالله عددا من قضايا المنطقة وعالقات التعاون بين الدول المشاركة.

وشــارك فــي االجتمــاع نائــب رئيــس مجلــس 
الشــيخ  الكويــت  خارجيــة  وزيــر  الــوزراء 
صبــاح خالد الحمــد الصباح، ووزير الخارجية 
اإلماراتــي الشــيخ عبــدهللا بن زايــد آل نهيان، 
بــن  ووزيــر خارجيــة البحريــن الشــيخ خالــد 
أحمد آل خليفة، ووزير خارجية مصر ســامح 
الخارجيــة  للشــؤون  الدولــة  ووزيــر  شــكري، 
خارجيــة  ووزيــر  الجبيــر،  عــادل  الســعودية 

األردن أيمن الصفدي.
وكان العاهــل األردنــي الملــك عبــدهللا الثانــي 
قــد أكد فــي لقاء أمــس مــع وزراء الخارجية، 
األزمــات  حيــال  المشــترك  التنســيق  أهميــة 
يعــزز  بمــا  المنطقــة  تواجــه  التــي  والقضايــا 
العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول 
أن  فــي  أملــه  عــن  العربيــة وشــعوبها، معبــرا 

تسهم نتائج اللقاء التشاوري بنتائج مثمرة.

مايكل لوليسغارد

االجتماع العربي السداسي ناقش قضايا الشرق األوسط

قرقــاش: التحالف مســتعد لدفع الحوثــي لاللتزام باتفاق الســويد بحــث عددا من قضايا المنطقة وعالقات التعاون المشــتركة
لوليسغارد رئيًسا لبعثة المراقبين باليمن اجتماع عربي سداسي في األردن

بيروت ـ أ ف ب

الكويت ـ وكاالت

أودى البــرد القــارس بحيــاة نحو 30 طفالً خالل شــهرين، بين المدنيين الذين فروا 
مــن آخــر معاقــل تنظيــم داعــش في شــرق ســوريا، وفــق منظمــة الصحــة العالمية 

التابعة لألمم المتحدة.

وأعربــت المنظمــة عــن “قلقهــا البالــغ” إزاء “الظــروف االنســانية” المترديــة فــي مخيم 
الهــول الــذي يقع شــمال شــرق ســوريا، والــذي لجأ إليــه المدنيــون منذ أشــهر هربا من 
القتــال ضــد التنظيم المتطرف. وذكرت المنظمــة في بيان ان “29 طفال ورضيعا على 
األقل لقوا حتفهم خالل األســابيع الثمانية الماضية، وبخاصة بســبب انخفاض درجة 

حرارة أجسادهم أثناء توجههم الى المخيم أو بعد وصولهم بوقت قصير”.

انطلقــت فــي الكويــت فعاليات التدريبات المشــتركة الصبــاح 1- واليرموك 4- بين 
القوات المسلحة المصرية والتى تستمر لعدة أيام.

ووصلــت إلــى الكويــت عناصر مــن القــوات الجوية والبحريــة وقوات الدفــاع الجوي 
والقوات الخاصة المصرية عبر المنافذ البحرية والجوية الكويتية.

ويشــمل التدريب أعمال االســتطالع الجوى لألهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيالت 
جويــة مختلفــة. وذكــر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العســكري المصري، أن تدريب 
)الصبــاح 1-( ينفــذ ألول مــرة بيــن مصــر والكويت كمــا ينفذ التدريب الجــوي المصري 
الكويتى المشترك )اليرموك - 4( بالتبادل بين القوات الجوية المصرية والكويتية، بما 
يســاهم فى دعم آواصر عالقات التعاون العســكري بين القوات المسلحة لكال البلدين 

لمواجهة كافة التحديات المشتركة التى قد تتعرض لها المنطقة.

البرد القارس يقتل 29 طفال في سوريا

مناورات مصرية كويتية لـ “حماية المنطقة”

ويأتي اجتماع الوزراء قبل نحو أسبوعين من مؤتمر وزاري حول الشرق األوسط  «
سيعقد في وارسو قال البيت األبيض إنه يرمي إلى “الترويج لمستقبل يعمه 

السالم واألمن في الشرق األوسط”.



موسكو ـ رويترز

دعــت روســيا الواليــات المتحــدة، أمــس الخميــس، إلــى ســحب قواتهــا مــن قاعــدة 
التنــف فــي ســوريا، بالقــرب من الحدود مــع األردن والعراق، وتســليمها إلى دمشــق. 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خالل مؤتمر صحافي: 
“موســكو تدعــو واشــنطن لســحب قواتهــا بأســرع مــا يمكــن مــن التنــف الســورية 

وتسليمها لدمشق”.

وفــي مــا يتعلق بمخيــم الركبان، أشــارت 
إلــى أن األمم المتحدة تحضر في الوقت 
الحالــي قافلة ثانية محملة بالمســاعدات 

اإلنسانية لسكان المخيم.
يســمح  أال  “نأمــل  زاخاروفــا:  وأضافــت 
المســاعدات  مجــال  فــي  العاملــون 
المتحــدة  لألمــم  التابعــون  اإلنســانية 
بتكــرار أوجه القصــور التي حدثت خالل 
القافلــة األولى فــي نوفمبر 2018، ونأمل 
أن يؤمنوا القافلة ونقل وتســليم وتوزيع 

الشــحنات”. كمــا أكدت أن موســكو تدعو 
الفــوري  للتوطيــن  إجــراءات  التخــاذ 
وقالــت:  ســوريا.  فــي  الركبــان  لمخيــم 
“حتــى ينايــر 2019، بلــغ عــدد الســوريين 
الذين يعيشون في المناطق التي يصعب 
الوصــول إليهــا حوالــي مليــون شــخص. 
مقارنــة  مــرات  بثــالث  أقــل  الرقــم  هــذا 
باألرقــام التــي ســجلتها األمــم المتحــدة 
المسجلة في نهاية عام 2017، حيث كان 

هناك ما يقرب من ثالثة ماليين”.

واشنطن ـ وكاالت

كشــفت أرقــام حديثــة، ارتفــاع معــدالت االنتحــار وســط عناصــر الجيــش األميركــي 
الموجوديــن فــي الخدمة إلى مســتويات قياســية، خالل العام الماضي، وســط مخاوف 

من تفاقم الظاهرة مستقبال.

 286 فــإن  إنســايدر”،  “بزنــس  وبحســب 
عنصــرا فــي الخدمــة بـــالجيش األميركــي 
وضعوا حدا لحياتهم في 2018، وال يشمل 
هذا الرقم من انتحروا في الربع األخير من 

العام الماضي.
فــي  المنتحريــن  عــدد  أن  المصــدر  وذكــر 
الجيــش األميركــي خالل 9 أشــهر فقط من 

العام، هو األعلى في 6 سنوات.
وتضــم قائمة ضحايــا االنتحار في الجيش 
األميركــي؛ 57 عنصرا من المشــاة، و68 من 
البحريــة، و58 مــن القــوات الجويــة، فضال 
عــن 103 جنــود. ويعــادل عــدد المنتحريــن 

في األشهر التسعة األولى من 2018، العدد 
الكامــل لمــن توفــوا من جــراء االنتحار في 
2017، وهــذا يعني أن عدد المنتحرين قفز 
بصــورة مقلقــة. وتشــكل ظاهــرة االنتحــار 
الدفــاع  لـــوزارة  المقلقــة  المشــاكل  إحــدى 
األميركيــة وتم إطالق عــدة برامج لحماية 
تــزال  مــا  آثارهــا  لكــن  العســكريين  أرواح 
محدودة جدا. وفي كلمة وجهها إلى جنود 
المشــاة، مؤخــرا، دعا الجنــرال روبرت نيلر، 
عناصر الجيش إلى التفكير جيدا في األثر 
للمشــاكل  الدائمــة”  “الحلــول  تتركــه  الــذي 

الظرفية واآلنية.

أوتاوا ـ رويترز

أعلنت الحكومة الكندية عن خفض قوام طاقم ســفارتها في هافانا من 16 شــخصا إلى 
ثمانيــة، بعــد تدهــور الوضــع الصحــي لبعــض العاملين فــي الســفارة وإصابتهــم بأعراض 

مرضية غامضة.

مــن جانبهــا، قالــت الســفيرة الكوبيــة لــدى 
تعتبــر  هافانــا  إن  فيــدال،  جوزفينــا  كنــدا 
قــرار أوتــاوا “غيــر مفهــوم” ولن يســاعد في 
كشــف غمــوض الوقائــع الصحيــة وســيضر 
بالعالقــات الثنائيــة. وشــددت علــى تعــاون 
الحكومــة الكوبية مــع أي تحقيق كندي في 
ســبب المــرض الــذي لم يتحدد بعــد وأكدت 
حــرص بالدهــا علــى بقــاء العالقــات جيــدة 
مــع كندا. وقال مســؤول بالحكومة الكندية 
المســؤولين  اعتبــار  “يمكــن  للصحافييــن: 
اقترابنــا  لعــدم  مثلنــا  محبطيــن  الكوبييــن 
 ،2017 عــام  وفــي  الســبب”.  تحديــد  مــن 

اشــتكى دبلوماســيون أمريكيــون فــي كوبا 
تســببت  صوتيــة  لهجمــات  التعــرض  مــن 
مــا  وهــو  والتقيــؤ،  الشــديد  بالصــداع  لهــم 
طاقمهــا  قــوام  لتقليــص  واشــنطن  دفــع 
مجموعــة  وطــرد  كوبــا،  فــي  الدبلوماســي 
مــن الدبلوماســيين الكوبييــن مــن الواليات 
المتحــدة، لـ”تقاعــس حكومــة كوبا عن عمل 

ما يكفي لحماية األمريكيين في هافانا”.
وتعتبــر كنــدا مــن أهــم الشــركاء التجاريين 
كنــدي  مليــون  مــن  أكثــر  زار  فيمــا  لكوبــا، 
كوبــا العام الماضــي عائدين عليهــا بماليين 

الدوالرات.

موسكو: على واشنطن 
سحب قواتها من التنف

ارتفاع معدالت االنتحار 
في الجيش األميركي

كندا تسحب نصف 
دبلوماسييها من كوبا

ساندرز: اهلل هو من اختار ترامب رئيسا ألميركا

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

قالت المتحدثة باسم البيت األبيض، سارة ساندرز، إنها تعتقد أن هللا أراد أن يكون 
دونالد ترامب رئيسا للواليات المتحدة.

وعرضــت ســاندرز ، خــالل مقابلــة مــع شــبكة اإلذاعــة المســيحية، أفكارهــا بشــأن 
الحــدودي  والجــدار  الهجــرة  ذلــك  فــي  بمــا  الموضوعــات،  مــن  واســعة  مجموعــة 
واللقــاءات الصحفيــة للبيــت األبيــض، وكيف انتهــى دونالد ترامب، رجــل العقارات 

إلى سدة الرئاسة.
وقالــت ســاندرز: “أعتقــد أن هللا يدعونــا جميعــا لمــلء أدوار مختلفــة فــي أوقــات 
مختلفــة، وأعتقــد أنــه أراد أن يصبــح دونالــد ترامــب رئيســا”..هذا هــو الســبب فــي 
وجوده هناك وأعتقد أنه قام بعمل هائل في دعم الكثير من األشياء التي يهتم بها 

أهل اإليمان”، وفقا لصحيفة “يو إس آيه توداي” األميركية.
وجادلت ســاندرز بأن ترامب هو “الرئيس األكثر تحفظا من أي رئيس في أي وقت 
مضــى”، مشــيرة إلــى أنه أعاد تشــكيل النظام القضائي بمجموعــة كبيرة من القضاة 
المحافظيــن. وذكــرت أن ســبب تمســك اإلنجيلييــن بالرئيــس هــو وفائــه بتنفيذ كل 

األشياء، التي قال أنه سيفعلها.

أوتاواواشنطنموسكو

قالــت الســفارة األميركيــة فــي ألمانيــا، امس الخميس، إنها تســعى للحصــول على تفاصيل إضافية بشــأن آليــة أوروبية جديدة 
لتســهيل التجــارة مــع إيــران دون اســتخدام الــدوالر، لكنهــا ال تتوقــع أن تؤثر اآللية على حملة واشــنطن لممارســة أقصى ضغط 
اقتصادي على طهران. وذكر متحدث باسم السفارة “كما أوضح الرئيس.. الكيانات التي ستشارك في أنشطة خاضعة للعقوبات 
مع إيران ستواجه عواقب وخيمة، من بينها عدم إمكانية استخدام النظام المالي األميركي أو التعامل مع الشركات األميركية”.

آلليــة  يكــون  أن  نتوقــع  “ال  وأضــاف 
المدفوعات الخاصة أي تأثير على حملتنا 

لممارسة أقصى قدر من الضغوط”.
األميركيــة  الخارجيــة  اســتبعدت  فيمــا 
علــى  األوروبيــة  الماليــة  لآلليــة  أثــر  أي 

العقوبات ضد إيران.
يأتــي ذلــك ردا علــى عــزم ألمانيا وفرنســا 
وبريطانيا إنشــاء قنوات للتواصل المالي 

مع إيران.
وأفــادت وســائل إعالم ألمانيــة بأن اآللية 
علــى  قائمــة  الهــدف  محــددة  ســتكون 
نظــام المقايضــة للبضائــع أو المدفوعات، 

وإجــراء المعامــالت التجاريــة مــع إيــران 
بعمالت غير “الدوالر” األميركي، كاليورو، 
إدارة  فرضتهــا  التــي  للعقوبــات  تجنبــًا 

ترامب.
وفــي حيــن أنه لم تقدم أي دولة من دول 
يبــرز  “اآلليــة”،  اســتضافة  علــى  االتحــاد 
نوعــان مــن أنظمــة اللعــب علــى “طاولــة 

الشطرنج” األوروبية.
األول، هــو محاولــة علــى نطــاق االتحــاد 
األوروبــي إلنقاذ االتفــاق النووي اإليراني 
الشــاملة  العمــل  خطــة  وضعتــه  الــذي 
المشتركة “دول 1+5”، ستحتضنها فرنسا 

بقيادة ألمانيا.
مــن جانــب  أكثــر تحديــدًا  هــو  والثانــي، 
ماليــة  قنــاة  إنشــاء  أجــل  مــن  سويســرا 
لتبادل الســلع اإلنســانية مع إيران، وباتت 
تنافــس خطــة االتحــاد األوروبــي لتجاوز 

العقوبات.
وترتكز المبادرة السويسرية على السماح 
للشــركات ببيع الطعــام والدواء واألجهزة 
قنــاة  باســتخدام  إيــران  إلــى  الطبيــة 
للمدفوعــات حيــث ســتكون أول آلية من 
هذا القبيل تحصل على موافقة واشنطن 
بعد إعادة فرضها للعقوبات على طهران.

دبي ـ العربية نت

عواقب وخيمة لمن يتعامل مع إيران
يحــذر وترامــب  طهــران..  مــع  التجــارة  لتســهيل  جديــدة  أوروبيــة  آليــة 

القدس المحتلة ـ وكاالت

لوكسمبورغ ـ وكاالت

اعتــرف البرلمــان األوروبــي، أمــس الخميــس، بالمعــارض الفنزويلــي، خــوان غوايــدو، “رئيســا 
شــرعيا بالوكالــة” لبــالده، داعيــا كل دول االتحــاد إلــى القيــام بالمثل، عبر اعتمــاد “موقف حازم 
وموحد”، وذلك في قرار تم التصويت عليه في بروكسل. وقال النواب األوروبيون إن غوايدو 
“رئيــس شــرعي بالوكالــة لجمهوريــة فنزويــال البوليفاريــة”، وقدمــوا “الدعم الكامــل لبرنامجه”، 
في نص اقترحته بشــكل مشــترك أبرز الكتل السياســية في البرلمان. وكان الرئيس الفنزويلي، 
نيكوالس مادورو، أدى اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية في العاشر من يناير الجاري، بعد 
االنتخابــات التــي أجريت العــام الماضي، واعتبرها كثيرون غير مشــروعة. بينما تولى غوايدو 
رئاســة الجمعية الوطنية هذا الشــهر، وأعلن نفســه رئيســا في 23 يناير. واعترفت معظم دول 
أميركا الالتينية والدول األوروبية وكندا بغوايدو، لكن هذه التطورات المتالحقة أثارت ردودا 
غاضبــة مــن روســيا والصيــن وعــدد قليل من الحكومــات الالتينيــة ذات الميول اليســارية، كما 
أثارت قلق بعض الدول في أفريقيا والكاريبي. وتعاني فنزويال من انتشار الجوع واألمراض، 

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 10 ماليين في المئة في 2019.

البرلمان األوروبي يعترف بغوايدو رئيسا “شرعيا” لفنزويال

أظهر أحدث اســتطالع للرأي العام في إســرائيل احتمال حصول رئيس أركان الجيش 
اإلسرائيلي السابق بيني غانتس، على نتائج في انتخابات الكنيست القادمة قد تؤهله 

لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية.

اللذيــن أجرتهمــا  الــرأي  اســتطالعا  وجــاء 
 13 والقنــاة  “حداشــوت”  قنــاة  مــن  كل 
اإلســرائيليتين، بعد يوم مــن إلقاء غانتس 
أول خطــاب انتخابــي له طــرح فيه مبادئ 
حزبــه، ويبــدو أنه أكســبه زيــادة كبيرة في 
عــدد المقاعــد التــي ســيحصل عليهــا فــي 
االنتخابــات البرلمانية المقررة في 9 أبريل 
المقبــل، لتصــل إلى ما بيــن 21 و24 مقعدا، 
ســابقة  رأي  اســتطالعات  كانــت  أن  بعــد 

تمنحه 12 مقعدا فقط.
وأثر خطاب غانتس األول سلبا على معظم 
األحــزاب فــي اســتطالعات الــرأي، بحيــث 
حصــل حزب الليكود، حســب “حداشــوت”، 
على 29 مقعدا بدال من 33 في االستطالع 
الســابق، فيمــا حصــل حــزب “ييــش عتيــد” 

الوسطي على 12 مقعدا مقابل 15.
كما وأثر خطاب غانتس على حزب “اليمين 
الجديد” الداعم لالستيطان بزعامة بينيت 
الــذي حصــل علــى 7 مقاعــد، فيمــا حصــل 
حــزب العمل الذي يتــرأس حاليا المعارضة 

في الكنيست على 7 مقاعد فقط.
وربمــا األهــم مــن ذلــك، أظهــر االســتطالع 
أن تحالفــا بقيــادة غانتــس مع حــزب “يش 
عتيد” الذي يقوده يئير لبيد، سوف يحصل 
علــى 35 مقعــدا، أي أكثر من الليكود، وفي 
ســيناريو كهــذا ســيكلف غانتــس بتشــكيل 

االئتالف الحكومي المقبل.
لكــن حتــى اآلن يعــارض لبيــد التحالف مع 
غانتــس، وقــد أكــد حزبــه فــي بيــان صــدر 
الوحيــد”  “الجــواب  يبقــى  أنــه  األربعــاء 

لنتنياهو.
أن  أيضــا  “حداشــوت”  اســتطالع  ووجــد 
مــن حيــث  نتنياهــو  مــن  اقتــرب  غانتــس 
الشــعبية بيــن الناخبين، حيــث أبدى 36% 
مــن الجماهيــر تأييدهــم لنتنياهــو كرئيــس 

وزراء، مقارنة بتفضيل %35 غانتس.
مــن جانبــه، دعــا حــزب “المنعــة إلســرائيل” 
مؤيديــه إلــى عــدم المبالغــة في الحماســة، 
يقــرره  الحقيقــي  “االســتطالع  أن  مؤكــدا 

الجمهور” يوم االنتخابات.

رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق بيني غانتس خالل أول تجمع انتخابي له

تولى غوايدو رئاسة الجمعية الوطنية هذا الشهر

الحكومة ــرئــاســة  ل ــدا  ــدي ج ــا  ــه وج يكشف  إســرائــيــلــي  رأي  اســتــطــاع 
صعود منافس قوي لنتنياهو

السفارة األميركية في برلين
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تنطلق اليوم مرحلة 
اإلياب لمنافسات دوري 

ناصر بن حمد لكرة القدم، ونأمل 
أن ترتقي مستويات الفرق 

المتبارية إلى المستويات المأمولة 
والمنتظرة، كما نتمنى الدعم 

الجماهيري بالحضور والمؤازرة في 
المرحلة األكثر قوة وأهمية.

لوحظ في الموسم الرياضي 
الحالي وبمختلف األلعاب أن طاقم 

التحكيم يكون تحت الضغط 
ومشدود األعصاب أكثر من الالعبين 

المتبارين، األمر الذي يؤدي إلى 
قرارات متسرعة وغير متزنة، بل 

والدخول في مشادات مع الالعبين 
والمدربين وحتى الجماهير.

لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  اســتقبل 
الســلة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بــن 
خليفــة آل خليفــة، صبــاح أمــس الخميــس 
بمقــر االتحــاد، الرئيــس التنفيــذي لصندوق 
العمــل “تمكيــن” إبراهيــم جناحــي. وجــرى 
التعــاون  مجــاالت  بحــث  اللقــاء  خــال 
المشــترك بين اتحاد كرة الســلة و “تمكين”، 

والخطط المستقبلية لاتحاد.
وفــي معــرض تقديــره للــدور المهــم الــذي 
يضطلــع بــه “تمكين” في تحفيــز القطاعات 
والمؤسســات وتحريــك النمــو االقتصــادي 
مــن خال تطويــر مهارات األفــراد وتقديم 
المباشــر،  والتمويــل  الازمــة  االستشــارات 
والتــي تعــد عامــا مهمــا فــي إيجــاد فــرص 
عمل جديدة، أعرب سمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة عن شكره وتقديره لصندوق 
إبراهيــم  رأســهم  وعلــى  )تمكيــن(  العمــل 
جناحــي على جهودهــم الواضحة في دعم 
التنمية االقتصادية لسوق العمل بالبحرين، 
وكذلك توفير فرص عمل وتدريب وتأهيل 

الرياضــي خصوصــا  بالقطــاع  للبحرينييــن 
ســواء فــي األنديــة أو االتحــادات، والتــي 
مــن شــأنها دعــم القطــاع الرياضــي ورفــده 
بالكفــاءات الوطنيــة وتوظيــف واســتثمار 
إمكاناتهــم لخدمــة هــذا القطــاع بمجاالتــه 
المختلفــة علــى اعتبــاره رافــدا مــن روافــد 
تحقيــق التنميــة االقتصادية والمســتدامة؛ 

لمــا لــه مــن مســاهمة فــي خلق فــرص عمل 
للمواطنين البحرينيين.

مــن جانبه، أكد الرئيــس التنفيذي لصندوق 
العمــل، أنهــم فــي “تمكيــن” حريصــون على 
العمــل المشــترك مع المؤسســات وقطاعات 
القطاعــات  ومنهــا  المختلفــة  المملكــة 
الخطــط  مــن  المزيــد  وتنفيــذ  الرياضيــة، 

التطويريــة؛ مــن أجــل تطوير عجلــة النماء 
عــن  البحريــن، معربــا  بمملكــة  االقتصــادي 
شــكره وامتنانــه لســمو الشــيخ عيســى بــن 
المســتمرة  جهــوده  علــى  خليفــة  آل  علــي 
التــي أثمــرت عنهــا العديــد مــن اإلنجــازات 
والمبــادرات التطويريــة الرياضية في لعبة 

كرة السلة.

سمو الشيخ عيسى بن علي مستقبال جناحي

بحــث ســبل التعــاون المشــترك بيــن االتحــاد و “تمكيــن”

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل جناحي
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أثبــت االتحــاد البحريني للكرة الطائرة اهتمامــه بدعم األندية الوطنية األعضاء باعتبارهم 
النــواة األســاس لعملــه والركيــزة المهمــة فــي االرتقــاء باللعبــة وتعزيــز مســيرتها، وهــو مــا 
يتجلى في موقفه األخير بدعم مشــاركة نادي المحرق في بطولة األندية العربية العشــرين 
للســيدات، والنــادي األهلــي في بطولة األندية العربية للرجال بعدما أوقفت وزارة الشــباب 

والرياضة الدعم عن األندية في المشاركات الخارجية.

بذلــك الموقــف الرائــع يؤكــد االتحاد برئاســة 
دعمــه  خليفــة  آل  محمــد  بــن  علــي  الشــيخ 
لألنديــة متــى مــا توفــرت اإلمكانــات المالية، 
وهو بخاف ما كان يتهم به طوال الســنوات 
الماضيــة في ظل عدم وجود شــركات راعية 

يــوزع  أن  خالهــا  مــن  يســتطيع  لمســابقاته 
الدعم على األندية، باستثناء بعض العائدات 
الماليــة التــي ينالهــا فــي مســابقة كأس ســمو 

ولي العهد والتي تخصص للمنتخبات.
فمتــى مــا اســتدعت الحاجــة ألن تخصــص 
عائداتــه لألنديــة فإنــه حريص فــي توجيهها 
لنــادي  بالنســبة  حصــل  مــا  وهــو  لصالحهــا 
المحــرق واألهلي تحديــًدا، رغم الجهود التي 
مــازال يبذلهــا االتحــاد للحصــول علــى دعــم 
العــرب  الــوزارة لمشــاركة األهلــي بطــل  مــن 
يبــدو  والتــي  و2017،   2014 نســختي  فــي 

أنــه ســيضطر لتمويل مشــاركة األخيــر بحال 
االتحــاد  اتهــم  لطالمــا  النهائــي.  الرفــض  تــم 
بعــدم دعــم األندية وهو أمر خــارج عن إرادة 
شــركات  عــزوف  بســبب  اإلدارة؛  مجلــس 
ومؤسســات القطاع الخاص برعاية األنشطة 
الرياضيــة عمومــا، وهــو ما تعانــي منه معظم 
االتحــادات الرياضية باســتثناء البعض منها. 

والافت للنظر أن اتحاد كرة اليد على سبيل 
المثــال الــذي يعتبــر فــي طليعــة االتحــادات 
المنجزة والذي تأهل منتخبه األول لنهائيات 
بطولــة العالــم 4 مــرات مــع باقــي اإلنجــازات 
التــي حققتهــا منتخباتــه  والقاريــة  العالميــة 
ذات  مــن  يعانــي  فإنــه  والناشــئين  للشــباب 
األمــر، مــع أهميــة التذكيــر بــأن الرعايــة تأتي 

عبــر “العاقات” أكثر من الجدوى التســويقية 
أو قيمــة اللعبــة وإنجازاتهــا علــى المســتوى 

المحلي واإلقليمي والعالمي.
افضــل  بتكريــم  الطائــرة  اتحــاد  مبــادرة 
الاعبيــن في مســابقة كأس ســمو ولي العهد 
في الموسم الماضي وتكريم افضل الاعبين 
بفرق الفئات الســنية هذا الموســم تندرج في 

إطــار جهــوده كذلــك فــي دعــم األنديــة رغــم 
ضيــق ذات اليــد وهــي تعكس كذلــك إصراره 
المســتمر علــى دعــم األنديــة وفــق اإلمكانات 
المتاحــة، ومــع ذلــك البــد من مواصلــة عملية 
البحث عن رعاة لدعم األندية من خال ملف 
تسويقي يتم إعداده بصورة ذكية تستقطب 

اهتمام الشركات والمؤسسات الخاصة.
كمــا أن تلــك المبــادرة تعكــس وعــي االتحــاد 
أنديتــه األعضــاء والوقــوف  بأهميــة تقويــة 
بجانبهــم؛ ألنهــم األســاس الــذي يرتكــز عليه، 
وهــو مــا جســدته حالــة الوحــدة وااللتفــاف 
التي مرت بها االنتخابات على مدار الدورات 
الماضيــة بتزكيتهــم للشــيخ علــي بــن محمــد 
لمنصــب الرئاســة مــع االحتفــاظ بالكفــاءات 
لتحقيــق  الخبــرة  أصحــاب  مــن  اإلداريــة 
االســتقرار اإلداري المنشــود الــذي يقــود إلــى 

المزيد من النجاحات واإلنجازات.

اتحاد الطائرة يسجل موقفا رائعا بدعم األهلي والمحرق

األهلي بطل العرب 2017علي بن محمد 

يواجــه نــادي ســيدات المحــرق للكــرة الطائــرة 
اليــوم )الجمعــة( األهلــي المصري حامــل اللقب 
الســاعة 8 مســاء بتوقيت البحريــن، وذلك في 
العربيــة  رابــع مواجهاتــه فــي بطولــة األنديــة 
تســتضيفها  التــي  الطائــرة  للكــرة  العشــرين 
جمهورية مصر العربية حتى 4 فبراير الجاري.

يقــوده  الــذي  المحــرق  ســيدات  فريــق  وكان 
المــدرب  الجهــاز الفنــي الوطنــي المكــون مــن 
إبراهيم علي الورقاء ومســاعده ياســين الميل 
قد مني بـ 3 هزائم في البطولة من ســبورتينج 
والصفاقســي  المصــري  والصيــد  المصــري 
ترتيــب  ليتذيــل   0 /3 بنتيجــة  كلهــا  التونســي 

الفرق المشاركة.
وتبــدو حظوظ ممثــل الكرة الطائرة البحرينية 
للســيدات ضعيفة في منافسة األهلي المصري 
المســتوى  فــارق  مــع  مقارنــة  اللقــب  حامــل 
واإلمكانــات والخبــرة التي ترجح كفــة الفريق 
المصــري، مــع أهميــة أن تدخــل العباتنــا؛ مــن 
أجــل تقديم افضل مســتوياتهن وتحقيق أكبر 

قــدر مــن االســتفادة الفنيــة عبــر االحتــكاك مع 
تلــك الفــرق القويــة. كمــا يلتقــي اليــوم كل من 
المصــري  وســبورتينج  التونســي  الصفاقســي 
والصيد المصري أمام الزمالك المصري بعد أن 
خصصــت اللجنة المنظمــة يوم أمس الخميس 

راحة لجميع الوفود المشاركة.
ويتــرأس بعثــة نــادي المحــرق عضــو مجلــس 
إدارة االتحــاد، رئيــس اللجنــة النســائية علــي 
المكــون  الفنــي  الجهــاز  البعثــة  الســيد وتضــم 
مــن المــدرب الوطنــي إبراهيــم علــي الورقــاء 

الميــل واإلداريــة  الوطنــي ياســين  ومســاعده 
علويــة عدنان الشــرخات إضافــة إلى 12 العبة 
وهــن هاجر األنصاري، بيان ناصر الســيد، دالل 
جاســم مال هللا، نجــاء إبراهيم تــراب، منيرة 
عبدهللا سالم، دانة عادل العيسى، مريم فاضل 
عبدهللا، فائزة خالد محمد، فرح جمعة محمد، 
حــوراء حميــد ماجد، دانة باســم يوســف، ريم 
محمــد الــذواذي، إضافــة إلــى الحكــم المرافــق 

محمد خاتم.

ــطــائــرة ال ــكــرة  ــل ل الــــ 20  ــعــربــيــة  ال ــة  ــبــطــول ال فـــي 
سيدات المحرق يواجهن األهلي المصري

حسن علي

اللجنة اإلعالمية

يعلــن نــادي البحريــن للتنــس عــن بــدء تســجيل الالعبيــن الراغبيــن في 
لناشــئي  المفتوحــة  الرابعــة والعشــرين   BBK فــي بطولــة المشــاركة 
التنــس، والتــي ينظمها النادي برعاية بنك البحرين والكويت من 7 إلى 

18 فبراير 2019.

البحريــن  نــادي  رئيــس  وأعــرب 
للتنــس خميــس المقلــة عــن شــكره 
علــى  والكويــت  البحريــن  لبنــك 
مواصلة رعاية هذه البطولة ســنويا 
اآلن،  وحتــى   1996 العــام  منــذ 
وخــص بالشــكر الرئيــس التنفيــذي 
للبنك رياض ســاتر، مشــيدا بتوافق 
الــرؤى بين إدارة النادي وإدارة بنك 
البحرين والكويت على أهمية دعم 
مثل هذه البطوالت التي تركز على 
الناشــئين والشــباب الذيــن يمثلــون 
األمــل في مســتقبل أفضــل لرياضة 
إذ  البحريــن،  مملكــة  فــي  التنــس 
ســاهمت هــذه البطــوالت على مدى 
السنوات الماضية، ومازالت تساهم 
الفنيــة  المســتويات  تطويــر  فــي 
الاعبين. وحــددت اللجنة المنظمة 
مســاء  مــن   8 الســاعة  للبطولــة 
لســحب  موعــدا  الســبت  غــد  يــوم 

قرعــة المباريــات وتوزيــع الاعبين 
التــي  المتعــددة  المســابقات  علــى 
مســابقات  وهــي  البطولــة،  تضمهــا 
المينــي تنــس ســن 8 و10 ســنوات 
ومســابقات الفــردي للناشــئين ســن 
 12 ســن  ولآلنســات  ســنة  12 و14 

و14 سنة.
المشــاركة  فــي  وللراغبيــن 
هاتــف  علــى  االتصــال  يمكنهــم 
بواســطة  أو   17729561 النــادي 
bahrain.( اإللكترونــي  البريــد 
)t e n n i s c l u b @ g m a i l . c o m

بدء التسجيل لبطولة BBK لناشئي التنس

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

فريق سيدات طائرة المحرق

المبادرة تعكس 
الوعي بدور 

األندية كشريك 
أساس

حسن علي

المنامة - بنا

تحــت رعاية ســمو الشــيخ ســلطان بن حمــد آل خليفة ينظم نادي البحريــن للغولف على مالعبه بمنطقة الحنينيــة البطولة الثانية 
المفتوحة للغولف على كأس سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة.

التــي  البطولــة  منافســات  تبــدأ  وســوف 
تنطلــق اليــوم )الجمعــة(، بمشــاركة  جميع 
العبــي الغولــف في المملكة وتســتمر لمدة 

يومين.
وبهذه المناسبة، رفع رئيس هيئة األركان، 
نائب رئيس نادي البحرين للغولف الفريق 
ركــن ذيــاب بن صقر النعيمي اســمى آيات 
الشــكر والتقدير لســمو الشــيخ سلطان بن 
البطولــة  هــذه  لرعايتــه  خليفــة  آل  حمــد 
والتي تؤكد اهتمام سموه وتشجيعه للعبة 
الغولــف، منوها بأن نادي البحرين للغولف 
والترتيبــات  االســتعدادات  كافــة  أكمــل 
إلظهــار هــذه البطولــة بالشــكل المشــرف، 
متمنيــا لجميــع الاعبيــن المشــاركين فــي 
البطولة التوفيق والنجاح والمنافســة في 

جو أخوي. 

اليوم خليفة  آل  حمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  كأس  على 
نادي البحرين للغولف ينظم البطولة الثانية المفتوحة

الجدير بالذكر أن البطولة األولى المفتوحة فاز فيها العام الماضي الالعب  «
الناشئ علي محمد سالمين بالمركز األول على مستوى المملكة.



خطف عالي نقطة ثمينة من المحرق رغم خســارته بثالثة أشــواط مقابل شــوطين في المباراة التي أقيمت بينهما مســاء أمس ضمن منافســات الجولة الحادية 
عشرة من دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة بعدما نافس المحرق بقوة.

وفــاز عالــي بالشــوط األول والثانــي 25/18، 25/15، 
قبل أن يفوز المحرق بالشوط الثالث 25/22، والرابع 
25/15 والخامس 15/13 ليحقق فوزه الحادي عشر 
فــي منافســات الدوري ويرفع رصيــده إلى 32 نقطة 
فــي صدارة الترتيب، بينمــا حصد عالي نقطة ليرفع 

رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.
وفــي المبــاراة األخرى ألحق النجمة خســارة جديدة 
بمنافسه بني جمرة عندما تغلب عليه بثالثة أشواط 

مقابــل شــوط، حيــث فــاز الرهيــب بالشــوط األول 
26/24، فيمــا فــاز عالــي بالشــوط   ،25/22 والثانــي 
الثالــث 25/2 قبــل أن يحســم النجمــة الشــوط الرابع 
لصالحه بنتيجة 25/20. وبذلك رفع النجمة رصيده 
إلــى 24 نقطة ليســتعيد المركز الثالــث في الترتيب، 
فيما توقف رصيد بني جمرة عند 3 نقاط في المركز 
دوري  منافســات  وتتواصــل  األخيــر.  قبــل  الســابع 
الدرجــة األولــى اليــوم الســبت عندما يلتقــي األهلي 

أمــام  داركليــب  ويلعــب  مســاء   6 الســاعة  والنصــر 
البسيتين الساعة 7:30 مساء على صالة االتحاد.

فــي المبــاراة األولــى يدخــل األهلــي حامــل اللقــب 
المواجهــة بقيــادة المــدرب الوطنــي رضــا علي وفي 
رصيــده 22 نقطــة فــي المركــز الرابــع ســاعيا نحــو 
تحقيــق فــوز جديد يقــوده للمركز الثالــث، خصوصا 
بثالثــة  األول  القســم  فــي  النصــر  علــى  فــاز  وأنــه 
أشــواط نظيفة، أمــا النصر بقيادة المدرب التونســي 

فــوزي الهــواري فإنــه يملك فــي رصيــده 9 نقاط في 
المركز الســادس خلف عالي وهو يطمح في تحقيق 
ولــو نقطــة واحــدة علــى األقــل للصعــود إلــى المركز 
الخامــس. وفــي المواجهــة الثانيــة يطمــح داركليب 
بقيادة المدرب البرازيلي لوشــيانو إلى تحقيق الفوز 
ليرفــع رصيــده حيــث يحتل العنيــد المركــز الثاني بـ 
23 نقطــة وهــو قادر علــى اإلطاحة بالبســيتين الذي 
يحتل المركز األخير بنقطة واحدة من دون تحقيق 
أي انتصــار، حيــث يقــود الفريــق المــدرب الوطنــي 
محمد الشيخ الذي مازال يبحث عن انتصاره األول.

عالي يخطف نقطة من المحرق

المنامة
المحرق

84
75

دوري زين 
لكرة السلة

حسم فريق المنامة تأهله المباشر إلى المربع الذهبي لدوري زين لكرة السلة، إثر فوزه على حساب المحرق 
بنتيجة )84/75(، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس )الخميس(، على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم، في 

ختام الجولة الرابعة من الدور السداسي.

وتأهل المنامة بشكل رسمي إلى نصف النهائي برفقة 
األهلــي بعــد أن رفــع رصيــده إلــى 7 نقاط فــي صدارة 
الترتيــب، فيمــا وصل رصيد المحرق إلــى 6 نقاط في 

المركز الرابع.
وحــّول المنامــة تأخره بفــارق 16 نقطة إلى فوز مثير، 
بفضــل التغييــرات التي أجرها المــدرب ميالد بدخول 
أميــر،  ومحمــد  حســين  ومصطفــى  شــكرهللا  صــادق 
وذلك بعد أن كان المحرق هو المسيطر على مجريات 

األشواط الثالثة األولى.

الشوط األول

وبــدأ المنامــة بتشــكيلة ضمــت حســين شــاكر، ميثــم 
جميل، أحمد عزيز، محمد أمير واألميركي واين، فيما 
بدأ المحرق بتكشيلة ضمت أحمد حسن، محمد ناصر، 

بدر جاسم علي ربيعة واألميركي ويليامز شون.
وأخــذ المنامة عصا الســبق بتقدمه 4/0 مطلع المباراة 
معتمــدا علــى االختــراق مــن تحــت الســلة بواســطة 
محمــد أميــر واألميركــي وايــن، قبــل أن يعــزز تقدمــه 
التســجيل  عــن  بعدهــا  ليتوقــف   ،7/0 وايــن  بثالثيــة 
نتيجة الفرص الضائعة التي استغلها المحرق لتقريب 
الفــارق 7/5، ثم إلى نقطــة واحدة 10/9، لتمنح بعدها 
نقطتــي األميركــي ويليامز أول تقــدم للمحرق 11/10 

بمنتصف الربع.
وتعادلت بعدها النتيجة في مناسبتين آخرها 13/13، 
قبــل أن يســترد المحــرق النتيجة بثالثية بدر جاســم، 

ثم ظل محافظا على تقدمه ليحسم نتيجة هذا الربع 
لمصلحته بـ20/18.

وبدأ المحرق الربع الثاني بتركيز ذهني عالي وباألداء 
الجماعي نفســه معززا تقدمــه بداية الربع 26/18، في 
المقابل استمر العبو المنامة على أدائهم الفردي بداية 
الفتــرة قبــل أن يتدخــل المــدرب ميــالد بالوقت الفني 
الــذي تمكن من خالله إعــادة تموضع العبيه وتقليص 

الفارق منتصف الربع 35/29.
إصــرار المنامــة على الفردية والتصويــب الثالثي غير 
المركــز، منــح المحــرق فرصــة االحتفــاظ باألفضليــة 
وســط تألــق األميركــي ســي جــي، ليحســم “الذيــب” 

الشوط االول متقدما بـ45/34.

الشوط الثاني

وضرب المنامة بقوة مطلع الشوط الثاني بـ3 ثالثيات 
محكمة بواسطة واين وحسني شاكر قلص بها الفارق 

سريعا إلى نقطة واحد بواقع 44/43.
وتدخــل مدرب المحرق مباشــرة بطلــب الوقت الفني 
الــذي نجــح مــن خاللــه فــي إيقــاف الزحــف المنامــي 
واســتعادة الفارق 50/43، وســط عودة العبي المنامة 
إلى األخطاء نفســها، ليوســع “الذيب” النتيجة إلى 16 

نقطة بواسطة 3 ثالثيات ناجحة من أحمد حسن.
بالتغييــرات  ميــالد  مدربــه  تدخــالت  رغــم  المنامــة 
المتنوعــة  الهجوميــة  الحلــول  يجــد  لــم  المســتمرة، 
التــي يتميــز بهــا الفريــق، ليواصــل المحــرق االحتفاظ 

باألفضلية وصوال لحسم نتيجة هذا الربع بـ61/53.
للمنامــة  عــودة قويــة  األخيــر  الربــع  بدايــة  وشــهدت 
ومصطفــى  أميــر  ومحمــد  وايــن  األميركــي  بقيــادة 
حســين، إذ قّلــص “الزعيــم” الفــارق مجــددا إلــى نقطة 

واحــدة 60/61، مســتغال تأخــر المحرق عن التســجيل 
ألكثــر من 3 دقائــق، قبل أن يمنح أحمد عزيز وصادق 
شــكرهللا التقــدم للمنامــة بـــ4 نقــاط متتاليــة 65/61. 
يوســع  وأخــذ  بالتســجيل  أفضليتــه  المنامــة  واصــل 

الفارق عبر أحمد عزيز ومحمد أمير وواين، والمحرق 
ســعى جاهــدًا بثالثيتــي بــدر جاســم وســي جــي مــن 
العــودة مــع آخر دقيقة ونصف )81/71 ( إال أن المنامة 

بخبرته أنهى اللقاء لصالحه )84/75(.

حســم التأهــل إلى المربــع الذهبــي وأدخل المحــرق في دوامــة التصفيات

عذرا محرقاوي.. ما تقدر على “الزعيم” المنامي

من لقاء المنامة والمحرق

الجمعة 1 فبراير 2019 
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أكــد مديــر دائــرة اإلعــالم والعالقــات العامــة 
والتســويق باللجنــة األولمبية رئيــس اللجنة 
اإلعالميــة ليــوم البحريــن الرياضــي محمــد 
لوري أن اإلعالم يمثل ركيزة أساسية لنجاح 
يــوم البحريــن الرياضي الذي ســيقام في 12 
فبرايــر الجــاري مؤكــدا علــى أهميــة تضافــر 
تلفزيــون  مــن  اإلعالميــة  القطاعــات  جميــع 
وإذاعــة وصحــف ومواقع تواصــل اجتماعي 
باإلضافــة إلــى إدارات واقســام اإلعــالم فــي 
فــي  المشــاركة  والخــاص  العــام  القطاعيــن 

الحدث الرياضي الوطني.
جــاء ذلك لدى ترأســه االجتماع األول للجنة 
اإلعالميــة بمقــر اللجنــة األولمبيــة بضاحيــة 

السيف.
بالكــوادر  وأشــاد  بالحضــور  لــوري  ورحــب 
والتــي  اإلعالميــة  اللجنــة  فــي  العاملــة 
مختلــف  تغطيــة  عاتقهــا  علــى  ســيقع 
األنشــطة والبرامــج التي ســتقام فــي القرية 
الرياضيــة باإلضافــة إلــى مختلــف الفعاليات 

واالجتماعات التي ستسبق الحدث للترويج 
المســبق للحــدث عبــر كافــة وســائل اإلعــالم 
ومواقــع  والمســموعة  والمرئيــة  المقــرؤة 
لــوري  واســتعرض  االجتماعــي.  التواصــل 
خطــة ومهــام عمــل اللجنــة اإلعالميــة والتي 
تتضمــن ثــالث مراحــل بمــا يســهم فــي إبراز 
المنصــات اإلعالميــة  الحــدث عبــر مختلــف 

وباألخص في يوم الحدث من خالل تغطية 
أكبر عدد من األنشطة التي ستغطي مختلف 

محافظات مملكة البحرين.
كمــا دعا لوري كافة وســائل اإلعــالم المحلية 
واصحــاب الحســابات الرياضيــة عبــر مواقع 
التواصــل االجتماعــي إلبــراز يــوم البحريــن 

الرياضي باعتباره فعالية وطنية هامة.

تــرأس األميــن العــام لالتحــاد البحرينــي لكرة 
القدم إبراهيم البوعينين، االجتماع التنسيقي 
لــدوري وكأس المصــرف الخليجــي التجــاري 
لكــرة الصــاالت للموســم 2019-2018، والــذي 

عقد يوم اإلثنين الماضي في مقر االتحاد.
 وأكد البوعينين في كلمة مقتضبة أن االتحاد 
يولي اهتماما كبيرا للعبة كرة الصاالت، خاصة 
وأنها من األلعاب التي تحظى بشعبية واسعة، 
مشــيرا إلــى الــدور الكبيــر والبــارز لمســابقات 
المنتخبــات  مشــوار  إثــراء  فــي  الصــاالت 
الوطنيــة التــي ســجلت ظهــورا إيجابيــا خالل 
الفتــرات األخيرة كان أبرزها الوصول إلى ربع 

نهائي كأس آسيا لكرة الصاالت.
ولوائــح  نظــام  المجتمعــون  واســتعرض 
الــدوري والــكأس، كمــا أجريــت  مســابقتي 
قرعــة المســابقتين بحضور ممثلــي األندية 
البديــع،  وهي:الشــباب،  المشــاركة،   8 ال 
الحــد، التضامــن، المحــرق، ســترة، المالكية 

وقاللي.

وســتبدأ منافســات دوري المصــرف الخليجي 
التجــاري لكــرة الصاالت يوم 1 فبراير الجاري، 
علــى أن تقــام الجولــة األخيــرة يــوم 3 مايــو 
المقبــل، أمــا مســابقة الــكأس فســتبدأ يوم 18 
مــارس المقبل ويحدد موعد المبــاراة النهائية 

الحقا.
المصــرف  دوري  مباريــات  جميــع  وســتقام 
الخليجــي التجــاري علــى صالة نادي الشــباب، 

فيما الجولة األولى التي تلعب اليوم ســتكون 
على صالة نادي الحد.

ويلعــب اليــوم ضمــن إطــار منافســات الجولــة 
لكــرة  الخليجــي  المصــرف  لــدوري  األولــى 
الصــاالت: الشــباب مــع البديــع عنــد 4 عصــرا، 
الحــد مــع التضامــن عند 5.45 مســاء، المحرق 
مــع  والمالكيــة  7.30 مســاء،  عنــد  ســترة  مــع 

قاللي عند 9.15 مساء.

جانب من اجتماع اللجنة اإلعالمية 

جانب من االجتماع

األول اجتماعهــا  تعقــد  البحريــن”  “اليــوم  4 مباريــات فــي الجولــة األولــى علــى صالة نــادي الحدإعالميــة 
انطالق دوري “المصرف الخليجي” للصاالتدعوة وسائل اإلعالم إلبراز الحدث
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المحرق فاز على عالي بصعوبة

داركليب يالقي البسيتين 
واألهلي يواجه النصر 

بدوري الطائرة

محمد الدرازي | تصوير: رسول الحجيري

“زعامة” جماهيرية رائعة
كمــا هــو متوقــع، امتــأت مدرجــات صالــة اتحــاد 
الســلة بــأم الحصــم بشــكل غفيــر للغايــة مــن ِقبــل 
جماهير المنامة والمحرق في صورة تكررت للمرة 

الثانية هذا الموسم بين الطرفين.
الحضــور الكبيــر ألنصــار الزعيم المنامــي، والذيب 
المحرقاوي يعتبر هو األكبر في منافسات الموسم 
الرياضــي الجــاري، ومــازاد المبــاراة متعــة وكمــاال 
هــو اإلثــارة التــي افتعلهــا كال الجمهورين قبل بدء 

المبــاراة، وذلــك بالتشــجيع من جهــة وبتوجيه كل 
منهمــا إنــذارات الفــوز والخســارة؛ بهــدف الضغــط 

على الالعبين من جهة أخرى.
هــذا الجنون الجماهيــري ازداد مع انطالق المباراة 
بأرضيــة  فــي دقائقهــا  التــي حدثــت  والمجريــات 
الميــدان، وفعــالً كانــت “زعامة جماهيريــة” بمعنى 
الكلمــة أثبتــت قوتهــا ومكانتهــا وشــعبيها في كرة 

السلة البحرينية، وأنها عنصر نجاح أي حدث. من جماهير المنامة والمحرق

سبورت

سبورت



sports@albiladpress.com

الجمعة
1 فبراير 2019 

26 جمادى األولى 1440

تحــت رعايــة ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفة، ينظم نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل الســاعة 3:20 من عصر اليوم )الجمعة( مهرجان سباق الخيل الكبير على 

كؤوس صاحب السمو الملكي ولي العهد، والذي سيقام بنادي راشد للفروسية بمنطقة الرفه بالصخير. 

اســتعداداته  للفروســية  راشــد  نــادي  وأكمــل 
التنظيمية إلقامة المهرجان العائلي الترفيهي 
المصاحب لســباق كأس ولي العهد، إذ ســتبدأ 
فعاليــات المهرجــان اعتبــارا مــن 1:30 ظهــرا 
بالنــادي، وسيشــتمل علــى فعاليــات متنوعــة 
عائليــة وترفيهيــة والدعــوة عامــة ومفتوحــة 
أمــام الجمهــور مــن الكبــار والصغــار لحضــور 

المهرجان واالستمتاع بمتابعة المنافسات. 

شوط الفرسان

وســتبدأ اإلثارة من الشوط األول الذي سيقام 
علــى كأس الهيئــة العليــا للفرســان المتمرنيــن 
لجياد الدرجة األولى “مستورد” مسافة 1200 
متر مستقيم والجائزة 5000 دينار، وبمشاركة 
للفرســان  الشــوط  هــذا  ويخصــص  جيــاد،   9
تشــجيع  بهــدف  البحرينييــن؛  المتمرنيــن 
وتهيئــة  وتشــجيعهم  الصاعديــن  الفرســان 
فرصــة االحتــكاك؛ لرفــع مســتواهم ومنحهــم 
فرصة المنافسة من خالل هذا السباق الكبير.

األفرس تتنافس على “األوكس” 

ويقــام الشــوط الثانــي علــى أوكــس البحريــن 
الدرجــة  لجيــاد  المزدهــر“  مزرعــة  “برعايــة 
متــر   1800 مســافة  محلــي”  “نتــاج  األولــى 
والجائــزة 4400 دينــار وبمشــاركة 6 جياد من 
أبــرز األفرس فــي المضمار البحريني، ويتوقع 
أن تكــون المنافســة قويــة فــي الشــوط؛ نظًرا 
لتقــارب المســتويات الجياد التي ســبق لها أن 
تنافست فيما بينها في عدة سباقات وحققت 

أنتصارات ونتائج متقدمة. 

منافسة قوية بين الجياد العربية

صاحــب  كأس  علــى  الثالــث  الشــوط  ويقــام 
الســمو الملكــي ولي العهد نائــب القائد األعلى 
والمخصــص  الــوزراء  لرئيــس  األول  النائــب 
البحريــن  خيــل  مــن  األولــى  الدرجــة  لجيــاد 
العربيــة األصيلــة “الواهــو” مســافة 1400 متر 
والجائــزة 5000 دينــار وبمشــاركة 6 جياد من 
أبــرز وأقــوى جيــاد ســباقات الخيــل العربيــة 
والتــي ســبق لهــا تحقيــق أنتصــارات ومراكــز 
متقدمــة فــي الســباقات الكبيرة في المواســم 

الماضية وكذلك الموسم الحالي.

صراع تكتيكي

ويقام الشوط الرابع على كأس صاحب السمو 
الملكــي ولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب 
الــوزراء والمخصــص  لرئيــس مجلــس  األول 
لجيــاد الدرجــة األولــى “نتــاج محلي“ مســافة 
2000 متــر والجائزة 15000 دينار وبمشــاركة 
8 جيــاد مــن نخبة جيــاد النتاج محلــي والتي 
لهــا  وســبق  انتصــارات  تحقيــق  لهــا  ســبق 
التنافــس فيمــا بينها في عدة مشــاركات األمر 

الذي ينذر بمنافسة قوية وصراًعا تكتيكًيا. 

صراع األبطال

الخامــس  الشــوط  نحــو  األنظــار  وســتتجه 
صاحــب  كأس  علــى  ســيقام  الــذي  واألخيــر 
القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
والمخصــص لجياد الدرجة األولى “مســتورد” 
مســافة 2000 متــر والجائــزة 15000 دينــار، 
وبمشــاركة 10 جيــاد مــن نخبة أبطــال الجياد 
الــكأس  لخطــف  تســعى  والتــي  المســتوردة، 
الفرســان  مــن  مجموعــة  وســيقودها  الغاليــة 
مــن  واحــًدا  ســيخوضون  والذيــن  العالمييــن 
أقــوى األشــواط المرتقبــة في الموســم وســط 

توقعات بمنافسات مفتوحة بين جياد عدة.

إسطبل “العاديات“ يترقب االنتصارات

يتطلــع إســطبل “العاديات ريســنغ“ الذي تعود 
ملكيتــه إلــى ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان 

بــن حمــد آل خليفة إلــى المحافظــة على لقبه 
التاريــخ  فــي  التوالــي  علــى  الثانــي  للموســم 
العهــد  ولــي  ســمو  بــكأس  للفائزيــن  الذهبــي 
المشــاركة  خــالل  مــن  المســتوردة  للجيــاد 
الفعالة لجياد اإلســطبل في الشــوط الخامس 
المرتقب اليوم، وذلك بنخبة من أقوى الجياد 
التــي ســيقودها عــدد مــن الفرســان العالميين 
المعروفين، والذين تم االستعانة بهم لخوض 
هذا الســباق، حيث ســيقود الفارس الفرنســي 
الحصان المرشح األول “شوغن“، فيما سيقود 
فرانكــي  الشــهير  اإليطالــي  العالمــي  الفــارس 
ديتــوري الحصــان المرشــح اآلخــر “ثوركهيــل 

ستار”.

جياد “المزدهر“... هل تزدهر بالذهب؟

يطمح إســطبل المزدهر لســمو الشيخ عبدهللا 
الحضــور  تأكيــد  إلــى  آل خليفــة  بــن عيســى 
مــن  الكبيــرة  الســباقات  فــي  لجيــاده  القــوي 
خالل مشــاركته بأقوى جياده األبطال “مليار، 
حشــار، مياس“ في الشــوط الرابع؛ ســعًيا لنيل 
كأس ســمو ولي العهد للنتاج في ظل الســجل 
الحافــل النتصــارات جياده في تاريخ كأســي 
الملك وولي العهد للنتاج المحلي وآخرها فوز 

“مليار“ بكأس الملك الموسم الماضي.
اســتعادة  إلــى  المزدهــر  إســطبل  يتطلــع  كمــا 
بعدمــا  البحريــن  أوكــس  بــكأس  انتصاراتــه 
خرجت عن عرين اإلســطبل الموسم الماضي، 

إذ ســيخوض الشــوط بـــ3 أفرس هــي “دوليه، 
منافســة  ســتواجه  لكنهــا  وكريــه“  مشــارف، 
قوية من أمام الفرســين المرشحتين “غرايب، 

النمره“. 

“بارتك” واستعادة الذكريات الذهبية

يأمل سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل 
خليفــة أن يســتعيد جواده المعــروف “بارتك“ 
ذكريــات انتصاراتــه الذهبيــة بكأســي الملــك 
وولــي العهــد فــي المواســم الماضيــة، والتــي 
حققها العامين 2015 و2016، بقيادة الفارس 
الــذي  ديتــوري،  فرانكــي  اإليطالــي  العالمــي 
حرص ســموه على االســتعانة به للمرة األولى 
فــي المضمــار البحرينــي فــي مشــاركة نوعية 
مميزة الزالت عالقة في أذهان جمهور ســباق 

الخيل.

تحدي الفرسان العالميين في البحرين

مجموعــة  مشــاركة  اليــوم  ســباق  سيشــهد 
الذيــن  المعروفيــن  العالمييــن  الفرســان  مــن 
سيخوضون تحدًيا مثيًرا مع أقوى الجياد في 
المضمار البحريني؛ سعًيا النتزاع االنتصارات 

بأحد الكؤوس الغالية. 
العالمييــن  الفرســان  أســماء  بيــن  مــن  ويبــرز 
الفــارس األيطالي فرانكي ديتوري الذي يعود 
للمشــاركة فــي الســباقات البحرينيــة الكبيــرة 
للموســم الرابع على التوالي من خالل قيادته 

للحصان “شــوغن“ المرشح األول للفوز بكأس 
ولــي العهــد للجيــاد المســتوردة فــي الشــوط 
الخامــس، بعدمــا ســبق لــه تســجيل حضــوره 
القوي خالل المواســم الثالثة الماضية ووضع 
اسمه في قائمة الفرسان الفائزين بكأس ولي 
العهــد للجيــاد المســتوردة بقيادتــه الحصــان 
المعــروف “بارتــك“ موســمين متتالييــن 2014 
بقيادتــه  وكذلــك   2016  - و2015   2015  -
ولــي  بــكأس ســمو  للفــوز  “شــوغن“  الحصــان 
العهد الموســم الماضي 2017 -  2018، إضافة 
إلــى فوزه مــع الحصان “نايــت أن داي“ بكأس 
ســمو ولي العهد لجياد النتاج المحلي موســم 

.2016  - 2015
كمــا يبــرز الفــارس الفرنســي الشــهير جيرالــد 
مووس الذي يخوض موســمه بصورة رسمية 
فــي الســباقات البحرينية للمــرة األولى بعدما 

سبق له خوض مشاركات متفرقة.

جياد تذوقت طعم الكأس الغالية

تضم قائمة الجياد المشــاركة في سباق اليوم 
4 جيــاد ســبق لهــا تســجيل اســمها فــي تاريخ 
ســواء  العهــد  ولــي  ســمو  بكــؤوس  الفائزيــن 
للجياد العربية أو النتاج المحلي أو المستورد 
وتذوقــت طعــم الــكأس الغاليــة في المواســم 
الماضيــة، ففــي شــوط الخيــل العربية يســعى 
لتحقيــق   “1675 عافــص  “كحيــالن  الحصــان 

فــوزه بالــكأس للموســم الثانــي علــى التوالــي 
بعدما حقق الفوز الموسم الماضي. 

وفــي كأس ســمو ولــي العهــد للنتــاج المحلــي 
يســعى الحصــان “برايــت ســايد أوف اليــف“ 
لتحقيــق الــكأس للمــرة الثالثة بعدما ســبق له 
الفوز بالكأس الموسم الماضي وكذلك موسم 

.2015
وبالنسبة لكأس ولي العهد للجياد المستوردة 
لتكــرار  الحصانــان “شــوغن وبارتــك“  يســعى 
فوزهمــا بالــكأس، إذ ســبق لـــ ”شــوغن“ الفــوز 
بالكأس الموســم الماضي، فيما سبق للحصان 
متتالييــن  بالــكأس موســمين  الفــوز  “بارتــك“ 

2014 -  2015 و2015 -  2016.

الصدارة لـ “فيكتوريوس“ وسميث وجيرالد

يتصــدر إســطبل فيكتوريــوس قائمــة المــالك 
المشاركين في سباقات الموسم الجاري حتى 
اآلن بتحقيقه 18 فوًزا حققها في 82 مشاركة، 
يليه إسطبل العاديات برصيد 11 فوًزا من 16 
مشاركة، فيما حقق إسطبل العفو تقدًما الفًتا 
هــذا الموســم، إذ يحتل المركــز الثالث برصيد 
7 اتصارات في 40 مشــاركة، ثم ســمو الشــيخ 
عيســى بــن عبدهللا بــن عيســى آل خليفة في 
المركــز الرابــع بـ 6 انتصارات في 26 مشــاركة، 
ثم أســطبل ســافرة للخيل العربية خامًسا بـ 6 

انتصارات في 13 مشاركة.
يواصــل  المضمريــن  قائمــة  صعيــد  وعلــى 

المضمــر ألــن ســميث ســيطرته علــى الصدارة 
كحال المواســم الماضيــة برصيد 35 فوًزا من 
115 مشاركة، يليه المضمر جيمس نيلور بـ 17 
فــوًزا من 122 مشــاركة، يليه المضمر يوســف 
البوعينين بـ 6 انتصارات من 44 مشــاركة، ثم 
المضمــر محمــد ســعيد بـــ 6 انتصــارات من 33 
مشــاركة، والمضمــر جابــر رمضان خامًســا بـ 6 

انتصارات من 16 مشاركة.
وعلــى صعيد قائمة الفرســان يتصدر الفارس 
الفرنســي جيرالــد مووس الترتيــب بـ 32 فوًزا 
البريطانــي  الفــارس  يليــه  مشــاركة،   58 مــن 
أنــدرو أيليــوت بـــ 12 فــوًزا مــن 69 مشــاركة، 
ثــم مواطنــه بريــت دويــل بـــ 9 انتصــارات من 
58 مشــاركة وبفــارق المراكــز عــن الفارســين 
البحرينييــن حســين مكــي وعبــدهللا فيصــل، 
اللذيــن حقــق كل منهمــا 9 انتصــارات مــن 59 

مشاركة.

تغطية تلفزيونية خاصة بالسباق الكبير

يحظــى ســباق كأس ســمو ولــي العهــد للخيل 
قبــل  مــن  ومميــزة  خاصــة  بتغطيــة  اليــوم 
قنــاة البحريــن الرياضيــة، التــي ســتقوم بنقل 
مجريــات الســباق علــى الهــواء مباشــرة، مــع 
أســتوديو تحليلــي مــن موقــع الحــدث يديــره 
المذيــع المتخصــص فــي ســباقات الفروســية 
صــدام ناصــر ويشــاركه المحللــون مــن المالك 
والمضمرون عون مبارك ويوســف البوعينين، 
فيمــا ســيقوم المذيــع ناصــر فيصــل بإجــراء 
اللقــاءات المتنوعــة بمشــاركة الفــارس محمد 
الصفــار. كمــا قامــت قنــاة البحريــن الرياضيــة 
بتقديــم برنامــج خــاص عــن كأس ســمو ولــي 
العهد مســاء أمس بمشاركة عدد من الفرسان 

والمضمرين. 

مشاركة فرقة موسيقى الدفاع

تشــارك الفرقة الموســيقية التابعــة لقوة دفاع 
البحريــن في مهرجان ســباق كأس ســمو ولي 
العهــد جرًيــا على عادتها في هذه المناســبات، 
متنوعــة  مقاطــع  بعــزف  الفرقــة  ســتقوم  إذ 
التــي  الجماهيــر  إلســعاد  الوطنيــة؛  باألغانــي 

ستحضر المهرجان.

سمو ولي العهد

منافسات قوية يشهدها سباق كأس سمو ولي العهد

سمو الشيخ عيسى بن سلمان بعد الفوز بكأس سمو ولي العهد الموسم الماضي مع الحصان شوغن 

صورة الفرسان العالميين المشاركين بكأس سمو ولي العهد العام الماضي

خالد بن علي مع الفارس العالمي فرنكي ديتوري

ولــي العهــد يــرعــى سباق الخيل اليوم
الــكــؤوس عــلــى  يتنافسون  واألبـــطـــال  الــجــيــاد  ونــخــبــة  ــري...  ــي ــاه ــم ج مــهــرجــان 

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

18

الفارس جيرالد مووس من فوز الحصان مليار المضمر الن سميث 



مرحلــة  منافســات  )الجمعــة(  اليــوم  تبــدأ 
اإليــاب لدوري ناصر بــن حمد الممتاز لكرة 
القــدم للموســم الرياضــي الحالــي 2018 - 

 .2019
إطــار  ضمــن  مباريــات   3 اليــوم  وتقــام 
الجولــة العاشــرة: البديــع مــع الحالــة عنــد 
5 عصــرا علــى االســتاد الوطنــي، المحــرق 
6 مســاء علــى اســتاد  المالكيــة عنــد  مــع 
الشــيخ علــي بــن محمد آل خليفــة، والحد 
مــع الرفاع عند 7:30 مســاء على االســتاد 

الوطني.
وتســتكمل مباريــات الجولــة العاشــرة غدا 
)الســبت( بإقامة لقاءين على استاد مدينة 
مــع  الشــرقي  الرفــاع  الرياضيــة:  خليفــة 

النجمة، والمنامة مع الشباب.
فــإن  اليــوم،  مباريــات  إلــى  وبالعــودة 
المواجهــة األولــى تجمــع صاحــب المركــز 
المركــز  بصاحــب  البديــع  فريــق  الســابع 

التاسع فريق الحالة.
ويدخــل الفريقــان منتعشــين بالفوز خالل 
علــى  البديــع  تفــوق  إذ  األخيــرة،  الجولــة 

المالكية والحالة على المنامة.
وطنيــان:  مدربــان  الفريقيــن  يقــود 
البديــع وعــارف  فــي  الدخيــل  عبدالمنعــم 

العسمي مع الحالة.
مواجهة ال تقل أهمية ألحدهما عن اآلخر، 
خصوصــا فــي كونهمــا يرغبــان في كســب 
مزيــد مــن النقــاط واالبتعــاد عــن منطقــة 
الخطر، وبنسبة أكبر الحالة الذي يأتي في 

المركز قبل األخير.
التكافؤ من المؤمل أن يكون السمة البارزة 
علــى المبــاراة، فــي حيــن ســيكون الفريــق 
المرشــح  تركيــزا  واألكثــر  أخطــاء  األقــل 

للظفر بنقاط المواجهة الثالث.
المحــرق  يســعى  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي 
الترتيــب  بمتصــدر  اللحــاق  لمواصلــة 
وتضييــق الفــارق، بعدمــا نجــح فــي ذلــك 
علــى  فــوزه  مســتغال  الماضيــة  الجولــة 
الشــباب وتعثر الرفاع )المتصدر( بالتعادل 

أمام الحد.
فــي الجهــة المقابلــة، فــإن المالكيــة يأمــل 
فــي وضــع حــد لهزائمــه التــي تكــررت في 
6 مناســبات مــن أصــل 9 مباريــات خــالل 

القسم األول، ويعلم جيدا أن فقدان
المزيــد ســيكلف اللعب في منطقــة الخطر 

والهبوط.
لمــدرب  الثانيــة  الرســمية  هــي  المبــاراة 

المحــرق الجديــد، التونســي نبيــل الكوكي 
الــذي تســلم المهــام الفنيــة خلفــا لمواطنــه 

ناصيف البياوي.
قيــادة  تحــت  المبــاراة  المالكيــة  يدخــل 

المدرب الوطني أحمد صالح الدخيل.
مباراة يتوقع لها أن تكون جماهيرية أيضا؛ 
نظرا للقاعدة التي يتميز بها الطرفان، مما 
ينــذر بإثــارة في المدرجــات وأخرى داخل 

الفــوز  المســتطيل األخضــر نحــو تحقيــق 
والنقــاط الثــالث؛ للتقــدم إلــى األمــام فــي 
المقدمــة بالنســبة للمحــرق، أو الهروب من 

منطقة الخطر بالنسبة للمالكية.
أيضــا؛  اليــوم  الثالثــة  المبــاراة  وتبــرز 
باعتبارهــا تكــرارا آلخــر لقــاء فــي مرحلــة 
الذهــاب )الجولــة الماضيــة(، حيــث التقــى 
الرفــاع مع الحــد وانتهت المبــاراة بنتيجة 

التعادل اإليجابي )1-1(.
بالتأكيــد حالة التعادل لن ترضي الطرفين 
اليوم أيضا، وكالهما يسعى لتحقيق الفوز 
الرفــاع  حيــث  مكتســباته،  علــى  والبنــاء 
بهــدف تعزيــز صدارته، والحــد للتقدم إلى 

المراكز األربعة األولى.
يقــود الطرفيــن مدربــان وطنيــان: ســلمان 
شريدة في الحد وعلي عاشور في الرفاع.

يعول الحد على مجموعته المحلية البارزة 
المتمثلــة فــي أحمــد بوغمــار وعبدالوهاب 
المالــود ومحمــد عبدالوهــاب، ومن خلفهم 

الحارس الخبير عباس أحمد.
أمــا الرفــاع فإنه يتســلح بقوتــه الهجومية 
النيجيــري  الهــداف  وجــود  مــع  الضاربــة 
أوتشــي، عالوة على أســماء محلية مميزة 
ككميل األسود وحمد شمسان وعلي حرم.

3 مبـاريـات فـي انطـالق مـرحلـة اإليـاب
الـــثـــانـــي نـــصـــفـــه  ــل  ــ ــدخـ ــ يـ ــاز  ــ ــت ــ ــم ــ ــم ــ ال ــد  ــ ــم ــ ح ــن  ــ ــ ب ــر  ــ ــاصـ ــ نـ دوري 

نجحــت 7 أنديــة فــي دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكرة القــدم، في تجــاوز معيار مشــاركة 
الالعبيــن تحــت 21 عامــا، بعد مرور 9 جوالت على المنافســات. واألندية الســبعة هي: الحد، 
الرفاع، الرفاع الشــرقي، الشــباب، النجمة، المالكية والمحرق. ومعيار الدقائق المطلوبة من 

قبل اتحاد الكرة هو 1000 دقيقة.

ويواصــل نادي المالكية صــدارة اإلحصاءات 
الخاصــة بمشــاركة الالعبيــن تحــت 21 عاما، 
4335 دقيقــة مــن خــالل  إلــى  عبــر وصولــه 

مشاركة 14 العبا.
ويأتــي نــادي الرفــاع خلــف المالكيــة، إذ بلــغ 
إجمالي عدد الدقائق للفريق الســماوي 2189 

دقيقة عبر 8 العبين.
وباقي األرقام كاآلتي: الشــباب 1723 دقيقة 
عبــر 9 العبيــن، الرفاع الشــرقي 1452 دقيقة 
عبر 5 العبين، الحد 1513 دقيقة عبر العبين 
اثنيــن، النجمــة 1314 دقيقــة عبــر 6 العبيــن، 
المحــرق 1123 دقيقــة عبــر 9 العبيــن، البديع 
636 دقيقة عبر 4 العبين، الحالة 541 دقيقة 
عبــر 5 العبيــن، المنامــة 108 دقائــق عبــر 4 

العبين.

موقف الفرق
وبالعــودة لموقــف فرق المســابقة بعــد انتهاء 
مباريات القسم األول، نجح فريق الرفاع من 
إنهاء مباريات القسم متصدرا لسلم الترتيب 
المركــز  فــي  يليــه  نقطــة،   20 برصيــد  العــام 
الثاني فريق المحرق برصيد 17 نقطة، ويليه 
فــي المركــز الثالــث فريق النجمــة برصيد 16 
نقطــة. ويحتــل فريــق المنامــة المركــز الرابــع 
برصيــد 15 نقطــة، ويحتل فريق الحد المركز 
الخامــس برصيــد 12 نقطــة، ويحتــل فريــق 
الرفــاع الشــرقي المركــز الســادس برصيد 12 

نقطة، فيما يحتل فريق البديع المركز السابع 
المالكيــة  11 نقطــة، ويحتــل فريــق  برصيــد 
المركــز الثامــن برصيــد 9 نقــاط، بينمــا يحتل 
فريــق الحالــة المركز التاســع برصيــد 7 نقاط 
ويتذيل فريق الشــباب الترتيب العام برصيد 

6 نقاط.

ممادو ال يزال الهداف

وال يــزال مهاجــم فريــق نــادي النجمــة ممادو 
المســابقة  هدافــي  لقائمــة  متصــدرا  درامــي 
بعــد ختــام مباريــات القســم االول، إذ يمتلــك 
وبفــارق  أهــداف،   8 التهديفــي  فــي رصيــده 
هدفيــن عــن مالحقــه مهاجــم فريــق المنامــة 
البرازيلــي إيريك الذي يمتلك 6 أهداف. فيما 

يتقاســم العــب فريــق الرفــاع كميــل األســود 
ومهاجم فريق الحد التونسي سليم المزليني 
المركــز الثالث، حيث يمتلــكان في رصيدهما 

التهديفي 5 أهداف.

1595 مجموع جماهير الجولة التاسعة

شــهدت مباريــات الجولــة التاســعة واألخيرة 

 1595 األول حضــور  القســم  منافســات  مــن 
مشجعا، العدد الذي يعتبر األقل بين مجموع 
عدد الجماهير التي شهدت مباريات الجوالت 
الثماني الماضية. وبالعودة إلحصاء الحضور 
الجماهيــري، ســجلت الجولــة التاســعة أعلــى 
 4959 حضــور جماهيــري حتــى اآلن بواقــع 

مشجعا.

الرفاع.. أقوى هجوم وأقوى دفاع

ويعتبر فريق نادي الرفاع األقوى من الناحية 
ســجل  إذ  الهجوميــة،  والناحيــة  الدفاعيــة 
الفريــق 20 هدفا فــي مجموع المباريات، في 
المقابــل لــم تســتقبل شــباكه ســوى 6 أهداف 

طيلــة مباريــات هــذا القســم األول. فــي حين 
مــن  األضعــف  الشــباب  نــادي  فريــق  يعتبــر 
اكتفــى  إذ  والهجوميــة،  الدفاعيــة  الناحيــة 
الفريق بتسجيل 6 أهداف، في المقابل تلقت 

شباكه 19 هدفا.
علــي مــدن نجــم الجولــة التاســعة اختير 
العــب فريــق النجمة علي مــدن أفضل العب 
في الجولة التاســعة من دوري ناصر بن حمد 

الممتاز.
وجاء اختيار علي مدن بعد تميزه خالل لقاء 
فريقــه مع الرفاع الشــرقي، إذ قاد النجماوية 
لكســب فوز ثمين عبر تســجيله هــدف الفوز. 
وتفــوق علــي مدن فــي التصويت على العب 
محمــد  المحــرق  والعــب  ســامويل  الحالــة 
صولــة. يشــار إلــى أن لجنــة اختيــار أفضــل 
العب في كل جولة من جوالت الدوري تضم 
كال من: بدر سوار، صديق زويد، خالد جاسم 

النصف، حسين العنزي ومحمود المختار.
يذكــر أن أفضل العب في كل جولة يتحصل 
على جائزة مالية قدرها 500 دينار بحريني.

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

7 أنديـة تجـاوزت معيـار الالعبيـن تحـت 21 عـاًما

 من الحضور الجماهيري

 جدول مباريات الجولة 10 علي مدن خالل لقاء الرفاع الشرقي

 من مشاركة الالعبين تحت 21 عاما في منافسات الدوري

ترتيب الهدافين

 من مشاركة الالعبين تحت 21 عاما في منافسات الدوري

إحصاء الحضور الجماهيري
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أحمد مهدي

فريق الرفاع

فريق المحرق

فريق الحد

فريق المالكية



ناصر بن حمد: نعتز 
بالمشاركة في السباق

أكــد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة قائد الفريق الملكي للقدرة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة أن الفريق الملكي يتشــرف ويعتز بالمشــاركة في البطولة الدولية لســباق القدرة 
والتحمل على كأس خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود تحت شــعار 
“ملتقى الفرسان”، تحت إشراف االتحاد السعودي للفروسية في موسم فعاليات شتاء طنطورة 

لمسافة 120 كيلومترا.

وقــال ســموه إن البطولــة التي تحمل اســم قائد 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  اإلســامية  األمــة 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لها مكانتها 
خصوصــا  قويــة؛  منافســة  وستشــهد  الخاصــة، 

المراكــز  علــى  بالحصــول  يأملــون  الفرســان  أن 
المتقدمة.

وأعــرب ســموه عــن ثقتــه بوجــود الفرســان فــي 
الفريــق  أن  إلــى  مشــيرا  الســبت،  غــدا  الســباق 

الفرســان  أفضــل  اختيــار  علــى  حــرص  الملكــي 
تحقيــق  أجــل  مــن  للمشــاركة؛  الجيــاد  وأفضــل 

أفضل النتائج.
وقال سموه إن معنويات الفريق الملكي مرتفعة، 

وكان ذلــك واضحا من حيث التدريبات المكثفة 
التــي خاضهــا الفريق، مؤكــدا أن الفريــق الملكي 
يتطلــع لتحقيــق النتائــج اإليجابيــة التي تعكس 

حضوره القوي في جميع البطوالت العالمية.

اليوم الفحص البيطري

العربيــة  بالمملكــة  العــا  محافظــة  تشــهد 
الســعودية اليــوم )الجمعــة( الفحــص البيطــري 
للبطولــة الدوليــة لســباق القــدرة والتحمل على 
كأس خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود تحــت شــعار “ملتقــى 
الســعودي  االتحــاد  إشــراف  تحــت  الفرســان” 
للفروســية في موســم فعاليات شــتاء طنطورة 

لمسافة 120 كيلومترا.

الُعال - المكتب اإلعالمي
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عــاد فريــق البحريــن للكيوكشــنكاي كان كاراتيــه من مشــاركته في بطولــة الكويت للصداقة 
الثانيــة محمــاًل بـــ 12 ميداليــة ملونــة، حيــث حقق 5 ميداليــات ذهبيــة وميداليتين فضيتين 

و5 ميداليات برونزية.

العًبــا   20 مــن  منتخبنــا  وفــد  وتكــّون 
مميــزة  مســتويات  قدمــوا  البطولــة  فــي 
واســتطاعوا أن يحصلــوا علــى هــذا العدد 
ممثــل  الوفــد  وتــرأس  الميداليــات.  مــن 
المركــز الرئيســي باليابان ومؤســس اللعبة 
فــي مملكــة البحريــن عضــو اللجنــة العليــا 
للتحكيــم فــي البطولة حســين عبدالمجيد 
الــدرازي، والمديــر اإلداري للفريــق نضــال 
الدرازي ومدربي الفئات المشــاركة حسين 
علــي مهــدي وحســين المتــروك ومصطفى 

مرهون.
وبهذه المناسبة، هنأ رئيس اتحاد البحرين 
للدفــاع عــن النفــس أحمــد الخيــاط، ممثل 
جالــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 

الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
البحرينية ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل 
خليفــة، والنائــب األول لرئيــس المجلــس 
األعلــى للشــباب والرياضة رئيــس االتحاد 
البحرينــي أللعــاب القوى الرئيــس الفخري 
لاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، 
مشيًدا بدعم سموهما المتواصل لرياضات 
الدفاع عن النفس والتي تســير وفق رؤية 
مميــزة هدفهــا عكــس التطــور الكبيــر فــي 

المملكة خال المشاركات الخارجية.
الــذي  المتميــز  باإلنجــاز  الخيــاط  وأشــاد 
حققــه فريــق البحرين للكيوكشــنكاي كان 

كاراتيه، وهو ما يعكس مدى تطور اللعبة 
فــي المملكة من حيــث تحقيق اإلنجازات 
الخارجيــة،  المشــاركات  فــي  المتواصلــة 
مشــيًدا بعطــاء الاعبيــن ومتابعة أعضاء 
االتحاد المتواصلة للوفد، ومتمنًيا لهم كل 
التوفيــق والنجــاح. وجــاءت الميداليــات 

فاضــل  طريــق  عــن  الخمــس  الذهبيــة 
رحيــم فــي فئــة 16 ســنة، والاعب محمد 
جاســم فــي فئــة 10 ســنوات وزن خفيف، 
والاعــب محمــد فواز في فئة 13 -  ســنة 
فــي  فــواز  ســلمان  والاعــب  ثقيــل،  وزن 
فئــة 10 - 11 ســنة وزن ثقيــل، والاعــب 

ســنة   11  -  10 فئــة  فــي  الغيــص  محمــد 
وزن خفيــف. أمــا الميداليتــان الفضيتــان 
فحققهما الاعب سيدحســين ســيدمحمد 
في فئة 10 ســنوات وزن خفيف والاعب 
علي نبيل يوســف في فئة 5 - 6 ســنوات. 
والميداليــات البرونزيــة حققهــا إيمــا روز 

فــي فئــة البنــات 13 - 14 ســنة، والاعــب 
ســنوات   9 فئــة  فــي  وحيــد  مصطفــى 
خفيــف، والاعــب أحمــد حبيــب فــي فئــة 
12 ســنة، والاعــب أحمــد محمــد في فئة 
12 سنة خفيف والاعب علي مسعود في 

فئة رجال خفيف.

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

12 ميدالية للكيوكشنكاي كان كاراتيه في الكويت

جانب من التتويج

اليوم انطالق بطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز
الفرسان من  نخبة  ومشاركة  راشد  بن  فيصل  برعاية 

تنطلــق صبــاح اليــوم )الجمعــة( عند الســاعة 7:45 صباًحا مســابقات بطولة االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة لقفــز الحواجز تحت رعاية 
رئيس االتحاد نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة على ميدان االتحاد الرياضي العسكري بالرفه.

علــى  المحليــة  اإلســطبات  فرســان  وســيكون 
موعــد مــع هــذه البطولة التــي ينتظر أن تشــهد 
مــع  خصوًصــا  عاليــة  ونديــة  قويــة  منافســات 
وســعي  األخيــرة  لمحطاتهــا  البطولــة  اقتــراب 
وتحقيــق  الســابقة  النتائــج  بتعويــض  الجميــع 
المزيــد مــن النتائــج المتقدمــة وحجــز األماكــن 

على منصات التتويج.

 فريق حوار جاهز اليوم

الفــارس والمــدرب إيــاد أحمــد مــن فريــق مركز 
حــوار للفروســية أكــد مشــاركة فرســان الفريــق 
بالكامل وبكل قوته، وقال “منذ البداية انطاقة 
الحواجــز  قفــز  لمســابقات  الجديــد  الموســم 
البطولــة  شــهدتها  التــي  القويــة  والمنافســة 
بعــد  خصوصــا  توقعاتنــا،  فاقــت  االفتتاحيــة 

تأجيل بداية االنطاقة للموســم. وألول مرة لم 
أتوقــف عــن التماريــن نهائًيــا في فتــرة الصيف؛ 
نظًرا لعدم ارتفاع درجة حرارة األجواء بشــكل 
كبيــر كالســنوات الماضيــة وعدم معانــاة الخيل 
بارتفــاع الحــرارة العــال، ولــم أتمكن من الســفر 
فــي فتــرة الصيف الماضيــة النشــغالي باإلعداد 
بتأســيس  انشــغلت  وكونــي  القفــز  لموســم 
عيــادة رياضيــة جديــدة تخــدم الرياضيين في 
مملكتنــا الحبيبــة وخارجهــا، كلهــا اســتعدادات 
كانــت مكثفــة لموســم فعــًا أنــه ملــيء باإلثارة 
والتشــويق، لــذا البــد مــع كل بطولــة رفــع درجة 
فــي  المنافســات  أن مســتوى  كــون  االســتعداد 
ارتفاع مســتمر”. وأضاف “في البطولة الماضية 
علــو  للفروســية  حــوار  فريــق  فرســان  أثبــت 

كعبهــم، وســيطرتهم الواضحة على المســابقات 
عنهــا،  يتنازلــون  ال  التــي  التتويــج  ومنصــات 
وأصبــح ال مجــال للتراجع لنا بل نحن في تقدم 
مســتمر وسنســعى الحتكار منصــة التتويج في 

كل مسابقة وخصوًصا مسابقات العموم”.
حــوار  فرســان  أن  مؤكــًدا  حديثــه  واختتــم 
فــي  وماضــون  والعزيمــة  اإلصــرار  يمتلكــون 
تألقهم وتميزهم، ومنصة التتويج هدفهم، ولن 
يكــون أي فــارس من فرســان فريق حوار ســهل 

التغلب عليه.

برنامج مسابقات اليوم

الملكــي  االتحــاد  بطولــة  مســابقات  تنطلــق 
الحواجــز  لقفــز  القــدرة  وســباقات  للفروســية 
صبــاح اليــوم الجمعة عنــد الســاعة 7:45 بأولى 

المسابقات وهي المسابقة األولى لفئة الناشئين 
لمرحلــة  التأهــل  )مســابقة  األول  المســتوى 
التمايز( وارتفاع الحواجز 80 - 90 ســم، ســرعة 
الثانيــة  المســابقة  متــر/  دقيقــة،   300 المســلك 
فئــة الناشــئين المســتوى الثانــي )مســابقة علــى 
100 ســم   -  90 الحواجــز  وارتفــاع  مرحلتيــن( 
350 متــرا/  دقيقــة، المســابقة  ســرعة المســلك 

الثالثــة فئــة المبتدئيــن مــن العمــوم المســتوى 
األول، وهي مفتوحة لجميع الفرســان )مســابقة 
 -  100 حواجزهــا  وارتفــاع  مرحلتيــن(  علــى 
350 متــرا/  دقيقــة،  90 ســم وســرعة المســلك 
ضــد  )الســرعة  للمتقدميــن  الرابعــة  المســابقة 
ســم،   110  -  100 حواجزهــا  وارتفــاع  الزمــن( 
ســرعة المســلك 350 متــرا/ دقيقــة، والمســابقة 

الثالــث  المســتوى  المتقدميــن  فئــة  الخامســة 
)مســابقة جمــع النقاط( وارتفــاع حواجزها 110 
- 120 ســم، ســرعة المســلك 350 متــرا/  دقيقة، 
األهــم  وهــي  واألخيــرة  السادســة  والمســابقة 
التأهــل  )مســابقة  الكبــرى  المســابقة  واألقــوى 
لمرحلــة التمايز( وارتفــاع حواجزها 120 - 130 

سم، سرعة المسلك 350 مترا/   دقيقة.

اللجنة االعالمية

من مسابقة قفز الحواجز إياد أحمد

اليوم الفحص 
البيطري لكأس 

خادم الحرمين 
الشريفين للقدرة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

انطالق الجولة السادسة للدوري الجامعي
“التطبيقيــة” يســعى للصــدارة.. والفــوز شــعار “التدريــب” و “الخليجيــة”

تبدأ اليوم )الجمعة( مباريات الجولة السادسة من الدوري الوطني للجامعات لكرة القدم وسط 
اشــتداد درجــة المنافســة علــى مراكز المقدمة بعد تقارب رصيد نقاط عــدة فرق على ضوء تعثر 
بعــض فــرق المقدمــة وصحــوة الفــرق التــي تعثــرت فــي البدايــة األمــر الذي ســيجعل المنافســة 

مفتوحة على جميع االحتماالت.

ويبــدأ اليــوم )الجمعــة( بإقامــة مباراتــي جامعــة 
العلــوم التطبيقيــة مــع معهد البحرين للدراســات 
المصرفيــة “BIBF“ عنــد 5 مســاء تعقبهــا مبــاراة 
الجامعــة الخليجيــة مع معهــد البحرين للتدريب 
فــي الســابعة مســاء، فيمــا ســتقام غــٍد الســبت 
مباراة مهمة وقمة الجولة تجمع جامعة البحرين 
المتصــدر مع الجامعة العربيــة المفتوحة الثالث، 
ثــم يلتقــي يــوم األحد فريقــي جامعــة AMA مع 
جامعة البحرين الطبية، فيما تختتم الجولة يوم 
االثنين بمباراتي بوليتكنك البحرين مع الجامعة 
األهليــة ثــم جامعــة الخليــج العربــي مــع جامعــة 
المباريــات علــى ملعــب  المملكــة، وتقــام جميــع 

جامعة البحرين الطبية بالمحرق.

منافسات السلة

الجولــة  افتتــاح  فــي  مباريــات   3 اليــوم  تقــام 
الثانيــة مــن منافســات بطولــة الــدوري الوطني 
للجامعــات لكــرة الســلة لفئــة الطــاب، إذ يلعب 
البحريــن  جامعــة  فريقــا  األولــى  المبــاراة  فــي 
وجامعــة بوليتكنــك فــي تمــام الســاعة الرابعــة 
عصــًرا، تليهــا مباشــرة لقاء يجمــع فريقا جامعة 
الدوليــة   ”AMA“ وجامعــة  الطبيــة  البحريــن 
يجمــع  فيمــا  مســاء،   5:30 الســاعة  تمــام  فــي 
 ”BIBF”اللقــاء الثالث فريقــا الجامعة األهليــة و
فــي تمــام الســاعة 7 مســاء علــى صالــة جامعــة 

البحرين الطبية بالمحرق.

منافسات الطائرة

يعــود الصخــب مــن جديــد إلــى صالــة جامعــة 
بوليتكنــك البحريــن مــن جديــد لفتــح صفحــة 
جديــدة مــن التنافــس الرياضي ضمــن مباريات 
الــدوري الوطنــي للجامعــات للكــرة الطائــرة، إذ 

 AMA يلعــب فــي المبــاراة األولى ممثــا جامعة
الدوليــة مــع جامعــة الخليــج العربــي فــي تمــام 
الســاعة 6 مســاء، يليهــا مباشــرة لقــاء جامعــة 
البحرين الطبية في أول ظهور رســمي لها أمام 
جامعــة بوليتكنــك البحريــن فــي تمــام الســاعة 

7:30 مساء.

من منافسات السلةمن منافسات كرة القدم

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

قاد المتألق محمد جعفر فريقه جارمكو إلى الفوز على فريق بابكو 
بهدفين لهدف أمس األول في ختام مباريات األســبوع الثالث من 
منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم. ورفع جارمكو 

رصيده إلى 6 نقاط. فيما تجمد رصيد بابكو عند 3 نقاط.

مبــاراة جيــدة  الفريقــان  وقــدم 
المســتوى تبــادال فيها الســيطرة 
والســرعة في األداء مع أفضلية 
للفريــق  مــا  نوعــا  هجوميــة 
األزرق جارمكــو الذي شــكل في 
للخصــم.  تهديــد  مناســبة  أكثــر 
واســتطاع قائــد الفريــق المتألق 
الشــباك  هــز  مــن  جعفــر  محمــد 
اللقــاء  أهــداف  أول  وتســجيل 
عنــد الدقيقــة “21”. فريق بابكو 
أعــاد تنظيــم صفوفــه مــن أجــل 
العــودة للقــاء، ونجــح مهاجمــه 
الخطيــر محمد صالح من أحراز 
الدقيقــة  عنــد  التعــادل  هــدف 
األول  الشــوط  لينتهــي  “33”؛ 

بنتيجة التعادل بهدف لكليهما.
وشكل في بداية الحصة الثانية 
علــى  خطــورة  بابكــو  فريــق 
مرمــى الخصم مــن خال بعض 
الفــرص الخطيــرة التــي الحــت 
للمهاجمين، لكن دون اســتغالها 
بالصــورة المناســبة، وبعــد مرور 
جارمكــو  بــادل  ســاعة  ثلــث 
خصوصــا  الهجمــات  الخصــم 
بعدما ســجل نجــم اللقاء محمد 
جعفر هدفه الثاني عند الدقيقة 

.”66“
التعــادل  إدراك  بابكــو  وحــاول 
لكــن  وقــت،  مــن  تبقــى  فيمــا 

أصطدم بصابة دفاعية.

جارمكو يتجاوز بابكو بهدفين لهدف
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يؤكــد الخبــراء والمتخصصــون أن إضافــة ســاعة نــوم تمنــح اإلنســان مزيًدا من الصحة والنشــاط، وتعمل على تحســين مظهره وحالته النفســية وأدائــه في العمل. 
وحسب تقرير علمي على موقع هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي” يقدم الخبراء 10 معلومات خطيرة ومفيدة عن النوم، وهي:

حســب أســتاذة “طب النوم” بجامعة جونز 
هوبكنز األميركية ريتشــل ساليس أظهرت 
الدراســات أن النوم لســاعات أطــول ووفًقا 
الشــعورية،  حالتــك  يحســن  ثابــت  لنمــط 
أفضــل. وأفــكاًرا  أكبــر  طاقــة  ويمنحــك 

وال يقتصــر األمــر علــى هــذا الحد، بحســب 
ســيؤدي  ذلــك  إن  تقــول  التــي  ســاليس، 
أيًضــا إلــى تحســين حالتــك المزاجيــة، وأن 
يكــون لديك ســبب أكثر وجاهــة لالنخراط 
والتعامــل مع من حولك وتبادل األفكار مع 

اآلخرين.
وعلى الجانب اآلخر، تتجلى اآلثار السلبية 
بشــكل  عليــك  كاف  بشــكل  النــوم  لعــدم 
واضــح، إذ يمكــن أن تجــد نفســك تكتســب 
مزيــًدا مــن الــوزن، ويبــدو عليــك اإلرهــاق 
واإلعيــاء مــع ظهــور مــا ُيعــرف بجيــوب ما 
تحــت العينين من فــرط التعب. وفي العام 
مركــز  مــع  ســي”  بــي  “بــي  شــاركت   2013
أبحــاث النــوم في جامعة ســّري البريطانية 
فــي إجــراء تجربــة، كشــفت عــن أن النــوم 
لســاعة واحــدة إضافيــة أدى إلــى تحســين 

القدرات الذهنية للمشاركين في الدراسة.
دراســة  أظهــرت  فقــط  الماضــي  والشــهر 
 8 ينامــون  الذيــن  الطــالب  أن  أميركيــة 
ساعات في كل ليلة، يحققون نتائج أفضل 
العــام. كمــا كشــفت  نهايــة  فــي اختبــارات 
دراســة أخــرى ُأجريت في أكتوبــر الماضي 
فــي جامعــة ميشــيغان أن قلــة النــوم تؤثــر 
ســلًبا علــى الذاكرة وكذلك علــى أداء المرء 
الوظيفي في مجاالت مهنية متنوعة، تبدأ 

مثــاًل من العمــل في مجال الجراحة وتصل 
إلى امتهان حرفة إعداد الخبز.

فــي الوقت ذاته، أشــارت دراســة ثالثة إلى 
لــم تنــم لليلتيــن متواليتيــن ســت  أنــه إذا 
ســاعات كاملــة فــي كل منهمــا، فســيصيبك 
الســتة  األيــام  خــالل  والكســل  الخمــول 

التالية.
وكشــفت دراســة ســويدية - ُنِشــَرت العــام 
الجاري وتابع القائمون عليها حالة أكثر من 
40 ألف شخص على مدار 13 عاًما - النقاب 
عــن أن معــدل الوفيــات كان أعلــى بين من 
نامــوا منهــم لفتــرات أقصــر، خصوصــا بين 

من تزيد أعمارهم على 65 عاًما.
ربما يكون مفاجًئا لك أن تعلم أن نومك لـ 6 
ساعات في الليلة ليس كافًيا، وأن الباحثين 
يعتبــرون افتراضك بأنــك ِنلَت بذلك كل ما 

تحتاجــه من نــوم “خطأ كبيــًرا”. وقد يكون 
من بين المشــكالت التي تظهر بعد ســنواٍت 
طويلــة مــن ممارســة تلــك العادات الســيئة 
زيــادة الــوزن والصــداع النصفــي والشــعور 

بإعياء وإرهاق مستمرين.
وربمــا تضــم القائمــة أيًضــا توقــف التنفــس 
لفتــرات أثنــاء النوم، أو الســقوط في ِســنٍة 
مــن النــوم لفتــرات قصيــرة للغايــة، يتوقف 
خاللهــا ذهنــك عــن العمــل خــالل ســاعات 
النهــار. ويحــدث ذلــك فــي بعــض األحيــان 
دون أن ُتغلق عينيك حتى، وهو أمر يشكل 
خطــًرا واضًحا على من يقودون ســياراتهم 

في تلك اللحظة.
لكن أيهما أفضل أن تنام ساعة إضافية، أم 
أن تلتزم بنمط ثابت ومحدد للنوم؟ الوضع 
المثالي، برأي ساليس، أن تعمل على إنجاز 

الهدفين مًعا. وحسب رويت غرويبر، وهي 
الطــب  فــي  متخصصــة  جامعيــة  أســتاذة 
بهــا  يتعــرف  هنــاك طريقــة  فــإن  النفســي، 
النــاس علــى قــدر النــوم المالئم لهــم، وهي 
أن تغتنم فرصة وجودك في عطلة أو عدم 
التزامــك بــأي واجبــات فــي اليــوم التالــي؛ 
لتذهب إلى الفراش في موعد معقول على 
أن تدع نفسك تستيقظ بشكل طبيعي في 

الصباح دون االستعانة بُمَنّبهات.
عــدد  إحصــاء  عليــك  يتعيــن  ذلــك  وبعــد 
الساعات التي خلدت خاللها للنوم؛ ليصبح 
هــذا العــدد هو الهدف الذي يجب أن تنشــد 
تحقيقــه فــي كل ليلــة. بجانــب ذلــك عليك 
أن تالحــظ بدقــة متى غفوت ولم تســتطع 

البقاء مستيقًظا، ومتى استيقظت؟
)لعــدد  تحديــدك  “بمجــرد  غرويبــر  وتقــول 
ســاعات النــوم(، يتعيــن عليــك االلتــزام بــه 
مهمــا كانــت الظــروف. وربمــا تكــون نتيجة 
هذه التجربة بالنسبة للبعض ال تعدو نومهم 
ســاعة إضافيــة، لكــن قد تصبح فتــرة النوم 
المطلوبة أطول بالنســبة آلخرين، فالخبراء 
يقولــون إن الكثيــر مــن النــاس يعانــون مــن 

الحرمان من النوم دون حتى إدراك ذلك.
إليهــا  االنتبــاه  يتعيــن  أمــور  هنــاك  أيًضــا 
المنشــودة  النتائــج  إلــى  الوصــول  لضمــان 
إذا مــا قــررت اتباع هــذه الطريقة لحســاب 
مثــاًل  لــك،  المناســبة  النــوم  ســاعات  عــدد 
ضــرورة تجنب احتســاء القهوة بإفراط، إذ 
إن ذلــك يمكــن أن يؤثر على إيقاع الســاعة 

البيولوجية في الجسم.

افتراضــك بأنــك نلــت كل مــا تحتاجه مــن نوم خطــأ كبير

احترم ساعة نومك اليومية

حــّذرت نتائــج دراســة أميركيــة جديدة من أكل األطعمة المقلية بعد ســن 
الـ50؛ ألنه يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة خصوصا للنساء.

وتدعــم هــذه النتائــج مــا توصلت 
إليــه دراســات ســابقة مــن ارتبــاط 
المقالــي بمجموعــة مــن المخاطــر 
الصحية تتعّلق بالقلب والشرايين. 
وأظهــرت النتائج أن أكل األطعمة 
المقلية يزيــد خطر الوفاة المبكرة 
نتيجــة عوامــل صحيــة بنســبة 8 
% إذا تــم أكل حصــة واحــدة مــن 
ويزيــد  يــوم،  كل  المقلــي  الطعــام 

خطر الوفاة بســبب أمراض القلب 
بنسبة 13 %.

المقليــة:  األطعمــة  وتضّمنــت 
والروبيــان  واألســماك  الدجــاج 
واألكالت  الجمبــري(  )القريــدس/  
البطاطــا  ورقائــق  البحريــة 
أكل  بعــدم  وينصــح  )الشــيبس(. 
البطاطــا المقليــة أكثــر مــن مرتين 

في األسبوع.

المقليات ممنوعة على من تجاوز الـ50

متالزمة القولون العصبي هي حالة صحية تصيب األمعاء الغليظة أو القولون، وهي ال تتسبب بأية تغييرات في جدار أو تشريح 
األمعاء الغليظة لكن أعراضها يمكن أن تنعكس سلبا على حياة المصاب بها.

ومــن هــذه األعــراض االنتفــاخ واإلســهال والغــازات وعــدم الشــعور 
بالراحــة مــع الشــبع وآالم البطــن، وأيضــا مشــكلة اإلمســاك التــي يعد 
مــن األعــراض األبــرز للقولــون العصبي. ويمكــن أن يترافق اإلمســاك 
القــوي والمســتمر مــع نوبــات مــن اإلســهال المزمــن، وفــي حــال عدم 
عــالج اإلمســاك يمكــن أن يؤدي لإلصابة بالبواســير ومضاعفاتها غير 
الحميدة، وعليه يحتاج مريض القولون العصبي لتجنب اإلمساك أو 
عالجــه بمختلــف الطــرق الممكنــة. إن اتبــاع بعض النصائــح والطرق 
الحياتية والطبيعية يمكن أن يســاعد في عالج اإلمســاك الناجم عن 
القولــون العصبــي والتخفيــف مــن حــدة أعراضــه مثل المغــص وآالم 

البطن. وهذه النصائح هي التالية:
المواظبة على المشي لمدة ساعة أو أقل يوميا؛ كونه  «

يساعد على تحريك عضالت الجسم مثل عضالت البطن 
والشرج، وهو ما يسهل من حركة األمعاء وحركة البراز.

شرب الماء بشكل منتظم خالل النهار؛ لتحفيز األمعاء على  «
الحركة والمساعدة على ترطيب البراز.

تناول الخضروات الورقية التي تحتوي على نسبة عالية من  «
األلياف، مثل الخس والبقدونس والشبت وغيرها. هذه 

الخضروات تساعد على تسهيل حركة األمعاء وتليين البراز 

وعالج اإلمساك، وينصح بتناول طبق من السلطة قبل 
وجبتي الغداء والعشاء من هذه الخضروات.

تناول السوائل والعصائر الطبيعية الطازجة بشكل دائم. «
ممارسة بعض التمارين الرياضية التي تحرك األمعاء  «

وتساعد في عالج اإلمساك الناتج عن القولون العصبي.
تناول الحليب الدافئ مرة واحدة يوميا لمنع تشكل الغازات  «

ومشاكل المعدة الناجمة عن اإلمساك.

المواظبة على المشي لمدة ساعة يوميا وتناول الخضروات

أهم النصائح للتخلص من اإلمساك

ذكــر تقريــر نشــرته “بي بي ســي” أن العصائر تخلو من القــدر األكبر من األلياف، 
بالتالــي وخالًفــا لثمــر الفاكهة يكــون الفركتوز في العصائر على هيئة “ســكريات 

حرة”، كما في العسل والسكر المضاف لألغذية.

وأشــار التقريــر إلى أن منظمــة الصحة 
العالميــة توصي بعدم تناول الشــخص 
البالــغ أكثــر مــن 150 مللــي مــن عصيــر 

الفاكهة يومًيا.
وبيــن أنــه حيــن تنــزع األليــاف يمتــص 
الجســم فركتوز العصير بوتيرة أســرع، 

ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ للسكر في 
الــدم، وبالتالي يحمــل البنكرياس على 
إفــراز األنســولين لخفــض الســكر لحــد 
أكثر استقراًرا، ومع الوقت قد ال تجدي 
تلك اآللية، مما يزيد من خطر اإلصابة 

بداء السكري من النوع الثاني.

حساء الدجاج من األطباق التي عرفت قديما بأنها من أفضل األطباق الصحية، 
حتــى أنهــا تقــدم للمريــض؛ لمــا تحويــه مــن فيتامينــات ومعادن تســاعد الجســم 
علــى مقاومــة األمــراض، كما أنه من وصفات األطعمة الصحية التي تناســب كل 

األعمار، ويمكن إعطاؤها للكثير من المرضى كوجبة أساسية خفيفة، فهو:

يساعد على عالج االلتهابات التي . 1
تسببها العدوى الفيروسية 

والبكتيرية.

ينشط خاليا الدم البيضاء المهمة . 2
للصحة.

يساعد حساء الدجاج على تدفئة . 3
الجسم في فصل الشتاء.

استنشاق بخار حساء الدجاج . 4
يساعد في ترطيب الجيوب 

األنفية.

يسهل طرد البلغم.. 5

يحد من ارتفاع ضغط الدم.. 6

يعمل على تقوية العظام الحتوائه . 7
على الكالسيوم.

يقلل من مستوى الكوليسترول . 8
في الجسم.

أشــارت دراســة جديدة إلى أن عيش األطفال في مدن مليئة بالضباب الدخاني، يجعلهم 
عرضة لتناول األطعمة الدهنية في المراحل الالحقة من حياتهم وتحديًدا مرحلة البلوغ.

تعــّرض  أن  إلــى  ولفــت علمــاء وباحثــون 
األطفال لمســتويات عالية من الجسيمات 
الطاقــة  توليــد  محطــات  عــن  الناجمــة 
وأنظمة العــادم يرتبط بزيادة خطر تناول 

أطعمة غنية بالدهون بنسبة 34 %. 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه العالقــة بيــن 
وتنــاول  الدخانــي  للضبــاب  التعــّرض 

إال  واضحــة،  ليســت  الدهنيــة  األطعمــة 
أن الخبــراء يقولــون إن األمــر قــد يكــون 
متعلقــا بالملوثــات التــي تؤثــر على كيفية 
الموجــودة  للطاقــة  الجســم  امتصــاص 
انخفــاض  إلــى  يــؤدي  ممــا  الطعــام،  فــي 
والشــعور  الــدم  فــي  الســكر  مســتويات 

بالجوع.

ضرر العصائر

فوائد حساء الدجاج الصحية

وزنك الزائد سببه تلوث الهواء
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التمر هو مصدر جيد للفيتامينات والمعادن ومضادات األكســدة مثل الفالفونيدات، 
مــن ثــم يوفــر الكثيــر مــن الفوائــد الصحيــة للجســم. كمــا أن طريقــة تناولــه بســيطة 
ومتاحــة، يمكــن أن تســتهلكي التمــر الجــاف أو الطــازج، فكالهمــا يحتــوي علــى نفس 
الفوائــد. رغــم أن التمــر غنــي بالســعرات الحراريــة، إال أن الخبــراء ينصحــون بتنــاول 

حبات محدودة منه كل يوم، وذلك لجلب الفوائد اآلتية:

تناول التمر بانتظام لبشرة صحية

التمر مصدر جيد لفيتامين “A” مضاد األكسدة، 
الذي يحمي خاليا بشرتك من أي ضرر خارجي 
ويعطــي بشــرتك توهًجا طبيعًيا، كمــا أن التمر 
يحتوي علــى مجموعة من المغذيات الحيوية 
مثــل الفيتامينــات والمعــادن والطاقة والســكر 
والفوســفور  والحديــد  والكالســيوم  واألليــاف 
والبوتاســيوم والمغنيسيوم والزنك التي توفر 
فوائــد عديــدة للجســم والجلــد. تنــاول حبتين 
مــن التمــر كل يــوم يقضــي علــى خاليــا الجلــد 
الميتــة والجافــة، كمــا أنــه يحــارب التجاعيــد 

والخطوط الدقيقة.

منع تساقط الشعر

الشــعر  تســاقط  عــالج  فــي  يســاعد  التمــر 
الحتوائــه علــى فيتاميــن “ب” والحديــد، ممــا 
يمنحــك بصيــالت قوية وشــعًرا صحًيــا محمًيا 
مــن التســاقط. وال يمنــع التمــر تســاقط الشــعر 
فحســب، بل يجعل شــعرك ينمو بشــكل أقوى، 
ببســاطة قــم بتدليك بعض قطــرات زيت التمر 
الــرأس مرتيــن فــي األســبوع، إذ  علــى فــروة 
يحتــوي زيــت التمــر علــى حمــض “أوميغــا 3” 
الدهني الذي يوفر تغذية كاملة لشعرك وفروة 
رأســك، ويمنــع العديد من مشــاكل الشــعر مثل 

األطراف المقسمة، والقشرة.

يعالج مشاكل الجلد

التمــر مصــدر غني بفيتاميــن “ب”، ويلعب 
البشــرة  عــالج مشــاكل  فــي  دوًرا حيوًيــا 
حــب  ندبــات  مــن  للتخلــص  المختلفــة. 
الشــباب وعالمــات التمــدد، ُتهــرس 4 - 5 
حبــات مــن التمــر وُيضــاف لها العســل. ثم 
تخلــط مًعــا ويطبق المزيج علــى المناطق 

المتأثرة.

للجلــد وعــاج  الشــعر  تســاقط  ومنــع  صحيــة  بشــرة 

فوائد تناول التمر بشكل منتظم



15 أكتوبر 2017 األحد
15 ذو الحجة 1438

مارس الرياضة حتى لو كانت أوقاتك مزحومة.

أنت في دوامة تحد مع الزمن وصراع مع الوقت.

يوم مناسب لبدء نشاط ترفيهي جديد أو رحلة.

ابحث عن النقص الذي يعيق تقدمك وأصلح 
األمر.

يبدو أن فكرة المشروع جاهزة ولكن تحتاج 
قرارا.

ما تخطط له أصبح قريب التحقق والبد من 
االستمرار.

تبدو متشائما من الوضع، إال أن األمور ليست 
كذلك.

ال تتظاهر بالخوف وأنت شجاع، وواجه األمر 
بثبات.

التجربة القاسية قد تلقي بظاللها عليك وتحتاج 
للمشورة.

ترقية أو مكافأة أو عرض مجٍز في طريقه إليك.

ابتعد عن األشخاص الذين يحبطونك السيما 
هذه الفترة.

 ال دخل للشريك له في كل ما تشعر به، فخفف 
اللوم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

1 فبراير

1877
إيزاك برجس وويليام 

لونجستريت 
يحصالن 

على براءة 
اختراع أول 

قارب 
بخاري في الواليات 

المتحدة.

قررت شبكة نتفليكس عدم 
تجديد مسلسل األكشن 
 The Punisher والدراما

لموسم ثالث، عبر نافذتها، 
رغم تحقيقه نجاحات 

كبيرة مقارنة بالعديد من 
المسلسالت األخرى التي 

تنتجها الشبكة.
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ســعاد حســني عاشــت االكتئــاب لحرمانها من حنــان األب

الذكرى 76 لسندريال الفن المصري

تمر هذه األيام الذكرى 76 لسندريال الفن المصري النجمة سعاد حسني، التي تعد واحدة 
من رموز السينما المصرية وأيقونة من أيقونات الجمال المصري، كما أنها تعتبر واحدة 
من الفنانات القليالت المتعددات المواهب سواء في التمثيل أو االستعراض أو الغناء.

الخميســي  عبدالرحمــن  الشــاعر  اكتشــف 
علــى  الرائعــة  وقدرتهــا  الفنيــة  موهبتهــا 
التمثيل، ليشــركها في مســرحيته “هاملت” 
لألديب اإلنجليزي وليام شكسبير، وقامت 
بأداء دور “أوفيليا” الذي كان بداية تألقها. 
وعندما شاهدها المخرج هنري بركات قرر 
ضمها لطاقم فيلمه الشهير “حسن ونعيمة” 
فــي دور نعيمــة بالعــام 1959، الــذي كانــت 

بمثابة البداية الحقيقة لحياتها الفنية.
الســينما  فــي  تألقهــا  الســندريال  واصلــت 
وقدمــت العديــد مــن األدوار التــي مازالت 
منهــا  المشــاهدين،  أذهــان  فــي  عالقــة 
أدوارهــا فــي أفــالم: “صغيرة علــى الحب”، 
ومتولــي”،  “شــفيقة  وشــروق”،  “غــروب 
“شــفيقة  عقلــي”،  “أيــن  الثانيــة”،  “الزوجــة 
ومتولــي”، “الكرنــك”، “أميــرة حبــي”، “خلي 
طغريــب  “القادســية”،  زوزو”،  مــن  بالــك 
فــي بيتــي”، “حــب فــي الزنزانــة”، “ناديــة”، 
جــدا”،  مجنــون  “شــباب  الضائــع”،  “الحــب 
بينمــا  الحديثــة”،  الطريقــة  علــى  “الــزواج 
“الراعــي  هــو  وأعمالهــا  أفالمهــا  آخــر  كان 
والنســاء” العــام 1991 أمــام الفنــان أحمــد 
زكــي والفنانــة يســرا؛ ليصــل عــدد أفالمهــا 
لمــا يقــرب 90 فيلمــا، ومسلســل واحد “هو 
وهــي” أمــام أحمد زكي أيضا. كما شــاركت 
فــي مسلســالت إذاعيــة عدة منهــا: “الحب 

الضائع”، “ال شيء يهم” و “من أنا”.
مــع  فارقــا  أحدثــت  التــي  المواقــف  ومــن 
الســندريال، هــو لحظــة إصابتهــا بــآالم فــي 

الظهــر والعمــود الفقــري واحتمــال إصابتها 
فــي  تــآكل  مــن  تعانــي  كانــت  إذ  بالشــلل، 
فقرتيــن مــن العمــود الفقــري، وظهــر ذلــك 
أثناء تصويرها مسلســل “هو وهي” وفيلم 
“الدرجــة الثالثة”، وعلــى الرغم من مرضها 
كانــت تعمــل، لكن انتهى بها الحال لتســافر 
وبالفعــل  العــالج،  وتتلقــى  فرنســا  إلــى 
بتثبيــت  قــام طبيــب فرنســي متخصــص 
الفقرتيــن بواســطة صفيحــة معدنيــة، لكن 
استمر األلم معها حتى تفاقم األمر ووصل 
بهــا الحــال لتصــاب بشــلل فــي الوجــه، مما 
أدى إلى استخدامها الكورتيزون الذي نتج 

عنه زيادة في الوزن بشكل غير طبيعي.
الســندريال  علــى  القاســية  المواقــف  ومــن 
باالكتئــاب،  إصابتهــا  هــو  حياتهــا  خــالل 
وهــو ما كشــفه عصام عبدالصمــد، الطبيب 
المصري الذي تولى متابعة حالتها الصحية 
في آخر ســنواتها أثناء وجودها في لندن، 
فــي كتابــه “ســعاد حســني”: إنهــا مرضــت 
باالكتئاب من مدة طويلة منذ أكثر من 15 
ســنة، كانــت أســباب المــرض متعــددة منها 
عــدم نجــاح آخــر فيلميــن لهــا، علمــت بعــد 
ذلــك أنهمــا فيلــم “الدرجــة الثالثــة” وفيلــم 
“الراعــي والنســاء”، وســبب آخــر هــو وفــاة 
األب الروحــي لهــا األســتاذ صــالح جاهين، 
بينما كان السبب الثالث هو إصابتها بشلل 
بســيط فــي وجههــا، وكانــت تأخــذ أدويــة 
االكتئــاب بانتظــام، ولكــن بعــد أن تعرفــت 
عليهــا أكثــر اكتشــفت أنهــا مصابــة بمــرض 

االكتئــاب منــذ مــدة أطــول من ذلــك بكثير 
لحرمانهــا مــن حنــان األب، وكانــت تعالــج 
مــن هــذا المــرض اللعيــن وهــي فــي مصــر 
ولفترات طويلة على يد بعض من أساتذة 
طــب األمــراض النفســية أمثــال الدكاتــرة 
أحمــد فايــق، وصالــح حزيــن، ومصطفــى 
زيــور، الــذي كانــت تعتبــره أبا لهــا، وعرفت 
عنهــا أيضا أنها كانــت ال تحب النوم الكثير 
وكانــت شــديدة األرق؛ ألنــه كانــت تأتيهــا 

أحالم مزعجة وكوابيس.
كما كشــف عبدالصمد عن أن ســعاد حسني 
كانــت تقــرأ 3 أعمال لتمثيلهــا حال عودتها 
لمصر، وهي “الفارس واألميرة”، وكان فيلم 
رسوم متحركة من قصة وسيناريو وحوار 
حســيب،  محمــد  وإخــراج  الديــك،  بشــير 
وكان دورها في هذا الفيلم “فاطمة ولبنى” 
وهــو دور صوت فقــط، وكان البطل أمامها 

الفنان عمر الشريف صوت فقط.

إيــرادات األفــالم، جــاء  فــي ســباق 
إذ  األول،  المركــز  فــي   ”Glass“
ألــف دوالر،  19 مليونــا و49  حصــد 
 162 إجماليــا  إيراداتــه  تبلــغ  فيمــا 
مليونــا و689 ألــف دوالر. وهــو مــن 
بــروس ويليــس وصامويــل  بطولــة 
ماكفــوي. وجيمــس  جاكســون  آل 
المكمــل  الجــزء  هــو   Glassو
Un� الشــهيرين  للفيلميــن 
breakable وSplit، ويخرجــه 
إم  الشــهير  الهنــدي  المخــرج 

نايت شايامالن.
وجــاء فــي المركــز الثاني فيلم 
 12 حصــد  إذ   ،The Upside

مليونــا و240 ألف دوالر. تدور 
حــول   The Upside أحــداث 
عالقــة صداقة تنشــأ بين رجل 
ثــري يعانــي مــن شــلل نصفــي، 
وعاطــل عن العمــل يتم تعيينه 

لمساعدته.
أمــا فــي المركــز الثالــث فجــاء 
Aqua� الخــارق البطــل   فيلــم 

الجميــع،  يذهــل  الــذي   man
وتــدور أحداثــه حــول الصــراع 
غيــر  وأخيــه  أكوامــان  بيــن 
عــرش  علــى  أورم  الشــقيق 

مدينة أتالنتس.

“Glass” مازال يتصدر سباق اإليرادات
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 1881
إلقاء القبض على أحمد عرابي ورفاقه بعد دخول اإلنجليز القاهرة.

1947
رئيس الوزراء األردني إبراهيم هاشم يقدم استقالته للملك عبدهللا بن الحسين.

1948
تأسيس ماليزيا االتحادية من اتحاد 9 ممالك كانت خاضعة لالحتالل البريطاني.

 1953
فيضانات عارمة في هولندا.

1958
سوريا ومصر توقعان على ميثاق الوحدة العربية بين البلدين تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة.

22

أنهــت الفنانــة التونســية لطيفــة تصويــر حلقــات برنامجهــا 
التلفزيوني الجديــد “حكايات لطيفة” التــي تعود به للجلوس 
مجددا على كرسي المذيع بعد تجربتها األولى “يال نغني” قبل 
ســنوات، والتي حققت من خاللها نجاحا واســعا أثناء عرضها 

عبر شاشة “ام بي سي”.
وذكــرت تقارير صحافية أنه ســيقتصر ضيوف الموســم األول 

من “حكايات لطيفــة”، على نجوم الغناء في الوطن العربي؛ لتروي 
لطيفة حكايات جمعت بينها وبين الضيف وذكريات سنوات الصداقة بينهما.

طرحت الفنانة نوال الزغبي البرومو الخاص بأغنيتها الجديدة 
“صبــح صبح”، وهي من ضمن أغانــي ألبومها الجديد الذي 

من المقرر طرحه خالل األيام القليلة المقبلة.
وظهــرت نــوال بإطاللة ســاحرة خــالل البرومو الــذي نال 
إعجــاب المتابعيــن، معربين عن اشــتياقهم لمشــاهدة 

الكليب قريبا. وكشــفت الفنانة بشكل تدريجي عن أسماء 7 
أغنيــات من أصل 10 وهي “صبح صبح، جــوا قلبه، محاية، اللي 

براسي عملته، آه يا سيدي، مية وجع، والجمال لناسه لمس أكتاف”.

وافقت الفنانة إيمان العاصي على خوض سباق الدراما الرمضاني 
المقبل من خالل مسلسل “لمس أكتاف” للفنان ياسر جالل، 
وذلك بعد انســحاب أروى جودة من العمل، وهو االنســحاب 
الــذي وضع العمل وصناعه في ورطة لضيق الوقت المتبقي 
على رمضان، لكن موافقة العاصي أنقذت الجميع في النهاية.

ومن المقرر أن تبدأ إيمان تصوير مشــاهدها بالمسلسل خالل 
األســبوع المقبــل. وتدور أحــداث هذا العمل حــول العب مصارعة 

معتزل يتورط مع تجار المخدرات.

لمس أكتافصبح صبححكايات لطيفة



سويد: سعيد بمشاركتي في الشارقة المسرحي

نشرت إحدى الصحف البريطانية تقريرا أفادت فيه بأن مصممة األزياء  «
فيكتوريا بيكهام رفضت عالقة ابنها بروكلين بيكهام بالنجمة ريتا 

أورا. وأشارت هذه الصحف إلى أن بروكلين كان بعالقة سرية مع ريتا 
أورا حينما كان بعمر الـ 18، إذ رُِصَدا متشابكي األيدي خالل موعدهما 

العاطفي في نوتينغ هيل في شهر مايو 2017.

أكــد الفنــان عبــدهللا ســويد فــي تصريح 
خاص لـ ”البالد” أن مشاركته في الملتقي 
الشــارقة  لمهرجــان  المصاحــب  الفكــري 
المســرحي الــذي ســيقام فــي الفتــرة من 
“المســرح  بعنــوان  19 فبرايــر  14 حتــى 
فرصــة  الشــعبي”  والمــوروث  الخليجــي 
لتبــادل الخبــرات بيــن الفنانيــن في دول 
الشــارقة  مهرجــان  أن  الخليــج، الســيما 
فــي  مميــزة  عالمــة  أصبــح  المســرحي 
المســرح الخليجي؛ بفضــل الدعم الكبير 
الشــيخ ســلطان  مــن ســمو  يلقــاه  الــذي 
القاسمي، والذي له بصمات واضحة في 

جميع مجاالت الثقافة والفنون.
الملتقــى  عنــوان  أن:  ســويد  وأضــاف 
“المســرح الخليجي والموروث الشــعبي” 
يحمــل دالالت كثيــرة ولــه مــن األهميــة 
الكثيــر ويتطلــب جهــدا؛ كونــه يتحــدث 
عــن األصالــة والهويــة الخليجيــة، ودون 
شك ستتناول البحوث المقدمة مختلف 
الجوانب وستسلط الضوء على مفاهيم 
ومفردات كثيرة في هذا الجانب، وبإذن 

هللا تكــون مشــاركتي إضافــة مــع بقيــة 
اإلخوان والزمالء وأنا سعيد بالمشاركة.
وسيشــارك بالملتقــى عــدد مــن األســماء 
مرعــي  وهــم  المعروفــة،  الخليجيــة 
الحليــان مــن اإلمــارات، ســامي الجمعان 
مــن  البطاشــي  جاســم  الســعودية،  مــن 
عمان، وســكينة مراد وفيصل القحطاني 

من الكويت.

يذكــر أن المهرجــان ســيقدم 5 عــروض 
تأليــف  أوتــار”  بــال  “ســيمفونية  هــي 
محمــد  وإخــراج  عبــدهللا  إســماعيل 
العامري لفرقة مســرح الشارقة الوطني، 
ومسرحية “الصبخة” من تأليف وإخراج 
الخليــج  مســرح  لفرقــة  العابــر  عبــدهللا 
العربــي بالكويت، مســرحية “نوح العين” 
مــن تأليــف جمــال صقــر وإخــراج أنــور 

أحمد لمســرح أوال البحرين، ومسرحية 
“مدق الحنــاء” من تأليف عباس الحايك 
وإخراج يوســف البلوشــي لفرقة مســرح 
الســعودية  وتشــارك  عمــان،  مــن  مــزون 
بمســرحية “حبــوس” مــن تأليــف صالــح 
آل زمانــان وإخراج نــوح الجمعان لفرقة 

مسرح الوطن.
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تواصــل الســينما العالمية “ســينيبوليس” 
انتشــارها فــي المنطقــة بافتتــاح أحــدث 
اإلمــارات  بعــد  البحريــن  فــي  دورهــا 
وعمــان والســعودية، مــع إطــالق تقنيات 
الســينمائي،  العــرض  عالــم  فــي  جديــدة 
وذلــك فــي مجمــع أتريــوم بمنطقــة ســار 
برعايــة الرئيس البحريني لهيئة البحرين 
بــن  خالــد  الشــيخ  والمعــارض  للســياحة 
بــن  والشــيخ خليفــة  آل خليفــة،  حمــود 
دعيــج آل خليفة ونائب رئيس مجموعة 
الطايــر حميــد أحمــد الطايــر، وعــدد مــن 
ومســؤولي  الســفراء  مــن  المدعويــن 
مــن  وعــدد  البحريــن  فــي  الســينما 
الصحافيين والمدونين وعشاق السينما.

وقــام الرئيــس التنفيذي في ســينيبوليس 
الخليج آشيش شوكال بجولة مع الحضور 
13 صالــة ولتقديــم  التــي تضــم  للســينما 
الســينمات  بــه  تتمتــع  نبــذة ســريعة عمــا 
والمتنوعــة  ســينيبوليس،  فــي  الخاصــة 
مثــل  الســينمائية  التقنيــات  أحــدث  مــن 
صالــة العرض الخاصــة باألطفال والصالة 
المجهــزة بتقنيــة “4DE-motion” إضافــة 
Mac- ”إلــى شاشــتين كبيرتيــن مــن نــوع 
roXE” مجهزتين بتقنية “دولبي أتموس”، 
تتضمــن  للجلــوس  متعــددة  وخيــارات 
كراســي جلديــة هــزازة وكراســي جلديــة 
مستقلة، فضال عن قوائم الطعام الخاصة 
بالذواقــة والتــي تضــم مجموعــة متنوعة 

من المأكوالت والمشروبات. 
كمــا يتميــز المجمع الســينمائي في المركز 
التجاري بالموقع الممتاز القريب من جسر 

الملك فهد.
وفــي حديثــه عــن افتتــاح الســينما، أكــد 
الشــيخ خالــد بن حمود ضرورة المشــروع 
فــي دعــم الســياحة فــي مملكــة البحرين، 
الركائــز  أهــم  مــن  الســينما  “تعــد  مضيفــا 
التــي تعتمــد عليهــا الدولة في نشــاطاتها، 
ومــا تقدمــه “ســينيبوليس” مــن شاشــات 

وإمكانات أبهرت شخصيا بها”.
فخــورون  “نحــن  شــوكال  آشــيش  وقــال 
بافتتــاح أول مجمــع ســينمائي لمجموعــة 
ســينيبوليس فــي البحريــن، وهــو حــدث 
مهــم لعالمتنــا، كمــا أننــا ســعداء لتقديــم 

الترفيــه  مجــال  فــي  المتميــزة  تجربتنــا 
فــي  العالــم  مســتوى  علــى  الســينمائي 
منطقــة الخليج. ونعلم كم يحب المجتمع 
فــي البحرين والمملكة العربية الســعودية 
لذلــك  الســينمائية،  األفــالم  مشــاهدة 
فإننــا نقــدم لهــم الفرصة لالســتمتاع بهذه 
والمذهلــة،  الفائقــة  الســينمائية  التجربــة 
والتي سيستمتع بها الجميع. كما أن موقع 
المجمع السينمائي على مقربة من الجسر 
يتيــح لضيوفنا مــن البحرين والســعودية 

األوقــات  أمتــع  قضــاء  ســواء  حــد  علــى 
باعتبــار أننــا نقــدم تجربــة ســينمائية غير 

مسبوقة للمجتمع في البحرين”.
وتعد “سينيبوليس” أكبر مجموعة صاالت 
عرض ســينمائي في أميركا الالتينية، كما 
أنهــا تديــر عــددا كبير من صــاالت العرض 
فــي الواليــات المتحــدة وإســبانيا والهند. 
وكانــت “ســينيبوليس” قــد تأسســت فــي 
المكســيك العــام 1971، وتعــد مركزا مهما 
فــي قطاع الســينما، إذ تخــدم 338 مليون 

زائــر وتمتلــك 5707 صــاالت عــرض فــي 
جميع أنحاء العالم. 

ومــع دخــول ســوق البحرين، فإنها توســع 
حضورهــا على مســتوى العالم؛ ليصل إلى 
16 دولة. ومن الالفت في الســينما وجود 
وإمــكان  لألطفــال  المخصصــة  القاعــة 
الجلوس على المقاعد القماشــية المريحة 
)بينباغ(؛ لالســتمتاع بمشــاهدة الفيلم إلى 
جانب لعب االفعوانية الخاصة في داخل 

الصالة. 

فــي  االســترخاء  فبإمكانهــم  الكبــار،  أمــا 
المقاعد الوثيــرة الخلفية ومتابعة األفالم 
وهــم يشــرفون علــى أطفالهــم، كمــا أنهــا 
يتيــح  دقيقــة   15 لمــدة  فاصــال  تتضمــن 
صالــة  وأيضــا  اســتراحة،  فتــرة  للصغــار 
تعيشــك  التــي  المطــورة  إيموشــن”   4d“
تجربــة وكأنــك داخــل الفيلــم، إذ تســمح 
هــذه التقنية لــرواد الســينما بالتعايش مع 
الفيلــم وليــس مشــاهدته فقــط،  أحــداث 
وتتضمــن هــذه التقنيــة كراســي متحركــة 

وهزازة إضافة إلى مؤثرات خاصة أخرى 
كالريــاح والماء والروائح جميعها تتفاعل 
بشــكل متناغــم مــع أحــداث الفيلــم علــى 
الشاشــة. وإضافة إلى الوجبات التقليدية 
المطعــم  يقــدم  والناتشــوز،  الفشــار  مثــل 
الخــاص بالســينما خيــارات متعــددة مــن 
التــي  اللذيــذة  والمشــروبات  المأكــوالت 
تشمل أنواعا مختلفة من فطائر البينيني، 
والكريــب، وخيــارات عديــدة مــن القهــوة 

ذات الطعم المتميز والجودة العالية.
وتأسســت “ســينيبوليس” فــي المكســيك 
واليــة  ضمــن  موريليــا  مدينــة  فــي 
ميتشــواكان، ورســخت مكانتها باعتبارها 
رابــع أكبــر مجموعــة صــاالت ســينما فــي 
العالــم، إذ تشــغل 652 مجمعــا ســينمائيا، 
ألكثــر  خدماتهــا  وتقــدم  صــاالت  و5707 
دولــة   16 فــي  ضيفــا  مليــون   338 مــن 
حــول العالــم. كمــا تعــد أول شــركة عرض 
ســينمائي تعتمد على مفهوم الفخامة في 
صــاالت الســينما، إذ قدمــت أول تجربــة 
صالــة ســينما فخمة في مكســيكو ســيتي 
العــام 1999. وتتطلــع ســينيبوليس لمنــح 
ضيوفهــا أفضل تجربة علــى اإلطالق في 
عالــم الترفيه كما تعتمد على فريق العمل 
العالمــي والمكــون مــن أكثــر مــن 39 ألــف 

شخص إلنجاز هذه المهمة.
بيــن  مــا  مشــترك  مشــروع  خــالل  ومــن 
ســينيبوليس جلوبــال ومجموعــة الطاير، 
 Gulf يتــم العمــل علــى إنجازه تحت اســم
دبــي،  ومقــره   ،Entertainment LLC
لمواصلــة  الخليــج  ســينيبوليس  تخطــط 
نموهــا مــع افتتــاح صــاالت جديــدة فــي 
العربيــة  والمملكــة  واإلمــارات  عمــان 

السعودية.

إطالق سينما سينيبوليس العالمية في البحرين
”4D E-motion“ وتجربـــة  للصغـــار  قاعـــة  تتضمـــن  صالـــة   13 يضـــم  المجمـــع 

أسامة الماجد
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شمال الواليات المتحدة يتجّمد
تجتــاح الواليــات المتحــدة منــذ األربعــاء 
شــديدة  ريــاح  وتضربهــا  صقيــع  موجــة 
البرودة مصدرها القطب الشــمالي ما حمل 
السلطات على اتخاذ تدابير عاجلة لحماية 

السكان األكثر تأثًرا بالبرد.
“كتلــة  أن  الجويــة  األرصــاد  مركــز  وذكــر 
الهــواء القطبيــة غيــر المســبوقة” ســتؤدي 
بيــن  تتــراوح  ا  جــدًّ متدنيــة  درجــات  إلــى 
34 و51 درجــة مئويــة تحــت الصفــر فــي 
البحيــرات  ومنطقــة  الشــمالية  الســهول 
غــرب  وســط  المناطــق  وأعالــي  الكبــرى 

الواليات المتحدة.
انخفضــت  مينيســوتا  غــرب  شــمال  فــي 
مئويــة  درجــة   40 إلــى  الحــرارة  درجــات 
تحت الصفر عند الســاعة السادسة صباًحا 

في مدينة مانومن الصغيرة.
وأصدرت ســلطات إيلينوي وويسكونســن 
الــذي  األربعــاء  يــوم  إنــذارات  وميشــيغن 
كان يفتــرض أن يكون النهار األشــد برودة 

وسيؤثر على 60 مليون نسمة.
فــي شــيكاغو ثالث مدن البــاد التي أطلق 

عليها اســم “مدينة الرياح” وصلت درجات 
الحرارة صباًحا إلى 30 درجة مئوية تحت 

الصفر و26 تحت الصفر بعد الظهر.

الصقيع «
وقــال رئيس بلدية شــيكاغو رام إيمانويل 
موجــة  “نواجــه  صحافــي  مؤتمــر  خــال 

صقيع تاريخية بالتأكيد”.
وأضــاف “درجــات الحــرارة المتدنيــة تهدد 

األرواح وعلينا التصرف في ضوء ذلك”.

وحّذر “هنــاك البرد وهناك الصقيع! الصقيع 
موجة خطيرة من البرد الشديد”.

تتــراوح  أن  توقــع  إذ  المــدارس  وأغلقــت 
درجــات الحــرارة أمــس الخميــس بيــن 30 
و40 درجــة مئويــة تحــت الصفــر بحســب 

مركز األرصاد الجوية.
وتســبب الهــواء القطبــي الــذي يتجــه إلــى 
الســاحل الشمالي للباد في مصرع خمسة 
أشــخاص على األقل بحســب اإلعام وفي 

اضطرابات.

تبحث الســلطات الهندية عن مشــتبه بهم، 
لهم صلة بارتكاب جريمة قتل بحق سيدة 

وأطفالها األربعة، بزعم أنهم “سحرة”.
ووفقــا لمــا نشــرته “بــي بي ســي”، اعتقلت 
الشــرطة إلى اآلن في والية أوريســا، ستة 
فــي  اعتقادهــا  مــع  متورطيــن  أشــخاص 

تورط آخرين.
مونــدا،  مانغــري  األم،  جثــث  علــى  وعثــر 
وأطفالهــا األربعــة فــي بئر تقــع على مقربة 

من منزلهم في 26 يناير.
مناطــق  فــي  الســحرة،  ماحقــة  وتنتشــر 
حمــات  وهــي  الهنــد،  داخــل  عديــدة 

تستهدف النساء بشكل أكبر.
وقــال كافيتــا جــاالن، ضابــط الشــرطة، إن 
المتهــم الرئيــس الــذي اعتقلتــه الشــرطة، 

زعم أنه “معالج للسحر”.
تاحــق  أنهــا  علــى  الشــرطة  وشــددت 
متورطين آخرين في الجريمة، موضحين 
أنــه البــد مــن رفــع وعــي المواطنيــن فــي 

القرية بشأن ممارسة هذه األعمال.

بداعي السحر... 
قتل سيدة 

وأطفالها األربعة
أظهــرت دراســة أجراهــا خبــراء في مجــال الصحــة بالواليات المتحــدة األميركية أن الســجائر 
اإللكترونية أكثر فاعلية مرتين تقريبا في مســاعدة المدخنين على اإلقاع من وســائل أخرى 

بديلة للنيكوتين مثل الاصقات والحبوب المحاة والعلكة.
ووجــدت الدراســة، التــي شــملت قرابــة 900 مدخــن، أن 18 بالمئــة مــن مســتخدمي الســجائر 
اإللكترونية أصبحوا غير مدخنين في غضون عام، مقابل 9.9 بالمئة حاولوا اإلقاع باستخدام 
وســائل أخــرى. وال يســتخدم التبــغ فــي الســجائر اإللكترونية، ولكــن توجد بها ســوائل تحتوي 
علــى النيكوتيــن يستنشــقها المســتخدم فــي شــكل دخــان. ويعتبــر العديــد مــن خبــراء الصحة 
اســتخدام الســجائر اإللكترونية وســيلة فاعلة في مســاعدة المدخنين على اإلقاع عن التبغ، 

غير أن العلماء منقسمون بشأن فوائدها المحتملة على الصحة العامة.

المألــوف لــدى النــاس هــو أن تتناول النســاء 
لمنــع  الرجــال  خيــارات  أمــا  الحمــل،  موانــع 
الوســط  فــي  محــدودة،  فظلــت  اإلخصــاب 
الطبــي، لكــن باحثــي جامعة صينيــة تعهدوا، 
وتقتصــر  الوضــع.  هــذا  بتغييــر  مؤخــًرا، 
موانــع اإلخصــاب الحاليــة لــدى الرجــال على 
اســتخدام الواقــي الذكــري أو إجــراء عمليــة 
قطــع الحبــل المنــوي، وتعتمــد هــذه التقنيــة 
الحيوانــات  انتقــال  وقــف  علــى  باألســاس 
قناتيــن  عبــر  المنــوي  الســائل  إلــى  المنويــة 

الباحثــون  ويقــول  التناســلي.  الجهــاز  فــي 
فــي جامعــة “نانشــانغ” الصينيــة إن الطريقــة 
التــي قامــوا بتطويرهــا تــدوم لفتــرة طويلة، 
وأوضحــوا أنهــا تجري فــي الجهاز التناســلي 
مــن خــال حقــن أربــع طبقات من عــدة مواد 
وتــم  المنــوي.  الســائل  تدفــق  مجــرى  فــي 
تجريــب هذه الطريقة على الفئران وأظهرت 
النتائــج أن ذكــور الحيــوان لم تقــم بإخصاب 
اإلناث لمدة تصل إلى شــهرين وهو ما يبشــر 

بنتائج واعدة وسط البشر مستقباً.

“أنباء رائعة” للراغبين بالتوقف عن التدخين

الصين تبتكر وسيلة خاصة بالرجال لمنع الحمل

مشهد لكتدرائية “القديس باسيل” في الساحة 
الحمراء أثناء تساقط الثلوج، موسكو

رفعــت الحكومــة الجزائريــة حظر اســتيراد لحوم البغــال والحمير، فــي قرار أثار 
جــدالً واســًعا بيــن الجزائريين، الذين تســاءلوا عن جدوى اســتيراد مــواد تتنافى 
مــع عاداتهــم وتقاليدهــم الغذائيــة، وفائــدة اســتنزاف العملــة الصعبة في أشــياء 
ال تنفعهــم. وســمحت وزارة التجــارة الجزائريــة فــي آخر قرار لها، باســتيراد عّدة 
بضائــع، ســبق حظرهــا بســبب الضغــوط علــى الماليــة العامــة الناتــج عــن هبــوط 
إيــرادات النفط والغاز، وشــملت القائمة لحــوم الخيول والحمير والبغال الطازجة 
أو المجمدة. وأثار هذا القرار اســتياء الجزائريين، حيث ضّجت مواقع التواصل 
االجتماعــي بتعليقــات غاضبــة وحّتى ســاخرة مــن هذه الخطوة، حيث تســاءلت 
المدّونة فريال الموساوي قائلة “هل الجزائريون يستهلكون هذه المواد الغذائية 
ا، أم أنها كانت حاضرة على موائدهم  ا وقانونيًّ المثيرة لاشمئزاز والمحرمة دينيًّ
دون أن يعلمــوا بذلــك؟ لماذا ال يتّم اســتيراد األدويــة المفقودة للمرضى وما ينفع 

المواطنين؟”.
وبدوره، لم يفهم الناشــط ســعيد األموي، “سماح الحكومة باستيراد لحوم البغال 
والحميــر بالعملــة الصعبــة وهي متوفرة داخــل الجزائر، التي لهــا االكتفاء الذاتي 
منها، إذا كان فعاً يتم استيرادها لصالح الجالية اآلسيوية المقيمة في الجزائر”.

الجزائر تسمح باستيراد لحوم 
البغال والحمير.. وتثير الجدل

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مميز وسلس

جــاء خبــر بعنــوان “هــل تخفض 
أيفــون  أجهــزة  أســعار  أبــل 
بيــن  مبيعاتهــا؟”  تراجــع  بعــد 
المنشــورات األعلــى تفاعا على 
إنســتغرام “البــاد” فــي اليومين 
abdul� وقــال  @الماضييــن. 

هــواوي  إن هاتــف   lah707_bh
جاهــز ومميز وســلس وأســعاره 
ممتــازة، معتبرا أنه خيــار ممتاز 

لذوي الدخل المحدود.

مجلــة  نتائجهــا  نشــرت  دراســة  أظهــرت 
القــدرة علــى  “نيتشــر كومونيكايشــن” أن 
االســتيقاظ باكــًرا مــن عدمــه عائــدة إلــى 
الجينــات التــي تؤثــر أكثــر مــن 350 منهــا 

على الساعة البيولوجية.
وقــال مايــكل ويــدون مــن جامعــة اكســتر 
وأحــد معدي الدراســة: “تظهر دراســتنا أن 
حــب الســهر أو االســتيقاظ باكــًرا عائد في 

جزء منه إلى عوامل جينية”.
المزيــد  بمعرفــة  الدراســة  هــذه  وتســمح 
الســاعة  تحكــم  التــي  اآلليــات  “حــول 
بيانــات  الباحثــون  وحلــل  البيولوجيــة”. 
الحامــض النــووي لنحو 700 ألف شــخص 
جينــات  بيــن  تقــارن  بيانــات  قواعــد  مــن 
أشــخاص يقولــون إنهم يســتيقظون باكًرا 
مــن عدمــه. وتمكــن الباحثون مــن تحديد 
كان  فيمــا  النــوم  علــى  تؤثــر  جينــة   327
يعــرف 24 منها فقط. وتؤثر هذه الجينات 
على ســاعة االســتيقاظ الطبيعي إال أنها ال 

تؤثر على نوعية النوم ومدته.

قــال خبــراء التغذيــة البريطانيــون إن 
تناول الزبادي أو اللبن له فوائد كبيرة 

على صحة اإلنسان.
وبحسب صحيفة “صنداي إكسبريس” 
التــي نشــرت نتائــج أبحــاث الخبــراء 
اســتهاك  أن  أكــدت  البريطانييــن، 
الزبادي يساعد بشكل كبير على ضبط 

ضغط الدم.
البوتاســيوم  أن  الباحثــون  ووجــد 
الطبيعــي،  الزبــادي  فــي  الموجــود 
يســاهم بقــوة فــي طــرد الملــح الزائــد 
من الجســم، الذي يؤدي إلى رفع كبير 

لمعدل ضغط الدم.
الزبــادي  أن  إلــى  الخبــراء  أشــار  كمــا 
الخالي من الدسم ال يفقد اللبن ميزاته 
في طرد األماح الزائدة وفي تنظيمه 
لـــضغط الدم فحسب، بل يساعد على 

تخفيض الوزن الزائد.
وينصــح الباحثــون بتنــاول منتجــات 
الزبــادي المختلفــة خمــس مــرات على 

ا. األقل أسبوعيًّ

هل تستيقظ 
مبكًرا؟ جيناتك 

تلعب دوًرا

لضبط ضغط الدم.. 
تناولوا الزبادي أصــدرت صحيفــة “المســتقبل” اللبنانيــة أمــس 

الخميــس عددهــا الورقــي األخيــر بعــد 20 عاما 
من بدء صدورها، بحيث يقتصر ابتداء من 14 

فبراير المقبل على االنترنت.
وكان رئيــس الــوزراء االســبق رفيــق الحريــري 
“المســتقبل”  لتيــار  التابعــة  الصحيفــة  أســس 
الــوزراء  رئيــس  نجلــه  حاليــًا  يتزعمــه  الــذي 
ســعد الحريــري. وجــاء فــي المقــال االفتتاحــي 
“المســتقبل  األولــى  الصفحــة  علــى  للصحيفــة 
فبرايــر  و14   ... امــس  صفحاتهــا  آخــر  تطــوي 

االنطاقة تتجدد رقميًا”.
والخميــس كتب رئيس تحريــر الصحيفة هاني 
حمــود أن الصحيفــة تعانــي للتأقلــم مــع الحقبة 
الرقميــة. وقال “عشــرون عامــًا حّولت جياً من 
القراء إلى مســتهلكين يشــعرون بأّن 120 حرفًا 
كافيــة لجعلهم يعرفون”. وأضاف “باتت معركة 
المحرريــن اليومية في جريدة المســتقبل - كما 
أفتــرض - إيجــاد  مــا  العالــم علــى  كل صحــف 
الليلــة  فــي  رآه  بانــه  القــارئ  يشــعر  ال  عنــوان 

السابقة، على شاشة هاتفه الذكي”.

“المستقبل” اللبنانية تصدر عددها الورقي األخير

زارت ميغان ماركل دوقة ساسكس المسرح الوطني في لندن باعتبارها 
الراعي الملكي الجديد له، وشاهدت عرًضا لمسرحية لشكسبير والتقت 
بفنانين مبتدئين. لكن في الوقت الذي عاودت فيه ميغان، التي تدربت 

على فن المسرح، االرتباط لفترة وجيزة مع ماضيها الفني، استبعد 
المؤلف والمنتج المنفذ لمسلسلها التلفزيوني السابق “سوتس” أي عودة 

ا ومعطًفا  لها للمشاركة في العمل. والتقطت ميغان التي ارتدت ثوًبا ورديًّ
بفنانين مبتدئين وأفراد طاقم يعملون مع منظمات مجتمعية وفنية قبل 

أن تشاهد عرضا لنسخة موسيقية جديدة من مسرحية “بريكليس”. وعانت الصحيفة أزمة مالية في 2015، ما دفعها إلى االستغناء عن موظفين وتأخير دفع الرواتب، 
بحسب ما ذكرت منظمة “مراسلون بالد حدود”.

سكان من شيكاغو قرب بحيرة ميشيغن حيث سجلت درجات الحرارة 29 درجة مئوية تحت الصفر
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