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المنامة-بنا

أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي 
بــن خليفــة آل خليفــة  الشــيخ ســلمان 
أن تحقيــق كل مــا مــن شــأنه أن يعــود 
بالخيــر والنماء على الوطــن والمواطن 
هــو الهــدف األساســي للبرامــج الماليــة 

واالقتصادية.

ونــوه بــأن التقديــرات األوليــة للنتائــج 
للســنة  والجهــات  للــوزارات  الماليــة 
نتائجهــا  أبــرز  مــن  كان   2018 الماليــة 
انخفــاض العجــز فــي الميزانيــة العامــة 
بنســبة  35 % مقارنــة بالســنة الماليــة 

.2017

كشــف البنك األهلي حديثا عن النسخة الجديدة 
لبرنامــج التوفير “حصــادي”، حيث تصل إجمالي 
إلــى  باإلضافــة  هــذا  دوالر  مالييــن   8 الجوائــز 
مجموعــة مــن الجوائــز النقديــة والمميــزة وعلى 
رأســهم جائــزة “مليونيــر حصــادي”، والتــي تمنح 

لعميل واحد وقيمتها مليون دوالر.

“األهلي المتحد” ُيطلق “حصادي”

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى

80008001
www.nbr.gov.bh@BahrainNBR

*subject to availability - valid until 15th of February
*

- Free Return Airport Transfer 
- Free Breakfast  
- Free Travel Insurance 
- Free Sightseeing Tour

- خدمة مواصالت الى المطار ذهابًا وإيابًا مجانًا
- إفطار مجاني

- تأمين مجاني على السفر
- جولة لمشاهدة معالم المدينة مجانًا

* العرض  صالح حسب توافر المقاعد -  حتى 15 فبراير
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لهــا  المرخــص  الشــركات  عــدد  ارتفــع 
لدخول البيئة الرقابية التجريبية التي 
المركــزي  البحريــن  مصــرف  يتيحهــا 
للمؤسسات المحلية والعالمية لتجربة 
منتجــات تكنولوجيا الخدمات المالية 

إلى 26 شركة.

26 شركة مرخصة 
في “الفينتك”

آيــات  أســمى  “البــالد”  ترفــع 
التهانــي والتبريــكات الــى عاهل 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد 
حمد بن عيســى آل خليفة، وإلى 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان 
العهــد  ولــي  وإلــى  خليفــة،  آل 
نائــب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
شــعب  وإلــى  خليفــة،  آل  حمــد 

البحرين الكريم بمناسبة الذكرى 
لتأســيس  والخمســين  الحاديــة 

قوة دفاع البحرين.
إليــه  وصلــت  بمــا  وتشــيد  كمــا 
قــوة دفــاع البحرين من جاهزية 
أهلتهــا ألن تكــون حصنــا يحمي 
ومقدراتــه،  الوطــن  مكتســبات 
يحفــظ  أن  المولــى  ســائلين 
والقــوى  الدفــاع  قــوة  منتســبي 
مملكتنــا  فــي  كافــة  األمنيــة 

الغالية.

األهلي يعزز صدارتهباعة السوق المركزية

أكد مجلس بلدي المحرق  «
موقفه المتضامن مع 

أصحاب فرشات سوق المحرق 
المركزي، وذلك من خالل 

منحهم األولوية في السوق 
الجديد، مع اإلبقاء على قيمة 

اإليجارات.

أسفرت نتائج ختام  «
الجولة الثامنة 

لدوري الدرجة 
الثانية عن فوز 

ثمين لألهلي على 
االتحاد بهدف دون مقابل، وآخر لسترة على التضامن بثالثة 

أهداف مقابل اثنين، في المباريات التي أقيمت أمس.
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ســمو رئيــس الــوزراء يوجــه لدراســة مرئيــات “الغرفة”

تمكين الكفاءات البحرينية في وظائف الئقة

المنامة - بنا

رأس رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 

صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
األســبوعية  االعتياديــة  الجلســة  خليفــة 
لمجلــس الوزراء،وقــد وّجــه ســموه الجهات 
التــي أثيــرت  المختصــة بدراســة المرئيــات 

خــالل زيــارة ســموه لغرفــة تجــارة وصناعة 
البحرين األســبوع الماضي،فيما وّجه سموه 
وتمكيــن  البحرينييــن  توظيــف  تعزيــز  إلــى 
الئقــة  وظائــف  فــي  البحرينيــة  الكفــاءات 

ومناسبة لمؤهالتهم.

سمو رئيس الوزراء مترئسا بحضور سمو ولي العهد جلسة مجلس الوزراء
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علي الفردان

“^” تهنئ بذكرى تأسيس”الدفاع”

المنامة - األهلي المتحد

الوطن والمواطن الهدف األساس 
للبرامج المالية واالقتصادية

دوالر ــن  ــي ــاي م  8 الــجــوائــز  قــيــمــة  ــي  ــال ــم إج



رأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
وبحضــور ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
بــن حمــد آل خليفــة الجلســة االعتياديــة  صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
األســبوعية لمجلــس الــوزراء، وذلك بقصر القضيبية أمس، وقــد أدلى األمين العام 

لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى 
عاهــل البــالد القائــد األعلــى صاحــب الجاللــة 
أصــدق  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
التهاني وخالص التبريكات بمناسبة يوم قوة 
دفاع البحرين، كما هنأ ســموه بهذه المناســبة 
صاحب الســمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
وكافــة ضبــاط وأفــراد ومنتســبي قــوة دفــاع 
البحرين، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس 
الــوزراء بالــدور الكبير لجاللــة العاهل المفدى 
فــي تأســيس قوة دفــاع البحريــن التي غدت 
والتوجيــه  الســامي  الملكــي  الدعــم  بفضــل 
المستمر من لدن جاللته حصًنا منيًعا وصرًحا 

شامًخا للذود عن حياض الوطن.
بعدهــا، وّجــه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات  الــوزراء 
فــي  عليــه  التوافــق  تــم  مــا  تنفيــذ  بمباشــرة 
التنميــة  لتحقيــق  الحكومــة  عمــل  برنامــج 
للوطن والمواطنين وتعزيز األمن االقتصادي 

واالجتماعي المستدام الذي يراعي اعتبارات 
التــوازن المالــي ومتطلباته، وفــي هذا الصدد 
مجلــس  إلــى  والتقديــر  الشــكر  ســموه  وّجــه 
النــواب رئيًســا وأعضــاء علــى إقــرار برنامــج 
عمــل الحكومــة، فيمــا أشــاد مجلــس الــوزراء 
الحكومــة  عمــل  برنامــج  إقــرار  يشــكله  بمــا 
مــن دعــم نيابــي للحكومــة في إطار الشــراكة 
الحقيقية والتعاون بين الســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية مــن أجــل إعالء مصالــح الوطن 
وخدمة المواطنين. وبمناســبة اليوم الوطني 
الملكــي  الســمو  صاحــب  وّجــه  فقــد  للبيئــة 
رئيــس الوزراء كافة الوزارات بمراعاة األبعاد 
البيئيــة ودمجهــا فــي كافــة خطــط وبرامــج 
الحكومة الحالية والمستقبلية، موّجًها سموه 
إلــى االســتمرار فــي الجهــود الكفيلــة بحماية 
البيئــة البريــة والبحريــة مــن خطــورة المــواد 
البالســتيكية عبر متابعة تنفيذ القرارات ذات 
الصلــة بذلــك ومنها الالئحة الفنيــة للمنتجات 
البالســتيكية، وأثنــى صاحــب الســمو الملكــي 

يبذلهــا  التــي  الجهــود  علــى  الــوزراء  رئيــس 
المجلــس األعلى للبيئة برئاســة ســمو الشــيخ 
عبدهللا بن حمد آل خليفة الممثل الشــخصي 

لجاللة الملك المفدى.

الملكــي رئيــس  أكــد صاحــب الســمو  بعدهــا، 
الــوزراء الحــرص على تذليل كافــة المعوقات 
وبأهميــة  صغارهــم  وبخاصــة  التجــار  أمــام 
األخذ بعين االعتبار مصلحة التاجر البحريني 

المواطــن، ووّجــه  بمــا ينعكــس إيجاًبــا علــى 
ســموه الجهــات المختصــة بدراســة المرئيات 
التــي أثيرت خالل زيارة ســموه لغرفة تجارة 

وصناعة البحرين األسبوع الماضي.

02local@albiladpress.com

سمو رئيس الوزراء بحضور سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء 

المنامة - بنا

تمكيــن الكفـاءات البحرينيــة فــي وظائــف الئقــة 
ســمو رئيس الوزراء يوّجه لمباشــرة تنفيذ مــا تم التوافق عليه فــي برنامج عمل الحكومة

قرارات المجلس

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد: التوسع بمشاريع االستكشافات النفطية

الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  اســتقبل 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولي العهد نائب 
القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل 

خليفة وذلك صباح أمس بقصر القضيبية.
وخالل اللقاء اســتعرض سموهما النتائج اإليجابية 
المبــادرات  مــن  تطبيــق جملــة  إثــر  تحققــت  التــي 
الخاصــة بدعــم الميزانيــة العامة للدولــة وفق رؤية 
وتنميــة  المصروفــات  تقليــل  تســتهدف  شــمولية 
مؤكديــن  التــوازن،  نقطــة  إلــى  وصــوال  اإليــرادات 
ســموهما أن الحكومــة حريصة على اســتمرار النمو 
االقتصــادي اإليجابــي ومواصلة المســيرة التنموية 

في ظل التحديات المالية.
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  أكــد صاحــب  كمــا 
وصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء على 

اســتمرار الحكومــة فــي االســتغالل األمثــل للموارد 
عبر التوســع في مشاريع االستكشافات النفطية لما 

لقطــاع النفــط والغــاز مــن أهمية في رفــد االقتصاد 
الوطنــي، واســتعرض ســموهما خــالل اللقــاء ســير 

العمل في مشــاريع النفط والغــاز التطويرية القائمة 
حاليا.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد بمقدمة 
 مستقبلي نظيره 

األردني لدى وصوله

أعلــن ديــوان ســمو ولــي العهــد بــأن ولي العهــد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفة ســيكون في مقدمة مســتقبلي أخيه صاحب 
الســمو الملكــي األميــر الحســين بــن عبــدهللا الثانــي 
بــن الحســين ولــي عهــد المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
الشــقيق لدى وصول ســموه اليوم الثالثاء في زيارة 
رســمية لمملكــة البحريــن. ،وينتهز ديوان ســمو ولي 
العهــد هذه المناســبة للترحيب بضيــف البالد الكريم 
صاحــب الســمو الملكــي ولــي عهــد المملكــة االردنية 
الهاشــمية الشــقيقة، متمنيا لســموه ومرافقيه طيب 

اإلقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.

المنامة - بنا

حريصون على 
تذليل المعوقات 
أمام التجار كافة 

وخصوصا صغارهم

مراعاة األبعاد 
البيئية ودمجها 

في خطط الحكومة 
الحالية والمستقبلية

تسهيل ممارسة 
التجارة وتأسيس 

الشركات أمام 
الشباب القّصر

الموافقة على 
تسريع وتيرة التوسع 

في مشاريع 
الطاقة الشمسية

انخفاض العجز 
في الميزانية 
العامة 35 % 

مقارنة بـ 2017
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سمو رئيس الوزراء مستقبال سمو ولي العهد

المذكــرات  فــي  المجلــس  نظــر  بعدهــا 
المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشــأنها 

من القرارات ما يلي:
أوالً: اســتعرض مجلس الوزراء التقديرات 
األوليــة للنتائج المالية للــوزارات والجهات 
الحكوميــة للســنة الماليــة 2018 وذلــك في 
ضوء االنتهاء من اإلقفال األول لحســابات 
الميزانيــة العامــة للســنة الماليــة المذكورة، 
والتي كان من أبرز نتائجها انخفاض العجز 
فــي الميزانيــة العامة بنســبة 35 % مقارنة 
بالســنة الماليــة 2017، وقــد عــرض كل مــن 
معالــي الشــيخ خالــد بن عبــدهللا آل خليفة 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء رئيس اللجنة 
واالقتصاديــة  الماليــة  للشــئون  الوزاريــة 
الماليــة  وزيــر  ومعالــي  المالــي  والتــوازن 
واالقتصــاد الوطني أهم مالمح التقديرات 
للدولــة  العامــة  الميزانيــة  لنتائــج  األوليــة 
أن  أظهــرت  والتــي   ،2018 الماليــة  للســنة 

العجــز الكلــي للســنة الماليــة 2018 قــد بلــغ 
874 مليــون دينــار، بانخفــاض قــدره 462 
مليــون دينــار عن العجــز في الســنة المالية 
2017 والبالــغ 1,336 مليــون دينــار، ويعود 
الميزانيــة  هيكلــة  إعــادة  لمبــادرات  ذلــك 
العــام  منــذ  بهــا  البــدء  تــم  التــي  العامــة 
2015 التــي أســفرت عــن ضبط مســتويات 
المصروفــات المتكــررة وتنويــع اإليــرادات 
غيــر النفطيــة خــالل األعــوام الســابقة، إلى 
برنامــج  بتطبيــق  الفــوري  البــدء  جانــب 
تــم تدشــينه مطلــع  الــذي  المالــي  التــوازن 
الربع الرابع من العام 2018 وارتفاع أســعار 
النفــط فــي األســواق الدوليــة، وتأتــي هذه 
النتائج لتؤكد على المضي نحو بلوغ نقطة 

التوازن بين اإليرادات والمصروفات.
ثانًيــا: وّجــه صاحب الســمو الملكــي رئيس 
الــوزراء إلــى تعزيــز توظيــف البحرينييــن 
وتمكيــن الكفــاءات البحرينيــة في وظائف 

واســتعرض  لمؤهالتهــم،  ومناســبة  الئقــة 
المجلس ضمن هذا الســياق نتائج معارض 
التوظيــف التــي نظمــت خالل العــام 2018 
واطلــع علــى خطــة وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعية بشــأن معارض التوظيف للعام 
2019 وذلــك مــن خالل المذكــرة المرفوعة 
والتنميــة  العمــل  وزيــر  مــن  الغــرض  لهــذا 
معــارض  عــدد  بلــغ  ولقــد  االجتماعيــة، 
مــا   2018 ســنة  أقيمــت  التــي  التوظيــف 
مجموعه 7 معارض تم من خاللها توظيف 
توظيفهــم  تــم  الذيــن  إجمالــي  مــن   2652
بالقطــاع الخاص وعددهــم حوالي 25 ألف 
موظــف أي مــا نســبته 11 %، وعــرض فــي 
تلك المعارض أكثر من 500 برنامج ودورة 
بالتنســيق  عمــل  عــن  للباحثيــن  تدريبيــة 
مــع تمكيــن اســتفاد منهــا 6239 باحًثــا عــن 
عمل، فيما ســتنفذ الــوزارة ما مجموعه 10 

معارض توظيف خالل العام 2019.

ثالثــًا: وافــق مجلس الــوزراء علــى انضمام 
مملكة البحرين كدولة شــريك في التحالف 
مــن  والمكــون  الشمســية  للطاقــة  الدولــي 
إلــى  يهــدف  والــذي  دولــة   120 مــن  أكثــر 
تســريع وتيرة التوســع في مشــاريع الطاقة 

الشمســية، وذلــك بناًء علــى توصية اللجنة 
والتشــريعية  القانونيــة  للشــئون  الوزاريــة 
برئاســة نائب رئيس مجلــس الوزراء جواد 
العريــض والمذكــرة المرفوعة لهــذا الغرض 

من سعادة وزير شئون الكهرباء والماء.
تجديــد  الــوزراء  مجلــس  بحــث  رابًعــا: 
االتفاق بشــأن المركز اإلقليمي لتكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــال وأحــال إلــى اللجنــة 
والتشــريعية  القانونيــة  للشــئون  الوزاريــة 
المذكــرة المرفوعة لهذا الغرض من ســعادة 

وزير التربية والتعليم.
تســهيل  الــوزراء  مجلــس  بحــث  خامًســا: 
الشــركات  وتأســيس  التجــارة  ممارســة 
البالغيــن  القّصــر  الشــباب  أمــام  التجاريــة 
األنشــطة  فــي جميــع  18 ســنة  العمــر  مــن 
التجاريــة عــدا تلــك المبينــة فــي مشــروع 
القّصــر  تأســيس  ضوابــط  بشــأن  القــرار 
البالغيــن 18 عاًمــا للشــركات التجارية التي 

تتطلــب أوالً موافقــة مجلــس الواليــة على 
أمــوال القاصريــن والــذي تضمنتــه المذكرة 
المرفوعــة لهــذا الغــرض مــن معالــي وزيــر 
واألوقــاف،  اإلســالمية  والشــئون  العــدل 
إحالتهــا  الــوزراء  مجلــس  قــرر  حيــث 
القانونيــة  للشــئون  الوزاريــة  اللجنــة  إلــى 

والتشريعية.
تعييــن  الــوزراء  مجلــس  بحــث  سادًســا: 
جهــة حكومية لتولي كافــة المهام المتعلقة 
بتســجيل أسماء النطاق وتحصيل الرسوم 
المســتحقة بمــا ينســجم ومتطلبــات قانون 
الخطابــات والمعامالت اإللكترونية الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2018، 
وقرر المجلس إحالة مشــروع مرسوم بهذا 
الخصــوص إلــى اللجنــة الوزاريــة للشــئون 
ضــوء  فــي  وذلــك  والتشــريعية  القانونيــة 
المذكــرة المرفوعة لهذا الغرض من ســعادة 

وزير المواصالت واالتصاالت.

ياسر الناصر
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القائــد األعلــى  البــاد  تلقــى عاهــل 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
تهنئــة  برقيــة  خليفــة  آل  عيســى 
مــن رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
الحاديــة  الذكــرى  بمناســبة  خليفــة 
دفــاع  قــوة  لتأســيس  والخمســين 

البحرين هذا نصها:

حضــرة صاحب الجالة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة حفظــه هللا 
ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى

الســام عليكــم ورحمة هللا وبركاته 
وبعد،،،

فانه لمن دواعي ســرورنا واعتزازنا 
عــن  معبريــن  لجالتكــم  نكتــب  أن 
اخلص التهاني والتبريكات بمناسبة 
الحاديــة  بالذكــرى  البــاد  احتفــال 
والخمســين لتأســيس قــوة الدفــاع 
حفظكــم  جالتكــم  اســهمتم  التــي 
األولــى  لبناتهــا  إرســاء  فــي  هللا 
الحكيمــة  برعايتكــم  وتعهدتموهــا 
قــوة  أصبحــت  حتــى  وعنايتكــم 
دفاع البحريــن صرحًا عتيدًا ودرعًا 
حصينــًا للــذود عــن الوطــن وحماية 

منجزاته الحضارية الكبيرة.
كما ونود في هذه المناسبة الوطنية 
عــن  لجالتكــم  نعــرب  أن  العزيــزة 
خالص االعتــزاز والتقدير لقيادتكم 
الحكيمــة، والتــي عــززت مــن مكانة 
البحريــن بين دول العالم وحافظت 
علــى اإلنجــازات الوطنيــة، ســائلين 
المولى عز وجل أن يحفظ جالتكم 
الصحــة  موفــور  عليكــم  ويســبغ 
والســعادة لمواصلــة مســيرة الخيــر 
تقودونهــا  التــي  والنمــاء  والتقــدم 
جالتكم بكل الحكمة واالقتدار في 

بلدنا الغالي.

وهللا يحفــظ جالتكــم علــى الدوام 
سالمين،،

هللا  ورحمــة  عليكــم  والســام 
وبركاته،،،

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

وقــد بعــث صاحــب الجالــة الملــك 
القائــد األعلــى برقيــة شــكر جوابية 
إلــى صاحــب الســمو الملكــي رئيس 

الوزراء هذا نصها:

صاحــب الســمو الملكي العــم العزيز 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة 

حفظه هللا  رئيـــــس الـــــوزراء
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،

بكل السرور يطيب لنا أن نبعث إلى 
ســموكم الكريم بالتحيات الخالصة 
لســموكم  العميقــة  والتمنيــات 

بموفــور الصحــة والعافيــة، مقرونة 
التــي  ســموكم  ببرقيــة  باعتزازنــا 
تحمــل لنا التهنئة بالذكــرى الحادية 
دفــاع  قــوة  لتأســيس  والخمســين 
المؤسســة  الباســلة، هــذه  البحريــن 
الوطنيــة العتيــدة التــي هــي الــدرع 
العزيــز  وطننــا  لحمايــة  الواقيــة 
وصــون مكتســباته، وســتبقى بــإذن 
هللا حصنــه الحصيــن، مــؤزرة بــكل 
عوامــل االقتــدار تدريبــًا وتســليحًا 
والــروح  الكفــاءة  بــكل  وجاهزيــة، 
واالســتعداد  العاليــة،  المعنويــة 
المطلــق للتضحيــة من أجل ســامة 
هــذا الوطــن الغالــي، وســتبقى هذه 
المؤسســة دائمــًا إن شــاء هللا رمــزًا 

للوفاء والوالء.
إننــا إذ نقــدر دور ســموكم فــي كل 
مــا حققتــه قــوة الدفــاع مــن منعــة 
وكفــاءة، نســأل هللا أن يحقــق لهذه 

القوة الباسلة السداد والتوفيق.

ويرعاكــم،  ســموكم  يحفــظ  وهللا 
ودمتم سالمين.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقــى عاهــل البــاد القائــد األعلــى 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
تهنئــة  برقيــة  خليفــة  آل  عيســى 
مــن ولــي العهــد نائب القائــد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء  
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، بمناسبة الذكرى 
الحاديــة والخمســين لتأســيس قوة 

دفاع البحرين هذا نصها: 
    

 
الجالــة  صاحــب  حضــرة  ســيدي 
الوالد العزيز الملك حمد بن عيســى 

آل خليفة حفظه هللا ورعاه

ملــك مملكة البحريــن المفدى القائد 
األعلى

الســام عليكــم ورحمة هللا وبركاته 
،،،

مقــام  إلــى  أرفــع  أن  يشــرفني 
آيــات  أســمى  الســامي  جالتكــم 
التهاني والتبريكات باســمي ونيابة 
عــن إخوانــي منتســبي قــوة دفــاع 
البحريــن بمناســبة الذكــرى الحادية 
والخمسين على تأسيس قوة دفاع 
البحرين التي حظت منذ تأسيســها 
بدعــم ورعاية جالتكم لتكون درع 
الوطن ورمز العزة والتضحية الذي 
يــذود عــن حيــاض الوطــن ويصون 
مكتسباته وسيادته والمشاركة في 
تحقيــق أمن واســتقرار المنطقة مع 
القــوات المســلحة بالدول الشــقيقة 

والصديقة.
الوطنيــة  الذكــرى  هــذه  وتحــل 
الغاليــة لنحتفــي بهــا جميعــًا ضمــن 
المتواصلــة  الحضاريــة  اإلنجــازات 
هللا  حفظكــم  لجالتكــم  مجدديــن 
العمــل  ومواصلــة  والــوالء  العهــد 
لتعزيز مكتسبات الوطن الحضارية 
لرؤيتكــم  تنفيــذًا  والتنمويــة، 
أجــل  مــن  الســديدة  وتوجيهاتكــم 

نهضة وتقدم وطننا العزيز.
داعيــًا هللا عــز وجــل أن يعيــد علينا 
هذه المناسبة العزيزة ووطننا ينعم 
بمزيد مــن التطور والرخــاء واألمن 
جالتكــم  يحفــظ  وأن  واالســتقرار 
ويرعاكــم ويجعلكــم ذخــرًا لمملكتنا 

الغالية وشعبها العزيز.
ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين 

سيدي  

ابنكم المخلص
ولــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 

األول لرئيس مجلس الوزراء

وقــد بعــث حضــرة صاحــب الجالة 
برقيــة شــكر  القائــد األعلــى  الملــك 
جوابيــة إلى صاحب الســمو الملكي 
االعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 

الوزراء هذا نصها:

صاحــب الســمو الملكي إبننــا العزيز 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 

حفظه هللا
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب   -

الوزراء

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،
بــكل الســرور يطيــب لنــا أن نبعــث 
التحيــات  بخالــص  ســموكم  إلــى 
وعميــق التمنيــات بموفــور الصحــة 
والعافيــة مقرونــة باعتزازنا ببرقية 
ســموكم التــي تحمــل لنــا تهنئتكــم، 
قــوة  منســوبي  رجالكــم  وتهنئــة 
قــادة  البواســل  البحريــن  دفــاع 
وضباطــًا وأفــرادًا بالذكــرى الحادية 
دفــاع  قــوة  لتأســيس  والخمســين 
المؤسســة  الباســلة، هــذه  البحريــن 
الوطنيــة التــي تمثل الــدرع الواقية 
لوطننــا العزيز، ولحماية مكتســباته 
المجيــدة، وســتبقى بإذن هللا حيث 
البحريــن  شــعب  ويريدهــا  نريدهــا 
الغالــي، تتمتع بــكل عوامل االقتدار 
تدريبًا وتســليحًا وجاهزية وكفاءة 

عالية.
إننــا نســتحضر دائمــًا دور ســموكم 
لهــذه  المتواصــل  الكريــم ودعمكــم 
لــه  كان  ممــا  العزيــزة،  المؤسســة 
أكبــر األثر فــي إنجازات هــذه القوة 

الباسلة.
نســأل هللا عــز وجــل أن يســبغ على 

ســموكم ثياب العافية وطول العمر 
لمملكتنــا  وجــل  عــز  هللا  ونســأل 
الغالية األمن والســام، ولقوة دفاع 
البحرين التوفيق والسداد والظفر.

ودمتم سالمين وهللا يحفظكم.
 والدكـــم

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقى رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة برقيــة تهنئة من ولــي العهد 
نائــب القائــد االعلــى النائــب االول 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
الذكــرى  بمناســبة  آل خليفــة  حمــد 
الحاديــة والخمســين لتأســيس قوة 

دفاع البحرين هذا نصها:

صاحــب الســمو الملكي العــم العزيز 
الوالــد األميــر خليفــة بن ســلمان آل 

خليفـة  حفظه هللا  رئيس الوزراء
الســام عليكــم ورحمة هللا وبركاته 

،،،
يســرني أن أبعــث لســموكم الكريــم 
وأطيــب  التهانــي  آيــات  أصــدق 
التبريكات بمناسبة الذكرى الحادية 
قــوة  تأســيس  علــى  والخمســين 
دفــاع البحرين، والذي كان لدعمكم 
المســتمر األثــر الكبيــر فيمــا وصلت 
إليه من مســتوى مشــرف من القوة 
والمنعــة مكنهــا مــن الحفــاظ علــى 
وطننــا  وســيادة  واســتقرار  أمــن 
تحقيــق  فــي  والمشــاركة  العزيــز 
مــع  المنطقــة  واســتقرار  أمــن 
القــوات المســلحة بالدول الشــقيقة 

والصديقة.
علينــا  يعيــد  أن  تعالــى  هللا  داعيــًا 
هذه المناسبة العزيزة ووطننا ينعم 
فــي  والرخــاء  التطــور  مــن  بمزيــد 

ظــل  قيادة ســيدي حضــرة صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بن عيســى آل 
خليفــة عاهــل البــاد المفــدى القائد 
وأن  ورعــاه،  هللا  حفظــه  األعلــى 
يديــم على ســموكم موفــور الصحة 
والسعادة والعمر المديد ويحفظكم  
دوركــم  لمواصلــة  وذخــرا  ســندًا 
الطليعــي في خدمة مملكتنا الغالية 

وشعبها العزيز.

ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين 
،،،

ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى
مجلــس  لرئيــس  األول  النائـــب 

الوزراء

وقــد بعــث صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الوزراء برقية شــكر جوابية 
ولــي  الملكــي  الســمو  إلــى صاحــب 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء هذا 

نصها:

صاحب الســمو الملكــي االبن العزيز 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 

حفظه هللا ورعاه
ولي العهد نائب القائد األعلى

مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
الوزراء

الســام عليكــم ورحمة هللا وبركاته 
وبعد،،،

فلقــد اطلعنــا بمزيــد التقديــر علــى 
برقيــة ســموكم الطيبــة المهنئــة لنــا 
بالذكــرى  البــاد  احتفــال  بمناســبة 
الحاديــة والخمســين لتأســيس قوة 

دفاع البحرين.
هــذه  فــي  ســرورنا  دواعــي  ومــن 
المناســبة الوطنيــة الغالية أن نعرب 
لمشــاعركم  شــكرنا  عــن  لســموكم 
النبيلــة نحونــا، التي نعتز بهــا كثيرًا 
وتقديرنا لما توالون بذله من جهود 
بكفــاءة  االرتقــاء  لمواصلــة  طيبــة 

وأداء قوة دفاع البحرين.
مواصلــة  علــى  التأكيــد  ونــود  كمــا 
لهــذا  والمعهــود  القائــم  دعمنــا 
داعيــن  الشــامخ،  الوطنــي  الصــرح 
هللا ســبحانه وتعالــى أن يعيــد هذه 
العزيــزة وأنتــم  الوطنيــة  المناســبة 
تتمتعون بموفور الصحة والسعادة 
وأن يحفــظ وطننــا الغالــي فــي ظل 
القيــادة الحكيمــة لصاحــب الجالة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 

حفظه هللا ورعاه.

هللا  ورحمــة  عليكــم  والســام 
وبركاته،،،

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني
قــوة الدفاع حظيت منذ تأسيســها برعاية ســامية لحمايــة الوطن العزيز وصون مكتســباته

رفــع رئيــس مجلــس الشــورى علي الصالح خالص التهاني والتبريكات إلى المقام الســامي لعاهل البــالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة، لمناســبة الذكرى الواحد والخمســين لتأســيس قوة دفاع البحرين. وجاء في البرقية التي بعث بها 

معاليه إلى جاللة الملك المفدى، النص التالي:

حضــرة صاحب الجالة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة حفظــه هللا 

ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
الجالــة  صاحــب  يــا  يشــرفني 
الســامي  مقامكــم  إلــى  أرفــع  أن 
خالــص التهانــي لجالتكــم وأطيب 
التبريكات لمناسبة الذكرى الحادية 
دفــاع  قــوة  لتأســيس  والخمســين 
البحريــن، معرًبــا عــن بالــغ اعتزازنــا 
التــي  المرموقــة  بالمكانــة  وفخرنــا 
بلغتهــا قــوة دفــاع البحريــن، والتي 
هــي الحصــن المنيع الــذي يذود عن 
الوطــن، بفضل توجيهــات جالتكم 
ورعايتكــم  ودعمكــم  الحكيمــة، 
والدائــم  المســتمر  واهتمامكــم 
بمملكتنــا  والنمــاء  الخيــر  لمســيرة 
الغاليــة؛ داعًيــا هللا العلــي القدير أن 
يعيــد علــى جالتكم هذه المناســبة 
وعلــى  والعــزة،  الخيــر  مــن  بمزيــد 

وطننــا العزيــز بالمزيــد مــن التقــدم 
والنماء واالزدهار في ظل قيادتكم 

الحكيمة.
حفظكم هللا ومتع جالتكم بموفور 
الصحــة والســعادة، وأبقاكــم ذخــًرا 
مســيرتها  تقــودون  التــي  للمملكــة 
حكمــة  بــكل  المباركــة  ونهضتهــا 

واقتدار.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته

 علي بن صالح الصالح 
 رئيس مجلس الشورى

تهنئــة  برقيــة  الصالــح  بعــث  كمــا 
بهــذه المناســبة إلــى رئيــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان ال خليفة، جاء فيها: 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
خليفــة بن ســلمان آل خليفة حفظه 

هللا ورعاه
رئيس الوزراء الموقر 

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
مقــام  إلــى  أرفــع  أن  لــي  يطيــب 

التهانــي  أخلــص  الكريــم  ســموكم 
وأطيب التبريكات لمناسبة الذكرى 
الحادية والخمســين لتأســيس قوة 

دفاع البحرين. 
وإننــي يــا صاحب الســمو ألســتذكر 
كل  الوطنيــة  المناســبة  هــذه  فــي 
اإلنجــازات الطيبة التــي حققتموها 
الموقــرة،  وحكومتكــم  ســموكم 
حتــى وصلــت البحرين إلــى مراتب 
دوليــة مرموقــة. حفظكم هللا ومّتع 
ســموكم بموفور الصحة والســعادة، 
وشــعبها،  للبحريــن  ذخــًرا  وأبقاكــم 
وأن يوفقكــم لتحقيــق كل ما نصبو 
إليــه مــن آمال وتطلعات في ســبيل 

خير وعزة مملكتنا الغالية. 
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته

 علي بن صالح الصالح 
 رئيس مجلس الشورى

مجلــس  رئيــس  بعــث  ذلــك،  إلــى 
الشورى برقية تهنئة بهذه المناسبة 

إلــى ولــي العهد نائــب القائد األعلى 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، 

هذا نصها: 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة حفظــه 

هللا ورعاه
ولي العهد نائب القائد األعلى

مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
الوزراء

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
يشــرفني أن أرفع إلى مقام سموكم 
وأطيــب  التهانــي  أخلــص  الكريــم 
التمنيات لمناســبة الذكــرى الحادية 

دفــاع  قــوة  لتأســيس  والخمســين 
البحريــن. وأود يــا صاحــب الســمو 
بهــذه المناســبة الوطنيــة أن أعــرب 
لســموكم عن بالغ االعتــزاز بالمكانة 
المرموقــة والمســتوى الرفيــع الــذي 
بلغته قوة دفاع البحرين على كافة 
المســتويات، التــي هــي ســند مؤازر 
األمــن  ولقــوات  الوطنــي  للحــرس 

العام. 
ومتعكــم  ســموكم  هللا  حفــظ 
بموفور الصحة والســعادة، وأبقاكم 
وشــعبها؛  للبحريــن  وســنًدا  ذخــًرا 
فــي  الخيــرة  جهودكــم  لمواصلــة 
ظــل التوجيهــات الحكيمــة لحضرة 
المفــدى  الملــك  الجالــة  صاحــب 

حفظه هللا ورعاه.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته

 علي بن صالح الصالح
 رئيس مجلس الشورى

الصالــح  بعــث  الســياق،  وفــي ذات 
برقيــة تهنئــة إلــى القائد العــام لقوة 
دفاع البحرين المشير الركن الشيخ 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، جــاء 

فيها:

الركــن  المشــير  المعالــي  صاحــب 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفة 

الموقر
القائد العام لقوة دفاع البحرين 

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
معاليكــم  إلــى  أرفــع  أن  يشــرفني 
أخلــص التهانــي وأطيــب التمنيــات 
الحاديــة  الذكــرى  لمناســبة 
دفــاع  قــوة  لتأســيس  والخمســين 

البحرين.
أن  الوطنيــة  المناســبة  بهــذه  وأود 
أعــرب لمعاليكــم عــن بالــغ االعتــزاز 
والمســتوى  المرموقــة  بالمكانــة 
دفــاع  قــوة  بلغتــه  الــذي  الرفيــع 
البحرين تدريًبا وتسليًحا وجاهزية 
للحــرس  مــؤازًرا  ســنًدا  لتكــون 

الوطني ولقوات األمن العام. 
ومتعكــم  معاليكــم  هللا  حفــظ 
بموفور الصحة والسعادة، لمواصلة 
جهودكــم الخيــرة فــي ظــل القيــادة 
الحكيمــة لحضــرة صاحــب الجالة 

الملك المفدى حفظه هللا ورعاه.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته

 علي بن صالح الصالح
 رئيس مجلس الشورى
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تلقــى عاهــل البــالد القائــد األعلى صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة برقية 
تهنئة من القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 

بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها: 

ســيدي حضــرة صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة .. حفظــه هللا ورعــاه  

عاهل البالد المفدى القائد األعلى.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...

يشــرفني يــا صاحــب الجاللــة أن أرفــع إلــى 
مقامكم الســامي باألصالة عن نفسي ونيابة 
عــن جميــع رجالكم فــي قوة دفــاع البحرين 
التبريــكات  واطيــب  التهانــي  آيــات  اســمى 
مقرونــًة بخالــص الــوالء وعظيــم االمتنــان 

الواحــدة  الذكــرى  بمناســبة  لجاللتكــم 
دفــاع  قــوة  تأســيس  علــى  والخمســون 
البحرين الباسلة الذي يصادف الخامس من 

فبراير.
ان لتوجيهــات جاللتكــم الحكيمــة ودعمكــم 
المتواصــل ورعايتكــم الكريمــة لقــوة دفــاع 
قواتكــم   تطــور  فــي  األثــر  جــل  البحريــن 
المسلحة وما وصلت اليه اليوم من مستوى 
أشــاد  وتدريبــًا،  وتســليحًا  تنظيمــًا  مشــرف 

بــه المجتمــع اإلقليمــي والدولــي بمــا تتمتــع 
بــه قــوة الدفــاع من كفــاءة عاليــة وجاهزية 
قتاليــة وانضبــاط عســكري وســمعة طيبــة 

يفخر بها كل مخلص لهذا الوطن. 
سيدي صاحب الجاللة القائد األعلى ،،،

إن رجالكــم فــي قــوة دفــاع البحريــن وهــم 
علــى  الغاليــة  المناســبة  بهــذه  يحتفلــون 
قلوبهــم يجــددون العهــد والــوالء لجاللتكــم 
باذليــن  المخلصيــن  جنودكــم  يظلــوا  وأن 
مزيــدا مــن العطــاء والتضحيــة فــي ســبيل 
الرفعــة والمنعــة لمملكتنــا الغاليــة ضارعيــن 
إلــى هللا العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم 
علــى  المناســبة  هــذه  يعيــد  وأن  بعنايتــه 
تنعمــون  وأنتــم  عديــدة  أعوامــا  جاللتكــم 

وطننــا  وعلــى  والســعادة  الصحــة  بموفــور 
الغالي بالتقدم والرقي واالزدهار.

حفظكم هللا يا صاحب الجاللة وســدد على 
طريــق الخيــر خطاكم إنه نعــم المولى ونعم 

النصير.

المشير الركن
القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن أحمد آل خليفة
القائــد  الملــك  الجاللــة  بعــث صاحــب  وقــد 
المشــير  إلــى  برقيــة شــكر جوابيــة  األعلــى 
الركــن القائد العام لقــوة دفاع البحرين، هذا 

نصها:-
معالي األخ المشــير الركن الشــيخ خليفة بن 

أحمد آل خليفة حفظه هللا
القائد العام لقوة دفاع البحرين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يطيــب لنــا أن نبعــث إلــى معاليكــم بخالــص 
التحيــات وصــادق التمنيــات بموفــور الصحة 
والعافيــة مقرونة بتقديرنــا لمعاليكم ولجميع 
منســوبي قــوة دفــاع البحريــن الباســلة قــادة 
بمناســبة  لنــا  لتهنئتكــم  وجنــودًا،  وضباطــًا 
الذكــرى الحاديــة والخمســين  لتأســيس قــوة 
الوطنيــة  المؤسســة  هــذه  البحريــن،  دفــاع 
التي تشــكل الحصــن الواقية لمملكة البحرين 
نريدهــا  حيــث  هللا  بــإذن  وســتبقى  العزيــزة 
ويريدهــا شــعب البحرين العزيــز قوية عتيدة 
الكفــاءة  درجــات  بأعلــى  منســوبيها  يتمتــع 

مــؤزرة بكل عوامل االقتدار تدريبًا وتســليحًا 
وجاهزية، ومعنويات عالية واثقة، واستعدادًا 
بــكل  الوطــن،  هــذا  للتضحيــة ألجــل ســالمة 
الوفاء والوالء، مقدرين ما بذلتموه وتبذلونه 

من جهد مخلص حول ذلك.
إن هذه القوة الباسلة موضع اعتزازنا العالي 
وتقديرنا العميق وثقتنا المطلقة، نســأل هللا 
أن يحفظكــم ويحفــظ قــوة دفــاع البحريــن 

وكل قوى األمن في هذا الوطن العزيز.

دمتم سالمين بإذن هللا.
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى تهنئة القائد العام لقوة الدفاع

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية 
تهنئــة مــن القائــد العــام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل 

خليفة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها:

األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  ســيدي 
خليفــة بن ســلمان آل خليفة .. حفظه هللا 

رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،

أرفــع  أن  الســمو  صاحــب  يــا  يشــرفني 
لســموكم الكريــم أصــدق التهانــي وأطيب 
وطننــا  احتفــال  بمناســبة  التبريــكات 

والخمســين  الواحــدة  بالذكــرى  العزيــز 
علــى تأســيس قوة دفــاع البحريــن والذي 
معربــا  فبرايــر،  مــن  الخامــس  يصــادف 
وتقديرنــا  اعتزازنــا  بالــغ  عــن  لســموكم 
لدعمكــم الكبير الــذي تقدمونه لقوة دفاع 

البحرين. 
لقد كان لدعم سموكم الكريم وحكومتكم 

الموقــرة بالــغ األثــر فيما وصلــت إليه قوة 
دفــاع البحريــن ورجالهــا المخلصيــن مــن 
وتدربــي  وتســليحي  تنظيمــي  مســتوى 
أداء  فــي  فعــال  بشــكل  ســاهم  مشــرف 
هــذا  تجــاه  المقــدس  الوطنــي  واجبهــا 
الوطــن العزيز، داعيــًا هللا العلي القدير أن 
يعيد هذه المناسبة المجيدة على سموكم 
تنعمــون  وانتــم  ورعاكــم  هللا  حفظكــم 
بموفــور الصحــة والســعادة وطــول العمر، 
وأن ينعــم علــى وطننــا الغالــي فــي ظــل 
القيــادة الحكيمــة لســيدي حضرة صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة 

عاهــل البالد المفدى القائــد األعلى حفظه 
والعــزة  الرفعــة  مــن  المزيــد  ورعــاه  هللا 

والرخاء. 
ودمتم يا صاحب السمو سالمين موفقين 

،،
المشير الركن 
القائد العام لقوة دفاع البحرين
خليفة بن أحمد آل خليفة

 وقــد بعــث صاحــب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء برقيــة شــكر جوابية إلى المشــير 
الركــن القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن، 

هذا نصها:-
معالــي المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن 
أحمــد آل خليفــة الموقر القائــد العام لقوة 

دفاع البحرين  
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 
فلقــد كان مــن دواعــي ســرورنا ان نطلــع 
علــى برقيــة معاليكــم الكريمــة المهنئــة لنا 
بمناســبة احتفــال البالد بالذكــرى الحادية 

والخمسين لتأسيس قوة الدفاع.
المناســبة  هــذه  نغتنــم  أن  ويســعدنا  كمــا 
عــن  لمعاليكــم  لنعــرب  العزيــزة  الوطنيــة 
شــكرنا وتقديرنــا لمشــاعركم النبيلــة التي 

نعتــز بهــا كثيــرًا، مؤكديــن مواصلــة دعمنا 
البحريــن،  دفــاع  لقــوة  والمعهــود  القائــم 
متمنيــن لمعاليكــم ولجميــع منتســبي قوة 
الدفــاع دوام التوفيــق والســداد فــي أداء 
واجبكــم الوطنــي النبيــل، واإلســهام فــي 
الصــرح  هــذا  وتطويــر  تعزيــز  مواصلــة 
العتيــد في الرجال والعتــاد، ولتبقى دومًا 

الحصن األمين للذود عن وطننا العزيز. 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
خليفة بن سلمان آل خليفة 
  رئيس الوزراء.

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء  صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة من القائد العام لقوة 
دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بمناســبة الذكرى 

الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:

األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  ســيدي 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة .. حفظــه هللا 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 

األول لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

يسرني يا صاحب السمو أن أرفع لسموكم 
منتســبي  جميــع  وباســم  باســمي  الكريــم 
قــوة دفــاع البحريــن أســمى آيــات التهاني 

وأجمل التبريكات مقرونة بأصدق أمنيات 
الخير بمناسبة االحتفال بالذكرى الواحدة 
والخمســين والــذي يصــادف الخامــس من 

فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين.
دفــاع  قــوة  فــي  المخلصيــن  رجالكــم  إن 
البحريــن وهــم يحتفلــون بهــذه المناســبة 
ثــم  وجــل  عــز  هللا  ليعاهــدون  المجيــدة 
دائمــًا  يظلــوا  بــأن  هللا  حفظكــم  ســموكم 

الجند األوفياء الموفين بالوعد، الساهرين 
هــذا  وســيادة  واســتقالل  أمــن  علــى 
الوطــن العزيــز وفــق النهــج النيــر الحكيــم 
حضــرة  لســيدي  الســديدة  والتوجيهــات 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة عاهــل البالد المفــدى القائد األعلى 

حفظه هللا ورعاه.
ســائالً هللا تعالــى أن يعيــد علــى ســموكم 
ســنين  العزيــزة  المناســبة  هــذه  الكريــم 
عديــدة وأعوامــًا مديــدة وانتــم يا صاحب 
الســمو تنعمون بموفور الصحة والسعادة، 
واألمــن  بالخيــر  العزيــز  وطننــا  وعلــى 

واالستقرار.
ودمتــم يــا صاحــب الســمو فــي رعاية هللا 

سالمين موفقين ...

المشير الركن 
القائد العام لقوة دفاع البحرين

خليفة بن أحمد آل خليفة 

وقد بعث صاحب الســمو الملكي ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء برقيــة شــكر جوابيــة إلــى 
دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  الركــن  المشــير 

البحرين، هذا نصها:-
معالــي األخ العزيــز المشــير الركــن الشــيخ 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفـــة   حفظــه هللا 

القائد العام لقوة دفاع البحرين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،، 
برقيــة  والتقديــر  الشــكر  ببالــغ  تلقيــت   
الذكــرى  بمناســبة  لنــا  المهنئــة  معاليكــم 
قــوة  تأســيس  علــى  والخمســين  الحاديــة 
أبادلكــم  أن  لــي  ويطيــب  البحريــن  دفــاع 
وكافة منتســبي قوة دفــاع البحرين أخلص 
التهاني وأصدق التبريكات، شاكرًا لمعاليكم 
ومقدرًا جهودكم التي تبذلونها في االرتقاء 
بمســتوى الجاهزية القتاليــة واإلدارية لقوة 
دفــاع البحرين حتى وصلت لهذا المســتوى 
المشــرف الــذي مكنهــا مــن المحافظــة علــى 
الغاليــة  مملكتنــا  واســتقرار  وأمــن  ســيادة 
وحمايــة مكتســباتها الحضارية والمشــاركة  
القــوات  مــع  المنطقــة  واســتقرار  أمــن  فــي 

والصديقــة  الشــقيقة  بالــدول  المســلحة 
فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لســيدي حضــرة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة عاهــل البــالد المفــدى القائــد األعلى 
حفظــه هللا ورعــاه، داعيــًا هللا العلــي القدير 
أن يوفقكــم وأن يعيــد علينــا هذه المناســبة 
العزيــزة ووطننــا ينعــم بمزيــد مــن التطــور 

واإلزدهار.
ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين ،،، 

أخوكـــم 
سـلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد نائب القائد األعلـى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

تلقــى عاهــل البــالد القائــد األعلى صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة برقية 
تهنئة من رئيس الحرس الوطني الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان 
آل خليفة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها: 

ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحرين 

المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

بعظيم الفخر واإلعتزاز يشــرفني يا صاحب 
الســامي  مقامكــم  إلــى  أرفــع  أن  الجاللــة 
باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن منتســبي 
التهانــي  آيــات  أســمى  الوطنــي  الحــرس 
واطيب التبريكات بمناسبة الذكرى الحادية 
والخمســين لتأســيس قــوة دفــاع البحريــن 

الباســلة، والتــي أصبحــت بفضل تأسيســكم 
الســامية حصنــًا منيعــًا  الراســخ ورعايتكــم 
مكتســباتها  البحريــن  لمملكــة  يحفــظ 
الحضاريــة والتنمويــة ويحفــظ اســتقرارها، 
ويدعــم اصطفافهــا جنبــًا إلــى جنــب الــدول 
الشــقيقة والصديقــة فــي التحالــف العربــي 
والتحالــف  اليمــن  فــي  الشــرعية  لدعــم 

اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب.
إن هــذه الذكــرى العزيزة علــى قلوبنا لتحمل 
طياتها أحر معاني المواســاة ألرواح الجنود 

دفــاع  قــوة  منتســبي  مــن  األبــرار  البواســل 
البحرين الذين استشهدوا في سبيل الدفاع 
بأعلــى  متســلحين  المقــدس  الواجــب  عــن 
والجاهزيــة  العســكرية  الكفــاءة  درجــات 
القتاليــة والتدريب العســكري الــذي يضاهي 
أعرق المؤسسات العسكرية وأكثرها تطورًا.
الذكــرى  بهــذه  جاللتكــم  أهنــئ  إذ  وإننــي   
أن  القديــر  العلــي  المولــى  ألدعــو  المجيــدة 
يعيدهــا علــى جاللتكم وانتــم ترفلون بثوب 
جاللتكــم  يحفــظ  وأن  والعافيــة  الصحــة 
قائدًا حكيمًا لمملكة البحرين وذخرًا لشــعبها 
ورعايتــه  بحفظــه  يكلؤكــم  وأن  الوفــي 
المزيــد  ويمدكــم بعونــه وتوفيقــه لتحقيــق 
والمنعــة  والرفعــة  واإلزدهــار  التطــور  مــن 

لقــوة دفــاع البحريــن فــي ظــل العهــد الزاهر 
لجاللتكــم حفظكم هللا ورعاكم وســدد على 

طريق الخير خطاكم.
هللا  برعايــة  الجاللــة  صاحــب  يــا  ودمتــم 

وحفظه سالمين.

الفريق أول ركن
رئيس الحرس الــوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

وقــد بعــث حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك 
القائد األعلى برقية شــكر جوابية إلى ســمو 

رئيس الحرس الوطني، هذا نصها:-
ســمو األخ العزيــز الفريــق أول ركــن الشــيخ 

خليفــة  آل  ســلمان  بــن  عيســى  بــن  محمــد 
حفظه هللا رئيـــــس الحـــــرس الوطنـــــي

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يطيــب لنــا أن نبعــث إلــى ســموكم بخالــص 
التحيــات وصادق التمنيــات بموفور الصحة 
والعافيــة، مقرونــة بالشــكر الجزيــل للتهنئــة 
الذكــرى  بمناســبة  إلينــا  بعثتموهــا  التــي 
دفــاع  قــوة  لتأســيس  الحاديــة والخمســين 

البحرين الباسلة.
إننا نود أن نؤكد فخرنا واعتزازنا بما أنجزته 
قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة 
القــوى األمنيــة في مملكــة البحريــن الغالية، 
وهــم يثبتــون يومــًا بعــد يــوم أنهــم حصــن 
وهــم  المكيــن  ودرعهــا  الحصيــن  البحريــن 

يتمتعــون  وجنــودًا  وضباطــًا  قــادة  جميعــًا 
بحمــد هللا بأعلى درجــات الكفاءة من حيث 
التدريــب والتجهيــز واالســتعداد للتضحيــة 

والفداء في سبيل وطننا الحبيب.
ونؤكــد لكم بأن دور ســموكم في خدمة هذا 
أمنــه  الوطــن وحمايــة مكتســباته وصيانــة 
والحفاظ علــى منجزاته هو موضع اعتزازنا 

وتقديرنا.
دمتم جميعًا بخير وعافية، والســالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

 أخوكم
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئــة القائــد العــام

سمو ولي العهد يتلقى تهنئة القائد العام لقوة الدفاع

تأسيس جاللة الملك لقوة دفاع البحرين جعلها حصنا منيعا

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة برقية تهنئة من رئيس الحرس 
الوطني الفريق أول ركن ســمو الشــيخ 
محمد بن عيســى بن سلمان آل خليفة 
بمناســبة الذكــرى الحادية والخمســين 
هــذا  البحريــن  دفــاع  قــوة  لتأســيس 

نصها:
الملكــي  الســمو  صاحــب  العزيــز  العــم 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الــوزراء حفظه هللا 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،
يســعدني ويشــرفني يا صاحب السمو 
أن أرفــع إلــى ســموكم الكريــم باســمي 
ونيابــة عــن جميــع منتســبي الحــرس 
الوطنــي أســمى آيــات التهاني وأطيب 
التبريــكات بمناســبة الذكــرى الحاديــة 
دفــاع  قــوة  لتأســيس  والخمســين 
عــز  المولــى  داعيــًا  الباســلة،  البحريــن 
وجــل أن يعيــد هــذه المناســبة العزيزة 
بوافــر  تنعمــون  وأنتــم  ســموكم  علــى 
الصحــة والعافيــة والعمــر المديــد وأن 

يعيدهــا علــى وطننا الغالــي وهو ينعم 
بالمزيد من األمن واالستقرار والتطور 
واالزدهــار تحت ظــل القيادة الحكيمة 
لســيدي حضرة صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفــة ملك البالد 
هللا  حفظــه  األعلــى  القائــد  المفــدى 

ورعاه.
بعونــه  ودمتــم  ســموكم  هللا  حفــظ 

سالمين موفقين.

ابنكم الفريق أول ركن
رئيــس الحرس الوطنــي
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

الملكــي  الســمو  صاحــب  بعــث  وقــد 
رئيس الوزراء برقية شكر جوابية إلى 
رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول 
ركن ســمو الشيخ محمد بن عيسى بن 

سلمان آل خليفة، هذا نصها:-
سمو االبن العزيز الفريق أول ركن 

الشــيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل 
خليفة الموقر

رئيس الحرس الوطني

وبركاتــه  عليكــم ورحمــة هللا  الســالم 
وبعد،،، 

فلقد كان من دواعي ســرورنا أن نطلع 
علــى برقيــة ســموكم الكريمــة المهنئــة 
بالذكــرى  البــالد  لنــا بمناســبة احتفــال 
قــوة  لتأســيس  والخمســين  الحاديــة 

الدفاع. 
كمــا ويســعدنا أن نغتنم هذه المناســبة 
الوطنيــة العزيــزة لنعرب لســموكم عن 
النبيلــة  لمشــاعركم  وتقديرنــا  شــكرنا 
التــي نعتز بها كثيرًا، مؤكدين مواصلة 
دعمنــا لما فيه خير وتقدم وعزة لبلدنا 
ولجميــع  لســموكم  متمنيــن  الغالــي، 
دوام  الوطنــي  الحــرس  منتســبي 
التوفيــق والســداد فــي أداء واجبكــم 
الوطني النبيل، واإلســهام في مواصلة 
تعزيــز وتطوير هــذا الصرح العتيد في 
الرجال والعتــاد، ولتبقى دومًا الحصن 

األمين للذود عن وطننا العزيز.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء

ندعم كل ما فيه خير بلدينا وتقدمه

المنامة-بنا:تلقــى  ولــي العهــد نائــب القائــد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة برقيــة تهنئــة 
مــن رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول 
ركــن ســمو الشــيخ محمــد بــن عيســى بــن 
سلمان آل خليفة  بمناسبة الذكرى الحادية 
والخمســين لتأســيس قــوة دفــاع البحرين، 

هذا نصها:
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 

حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

يشــرفني يــا صاحــب الســمو أن أرفــع إلــى 
جميــع  وباســم  باســمي  الكريــم  ســموكم 
آيــات  أســمى  الوطنــي  الحــرس  منتســبي 
التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الذكرى 
الحاديــة والخمســين لتأســيس قــوة دفــاع 
البحرين الباسلة، داعيًا المولى عز وجل أن 
يعيــد على ســموكم هــذه المناســبة العزيزة 
وأنتــم تنعمــون بموفــور الصحــة والعافيــة 
وأن يمدكم بعونه وتوفيقه لمواصلة الدعم 

الكريــم  تولونــه ســموكم  الــذي  المتواصــل 
لقــوة دفــاع البحرين والذي ســاهم تطورها 
بمســتوى  تتمتــع  باتــت  حتــى  وازدهارهــا 
القتاليــة والكفــاءة  الجاهزيــة  مــن  متقــدم 
العســكرية لتبقــى بــإذن هللا تعالــى حاميــة 
الحضاريــة  ومكتســباته  الغالــي  لوطننــا 
والتنمويــة وذلــك لتحقيق المزيد من األمن 
الحكيمــة  القيــادة  ظــل  فــي  واالســتقرار 
لســيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة عاهل البــالد المفدى 

القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.
هللا  برعايــة  الســمو  صاحــب  يــا  ودمتــم   

سالمين موفقين
الفريق أول ركن
رئيس الحرس الوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء  برقيــة شــكر جوابيــة الى 

سمو رئيس الحرس الوطني، هذا نصها :-
  ســمو العم العزيز الفريق أول ركن الشــيخ 
بــن ســلمان آل خليفــة    بــن عيســى  محمــد 

حفظه هللا

رئيس الحرس الوطني
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

تلقيت ببالغ الشــكر والتقدير برقية سموكم 
العزيــز المهنئــة بمناســبة الذكــرى الحاديــة 
دفــاع  قــوة  تأســيس  علــى  والخمســين 
البحريــن، ويطيــب لــي أن أبادلكــم وكافــة 
منتســبي الحــرس الوطني أخلــص التهاني 
وأصــدق التبريكات بهذه المناســبة العزيزة 
ورفــع  تطويــر  فــي  بجهودكــم  أشــيد  وأن 
مســتوى كفــاءة وفعاليــة الحــرس الوطني، 
داعيــًا هللا تعالــى أن يبــارك فــي جهودكــم 
واجبكــم  ألداء  وتوفيقــه  بعونــه  ويمدكــم 
للدفــاع عــن مكتســبات وإنجــازات وطننــا 
المناســبة  هــذه  علينــا  يعيــد  وأن  الغالــي، 
العزيــزة ووطننــا ينعــم بمزيــد مــن التطــور 
واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
المفــدى  البــالد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى 

القائد األعلى حفظه هللا ورعاه .
ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين ،،،

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

دور بارز لسمو األمير سلمان بن حمد في تطوير قوة الدفاع

المنامة - بنا

المنامة - بناالمنامة - بنا
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تلقــى رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفة برقية تهنئة من وزير الداخلية الفريق أول ركن الشــيخ راشــد بن 
عبــدهللا آل خليفــة بمناســبة الذكــرى الحادية والخمســين لتأســيس قوة 

دفاع البحرين هذا نصها:

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا 
رئيس الوزراء الموقر 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يطيــب لــي وببالــغ االحتــرام والتقديــر أن أتقــدم لســموكم باخلــص التهاني 
وأسمى التبريكات بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع 
البحريــن، تلــك المناســبة العزيــزة علــى أبناء الوطــن الذين يفتخــرون بهذه 
القوة التي تمثل العزة والمنعة والدرع الحصين والسياج المنيع التي يذود 
عــن الوطــن ويحمــي اســتقراره ويصون وحدتــه وانجازاتــه، ومبعث الفخر 
بمــا وصلت إليه من مســتوى احترافي متقــدم، وامتالك الخبرة واإلمكانات 

العسكرية، بفضل دعم قيـادة جاللة الملك المفدى حفظه هللا.
وإننــي إذ أبــارك لســموكم بهذه المناســبة الغاليــة وبكل االنجــازات الوطنية 
لحكومتكــم الموقــرة وفقهــا هللا ألدعـــو هللا أن يحفــظ ســموكم ويمدكــم 

بالعون والتوفيق.
وتقبلوا سموكم صادق االحترام وموفور الثناء

وهللا يرعاكم
الفريق أول ركن
وزير الداخليـة
راشد بن عبدهللا آل خليفة

وقــد بعــث صاحــب الســمو الملكي رئيــس الــوزراء برقية شــكر جوابية إلى 
وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفة، هذا 

نصها :-
معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة المحترم 

وزير الداخلية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

فلقد كان من دواعي ســرورنا ان نطلع على برقية معاليكم الكريمة المهنئة 
لنــا بمناســبة احتفــال البــالد بالذكــرى الحاديــة والخمســين لتأســيس قــوة 

الدفاع. 
كما ويســعدنا أن نغتنم هذه المناســبة الوطنية العزيزة لنعرب لمعاليكم عن 
شــكرنا وتقديرنــا لمشــاعركم النبيلة التــي نعتز بها كثيــرًا، مؤكدين مواصلة 
دعمنــا لمــا فيــه خيــر وتقدم وعــزة بلدنــا الغالي، متمنيــن لمعاليكــم ولجميع 
منتســبي وزارة الداخلية دوام التوفيق والســداد في أداء واجبكم الوطني 
النبيل، واإلسهام في مواصلة تعزيز وتطوير هذا الصرح العتيد في الرجال 

والعتاد، ولتبقى دومًا الحصن األمين للذود عن وطننا العزيز.
  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة وزير الداخلية

جاللة الملك يتلقى تهنئة وزير الداخلية
تلقــى عاهــل البــالد القائــد األعلــى صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة برقية تهنئة من وزير الداخلية الفريق أول ركن الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة بمناســبة 

الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها: 

سّيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
المفدى القائد األعلى لقوة دفاع البحرين حفظكم هللا ورعاكم 

الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ببالغ الفخر واالعتزاز أتشرف بأن أرفع إلى مقام جاللتكم الّسامي أخلص التهاني وأسمى 
التبريكات بمناســبة الذكرى الحادية والخمســين لتأســيس قوة دفاع البحرين. هذه القوة 
التي تعهدتم جاللتكم بقيادتها وتطويرها لتكون سياجا للوطن وحصنه الحصين، تحمي 
سيادته وتحرس إنجازاته بعد أن أصبحت بحمد هللا وبرعاية جاللتكم على درجة عالية 
مــن الجاهزيــة واالســتعداد، وامتالك الخبرة واإلمكانات العســكرية المعاصرة وفق أحدث 
األساليب إعدادًا وتدريبًا لتنفيذ المهام والواجبات الموكولة إليها ولتصبح مدرسة الوطن 

لالحتراف العسكري، ومثاالً في اإلخالص والقدوة وصدق الوالء واالنتماء.
إن تاريخ هذه القوة من الصفحات المشــرفة في تاريخ وحاضر البحرين وكان لها شــرف 
الدفاع عن الوطن، وقدمت الشهداء الذين رووا أرضه دفاعًا عنه فلهم الرحمة والرضوان.

داعيًا هللا أن يحفظ جاللتكم قائدًا لمسيرتنا المباركة وبانيـًا لمجد الوطن وتقدمه. 
وتفضلوا جاللتكم بقبول أجل آيات االحترام وفيض اإلجالل والتقدير ودمتم في رعاية 

هللا سالمين موفقين سيدي.
الفريق أول ركن
وزير الداخليـــة

وقــد بعــث حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك القائــد األعلــى برقيــة شــكر جوابيــة إلــى وزير 
الداخلية، هذا نصها:-

معالي األخ الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة حفظه هللا وزير الداخلية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يطيــب لنــا أن نبعــث إلــى معاليكــم بخالــص التحيــات وصــادق التمنيــات بموفــور الصحة 
والعافيــة، مقرونــة ببالــغ التقديــر للتهنئــة التــي بعثتموهــا إلينــا بمناســبة الذكــرى الحادية 
والخمســين لتأســيس قــوة دفــاع البحريــن، وإننا نــود أن نؤكد فــي هذه المناســبة الجليلة 
اعتزازنــا الكبيــر بقــوة دفاع البحرين قادة وضباطًا وجنودًا، وقــد بلغوا المكانة العالية في 
التدريــب والتســليح والجاهزيــة والــروح المعنويــة العتيــدة، وإننــا نســتحضر بــكل الفخــر 
والثقة الدور الوطني العظيم الذي تنهضون به مع إخوانكم منسوبي وزارة الداخلية وكل 
قــوى األمــن فــي مملكتنا العزيــزة، وأنتم جميعًا مع قــوة دفاع البحرين رمــز للوفاء بالعهد 

والصدق في الوعد، وأنتم جميعًا الحصن الحصين ألمن وسالمة وطننا الغالي.
ولقد كنتم حيث يريدكم الوطن ويتوقعكم األهل، ونسأل هللا أن يحقق بكم اكتمال منعة 

مملكة البحرين وما نرجوه من أمن وأمان وازدهار. 
دمتم يحفظكم هللا سالمين.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

المنامة - بنا

... وجاللته يتلقى تهنئة وزير شؤون الدفاع
تلقــى عاهــل البــالد القائــد األعلــى صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة برقية تهنئة من وزير شــؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن حســن النعيمي بمناســبة الذكرى 

الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها: 

سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.. حفظكم هللا ورعاكم 
عاهل البالد المفدى القائد األعلى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
يشــرفني يــا صاحــب الجاللة أن أرفع إلى مقام جاللتكم الســامي خالــص التهاني وأطيب 
التبريــكات بمناســبة االحتفــال بالذكــرى الواحــدة والخمســين الذي يصــادف الخامس من 

فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين مليئة بالعطاء والفداء والعزة والكرامة.
سيدي حضرة صاحب الجاللة،،،

يطيــب لــي بــكل فخــر واعتــزاز ونحن نحتفــل اليــوم بهــذه المناســبة العزيزة وبالمســتوى 
المشــرف الــذي وصلــت إليــه قــوة دفــاع البحريــن بفضــل هللا ســبحانه وتعالى ثــم برعاية 
جاللتكــم ان أجــدد العهــد والــوالء لجاللتكــم، فكلنــا جنــٌد مخلصــون رهن إشــارة جاللتكم 
رعاكم هللا، داعيًا هللا القدير أن يمن على جاللتكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر 
ويديــم علــى قــوة الدفــاع المزيــد مــن التطور والقــوة والمنعة فــي ظل قيادتكــم الحكيمة 

حفظكم هللا ورعاكم.
وتفضلوا يا صاحب الجاللة بقبول فائق التحية واإلجالل واالحترام ،،،

الفريق الركن
وزير شؤون الدفاع
عبدهللا بن حسن النعيمي

وقــد بعــث صاحــب الجاللــة الملــك القائــد األعلــى برقيــة شــكر جوابيــة إلــى وزير شــؤون 
الدفاع، هذا نصها:-

سعادة الفريق الركن عبدهللا بن حسن النعيمي المحترم وزيـــــر شئــــؤون الدفـــــاع
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يطيــب لنــا أن نبعــث إلــى ســعادتكم بخالــص التحيــات وصــادق التمنيات بموفــور الصحة 
والعافيــة، مقرونــة بشــكرنا العميــق للتهنئــة التي بعثتم بها إلينا بمناســبة الذكــرى الحادية 
والخمســين  لتأســيس قــوة دفــاع البحريــن الباســلة، وإننــا بهــذه المناســبة العزيــزة نؤكــد 
اعتزازنــا بمنســوبي قــوة دفــاع البحريــن قــادة وضباطــًا وجنــودًا وأفــرادًا، وهــم يتمتعون 
بالكفــاءة العاليــة وينهضون بالواجبات المناطة بهــم بكل اقتدار وقد بلغوا مكانة عليا في 

التدريب والتسليح والجاهزية بروح مفعمة بالوالء والوفاء واإلخالص والتضحية.

حفــظ هللا وطننــا العزيــز وبــارك فــي رجالــه األوفيــاء الذيــن هــم حصنــه الحصيــن ودرعه 
المكين.

حفظكم هللا  وسدد خطاكم.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

المنامة - بنا

المنامة - بنا

... وجاللته يتلقى تهنئة رئيس هيئة األركان
تلقــى عاهــل البــالد القائــد األعلــى صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة برقية تهنئة مــن رئيس هيئــة األركان الفريــق الركن ذياب بن صقــر النعيمي، 

بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها: 

سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى القائد األعلى حفظه هللا روعاه 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
ببالــغ اإلجــالل واالعتزاز يســعدني ويشــرفني أن أرفــع إلى مقام جاللتكــم الكريم 
أخلص التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة االحتفال بالذكرى الحادية والخمسين 
علــى تأســيس قــوة دفــاع البحريــن، هــذه القلعــة الشــامخة التــي نالــت رعايتكــم 
الوطنيــة  المســيرة  بــزوغ ضوئهــا األول، إن  الدائــم منــذ  المســتمرة واهتمامكــم 
المباركة التي تقودونها بفضل من هللا وعونه، وعزمكم البناء الزدهار هذا الصرح 

العتيد الذي أضحى سًدا منيًعا ألمن واستقرار مملكة البحرين.
مســتلهمين القــوة واإلرادة واإلصــرار والثبــات مــن هللا ســبحانه وتعالــى، ثــم مــن 
جاللتكم في كل ما يناط ويوكل إلى هذه القوة األبية من مهام من أجل أن تظل 
راية العز والمجد شامخة خفاقة عالية يستظل بأمنها وأمانها جميع أبناء الوطن، 
ســائلين العلــي القديــر أن يحقــق علــى يديكــم الكريمتيــن العــز والمجــد والمرتبــة 

الرفيعة لهذه القوة الباسلة. 
ودمتم سيدي بعون هللا سالمين غانمين..

الفريق الركن
رئيس هيئة األركان
ذياب بن صقر النعيمي

وبعــث صاحــب الجاللــة الملك القائد األعلى برقية شــكر جوابيــة إلى رئيس هيئة 
األركان، هذا نصها:

سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي المحترم رئيس هيئة األركان

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يطيــب لنــا أن نبعــث إلــى األخ الكريم بخالص التحيات وصــادق التمنيات بموفور 
الصحة والعافية، مقرونة بشــكرنا الجزيل لكم ولكل منســوبي قوة دفاع البحرين 
الباسلة للتهنئة التي بعثتم بها إلينا بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس 
قــوة دفــاع البحريــن، مؤكديــن اعتزازنا العميق بهذه المؤسســة الوطنيــة العتيدة، 
التــي هــي درع الوطن، وســتبقى بإذن هللا تعالى حصــن مملكة البحرين الحصين، 
مــؤزرة بــكل عوامــل االقتــدار تدريًبــا وتســليًحا وجاهزيــة بــكل روح التضحيــة 

والفداء.
حفظكــم هللا جميًعــا وحقــق بكــم قيــادة وضباًطــا وأفــراًدا قــوة مملكتنــا ورفاههــا 

وأمنها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
ال خليفة برقية تهنئة من وزير شــؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا 
بــن حســن النعيمــي  بمناســبة الذكــرى الحادية والخمســين لتأســيس 

قوة دفاع البحرين هذا نصها:

سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ... 
حفظكم هللا ورعاكم رئيس مجلس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
سيدي 

يشرفني يا صاحب السمو بمناسبة االحتفال بالذكرى الواحد والخمسين 
الذي يصادف الخامس من فبراير على تأسيس قوة دفاع البحرين بأن 
أرفــع إلــى مقام ســموكم الكريم أســمى آيــات التهاني والتبريــكات بهذه 
المناســبة الغاليــة، ســيدي صاحــب الســمو أثبتــت قــوة دفــاع البحريــن 
الكفــاءة والتميــز منــذ تأســيس هــذه القــوة وأصبحت عالمة بــارزة في 
تاريخ مملكة البحرين في القيادة والريادة ومثال ُيحتذى به بكل فخر 
واعتــزاز، مجدديــن العهــد فــي ســبيل رفع راية هــذا الوطــن الغالي بكل 

فخر واعتزاز.
ســائالً المولــى عــز وجــل أن يعيــد علــى ســموكم الكريــم هــذه المناســبة 
وأنتم تنعمون بنعمة الصحة والسعادة في ظل القيادة الحكيمة لسيدي 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة عاهل البالد 

المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.

الفريق الركن
وزيـر شـئون الــدفاع
عبدهللا بن حسن النعيمي

وقــد بعــث صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء  برقية شــكر جوابية 
الى وزير شــؤون الدفاع  الفريق الركن عبدهللا بن حســن النعيمي، هذا 

نصها :-

سعادة الفريق الركن عبدهللا بن حسن النعيمي المحترم وزير شئون 
الدفاع

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

فلقــد كان مــن دواعــي ســرورنا ان نطلــع علــى برقية ســعادتكم الكريمة 
المهنئة لنا بمناسبة احتفال البالد بالذكرى الحادية والخمسين لتأسيس 

قوة الدفاع. 
كما ويسعدنا ان نغتنم هذه المناسبة الوطنية العزيزة لنعرب لسعادتكم 
عــن شــكرنا وتقديرنــا لمشــاعركم النبيلــة التي نعتــز بها كثيــرًا، مؤكدين 
مواصلة دعمنا القائم والمعهود لقوة دفاع البحرين، متمنين لســعادتكم 
ولجميع منتســبي قوة الدفاع دوام التوفيق والســداد في أداء واجبكم 
الوطني النبيل، واإلسهام في مواصلة تعزيز وتطوير هذا الصرح العتيد 
فــي الرجــال والعتــاد، ولتبقــى دومــًا الحصــن األميــن للــذود عــن وطننــا 

العزيز.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء

... وسموه يتلقى تهنئة وزير شؤون الدفاع

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة رئيس األركان
تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة رئيس هيئة األركان من الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي بمناسبة الذكرى الحادية 

والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها:

سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة .. حفظه هللا رئيــس 
الــوزراء الموقر 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
بــكل معانــي الفخــر واالعتــزاز أرفــع إلــى مقام ســموكم الكريم أســمى آيــات التهانــي وأعز 
التبريــكات، بمناســبة االحتفــال بالذكــرى الحاديــة والخمســين علــى تأســيس قــوة دفــاع 
البحريــن، فنحــن علــى العهد والوالء لســموكم الكريم مضحين بالغالــي والنفيس من أجل 

رفعة وطننا الغالي.
وإذ نغتنــم هــذه المناســبة المباركــة لهــذه القــوة التي ســاهم ســموكم الكريم في مســيرتها 
الطيبة منذ انطالق ضوئها، لنهنئ ســموكم الكريم على تقدم وازدهار هذه القوة الوطنية 

العريقة.
ســائالً المولى عز وجل أن يحفظ ســموكم الكريم ويوفقكم لما فيه الخير، ويســبغ عليكم 

نعمة الصحة والعافية.
ودمتم سيدي بعون هللا سالمين غانمين ،،، 

الفريق الركن
رئيس هيئة األركان
ذياب بن صقر النعيمي

وقــد بعــث صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء برقيــة شــكر جوابيــة إلى رئيــس هيئة 
األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، هذا نصها:-

سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي  المحترم رئيس هيئة األركان
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

فلقــد كان مــن دواعي ســرورنا ان نطلع على برقية ســعادتكم الكريمة المهنئة لنا بمناســبة 
احتفال البالد بالذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة الدفاع. 

كمــا ويســعدنا ان نغتنــم هــذه المناســبة الوطنيــة العزيــزة لنعــرب لســعادتكم عــن شــكرنا 
وتقديرنــا لمشــاعركم النبيلــة التــي نعتــز بهــا كثيــرًا، مؤكدين مواصلــة دعمنا لمــا فيه خير 
وتقــدم وعــزة بلدنــا الغالــي، متمنين لســعادتكم دوام التوفيق والســداد فــي أداء واجبكم 
الوطنــي النبيــل، واإلســهام فــي مواصلــة تعزيــز وتطويــر هــذا الصــرح العتيد فــي الرجال 

والعتاد، ولتبقى دومًا الحصن األمين للذود عن وطننا العزيز.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

المنامة - بنا



سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من رئيس هيئة األركان

سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء  صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة من رئيس هيئة األركان  الفريق الركن 
ذياب بن صقر النعيمي بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:

األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  ســيدي 
سلمان بن حمد آل خليفة .. حفظكم هللا

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
 

بعظيــم الفخــر واالمتنــان أرفــع إلــى مقــام 
ســموكم الكريــم أخلــص التهانــي وأطيــب 
بالذكــرى  االحتفــال  بمناســبة  التبريــكات 
قــوة  تأســيس  علــى  الحاديــة والخمســين 
دفــاع البحريــن، هــذه القــوة المنيعــة التــي 
ســاهم ســموكم الكريــم في إعــالء صرحها 
الحثيثــة  متابعتكــم  خــالل  مــن  الشــامخ 
وتوجيهاتكــم الســديدة مــن أجــل أن تظــل 
هــذه القوة بعون هللا وقدرته درعًا حصينًا 

منيعًا ألمن واستقرار الوطن.

 ســتظل قوة دفاع البحرين بقيادة ســيدي 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
المفــدى  البــالد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى 
القائد األعلى حفظه هللا ورعاه، قوة بارزة 
شــامخة تخــوض غمــار التطــور العســكري 
والنمو اإلداري المستدامين لتواكب نهضة 

الوطن وازدهاره.
 داعيــًا هللا أن يعيــد هــذه المناســبة علــى 
بموفــور  تنعمــون  الكريــم، وأنــت  ســموكم 
الصحة والســعادة، وأن يديم على مملكتنا 

الغالية مزيد من الرخاء والتقدم.
 ودمتم ســيدي بعون هللا ســالمين غانمين 

،،،
 

الفريق الركن
رئيس هيئة األركان

ذياب بن صقر النعيمي

ولــي  الملكــي  الســمو  بعــث صاحــب  وقــد 
النائــب األول  القائــد األعلــى  نائــب  العهــد 
لرئيــس مجلــس الوزراء حفظــه هللا ورعاه 
برقيــة شــكر جوابيــة الــى ســعادة الفريــق 
الركــن ذياب بــن صقر النعيمي رئيس هيئة 

األركان، هذا نصها :-

صقــر  بــن  ذيــاب  الركــن  الفريــق  ســعادة 
حفظه هللا النعيمي 

رئيس هيئة األركان

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
برقيتكــم  والتقديــر  الشــكر  ببالــغ  تلقيــت 
الذكــرى  بمناســبة  لنــا  المهنئــة  الكريمــة 

قــوة  تأســيس  علــى  الحاديــة والخمســين 
دفــاع البحريــن ويســرنا أن نبادلكم أخلص 
التهانــي والتبريــكات شــاكرًا لكــم جهودكم 
فــي رفــع مســتوى الجاهزية القتاليــة لقوة 
دفــاع البحريــن ســائالً هللا تعالــى أن يعيــد 
علينــا هــذه المناســبة العزيــزة ووطنا ينعم 
واالســتقرار  واألمــن  التطــور  مــن  بمزيــد 
فــي ظــل القيــادة الحكيمة لســيدي حضرة 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة عاهــل البــالد المفدى القائــد األعلى 

حفظه هللا ورعاه.
ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين ،،،

   
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة  برقية تهنئة من وزير الداخلية الفريق أول ركن 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة  بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين ، هذا نصها:

 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة حفظه هللا ورعاه
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 يســرني بمناســبة الذكــرى الحادية والخمســين 
لتأسيس قوة دفاع البحرين أن أتقدم لسموكم 
التبريــكات  وأســمى  التهانــي  بأصــدق  الكريــم 
ولكافــة منســوبي قــوة الدفــاع بهــذه المناســبة 
العزيــزة، التــي نحتفــي بهــا، ونفخــر بمــا وصلت 
إليــه مــن مســتوى احترافــي متقــدم، وامتــالك 
دعــم  بفضــل  العســكرية،  واإلمكانــات  الخبــرة 
الجاللــة  صاحــب  حضــرة  ســيدي  وتوجيهــات 

الملك المفدى حفظه هللا ورعاه .
 حيــث كان لســموكم فضــل الدعــم والتطويــر، 

لتكون هذه القوة درع الوطن وحصنه الحصين 
والركيــزة األساســية التــي تبنــى عليهــا الدولــة 

الحديثة.
 وإنني إذ أبارك لســموكم هذه المناســبة الغالية، 
الدفــاع  قــوة  منســوبي  ولكافــة  لكــم  متمنيــًا 
التوفيــق والســداد ألداء واجباتهــم فــي خدمــة 
الوطــن، فــي ظل قيادة ســيدي حضــرة صاحب 
الجاللــة الملــك المفدى القائد األعلى حفظه هللا 

ورعاه.
 وتفضلوا ســموكم بقبول فائق التحية وموفور 

االحترام
 وهللا يرعاكم

 
الفريق أول ركن
وزير الداخلية
راشد بن عبدهللا آل خليفة

وقــد بعــث صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء حفظــه هللا ورعاه برقية شــكر جوابية 
الــى الفريــق أول ركــن معالــي الشــيخ راشــد بن 

عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية، هذا نصها :-

الشــيخ  ركــن  أول  الفريــق  العزيــز  األخ  معالــي 
راشد بن عبدهللا آل خليفة حفظه هللا

وزير الداخلية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
تلقيت بوافر الشــكر برقيتكم الكريمة المهنئــــــة 
لنــــا بمناســبة الذكــرى الحادية والخمســين على 
تأســيس قوة دفاع البحرين، وإنه ليسعدني أن 
أبادلكــم التهانــي والتبريــكات وجميع منتســبي 

عــن خالــص  لكــم  أعــرب  وأن  الداخليــة  وزارة 
شــكرنا لمشاعركم النبيلة وجهودكم في تطوير 
وتحديــث وزارة الداخليــة، سائــــالً هللا تعالــى 
أن يعيـــد علينــــا هذه المناسبة العزيزة، ووطننا 
ينعــم بمزيــد مــن األمــن واالســتقرار والتطــور 
واالزدهــار فــي ظــل القيــادة الحكيمـــة لســيدي 
حضــرة صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى القائــد األعلــى 

حفظه هللا ورعاه.
ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين ،،،

أخوكـــم
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

 المنامة-بنا: 

 المنامة -بنا:

 المنامة - بنا:

رفعــت رئيــس مجلس النواب فوزية زينل أســمى 
البــالد  عاهــل  إلــى  والتبريــكات  التهانــي  آيــات 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة، وإلــى ولــي العهــد 
نائــب القائد األعلــى النائــب االول لرئيس مجلس 

الــوزراء صاحــب الســمو الملكي االمير ســلمان بن 
حمــد ال خليفــة، وذلــك بمناســبة الذكــرى الواحــد 

والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين. 
وأعربــت عــن بالغ الفخــر واالعتزاز لمــا وصلت له 
قــوة دفــاع البحريــن مــن مكانــة عاليــة وجاهزيــة 
رفيعــة وإســهامات بــارزة فــي الدفاع عــن الوطن 

بقيــادة جاللــة  اإلصالحــي  المشــروع  ومنجــزات 
العاهــل المفــدى، وفــي المشــاركة الفاعلــة للقوات 
العربيــة  األمــة  أمــن  عــن  الدفــاع  فــي  الباســلة 
واالسالمية. ودعت رئيس مجلس النواب المولى 
عــز وجل أن يحفظ مملكــة البحرين ويديم عليها 

نعمة األمن واألمان والتقدم واالزدهار.

ــة ــزيـ ــاهـ ــن جـ ــ أشـــــــــادت بـــمـــا وصــــلــــت إلــــيــــه مـ

زينل تهنئ بذكرى تأسيس قوة الدفاع
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أكــد وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطني الشــيخ ســلمان بــن خليفة آل خليفــة أن تحقيق 
كل مــا مــن شــأنه أن يعــود بالخير والنمــاء على الوطن والمواطن هو الهدف األساســي 

للبرامج المالية واالقتصادية.

وتطــرق الوزيــر إلــى مواصلــة العمــل علــى 
تنفيــذ كافة المبادرات التي ُتشــّكل برنامج 
التــوازن المالــي الــذي أطلقتــه المملكة في 
أكتوبــر الماضــي حتى الوصول إلى الهدف 
المصروفــات  بيــن  التــوازن  وهــو  المحــدد 

واإليرادات في الميزانية.
وأشاد بالدعم والمؤازرة الذي تجدها جهود 
وزارة المالية واالقتصاد الوطني والجهات 
الحكومية من الســلطة التشريعية ووسائل 
االعالم المختلفة، والذي كان وسيظل أحد 
أهم األســباب في كل نجاح تحققه الجهود 

الساعية لنماء وازدهار المملكة.
ونــوه الشــيخ ســلمان بن خليفــة آل خليفة 
بالــدور الهام الذي تقوم به وســائل اإلعالم 
في تنوير الرأي العام بمعلومات حول كافة 
القضايا المحلية، وبأهم المشاريع الحيوية 
التــي يتــم تنفيذهــا للوصول إلــى األهداف 
أن  مؤكــدًا  للمملكــة،  المنشــودة  التنمويــة 
اإلعــالم شــريك أساســي فــي إنجــاح كافة 

المبادرات والبرامج الوطنية.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية واالقتصاد 
تحريــر  رؤســاء  أمــس  بمكتبــه  الوطنــي 
الصحــف المحليــة وعــدد من كتــاب الرأي. 
حيــث أطلعهــم علــى أهــم النتائــج التي تم 
التــوازن  برنامــج  انطــالق  منــذ  تحقيقهــا 
اليــوم،  2018 وحتــى  المالــي فــي أكتوبــر 

والتــي تعــد ناجحــة وفق مؤشــرات قياس 
أفعــال  ردود  مــن  صاحبهــا  ومــا  األداء 
إيجابيــة مــن قبــل أســواق المــال العالميــة 
جانــب  إلــى  العالميــة  التصنيــف  ووكاالت 
مــن  تحقــق  بمــا  العربــي  النقــد  صنــدوق 
فــي  المملكــة  علــى ســير  أكــدت  خطــوات 
الهــدف  تحقيــق  نحــو  الصحيــح  االتجــاه 

الرئيسي لبرنامج التوازن المالي.
ونوه بأن التقديرات األولية للنتائج المالية 
للــوزارات والجهــات للســنة الماليــة 2018 
وذلك في ضوء االنتهاء من اإلقفال األول 
لحســابات الميزانيــة العامــة للســنة المالية 
المذكــورة، كان مــن أبرز نتائجهــا انخفاض 
العجــز فــي الميزانية العامة بنســبة  35 % 
مقارنــة بالســنة الماليــة 2017، ويعود ذلك 
لمبــادرات إعــادة هيكلــة الميزانيــة العامــة 

التــي تــم البــدء بهــا منــذ العــام 2015 التي 
اســفرت عن ضبط مســتويات المصروفات 
المتكــررة وتنويــع اإليــرادات غيــر النفطية 
خــالل األعــوام الســابقة، إلــى جانــب البدء 
الفــوري بتطبيــق برنامــج التــوازن المالــي 
الــذي تــم تدشــينه مطلــع الربــع الرابــع مــن 
فــي  النفــط  أســعار  وارتفــاع   2018 العــام 
النتائــج  هــذه  وتأتــي  الدوليــة،  األســواق 
نقطــة  بلــوغ  نحــو  المضــي  علــى  لتؤكــد 

التوازن بين اإليرادات والمصروفات.
آخــر  اســتعراض  اللقــاء  خــالل  تــم  كمــا 
اإلطاريــة  الترتيبــات  حــول  المســتجدات 
للتعــاون المالــي البالغــة 10 مليار دوالر من 
الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية، 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ودولة 

التوجهــات  أهــم  إلــى  والتطــرق  الكويــت، 
اإليــرادات  هيكلــة  اعــادة  لمواصلــة 
والمصروفــات فــي الميزانية. وشــدد وزير 
الماليــة واالقتصــاد الوطنــي بــأن االقتصاد 

البحرينــي اســتمر في نمــوه اإليجابي رغم 
التحديــات وبالتــوازي مع برنامــج التوازن 
المالي؛ كونه يقف على قاعدة صلبه تتميز 
بتنوعها، منوهًا بأنه منذ عام 2002 حققت 

القطاعــات غيــر النفطية نســبة نمو ســنوي 
تفوق 7.5 % ســنويًا لتبلغ نســبة إسهامات 
االقتصــاد  فــي  النفطيــة  غيــر  القطاعــات 

الوطني أكثر من 80 %.

المنامة - بنا

وزير المالية: تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن

الشيخ سلمان بن خليفةوزير المالية واالقتصاد الوطني ملتقيا رؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من كتاب الرأي

ــودة ــشـ ــنـ ــمـ ــول ألهـــــــــداف الــــبــــرامــــج والــــمــــشــــاريــــع الـ ــ ــ ــوص ــ ــ عـــبـــر ال

المنامة - بنا

تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة من 
وزيــر شــؤون الدفاعالفريــق الركــن عبــدهللا بن حســن النعيمي  بمناســبة 

الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا نصها:

ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ... 
حفظكم هللا ورعاكم

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
يشرفني يا صاحب السمو بمناسبة االحتفال بالذكرى الواحد والخمسين 
الذي يصادف الخامس من فبراير على تأســيس قوة دفاع البحرين بأن 
أرفــع إلــى مقــام ســموكم الكريم أســمى آيات التهانــي والتبريــكات بهذه 

المناسبة العزيزة.

سيدي صاحب السمو الملكي، ،
إن مســتوى الجاهزيــة الُمشــرف الــذي وصلــت إليــه قــوة دفــاع البحرين 
ســيدي  لــدن  مــن  الكريمــة  الرعايــة  ثــم  وتعالــى  ســبحانه  هللا  بفضــل 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى القائد األعلى حفظــه هللا ورعاه 

وتوجيهات ودعم سموكم حفظكم هللا.
ســائالً المولــى عــز وجــل أن يعيــد علــى ســموكم الكريــم هــذه المناســبة 
العزيزة وأنتم تنعمون بنعمة الصحة والسعادة، في ظل القيادة الحكيمة 
لســيدي حضــرة صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل 

البالد المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.

الفريق الركن
وزير شئون الدفاع
عبدهللا بن حسن النعيمي

وقــد بعــث صاحب الســمو الملكي ولي العهــد نائب القائــد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء برقيــة شــكر جوابيــة الــى وزيــر شــؤون 

الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن حسن النعيمي ، هذا نصها :-

سعادة الفريق الركن عبدهللا بن حسن النعيمي حفظه هللا
وزير شؤون الدفاع

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
تلقيــت ببالــغ الشــكر والتقديــر برقيتكــم الكريمــة المهنئــة لنــا بمناســبة 
الذكــرى الحادية والخمســين على تأســيس قوة دفــاع البحرين، ويطيب 
لنا أن نبادلكم أخلص التهاني والتبريكات سائالً هللا تعالى أن يعيد علينا 
هــذه المناســبة العزيزة، ووطنا ينعــم بمزيد من التطور واالزدهار واألمن 
واالســتقرار فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لســيدي حضرة صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى القائــد األعلــى 

حفظه هللا ورعاه .
ودمتم بحفظ هللا سالمين موفقين ،،،

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

سمو ولي العهد يتلقى 
تهنئة وزير شؤون الدفاع

80  % نسبة 
إسهامات 

القطاعات غير 
النفطية

فوزية زينل



كشــفت األمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشــيخة مرام بنت عيســى آل خليفة، أنه وتحت الرعاية 
الكريمــة لعاهــل البــالد صـــاحب الجاللة الملك حـــمد بن عيســى آل خليفة، وبدعــم كريم من رئيس المجلس االستشــاري 
للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ينطلق االفتتاح 
الرســمي لمعــرض البحريــن الدولــي للحدائــق يــوم 20 فبرايــر الجاري، وســيكون مفتوًحــا للجمهور خالل الفتــرة 21 - 24 

فبراير 2019، في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. 

وأكدت الشــيخة مرام خالل مؤتمر صحفي 
عقدتــه أمس بحضور رئيســة نادي البحرين 
معــرض  أن  الملــك،  عبــد  زهــرة  للحدائــق 
علــى  الضــوء  سيســلط  للحدائــق  البحريــن 
التقنيــات الزراعيــة التــي تســهم فــي تنميــة 
واســتدامة القطــاع فــي المملكــة، مردفة أن 
المعــرض هــذا العــام سيســتعرض مجموعــة 
واالبتــكارات  والحلــول  المنتجــات  مــن 
الزراعيــة، والتــي ســتقدمها كبرى الشــركات 
المحلية واألجنبية التي تشــارك في الحدث 

المهم.
وأعلنت أن المعرض يتناول هذا العام شعار 
“الزراعــة كتخصص واعد لمهنة المســتقبل”، 
ا شــعار  مــن الحــرص علــى أن يحمــل ســنويًّ
مختلــف يالمــس واقعنــا الزراعــي ويحتــم 
علينا العمل على تطوير األنظمة واألساليب 
وإيجــاد الحلــول والبدائــل التــي تســهم فــي 
االرتقــاء بقطاع الزراعة فــي المملكة، مبينة 
أنــه ســيتم التركيز فــي الجنــاح العلمي على 
طمــوح  مهنــي  كخيــار  بالزراعــة  االهتمــام 
لتلبيــة الطلــب المتزايد على الخبــراء الذين 
فــي  الالزمــة، خاصــة  بالمهــارات  يتمتعــون 
مجــال التكنولوجيــا الزراعيــة والممارســات 

الزراعية المستدامة.
وأوضحت الشــيخة مرام “يشــمل نطاق هذا 
التخصــص، إنتــاج األغذيــة، إدارة األنظمــة 
التقنيــة والطاقــة، النظــم البيئيــة، المشــاريع 
التجارية الزراعية، وريادة األعمال”، مشيرة 
إلــى أنــه ســيتم عــرض بيانــات وإحصــاءات 

عــن الواقــع الزراعــي فــي البحريــن وكذلــك 
بــه  قامــت  الــذي  االســتبيان  نتائــج  نشــر 
المؤسســات  رأي  الســتطالع  المبــادرة 
الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية 
ومؤسسات المجتمع المدني حول الوظائف 
االحتياجــات  وتحديــد  المتاحــة  الزراعيــة 
لالنخــراط  البحرينــي  الشــباب  لتشــجيع 
فــي هــذا القطــاع المهــم، مضيفــة أنه ســيتم 
عرض فيديو يهدف إلى جذب فئة الشــباب 
لدراســة تخصصات علوم الزراعة باعتبارها 

تخصصات واعدة لمهنة المستقبل. 
الجنــاح  نفــس  وفــي  أنــه  إلــى  وأشــارت 
ســيتم تخصيــص مســاحتي عــرض، األولى 
ســتكون الســتضافة كلية األغذيــة والزراعة 
مــن  عــدد  فــي  ممثلــة  اإلمــارات  بجامعــة 
الطلبــة الملتحقين بتخصصات زراعية لنقل 

تجربتهــم واهتمامهم إلى زوار المعرض من 
المهتمين، كما ستشارك كلية العلوم الزراعية 
والبحريــة بجامعة الســلطان قابوس بعرض 
حيــث  المختلفــة،  الزراعيــة  التخصصــات 
واستفســارات  أســئلة  علــى  الــرد  ســيتم 
الجمهــور طوال فترة المعــرض لزيادة وعي 
الــزوار بكل ما يخــص التخصصات الزراعية 

وأهميتها. 
بالمعــرض،  األخــرى  المشــاركات  وحــول 
أوضحت الشــيخة مرام أن صاحبة مشروع 
“الال بيــال” مــرام نهلة المحمــود، بالتعاون مع 
المبــادرة الوطنيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي 
ســتلقي محاضــرات مختلفــة فــي المعــرض 
على مدى يومين حول مهنة تنسيق الزهور 
يقدمهــا كل مــن مدرســة جــودث بــالك لــوك 
العالمــي  والمصمــم  المتحــدة،  المملكــة  مــن 

دميتري تاركن من روســيا والمهندسة أنفال 
األنصاري من الكويت.

وبينــت أنه يشــارك هــذا العام أكثــر من 170 
عارًضــا بتصاميمهــم ومنتجاتهــم وتقنياتهم 
وابتكاراتهــم علــى مســاحة تبلــغ 7000 متــر 
مربــع، حيــث ســيضم الركــن التجــاري فــي 
قاعة رقم 1 العديد من الشــركات والمشــاتل 
المختلفــة  المنتجــات  لتســويق  الزراعيــة 
مثــل الزهــور والشــتالت واألدوات الزراعية 
واألصص وأثاث الحدائق ومعدات اإلضاءة 
الزراعيــة،  والخدمــات  المنتجــات  وكافــة 
أمــا القاعــة رقم 2 فســتضم الركــن التوعوي 
والذي يتضمن كل من المؤسســات الرسمية 
لعــرض  المدنــي،  والمجتمــع  والتعليميــة 
برامــج التوعيــة والتثقيــف والخدمات التي 
تقدمهــا هــذه الجهــات باإلضافــة إلــى عرض 

االبتكارات واإلبداعات والمشاريع الزراعية. 
وحــول المشــاركات العالميــة فــي المعــرض، 
أوضحــت الشــيخة مــرام، أنــه سيشــارك في 
المعــرض عــدد مــن الشــركات المتخصصــة 
ســيقومون  حيــث  الــدول،  مختلــف  مــن 
االبتــكارات  بأحــدث  أجنحتهــم  بإثــراء 
والتصاميــم والتقنيات الزراعية وتطبيقاتها 
هــذا  فــي  الناجحــة  تجاربهــم  وعــرض 
المجــال، باإلضافــة إلى عرض استشــاراتهم 

وخدماتهم ومنتجاتهم.
وذكــرت أن المعــرض وكعادتــه ســيخصص 
ســيتم  حيــث  المزارعيــن،  لســوق  جناحــا 
للفائزيــن  عــرض  مســاحتي  تخصيــص 
بجائــزة  بحرينــي  مــزارع  أفضــل  بمحــور 
الملــك حمــد للتنميــة الزراعيــة فــي الــدورة 
أخــرى  مســاحات  إلــى  باإلضافــة  الثانيــة، 

ا ممن  ستخصص الثني عشَر مزارًعا بحرينيًّ
لعــرض منتجاتهــم  بالقرعــة  تــم اختيارهــم 
المحليــة المتنوعــة والمتميــزة وذلــك بهدف 
تشــجيعهم ودعــم المنتــج المحلــي وإيحــاد 
منافذ تســويقية مختلفة لضمان استمرارية 
جنــاح  يشــتمل  كمــا  المهمــة،  المهنــة  هــذه 
“حديقــة خالصــي” علــى عــدد من األنشــطة 
التعليميــة  والــورش  الترفيهيــة  واأللعــاب 
والتوعويــة ذات العالقــة بالمهــن الزراعيــة، 
بهــدف نشــر الثقافــة المهنيــة بيــن األطفــال 
والعمــل علــى غــرس االتجاهــات اإليجابيــة 

نحو مهنة الزراعة.
وبهــذه المناســبة، أعربت الشــيخة مرام عن 
شــكرها وتقديرهــا لــكل الداعميــن للمعرض، 
مؤكــدة أن الرعايــة القيمة لهــا أبلغ األثر في 

إنجاح المعرض وإخراجه بأفضل صورة.

األميرة سبيكة تفتتح معرض البحرين الدولي للحدائق 21 فبراير
المستقبل” لــمــهــنــة  واعــــد  كــتــخــصــص  ــة  ــ ــزراع ــ “ال شــعــار  ــت  ــح ت الـــعـــام  يــنــظــم 

بدور المالكي من مركز البحرين الدولي للمعارض

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

انتهــت بلديــة المنطقــة الجنوبيــة من 
الجانبيــة  األرصفــة  تجميــل  أعمــال 
 2400 بزراعــة  عيســى  مدينــة  فــي 
زهــرة موســمية علــى امتداد مســاحة 
باســتخدام  مربعــا،  متــرا   1050 تبلــغ 
اآلليــات والرمــل الزراعــي واألســمدة 
الــري. وذكــرت رئيســة قســم  ومــواد 
المتنزهات والحدائق في البلدية آالء 
الشــمالن أن المشــروع تضمــن زراعــة 
العشب الطبيعي ليغطي مساحة 450 

متــرا مربعــا مــن الموقــع، فضــالً عــن 
زراعة 330 شــتلة ألشجار وشجيرات 
الزينــة  أحجــار  وتركيــب  متنوعــة، 

باللونين األسود واألبيض.
البلديــة  أن  الشــمالن  وأوضحــت 
تحــرص علــى التنــوع فــي التصاميــم 
التجميــل  ألعمــال  تنفيذهــا  خــالل 
والتطويــر ألي موقــع، بحيــث تكــون 
عصريــة ومبتكــرة ومرتبطــة بهويتنــا 

البحرينية.

االنتهاء من تجميل األرصفة الجانبية بمدينة عيسى

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 
بــن محمد آل خليفة، فــي االجتماع الوزاري 
العربــي األوروبي الخامــس، الذي عقد أمس 
في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا، بحضور 
بجامعــة  األعضــاء  الــدول  خارجيــة  وزراء 
الدول العربية ووزراء خارجية دول االتحاد 
أهميــة  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد  األوروبــي. 

تعزيــز التعــاون والشــراكة بيــن دول جامعة 
األوروبــي  االتحــاد  ودول  العربيــة  الــدول 
علــى المســتويات كافــة، مــن أجــل القضــاء 
علــى مختلــف التحديــات وتوفيــر بيئة أكثر 
أمًنــا وتحقيــق المزيــد مــن التنميــة والتقــدم 
والرخــاء للشــعوب. وتطــرق االجتمــاع إلــى 
العديــد مــن القضايا وفــي مقدمتهــا القضية 
األزمــة  مناقشــة  تمــت  كمــا  الفلســطينية، 

الســورية واألوضاع فــي الجمهورية اليمنية 
وليبيا، ومسألة الهجرة، وبحث أهمية تنمية 
التعــاون بيــن الجانبيــن، مــن أجــل تحقيــق 
األمن واالســتقرار في العالم وحل النزاعات 
الدوليــة. ويأتــي هــذا االجتمــاع فــي إطــار 
التحضيــر للقمــة العربيــة األوروبيــة المزمــع 
فــي  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  فــي  عقدهــا 

الفترة من 24 - 25 فبراير 2019.

اجتمــع وزير الخارجية الشــيخ خالد 
خليفــة،  آل  محمــد  بــن  أحمــد  بــن 
مــع وزيــر خارجيــة مملكــة إســبانيا 
جوزيــب بوريــل، وذلك علــى هامش 
مشــاركة وزير الخارجيــة باالجتماع 
الوزاري العربي األوروبي في مدينة 

بروكسل بمملكة بلجيكا.
بالمســتوى  الخارجيــة  وأشــاد وزيــر 
التــي  الصداقــة  لعالقــات  المتميــز 
تجمــع بيــن مملكة البحريــن ومملكة 
مملكــة  تطلــع  عــن  معرًبــا  إســبانيا، 
علــى  العالقــات  لتعزيــز  البحريــن 
المســتويات كافــة وتطويــر مختلــف 
أوجــه التعــاون والتنســيق المشــترك 
تجاه القضايا اإلقليمية والدولية بما 
يعــود بالنفع على البلدين والشــعبين 

الصديقين.
بوريــل  جوزيــب  نــوه  جانبــه،  مــن 

بمــا تشــهده العالقــات الثنائيــة بيــن 
إســبانيا  ومملكــة  البحريــن  مملكــة 
مــن تقــدم علــى األصعدة السياســية 
واالقتصاديــة، مؤكــًدا حــرص بــالده 
علــى تعزيز هــذه العالقات بما يدعم 

مصالح البلدين الصديقين.
تبــادل  االجتمــاع،  خــالل  تــم  كمــا 
وجهــات النظــر بشــأن أهــم القضايــا 
أعمــال  جــدول  علــى  المدرجــة 
االجتماع الوزاري العربي األوروبي.

وزير الخارجية: تعزيز التعاون بين “الجامعة” و”االتحاد األوروبي” وزير الخارجية: نتطلع لتطوير التعاون مع إسبانيا

ســمو  الجنوبيــة  المحافظــة  محافــظ  افتتــح 
الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة، 
لصحتــك”،  التدخين”وّقــف  مكافحــة  معــرض 
وذلــك بنــادي الرفــاع الرياضي تزامًنــا مع اليوم 
 4 يوافــق  الــذي  الســرطان  لمكافحــة  العالمــي 
فبرايــر من كل عام. وبهذه المناســبة، أكد ســمو 

المحافــظ أهمية إقامة المعارض الهادفة تزامًنا 
القيمــة  والمبــادرات  العالميــة  المناســبات  مــع 
العائــدة علــى أفــراد المجتمــع بالنفــع والفائــدة 
والمشــاركة فــي مجمــل مــا يتناولــه العالــم مــن 
فعاليــات وأنشــطة صحيــة وتعليميــة وثقافيــة 
واالستفادة منها بما يخدم كافة فئات وشرائح 

المجتمــع. وأشــاد ســموه بــدور هــذه المعــارض 
للتوعيــة بأضــرار التدخيــن علــى صحــة الفــرد 
مــن خالل إشــراك القطاع الصحــي واألهلي في 
تقديــم التوعية واإلرشــاد لإلقالع عن التدخين 
الحضــور حــول خطــورة هــذه اآلفــة  وتوعيــة 
على الناشــئة والشباب، وإشــراك القطاعات في 

المناســبات العالميــة التــي تعكس بالــغ األثر في 
التوجيه الصحي المعنوي.

وقــد تنوعــت أجنحــة المعــرض بمشــاركة إدارة 
الشــئون الصحية واالجتماعية بوزارة الداخلية 
وإدارة تعزيــز الصحة بوزارة الصحة والجمعية 

البحرينية لمكافحة مرض السرطان.

سمو محافظ الجنوبية لدى افتتاحه معرض مكافحة التدخين

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يفتتح معرض مكافحة التدخين “وّقف لصحتك”
ــذه اآلفــة ــارض لــلــتــوعــيــة مــن مــخــاطــر هـ ــع ــم ــدور ال ــ ــاد ب ــ ــوه أش ــم س
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فــي كل عــام تتجلــى الخطــوات التطويريــة والتحديثيــة التــي تنتهجها قوة دفــاع البحرين ضمــن إســتراتيجياتها الموضوعة؛ 
لتعزيز هذا الدرع المنيع القائم على حماية مكتسبات الوطن الغالي. وتواصل قوة دفاع البحرين في ظل التوجيهات الرشيدة 
لعاهــل البــالد القائــد األعلــى صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، ورعاية رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، ودعم ولــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة، والمتابعــة الحثيثة والمســتمرة من القائد العــام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، القيــام بدورهــا الوطنــي في الدفاع عــن حدود الوطــن، وحمايتــه والمحافظــة على أمنه 
واســتقالله وســيادته ضد أي تهديد خارجي، باإلضافة إلى مســاندة قوات األمن العام، والحرس الوطني في المحافظة على 
النظــام وســيادة القانــون، ومســاندة أجهــزة المملكــة فــي حــاالت الكوارث والطــوارئ واألزمات، كما تســهم في تطويــر البناء 

الحضاري والتنموي للبالد وحمايتها.

مــن  بالكثيــر   2018 العــام  وحِفــل 
اإلنجــازات واألعمــال التــي دونــت بكل 
قــوة دفــاع  فــي ســجل  فخــر واعتــزاز 
البحريــن؛ لتضيــف المزيــد مــن التقــدم 
والنجــاح فــي مســيرة البنــاء والعطــاء، 
رســوًخا  يــوم  بعــد  يوًمــا  تــزداد  التــي 
وشموًخا؛ بفضل الرعاية الكريمة لعاهل 

البالد القائد األعلى.
إن اإلنجــازات التــي تحققــت فــي قــوة 
دفــاع البحريــن ال يمكــن اإلحاطــة بــكل 
جانــب مــن جوانبهــا فــي أســطر قليلــة، 
إال أننــا فــي هــذا العرض الموجز ســوف 
نــورد بعًضا من مســيرة البنــاء والعطاء 
خالل العام المنقضي على سبيل المثال 
ال الحصر، ونتطرق لعدد من اإلنجازات، 
ومــا هي بصــدد تنفيذه من مشــروعات 

خيرة مستمرة.

رعاية ملكية واهتمام                   

بيوم الشهيد

تفضــل عاهــل البــالد القائد األعلى فشــمل 
الشــهيد  يــوم  مراســم  الكريمــة  برعايتــه 
وبهــذه  الصخيــر.  قصــر  فــي  أقيــم  الــذي 
المناســبة تفضــل جاللتــه بتصريــح ســاٍم 
اليــوم  هــذا  فــي  لنــا  “يطيــب  فيــه  قــال 
المجيــد أن نحتفــي مًعــا بالذكــرى الثالثــة 
ليوم الشــهيد، في مناســبٍة وطنية عزيزة؛ 
تخليًدا وتكريًما لشــهدائنا األبرار البواسل 

مــن رجال البحرين الشــجعان المخلصين، 
فــي  الطاهــرة  بأرواحهــم  ضحــوا  الذيــن 
ســبيل وطنهم في ساحة الشرف وميدان 
الســامي  واجبهــم  أداء  خــالل  البطولــة 
عهــد  فــي  الدولــة  قيــام  منــذ  الُمشــرف 
المؤســس األول إلى يومنا هذا، فجســدوا 
والفــداء  الشــجاعة  قيــم  أســمى  بذلــك 
وكانــوا فخــًرا لكل أبناء البحرين ونبراًســا 
مضيًئــا ألجيالنــا القادمــة في حــب الوطن 

بأسمى معانيه”.

زيارات ملكية متعددة               

للقيادة العامة 

تفضــل عاهل البالد القائد األعلى بزيارات 
لقــوة  العامــة  القيــادة  إلــى  عــدة  كريمــة 
دفــاع البحريــن خالل أشــهر ينايــر وأبريل 
ويوليــو، وبهــذه المناســبة صــرح جاللتــه 
“نعــرب عــن تقديرنا واعتزازنــا بقوة دفاع 
البحريــن ورجالهــا البواســل ومســاهمتهم 
تأسيســها  منــذ  اقتــدار  بــكل  العســكرية 
فــي العديــد مــن المهــام؛ خدمــًة لوطنهــم 
وأمتهــم، واآلن تشــارك بــكل شــجاعة فــي 
عملية إعادة األمل بقيادة المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة بــروح معنويــة عالية 
وكفــاءة مميــزة دفاًعا عن الحــق والعدالة 
ونصــرًة لألشــقاء وتقديم العــون واإلغاثة 

اإلنسانية”. 

القائد األعلى يزور الحرس الملكي

تفضــل عاهــل البــالد القائد األعلــى بزيارة 
المناســبة  وبهــذِه  الملكــي،  الحــرس  إلــى 
صــرح جاللتــه بقوله “يســرنا أن نعرب عن 
شــكرنا وتقديرنــا لقيــادة الحــرس الملكــي 
ولجميــع منتســبي الحرس الملكي على ما 
يقومــون بــه مــن واجبــات وطنية ســامية 
وفــداء  وتضحيــة  واقتــدار  كفــاءة  بــكل 
وحملهــم األمانة الملقــاة على عاتقهم بكل 

والء وإخالص”. 

... وجاللته يتفقد القوة              

الخاصة الملكية

كمــا تفضل عاهــل البالد بزيــارة إلى القوة 
الخاصــة الملكيــة، وقال جاللته المناســبة 
األوفيــاء  برجالهــا  تنهــض  األمــم  “إن 
المخلصيــن، وإن رجال قــوة الدفاع حماة 
الوطــن خيــر مــن ُيعتمــد عليهــم فــي كل 
المهام المشــرفة، فهم الدرع المنيع لوطننا 
العزيز الذي يحمي نهضتنا الشاملة ودعًما 
للوطنيــة  مثــال  فهــم  لألشــقاء،  وســنًدا 

الصادقة، ويحق لنا أن نفخر بهم دائًما”.

رعاية التمارين المشتركة

شــمل جاللــة الملك القائــد األعلى برعايته 
العــزم(  )قــوة  التعبــوي  التمريــن  الكريمــة 

الــذي أجرته قوة دفاع البحرين بالذخيرة 
الحية، وشاركت فيه قوات من السعودية 
الخمســين  الذكــرى  بمناســبة  واإلمــارات؛ 

لتأسيس قوة دفاع البحرين،
الختاميــة  المرحلــة  جاللتــه  شــهد  كمــا 
للتمريــن المشــترك )ســموم 3( الــذي جــرى 
الحيــة  بالذخيــرة  عــدة  أيــام  مــدى  علــى 
البحريــن  دفــاع  قــوة  بيــن  البحريــن  فــي 
ومجموعــة مــن القــوات المســلحة بدولــة 

اإلمارات. 

التمرين المشترك “خالد بن الوليد”

نفذت قوة دفاع البحرين ممثلة بالقوة 
التمريــن  فعاليــات  الملكيــة  الخاصــة 
 ،”2018 الوليــد  بــن  “خالــد  المشــترك 
بمشاركة مجموعة من القوات الخاصة 

بالقوات المسلحة المصرية الشقيقة.

“النمر العربي 4” في سلطنة عمان

شــاركت قــوة دفاع البحرين فــي فعاليات 
التمريــن الثنائــي المشــترك “النمــر العربــي 
4”، الــذي أقيــم بســلطنة عمــان الشــقيقة، 
الجــو  ســالح  مــن  بإســناد  تطبيقــه  وتــم 
ســلطان  ومظــالت  العمانــي،  الســلطاني 

عمان، وهندسة قوات السلطان المسلحة، 
ونفــذت فيــه القــوات المشــاركة الخطــط 
المرســومة، بما يحقــق األهداف التدريبية 
المتوخــاة مــن فعاليــات التمريــن، والــذي 
المشــاركون مســتوى عالًيــا  أظهــر خاللــه 
المعنويــة. وعكســت  والــروح  األداء  فــي 
مجريــات أحــداث التمريــن مــا يتميــز بــه 
المشــاركون فيــه مــن الكفــاءة والقــدرات 
الدالــة علــى مســتوى التدريــب والتأهيــل 
العالي، والقدرة على االنســجام في تنفيذ 

المهام المشتركة.

دعم ملكي للرياضة العسكرية

اهتماًمــا  البحريــن  دفــاع  قــوة  تولــي 
الرياضــات  أنــواع  بمختلــف  خاًصــا 
والبطــوالت العســكرية؛ كــون الرياضــة 
إعــداد  عوامــل  مــن  أساســا  عنصــًرا 
الجنــدي المقاتل، فاهتمامها به لم يقف 
عند حد معين ســواء مــن ناحية الدعم 
المــادي واإلداري لألفــراد والمنتخبــات 
والتحفيــز  التشــجيع  أو  العســكرية 
وإقامــة مختلــف  تنظيــم  إلــى  وصــواًل 
علــى  العســكرية  الرياضيــة  الفعاليــات 

جميع المستويات.

ومــن هــذا المنطلــق وضمــن احتفــاالت 
قــوة دفــاع البحريــن بمناســبة الذكــرى 
الخمسين لتأسيسها تفضل عاهل البالد 
القائــد األعلى فشــمل برعايتــه الكريمة 
حفــل ختام بطولة يوم الختامي لكأس 
صاحــب الجاللــة الملــك القائــد األعلــى 
كــم(   4( العســكرية  الضاحيــة  لبطولــة 
ومســابقة الرماية السنوية وبطولة شد 
الحبل للوحدات والقفز الحر بالمظالت، 

وذلك بميدان الرماية اإللكتروني. 

أول طلعة جوية للمالزم               

ثاني الشيخة عائشة

شهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
اإلنجــاز غيــر المســبوق للمــرأة البحرينيــة 
فــي مجــال الطيــران الحربي والعســكري، 
بطائــرة  أول طلعــة جويــة  فــي  المتمثــل 
المــالزم  ســموه  حفيــدة  بقيــادة  قتاليــة 
ثانــي طيــار الشــيخة عائشــة بنــت راشــد 
بالطائــرة  باإلقــالع  قامــت  إذ  آل خليفــة، 
الحربية القتالية “هوك” من قاعدة عيسى 
الجويــة في طلعة جوية اســتمرت ســاعة 

واحدة.

زيارات متعددة للقيادة العامة

تفضــل ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
بزيــارة كريمــة إلــى القيــادة العامــة لقــوة 
دفاع البحرين، وبهذه المناسبة قال سموه 
“نؤكــد علــى مــا وصلــت إليــه قــوة دفــاع 
البحريــن مــن جاهزيــة عالية ومســتويات 
احترافيــة فــي ظــل االهتمام الــذي يوليه 
إياهــا عاهــل البــالد القائــد األعلى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 

والتي هي محل فخر واعتزاز للوطن”.

تخريج “سرية أحمد الفاتح”

نيابــة عــن صاحــب الجاللــة عاهــل البــالد 
القائد األعلى، شهد صاحب السمو الملكي 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
حفــل  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
تخريــج دورة مرشــحي الضبــاط الدفعــة 
الفاتــح(  أحمــد  )ســرية  عشــرة  الثانيــة 
بكليــة عيســى العســكرية الملكيــة. وبهذه 
المناســبة صرح ســموه قائاًل “إن المســيرة 
عاهــل  يقودهــا  التــي  الشــاملة  التنمويــة 
البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة جعلت اإلنسان 
الثــروة الحقيقــة للوطن وجوهــر التنمية، 
فهــو أداة التنميــة وهدفهــا، وأنــه المحــرك 
والتحديــث  التطويــر  لعمليــة  األساســي 

واإلبداع المستمر الذي تشهده المملكة”.

زيارة قوات الواجب              

بالتحالف العربي

تفضــل صاحب الســمو الملكــي ولي العهد 
نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء، بزيــارة تفقديــة لقــوات 
البحريــن  دفــاع  لقــوة  التابعــة  الواجــب 
المشــاركة ضمــن قــوات التحالــف العربــي 
بالمملكــة  المســلحة  القــوات  بقيــادة 
العربية الســعودية الشــقيقة، وقال سموه 
بهــذه المناســبة: “نؤكــد فخرنــا واعتزازنــا 

وتقديرنــا بمشــاركة قــوة دفــاع البحريــن 
فــي االنتصــارات واإلنجــازات فــي ســبيل 
تحقيق الرســالة اإلنســانية السامية لدعم 
الشــرعية فــي جمهوريــة اليمــن الشــقيق 
ضمــن عملية إعادة األمل لقوات التحالف 
العربــي بقيادة القوات المســلحة بالمملكة 
تنفيــًذا  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة 
للتوجيهــات الســامية لعاهــل البــالد القائد 
األعلــى صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 

عيسى آل خليفة”.

تخريج دورة مرشحي الضباط 

البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  قــام 
العلــوم  فــي  الدبلــوم  شــهادات  بتســليم 
العســكرية علــى خريجــي الدفعــة الثانيــة 
)ســرية  الضبــاط  مرشــحي  مــن  عشــرة 
الفاتــح( بكليــة عيســى العســكرية  أحمــد 
القائــد  صــرح  المناســبة  وبهــذه  الملكيــة، 
العــام بقولــه “إن تخريــج هــذه الدفعة من 
األبنــاء يجســد اهتمــام صاحــب الجاللــة 
عاهــل البــالد القائد األعلى لبنــاء وتطوير 

قواتنــا المســلحة مــن خالل نهج عســكري 
يرتكــز علــى اســتقراء متطلبــات الحاضــر 
وتحديــات المســتقبل، وصواًل إلــى إيجاد 
قــوة عســكرية قادرة علــى حماية الوطن، 

وحفظ أمنه واستقراره”.

التمرين البحري “جسر 19”

شــهد القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن 
المرحلة الختامية للتمرين البحري الثنائي 
نفــذه ســالح  الــذي   )19 )جســر  المشــترك 

واألســطول  البحرينــي  الملكــي  البحريــة 
الشــرقي التابــع للقــوات البحريــة الملكيــة 

بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
كمــا شــهد ختــام المرحلــة الفعليــة لتمرين 
القيــادات المشــترك )درع حمــد1( والــذي 

نفذته قوات درع الجزيرة المشتركة.

تخريج دورة القيادة                    

واألركان العاشرة

البــالد  عاهــل  الجاللــة  صاحــب  أنــاب 

لحضــور  العــام  القائــد  األعلــى،  القائــد 
واألركان  القيــادة  دورة  تخريــج  حفــل 
الملكيــة  بالكليــة  العاشــرة  المشــتركة 
الوطنــي،  والدفــاع  واألركان  للقيــادة 
علــى  الشــهادات  بتســليم  تفضــل  ثــم 
الخريجيــن والجوائــز التقديرية ألوائل 
الــدورة، والتــي اشــترك فيهــا عــدد مــن 
ضباط القوات المسلحة للدول الشقيقة 
ســلطنة  الســعودية،  اإلمــارات،  وهــي: 
عمان، الكويت، األردن، مصر، واليمني.

الرفاع - قوة الدفاع

درع الوطـــن والحصـــن المنيـــع إنجــــــــازات متجددة في الصـرح الشامــخ
الوطـــنقــوة دفــاع البحريــن تحتفــل بمناســبة الذكــرى الحاديــة والخمســين على تأسيســها مكتســـبات  وحمايـــة  التحديـــات  مواجهـــة  علـــى  قـــادرة  مؤهلـــة  قـــوة 

مــن  الخمســين... ذكــرى تشــرق  بعــد  الســنة األولــى 
جديد تنشر أريج الحب والوفاء وتفوح عبًقا بالوالء 

واالنتماء.
ذكــرى... كعادتها تأتي محملــة بالكثير من اإلنجازات 
والتطــورات فــي مرحلة تســير بوتيرة متســارعة من 

التقدم والنماء. 
هي بداية انطالقة حضارية بارزة في تاريخ الوطن، 

اتسمت بالشموخ والتضحية والفداء. 
متجانســة  قــوة  البحريــن  دفــاع  قــوة  غــدت  اليــوم 
احترافيــة تبعــث علــى الفخــر والمفخــرة، وأنموذجــا 

حيا يعكس قيم االنضباط والنزاهة والكفاءة. 
مــن  جديــدة  بحلــة  تــزدان  الذهبــي  عمرهــا  وبعــد 
إشــراًقا  أكثــر  متجــددة  بدايــة  لتكــون  اإلنجــازات 

وازدهاًرا. 

الحديث يطول 

إن الحديث يطول والكلمات تتشعب، حينما نتحدث 
عن إنجازات هذه “القوة” على أرض الواقع.

منجزات فرضت نفســها قســًرا؛ لتبرهن علو وشــموخ 
هذه “القوة” شكاًل ومضموًنا. 

فــال غــرو أن تترقــب األنظــار افتتاح أكبــر مركز طبي 
إقليمــي لعــالج األورام الســرطانية بمستشــفى الملك 
حمــد الجامعــي؛ ليشــكل منعطًفــا طبًيا جديــًدا يصب 
فــي خدمــة المرضــى ليــس فقــط مــن داخــل مملكــة 
البحرين، بل ليشمل المرضى الزوار من دول الخليج 

العربي والمنطقة. 
بأكفــأ  ورفــد  الطبيــة  المعــدات  بأفضــل  جهــز  مركــز 
للســياحة  وجهــة  بحــق  ليكــون  الوطنيــة؛  العناصــر 

العالجية.
نســأل هللا الســالمة للجميــع، ولتــزدان بالدنــا فخــًرا 

بقوتها ولتزهو قوتنا بإنجازاتها. 

تحتفــي مملكتنــا الحبية بذكرى تأســيس قوة دفــاع البحرين في 
الخامس من فبراير من كل عام، ذكرى مجيدة على قلوبنا وعلى 
كل مواطــن مخلــص لهــذا البلــد المعطــاء والزاهــر، برجــال حملوا 
رايــة العــز والكرامــة؛ من أجل تحقيق الســالم وأن تبقــى مملكتنا 
عاليــة في الســماء، وتنبع بروافد الخيــر واالزدهار في ظل قائدنا 
ســيدي حضــرة صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.
وتعتبــر قــوة دفــاع البحريــن منبــع الخير والســالم كالزهــرة التي 
تفــوح منهــا رائحة زكية تعم أرجاء العالم، فهي لم تأُل جهًدا منذ 
بدايــة تأسيســها وإلــى يومنــا هذا على رفــع كفاءتهــا القتالية في 
جميــع المياديــن ســواء على مســتوى التدريــب أو التســليح، ولم 
تكتِف بذلك، بل سعت بجالء إلى أن تكون لها بصمة أكبر، شاهد 
على هذا شهداؤنا البواسل الذين ضحوا من أجل بلدهم شعارهم 
“هللا الملك الوطن”، فهم ضحوا بأرواحهم من أجل الحق، فكانت 
لهم بصمات مشــرقة في ميادين المعارك، واليوم نراهم كالصقور 
يدافعون عن أرض اليمن الشــقيق ســالحهم اإليمان بالله يسعون 
جاهدين لحماية األبرياء ورفع راية النصر والحق يحمونها وصد 
كل عدو يتربص بأمن المنطقة. لقد أثبتوا شــجاعتهم، وإقدامهم 
فــي ســاحات الوغــى هــو دليــل علــى قوتهــم وعزيمتهم فــي دحر 

المعتدين لرفع راية النور.
إن جنودنا األبطال ومؤسســتنا الشــامخة رمز للعطاء واالستقرار 
والوفاء، حيث دأبت على االرتقاء بمنتسبيها في المجاالت كافة؛ 
ليكونــوا قادريــن على أداء جميع المهام المناطة بهم في مختلف 
الظــروف فســتبقي هذه الذكرى محفورة فــي الذاكرة وعالقة في 

القلوب وكل عام تزيدنا عزًة وفخًرا وأنفة.
فإنجــازات قــوة دفــاع ال تســعها الســطور، فهنــاك إنجــازات علــى 
المستوى القتالي واإلداري والطبي واإلنساني والتعليم وغيرها.

وإن هــذه إنجــازات يشــهد لهــا أبنــاء مملكتنــا الغاليــة، والكل يرى 
مــدى مــا وصلــت إليــه هــذه القــوة األبيــة مــن تطويــر وازدهــار، 
متمنيــن لقواتنــا فــي مملكــة البحريــن وخارجهــا المرابطيــن على 
الحدود دوام التوفيق والسداد وكل عام ومملكتنا الغالية بخير.

كتــاب “الضــوء األول” لســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البــالد القائد األعلى 
الكتــاب الــذي يحكــي لألجيال المتعاقبة تفاصيل مرحلة تأســيس قــوة دفاع البحرين، والذي ذكــر جاللته أيده هللا 
في صفحاته قائاًل “كان الهدف من إنشــاء قوة للدفاع عن البالد واضحة المعالم لدى صاحب الســمو القائد األعلى 
ولدي شخصًيا وكان التصميم على إنجاز هذا العمل الوطني الكبير أماًل عزيًزا ومالزًما يراودني في جميع األوقات، 
وكانــت العناصــر األساســية لتحقيــق هــذا الهــدف والنابعــة مــن ماضينا وحاضرنــا وأملنا بالمســتقبل المشــرق ماثلة 

أمامي، أفكر بها وأستخلص أنسبها مالءمة لواقعنا وهكذا تم لي تجمع العوامل الهامة والمؤثرة لعملية البناء”.
وفــي االحتفــال بذكــرى تأســيس قــوة دفــاع البحريــن الخمســون صــرح جاللتــه أيــده هللا “إن ذكرى يوم تأســيس 
قــوة دفــاع البحريــن عالمــة مضيئة في مســيرتنا الوطنية المباركة ومبعــث فخرنا واعتزازنــا جميًعا، حيث تحيي 
في نفوســنا مآثر البطولة والفداء التي ســطرها اآلباء واألجداد في صفحات تاريخنا الوطني المشــرف، مؤكدين 
ثقتنا برجال قوة دفاع البحرين البواسل، حيث أضافوا صفحات ناصعة جديدة من البطوالت إلى سجل تاريخنا 

الوطني المجيد، فهم بحق فخر الوطن، ومصدر اعتزازنا الدائم”.
هاتــان الكلمتــان المضيئتــان لســيدي حضرة صاحب الجاللة عاهــل البالد المفدى القائد األعلــى حفظه هللا ورعاه، 
جمعت في مضمونها فكر التأســيس، وفكر التكامل، لتؤكد على رجاحة الفكر، وصالبة النهج الذي رســمه جاللته 
حفظــه هللا ورعــاه منــذ إن كانــت قــوة دفــاع البحريــن فكرة تراود فكــر جاللته أيــده هللا، وحتى غــدت اليوم قوة 
عصرية يشار إليها بالبنان، تتوالى في ميادينا اإلنجازات، وتتألأل فيها النجاحات المتتالية، فأصبحت اليوم فخًرا 

للوطن ومصدًرا لالعتزاز، وعنواًنا للوطنية المخلصة المسؤولة، المحبة لوطنها واالنتماء إليه. 
تلــك الكلمــات أكــدت بيــن ســطورها إصــرار الربــان الماهر والقائــد العســكري المحنــك وإســتراتيجيته المبنية على 
األســس القويمــة، التــي ســاهمت فــي بنــاء قاعــدة قوية راســخة تدرجــت عليها لبنــات البناء لتشــيد قلعــة الوطن 
المضيئة، لتسطر صفحات مضيئة من تاريخ الوطن العريق وحاضره المجيد ومستقبله المشرق بعون هللا تحمي 
ثرى الوطن الغالي بكل ما أوتيت من قوة، وعتاد متطور ومنظومات حديثة وعلوم متخصصة تسابق منسوبيها 
للنهــل مــن أحدثهــا وأكثرها تقدًما، يحققها رجال صدقوا العهد فأبدعوا في حب الوطن والمحافظة على منجزاته 
وإنجازاتــه، فــكان الــدور المخلص لســيدي صاحب المعالي المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمــد آل خليفة القائد 

العام لقوة دفاع البحرين وتوجهات معاليه السديدة في رقي وثبات تقدم هذا الصرح المنيع. 
ولــم تكتــِف قــوة دفــاع البحرين بذلك بل تجاوز عطاؤها ميادين صرحها، وســاهمت في التنمية الوطنية الشــاملة 
بشــعار “يد تبني.. ويد تذود عن وطنها” فكانت خير بلســم وشــفاء للمواطنين والمقيمين على هذه األرض الطيبة 
بمنظومات طبية متكاملة يكتمل عقدها هذا العام بافتتاح مركز البحرين لألورام ومركز محمد بن خليفة للقلب، 
والعديد من اإلنجازات االقتصادية والرياضية واالجتماعية التي كان عنوانها “حب الوطن ورفع رايته خفاقة في 

جميع المحافل والمجاالت”. 
51 عاًمــا... عمــر المؤسســة الوطنيــة العســكرية “قــوة دفــاع البحريــن”، أعــوام معــدودة فــي أرقامهــا، عظيمــة فــي 
إنجازاتها ومعطياتها، تمضي بكل ثبات بمســيرة العطاء محافظًة على أسســها وأهدافها النبيلة تذود عن حياض 

الوطن.

رجاحة الفكر وصالبة النهجحماة الوطن.. دمتم فخًرا للوطنالبداية تتجدد

بقلم: النقيب محمد الحبالبقلم: محمد النوافبقلم: الرائد محمد مبارك

تجســد قوة دفاع البحرين منذ نشأتها بالعام 
1968 برعايــة كريمــة مــن لــدن عاهــل البــالد 
القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة، قصة نجاح كبيرة، وتقدم 
دروســا مهمــة فــي معنــى الــوالء واالنتمــاء 
واالرتقــاء  التطــور  كيفيــة  وفــي  للوطــن 
وتوفيــر األجــواء التي تمكن مــن أداء المهام 
أن  جاللتــه  مــن  فإيماًنــا  وجــه.  أكمــل  علــى 
المؤسســة العسكرية هي أهم مكونات الركن 
الســيادي للدولــة، وانعكاًســا لحــرص جاللتــه 
على إرســاء إســتراتيجية عســكرية متكاملة 
وفــق أحــدث أنظمة بنــاء الجيــوش الحديثة 
تدشــين  تــم  العســكرية،  النظريــات  وأرقــى 
قــوة مؤهلــة قــادرة على مواجهــة التحديات 
وحمايــة مكتســبات الوطــن، تقــوم بالنهوض 
بدورهــا علــى مختلــف المســتويات الوطنيــة 

واإلقليمية والدولية. 
وتســتند إســتراتيجية قــوة دفــاع البحريــن 
علــى 3 مبــادئ أســاس تعد الزمــة وضرورية 
في نجاح أي مؤسســة، وهي توضيح المهام 
وتوفير المقومات المادية الالزمة، واالهتمام 
تتجســد  العناصــر  فهــذه  البشــري،  بالعنصــر 
وبــكل وضــوح فــي قــوة دفــاع البحريــن منذ 

تأسيسها إلى يومنا هذا.

قوة دفاع البحرين وتحديد المهام

كانــت أولى مالمح هذه اإلســتراتيجية تحديد 
المهام المنوطة بقوة دفاع البحرين، وهي:

- الدفــاع عــن حــدود الوطــن وحمايتــه ضــد 
مختلــف األخطار والتهديدات التي يمكن أن 
يتعرض لها والمحافظة على أمنه واستقالله 

وسيادته.

فــي  األخــرى  الوطنيــة  األجهــزة  مســاندة   -
المحافظة على النظام وسيادة القانون.

- المساعدة في حاالت الكوارث واألزمات.
الحضــاري  البنــاء  تطويــر  فــي  المســاهمة   -

للبالد.
لــدول  المســلحة  القــوات  مــع  المســاهمة   -
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في 
الدفــاع عــن دول المجلس في إطــار اتفاقية 
التعــاون  مجلــس  لــدول  المشــترك  الدفــاع 

الخليجي.
للــدول  المســلحة  القــوات  مــع  المســاهمة   -
عربيــة  دولــة  أي  عــن  الدفــاع  فــي  العربيــة 
شــقيقة فــي إطــار اتفاقيــة الدفــاع المشــترك 

العربية.
- التعــاون مع الدول الصديقــة والحليفة في 
والدوليــة  الثنائيــة  التعــاون  اتفاقــات  إطــار 
لحمايــة الحــدود اإلقليميــة واألمــن الدولــي 

والعمليات اإلنسانية ومكافحة اإلرهاب.

قوة دفاع البحرين ومقومات النجاح

حــرص عاهــل البالد القائد األعلــى على توفير 
مصــادر التمويــل المــادي واللــوازم العســكرية 
لقــوة دفاع البحرين. كذلــك تم إعداد عدد من 
اللوائــح العســكرية التــي وفــرت للقــوة اإلطار 

القانوني الذي تعمل به.
كما تم وضع الخطط التي تعمل على انخراط 
العســكرية، ووضــع  القــوة  فــي  الوطــن  أبنــاء 
وخارجهــا،  البــالد  داخــل  لتدريبهــم  برامــج 
والمعــدات  األســلحة  توفيــر  علــى  والعمــل 
ومنشــآت  اإلداريــة  والمبانــي  والتجهيــزات 

التدريب.
وعلــى هــذا، ســارت إســتراتيجية عمــل قــوة 

دفــاع البحريــن منــذ اللحظــات األولــى وفــق 
خطى ممنهجة وعلمية مدروسة تقوم على: 

مســيرة  بمواكبــة  المضطــرد  االهتمــام  أواًل: 
العنصريــن  مــن  كل  فــي  الشــاملة  التحديــث 

البشري والمادي:
حققــت قوة دفاع البحريــن نمًوا مضطرًدا في 
مختلف أسلحتها؛ لتكون على أهبة االستعداد 
للحفــاظ علــى أمن الوطن وســالمته والحفاظ 
على ما حققته المملكة من منجزات حضارية، 
واتبعت إستراتيجية تقوم على انتهاج أفضل 
واإلعــداد  التدريــب  مجالــي  فــي  األســاليب 
للعنصــر البشــري، والحــرص علــى كل مــا مــن 
شــأنه النهــوض بالتدريــب العســكري، وتأهيــل 
منتســبي القــوة في مختلف مجــاالت المعرفة 
المتطــورة وعلــوم العصــر الحديثــة فــي إطــار 
رفــع الكفــاءة التعبويــة والجهوزيــة القتاليــة؛ 
لمواكبة مســيرة التحديث الشــاملة في شــتى 
وتجهيزاتهــا  ومعداتهــا،  وأســلحتها  وحداتهــا 
القتاليــة واإلدارية وذلــك وفق تخطيط علمي 

مدروس. 
ثانًيا: المشاركة في عملية التنمية: 

تســاهم قــوة دفاع البحرين في مســيرة البناء 
والتنميــة والتقــدم التي تشــهدها البحرين في 
تمــس  منظومــات  وفــق  المجــاالت،  مختلــف 
الحياة اليومية للمواطن البحريني ومن بينها: 
بقــوة  العســكرية  المستشــفيات  منظومــة   .1
دفــاع البحرين، والتي تأتي في إطار النهوض 
بمســتوى الخدمــات التشــخيصية والعالجيــة 
والصحيــة، وذلــك مــن خــالل توفيــر الرعايــة 
المواطنيــن  لجميــع  المتقدمــة  الصحيــة 

والمقيمين.
2. المشــاركة فــي االهتمــام الحكومــي بتوفير 
المســكن الالئق والعيش الكريم للمواطنين، إذ 

أولت قوة الدفاع عناية خاصة بملف اإلسكان 
وجعلتــه مــن أولويــات أجندتهــا، فقــد أنجــزت 
العديــد من المشــاريع اإلســكانية التي اســتفاد 

منها منسوبو قوة دفاع البحرين.
3. توفر المؤسســة االســتهالكية واالقتصادية 
أجــل  مــن  الخدمــات؛  مــن  حزمــة  العســكرية 
المواطنيــن  عــن  المعيشــية  األعبــاء  تخفيــف 

وتوفير أسباب العيش الكريم لهم.
العربيــة  الــدول  التعــاون المشــترك مــع  ثالًثــا: 

عموما والخليجية خصوصا:
حرًصــا منهــا علــى زيــادة التجانــس والتعــاون 
وإيجــاد روح العمــل المشــترك الموحــد الــذي 
يســهم فــي تبــادل الخبــرات وكســب التعــاون 
المطلــوب، ومواكبــة مختلــف متطلبــات العمل 
العسكري المشترك بين جيوش األشقاء، تقوم 
إســتراتجية قوة دفاع البحرين على التدريب 
المســتمر المشترك بينها وبين القوات الشقيقة 
التكامــل  تحقيــق  فــي  والمشــاركة  جهــة  مــن 
المأمــول مــع القــوات الشــقيقة والصديقــة في 
مواجهــة التهديدات والتحديات بكل أشــكالها 

حفاًظا على أمن المنطقة من جهة أخرى.
ورغــم   1973 أكتوبــر  حــرب  مــن  فبدايــة 
حداثــة تشــكيل قــوات الدفــاع آنــذاك، ومروًرا 
بالمشــاركة في قوات درع الجزيرة المشتركة، 
ووصــواًل إلــى المشــاركة فــي عاصفــة الحــزم 
باليمــن، أثبتت مشــاركات قوة دفــاع البحرين 
فــي العديــد مــن المياديــن وجبهــات القتال أن 
قيادتهــا الشــجاعة وجنودهــا البواســل كانــوا 
الواجــب  ألداء  دوًمــا  االســتعداد  أهبــة  علــى 
علــى أتــم وأكمل وجه، وأنهم ســيظلون العون 
والســند ألشــقائهم فــي دول الخليــج العربــي، 
الخليجــي  الصــد  حائــط  دعــم  أركان  وأحــد 

والعربي. 

وتلعــب المشــاركة بالتماريــن المشــتركة دوًرا 
مهًما من حيث ما يلي:

1. دورهــا الفعــال فــي رفــع مســتوى الكفــاءة 
العســكرية واالرتقــاء بالجهوزيــة القتاليــة عن 
طريــق تبــادل الخبــرات والمهــارات الميدانيــة 
بين القوات المشــاركة فــي التمرين، وذلك في 
مختلــف مجاالت العمليــات القتالية واإلســناد 

اللوجستي للقوات في ميادين القتال.
الخبــرات  وتبــادل  المفاهيــم  توحيــد   .2
لــدى  القتاليــة  الجهوزيــة  ورفــع  العســكرية 
االرتقــاء  خــالل  مــن  المشــاركة،  القــوات 
فــي  يســهم  ممــا  القتالــي  األداء  بمســتويات 
اكتســاب المزيد من الخبرة الميدانية والقدرة 
علــى التخطيــط للعمليــات الدفاعيــة بالتعاون 

مع األشقاء واألصدقاء.
3. تنميــة وتعزيــز مجــاالت التعاون العســكري 
الشــقيقة  للــدول  المســلحة  القــوات  بيــن 

المشاركة في التدريبات.
4. تنفيذ مهام مشــتركة بين القوات المشــاركة 
حفاًظا على أمن المنطقة ومواجهة التحديات 

والتهديدات بكل أشكالها.
وإرســاء  والتآخــي  الترابــط  عمــق  تأكيــد   .5
المزيــد من الدعائم القويــة في مجال التعاون 
العســكري الخليجــي والعربي واإلســالمي في 
إطــار العمــل األخــوي البنــاء؛ مــن أجــل تعزيــز 

مستقبل السياسة الدفاعية الجماعية.
6. تعزيــز وتقوية الروابــط التاريخية األخوية 
العالقــات  وتعميــق  األشــقاء،  بيــن  المتميــزة 
الــدول  بيــن  تجمــع  التــي  الوثيقــة  األخويــة 
العربية الشــقيقة، والتي من شــأنها دعم العمل 

العربي المشترك.
إقليمًيــا  الناجحــة  اإلســتراتيجية  لهــذه  وكان 
مردودهــا علــى أعمــال قــوة دفــاع البحريــن، 

اإلنجــازات  مــن  بالكثيــر  ســجلها  حفــل  إذ 
واعتــزاز؛  فخــر  بــكل  دونــت  التــي  واألعمــال 
فــي  والنجــاح  التقــدم  مــن  المزيــد  لتضيــف 
مســيرة البنــاء والعطــاء، والمضــي قدمــا نحو 
تحقيق المبادئ األساســية للتنســيق والتعاون 
العســكري بين قوات األشــقاء، ودعــم التعاون 
العســكري المشترك بدول مجلس التعاون؛ من 
أجــل إرســاء إســتراتيجية عســكرية متكاملــة 
وموحــدة؛ لتصبــح حصًنــا قوًيــا فــي مواجهــة 
التحديــات المحيطــة بنــا وتوفيــر ســبل األمن 

واألمان واالستقرار لمنطقتنا.
رابًعا: الدور العالمي لقوة دفاع البحرين:

تقوم قوة دفاع البحرين بدور إنســاني عظيم 
اإلنســانية  األعمــال  فــي  بالمشــاركة  دولًيــا 
واإلغاثيــة فــي المنطقــة والعالــم، مــن خــالل 
تقديــم المســاعدات اإلنســانية لشــعوب العالم 
بســبب  والكــوارث  لألزمــات  تتعــرض  التــي 
الحــروب أو بســبب الكــوارث الطبيعيــة، فهــي 
إرســاء  فــي  فعــال وملمــوس  بشــكل  تســاهم 
رسالة سالم وإخاء للعالم واإلنسانية بأسرها.

كمــا تقــوم قــوة الدفــاع بالتعــاون مع عــدد من 
الــدول الصديقــة فــي إطــار اتفاقــات التعــاون 
الثنائيــة والدوليــة لحمايــة الحــدود اإلقليمية، 
اإلنســانية  والعمليــات  الدولــي،  واألمــن 

ومكافحة اإلرهاب.
وفــي كل عــام تتجلــى الخطــوات التطويريــة 
والتحديثية التي تنتهجها قوة دفاع البحرين 
ضمن إســتراتيجياتها الموضوعــة؛ لتعزيز هذا 
الحصــن المنيــع القائــم على حماية مكتســبات 
تقــف  عصريــة  قــوة  غــدت  وبذلــك  الوطــن، 
الزاهــر  وحاضرهــا  التليــد،  بماضيهــا  شــامخة 

ومستقبلها المشرق.

قوة الدفاع... إستراتيجية متطورة ومهام متعددة



اإلســامية  والشــؤون  العــدل  وزيــر  قــال 
واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفــة 
إن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة 
تســعى دوما لترسيخ مبادئ األخوة اإلنسانية 
مؤكــدا  والتاقــي،  الحــوار  مســيرة  وتعزيــز 
دور حــكام اإلمــارات فــي دعم هذه المســيرة، 
مشــيدا بالــدور الكبيــر ألبوظبي وولــي عهدها 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان فــي دعــم 
تحقيــق  أجــل  مــن  األديــان؛  حــوار  مســيرة 
األمــن والســام، مثمنــا تنظيــم مؤتمــر األخوة 
اإلنســانية العالمــي علــى أرض دولــة اإلمارات 

العربية المتحدة.
كمــا رحــب بزيــارة كل مــن اإلمام األكبر شــيخ 
الجامــع األزهــر أحمــد الطيــب وقداســة البابــا 

هــذه  أن  مؤكــدا  الفاتيــكان،  بابــا  فرنســيس 
الزيــارة تعــد لقــاء تاريخيــا، مشــيدا بدورهمــا 
فــي نشــر ثقافــة التســامح والتآلــف والوحــدة 
الشــريف  األزهــر  دور  إلــى  الفتــا  اإلنســانية، 

ووسطيته ودور مجلس حكماء المسلمين.
وبابــا  األزهــر  شــيخ  إن  العــدل  وزيــر  وقــال 
فــي  عظيمتــان  وقيمتــان  قمتــان  الفاتيــكان 
الســلم  تعزيــز  فــي  رائــد  دور  ولهمــا  العالــم، 
العالمــي، والتأكيــد علــى ضــرورة  والتعايــش 
العمــل؛ من أجل إحال الســام فــي العالم من 

خال الحوار الحضاري والتاقي اإلنساني.
وأضاف أن المؤتمر العالمي لألخوة اإلنســانية 
الــذي ينظمــه مجلــس حكمــاء المســلمين فــي 
أبوظبــي، والــذي يتزامن انعقاده مع زيارة بابا 
الفاتيــكان يجســد الرغبة المشــتركة بين قادة 
األديــان لكتابــة صفحــة جديدة مــن العاقات 

األخوية بين أتباع األديان.
اإلســامية  والشــؤون  العــدل  وزيــر  وأكــد 
بهــذا  البحريــن ترحــب  واألوقــاف أن مملكــة 

التوجــه الحضــاري واللقاء األخوي اإلنســاني، 
كما تؤكد ترحيبها بقداســة بابا الفاتيكان على 
أرض اإلمارات العربية الشقيقة، حيث ال فرق 
بيــن البلديــن الشــقيقين، فــكل بلــد منهمــا يعد 
وجهــا لآلخــر، والعاقــات األخويــة المتجــذرة 
بيــن الشــعبين وقيــادة البلديــن شــاهدة بذلــك 

على الدوام.
وأوضــح بــأن العالم اليوم وفــي ظل األحداث 
والمتغيــرات والتحديــات بحاجــة إلى حكماء 
مــن األديان يرســمون طريق الســام للبشــرية 
مــن خــال ترســيخ مبــادئ االخــوة اإلنســانية 
والتعايــش،  والتعــارف  المشــترك  والعيــش 
كل  مــع  البحريــن  مملكــة  وقــوف  مؤكــدا 
المســاعي الخيــرة الداعيــة إلــى دعــم وتعزيــز 
مســيرة حوار األديان؛ من أجل إحال السام 

في ربوع العالم.

دعــا الوكيــل المســاعد لشــؤون وأمــوال 
والشــؤون  العــدل  بــوزارة  القاصريــن 
اإلســامية واألوقــاف عبــدهللا أحمــدي 
أصحــاب التركات الراشــدة )الذين بلغوا 
عليهــم  يتولــى  كان  ممــن  الرشــد  ســن 
مجلــس الواليــة علــى أمــوال القاصريــن 
ومــن فــي حكمهــم( لإلســراع فــي تســلم 
مستحقاتهم من اإلدارة المعنية بالوزارة 
خــال أوقــات الــدوام الرســمي. وقــال: 
بإمــكان الرشــد )21 ســنة( أو مــن ينــوب 
طلبــات  تقديــم  قانونيــة  بصفــة  عنهــم 
تســلم مســتحقات تركاتهــم عبــر بوابــة 
https://ser� اإللكترونيــة  الحكومــة 
vices.bahrain.bh، مــع إرفاق البيانات 
الازمة. ولفت أحمدي إلى ضرورة قيام 
الورثــة المعنييــن بتحديث بياناتهم لدى 
إدارة شــؤون أموال القاصرين؛ ليتســنى 
لإلدارة اتخاذ إجراءات تسليم التركات، 
مشــيرا إلــى أن اإلدارة قامــت باالتصــال 

بجميــع أصحــاب التركات الراشــدة ممن 
تتوافــر عناوينهــم وبياناتهــم المحدثــة، 
حيــث تــم االنتهــاء مــن تســليم أكثر من 
7 ماييــن و800 ألــف دينــار للراشــدين، 
وذلــك فــي الفتــرة الممتــدة مــن 1 ينايــر 
شــاملة   ،2019 ينايــر   24 حتــى   2018
بذلــك مســتحقات الرشــد مــن التــركات 
المشــتركة مع القصر. ودعا إلى تحديث 
البيانات من خال مراجعة إدارة شؤون 
القاصريــن بالطابــق الرابــع بمبنــى وزارة 
العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف 
مــن  وللمزيــد  الدبلوماســية.  بالمنطقــة 
رقــم  علــى  االتصــال  يمكــن  المعلومــات 
قســم الحســابات 17513435 أو مكتــب 
االســتعامات بقســم التــركات على رقم 

.17513492
يذكــر أنــه طبقــا للقانــون، فيجــب علــى 
اإلجــراءات  مباشــرة  الراشــدين  الورثــة 
وذلــك  مســتحقاتهم  لتســلم  المقــررة 
النتفــاء الصفــة القانونيــة بالتولي عليها 

بعد بلوغهم سن الرشد.

10local@albiladpress.com
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اســتقبل وزيــر اإلســكان باســم الحمــر 
بمكتبــه بديــوان الــوزارة النائــب علــي 
اللقــاء  خــال  تــم  حيــث  إســحاقي، 
استعراض عدد من المواضيع المتعلقة 

بمستجدات الملف اإلسكاني.
تعزيــز  ســبل  إلــى  اللقــاء  وتطــرق 
التعاون المشــترك بين وزارة اإلســكان 
خطــط  ودعــم  النيابــي،  والمجلــس 
المدرجــة  الطلبــات  لتلبيــة  الــوزارة 
مــن  وذلــك  االنتظــار،  قوائــم  علــى 
خال تســريع وتيرة العمل بالمشــاريع 
خطــط  علــى  المدرجــة  اإلســكانية 
ســير  اســتعراض  جــرى  كمــا  الــوزارة، 
المشــاريع اإلســكانية قيــد التنفيذ في 
وخطــط  الجديــدة،  البحريــن  مــدن 
اإلســكانية  الطلبــات  لتلبيــة  الــوزارة 

بمحافظة العاصمة.
علــي  النائــب  أعــرب  جانبــه،  مــن 
إســحاقي عــن تقديــره للجهــود التــي 

تبذلهــا الوزارة مــن أجل حلحلة الملف 
اإلســكاني والخطــوات التــي تتخذهــا 
فــي هذا الشــأن، مؤكــًدا دعم الســلطة 
التشــريعية للملــف اإلســكاني باعتباره 

يمثــل أولويــة لــدى القيــادة الرشــيدة 
والمواطــن  الموقــرة  والحكومــة 
البحرينــي، ويعتبــر مــن أبــرز عوامــل 

استقرار األسر البحرينية.

التقــى وزير العمــل والتنميــة االجتماعية، 
جميــل حميــدان، الكاتــب علــي الصديقي، 
المؤلفــات  مــن  مجموعــة  أهــداه  الــذي 

القانونية، وذلك بمكتبه في الوزارة.
واشــتملت المجموعة علــى ثاثة مؤلفات 
هي )مضمون العقد بين النزعة الشخصية 
والموضوعيــة( و)تاريخ النظام السياســي 
و)مبــدأ  دلمــون(  فــي حضــارة  والقانونــي 
حجيــة العقد(، حيث تنــاول الكاتب خال 
التاريخيــة  الجوانــب  المجموعــة  هــذه 
القانونيــة  إلــى  العقــود باإلضافــة  إلعــداد 
والحقوقيــة لطرفي العقد، مســتعرًضا في 
هذا الســياق الجهــود الفقهيــة والقضائية، 
إضافــة إلــى احتــواء تلــك المؤلفــات على 
جوانــب تطبيقية لهــذا الموضوع، وكيفية 
توظيــف المعاييــر الموضوعيــة بعيــًدا عن 
األهــواء الشــخصية فــي صياغــة العقــود 
سواء أكانت هذه عقود تجارية أم غيرها.

بجهــود  حميــدان  أشــاد  اللقــاء،  وخــال 

الموضوعــات  لهــذه  تناولــه  فــي  الكاتــب 
المهمــة في المجال القانوني والتشــريعي، 
ــا  مهمًّ رافــًدا  الكتــب  هــذه  تشــكل  حيــث 
للمكتبــة البحرينيــة والمهتميــن بالقضايــا 
الشــباب  اتجــاه  أن  مؤكــًدا  التشــريعية، 
البحرينــي إلــى تأليف الكتــب في مختلف 
التخصصــات يعكــس رغبتهــم فــي تطوير 
للقــراءة  وحبهــم  الفكريــة  مهاراتهــم 

واالطــاع وزيــادة ثقافتهــم المعلوماتيــة 
تنميــة  فــي  فاعــل  بشــكل  يســاهموا  كــي 

المجتمع البحريني.
 مــن جانبــه، أعــرب الصديقــي عــن شــكره 
للحركــة  دعمــه  علــى  للوزيــر  وتقديــره 
الفكريــة واألدبية والمؤلفيــن البحرينيين، 
األمــر الــذي يحفزهــم للمضــي قدًمــا فــي 

مجال الكتابة والتأليف.

وزير اإلسكان مستقبال النائب إسحاقي

ــع “الـــنـــواب” ــاون م ــع ــت الــحــمــر يــســتــعــرض تــعــزيــز ال ــم لــلــمــكــتــبــة الــبــحــريــنــيــة  ــه ــدان: رافـــــد م ــيـ ــمـ حـ

تسريع وتيرة المشاريع اإلسكانية إشادة بالمؤلفات القانونية للصديقي

وزير العمل أثناء لقائه بالكاتب الصديقي

الشيخ خالد بن علي

الثالثاء
5 فبراير 2019 
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Û  عبر لي أحدهم بامتنان عن الرعاية الطبية التي يتلقاها والده
المقعد )70 عاما( من قبل فريق خدمة كبار الســن والوحدات 

المتنقلة التابعة لمركز أحمد كانو الصحي.
Û  ،ويقول بشكر بالغ “والدي طريح الفراش نظير جلطة دماغية

ويتصــل بجســده أنبوبيــن اثنيــن، أحدهمــا بالمعــدة، واآلخــر 
للتنفــس، ونحن نعاني من صعوبة رعايته بالفترة الصباحية، 
حيــث نكــون فــي أعمالنا، باســتثناء والدتنــا الطاعنة بالســن، 
والتي توفر له الرعاية الممكنة والمجهدة، والتي أوجدت بها 

مضاعفات صحية عديدة”.
Û  ويواصــل “ظــل الوضــع كمــا هــو عليــه، حتــى اســتقررنا فــي

منطقــة ســند، حيــث اختلــف الواقع بعدهــا تماما، مــع زيارات 
والــذي  الصحــي،  كانــو  أحمــد  لمركــز  التابــع  الطبــي  الفريــق 
يتكون من أربعة أشــخاص، ثاثة ممرضين شــباب، وممرضة 

متخصصة”.
Û  ويســتكمل “طالــت مســاعدتهم والــدي منــذ اليــوم األول بكل

بشــيء باهتمــام وافــر ومختلــف، وأذكــر أن الممرضــة قالــت 
لوالدتــي حينهــا بإيجابية بالغة: نحن معك، وســنكون بجنبك 
في كل صبيحة، ال تتحرجي من سؤالنا عن كل ما تحتاجينه، 

فهذا واجبنا”.
Û  ،ويضيــف “لفتوا انتباهنا أيضــا لخدمات مهمة لم نكن نعرفها

كطلب أجهزة طبية إضافية تســاعد والدي على االندماج مع 
المحيط االجتماعي، وبنوعية جديدة من األدوية، ناهيك أن 
رعايتهم له يشــوبها االهتمام والنزاهة، فشــكرا لهم ولكل من 

يقف خلف هذه النجاحات”.
Û  وتقودنــا هــذه القصــة، إلــى النظريــة العامــة الســوداوية التي

يــروج لهــا البعــض فــي الليــل والنهــار عــن القطــاع الصحــي 
العــام ســلبا، متجاهليــن الكــم الهائــل مــن الخدمــات والجهود 
التــي تقــدم في المستشــفيات والمراكــز الحكوميــة للمواطن 
والمقيــم، علــى حــد ســواء، والتــي ال تخلــو مــن القصــور فــي 

بعض األحيان، وهو أمر وارد.
Û  ويقودنــا هــذا الواقــع أيضــا، للجهــود الكبــرى لصاحب الســمو

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء 
هــو  كبــرى  بنجاحــات  للدولــة  التأســيس األول  منــذ  الموقــر 

الراعي األول لها، القطاع الصحي أحدها.

قصة نجاح أخرى 
لسمو األمير 

خليفة بن سلمان

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مي بنت محمد: مساع لتكريس ثقافة حماية البيئة
ــول 2050 ــة بحلـ ــاء البحريـ ــع األحيـ ــاوى مـ ــتيكية تتسـ ــات البالسـ المخلفـ

نظــم المجلــس األعلــى للبيئــة جلســة نقاشــية بمناســبة االحتفال بيــوم البيئــة الوطني 
الــذي يصــادف اليــوم 14 فبرايــر، والــذي يأتي هذا العــام تحت عنوان “لنحــِم بيئتنا من 
البالستيك”، بالتعاون مع المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي، بحضور رئيس هيئة 
البحريــن للثقافــة واآلثار الشــيخة مي بنــت محمد آل خليفة، وســفير المملكة المتحدة 
لدى المملكة سايمون مارتن، والمنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة أمين الشرقاوي، 

وعدد من المسؤولين والمدعوين والمهتمين بالشأن البيئي.

وأكــدت الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة 
خــال كلمــة ألقتهــا أن مملكــة البحريــن تهتــم 
بالبيئــة وتســعى لتكريــس ثقافــة حمايــة البيئة 
لــدى أفــراد المجتمــع البحريني، مشــيرة إلى أن 
المركــز اإلقليمــي للتراث العالمي يســعى بدوره 
للحفــاظ علــى العاقــة الوثيقــة بيــن االهتمــام 
أكــدت  جانبهــا  مــن  البيئــة.  وحمايــة  بالتــراث 
التقويــم والرقابــة  إدارة  بأعمــال مديــر  القائــم 
البيئيــة بالمجلس األعلى للبيئة لمى المحروس 
فــي عرضهــا المقدم في الجلســة بعنــوان “إدارة 

المخلفــات الباســتيكية فــي مملكــة البحريــن” 
أن خطــورة الباســتيك تكمــن فــي أنهــا مــادة 
غيــر قابلــة للتحلــل، إلــى جانــب كثــرة مجــاالت 
إلــى  يــؤدي  ممــا  ســعره،  ورخــص  اســتخدامه 
االســتخدام  بعــد  األمــر  نهايــة  فــي  تراكمــه 
مدافــن  فــي  تتراكــم  األمــد  كمخلفــات طويلــة 
المخلفــات وتســتهلك مســاحات منهــا، وهــذا ما 
أكدته المســوحات التي أقيمــت على المخلفات 
الموجهــة إلــى مدفن عســكر للمخلفــات البلدية، 
إذ تبيــن أن حوالــي ثلــث كميــة المخلفــات هــي 

مخلفــات منزليــة، وحوالي ثلثها مــن المخلفات 
الباســتيكية، إضافــة إلى خطــورة أثر مخلفات 
الكائنــات خصوصــا األحيــاء  الباســتيك علــى 
البحريــة في حــال وصول مخلفات الباســتيك 
للبيئــة البحريــة إذا ما تناولتها هذه األحياء عن 
طريــق الخطــأ كغذاء لها. وقالــت المحروس إن 
الدراســات تنبــأت بــأن علــى المســتوى العالمــي 
بحلــول العام 2050 ستتســاوى كمية المخلفات 
البحريــة، موضحــة  مــع األحيــاء  الباســتيكية 
أن المملكــة بــدأت خطواتهــا العمليــة للحــد مــن 
تراكم المخلفات الباســتيكية من خال إصدار 
علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  إذ  التشــريعات، 
إصــدار قــرار وزاري يمنــع اســتيراد المخلفــات 
الباســتيكية ومن المتوقع نشــره فــي الجريدة 
الرســمية خال األيام القليلة المقبلة، فضا عن 
صدور قرار وزاري بالتنسيق مع وزارة الصناعة 
والتجارة والســياحة ينظم عملية تداول المواد 
لألكيــاس  مواصفــات  ويفــرض  الباســتيكية 

وبعض المنتجات الباستيكية؛ لضمان أن تكون 
قابلــة للتحلــل. وأضافــت المحروس أنــه يوجد 
حاليــا 24 شــركة في مملكــة البحرين تعمل في 
مجــال تصنيع المنتجات الباســتيكية، جميعها 

قادرة على إنتاج األنواع القابلة للتحلل.
وعــن دور وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة 
فــي هذا الشــأن، تحــدث اختصاصي مواصفات 
إدارة  دور  عــن  عيســى  راشــد  بالــوزارة  أول 
المواصفــات والمقاييــس فــي دعــم التوجهــات 
المســتقبلية بشــأن الباســتيك، مشــيرا إلــى أن 
الــوزارة تســعى بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى 
للبيئة إلى تطبيق القرارين الوزاريين المتعلقين 
بمنع اســتيراد المخلفات الباســتيكية، وتنظيم 
وفــق  الباســتيكية  المــواد  تــداول  عمليــة 
بتــداول  الســماح  وعــدم  متطــورة،  مواصفــات 
للتحلــل،  القابلــة  غيــر  الباســتيكية  المنتجــات 
وســيتم خــال األشــهر الســتة المقبلــة تطبيــق 

هذين القرارين في مملكة البحرين.

جانب من المشاركين من الجلسة النقاشية بمناسبة االحتفال بيوم البيئة الوطني

المنامة - بنا

رئيس الجمارك يستقبل الرئيس التنفيذي لـ “باس”
ــاون لـــدعـــم الـــحـــركـــة الــســيــاحــيــة ــعـ ــتـ ــات الـ ــيـ ــث تــفــعــيــل آلـ ــح ب

اســتقبل رئيــس الجمــارك الشــيخ أحمــد بــن حمــد آل خليفــة الرئيــس التنفيذي 
لشركة )باس( سلمان المحميد.

وتــم خــال اللقــاء بحــث آليــات تفعيــل 
المزيــد مــن التعــاون الســيما فــي مجال 
الحركــة  ودعــم  العمــل  كفــاءة  رفــع 
إلــى  إضافــة  والتجاريــة،  الســياحية 
ســبل تطويــر العمل بين الشــحن الجوي 
وشــؤون الجمارك. وأكد رئيس الجمارك 

حــرص الجانبين على تعزيز التعاون بما 
يصــب في المصلحة المشــتركة، وخال 
اللقــاء تبــادل رئيس الجمــارك والرئيس 
الــدروع  )بــاس(  لشــركة  التنفيــذي 
المبذولــة  للجهــود  تقديــرا  التذكاريــة؛ 

والتعاون البناء.

المنامة - وزارة الداخلية

صفحة جديدة من العالقات بين أتباع األديان
ــارات ــ ــإم ــ ــا الـــفـــاتـــيـــكـــان ل ــابـ ــب بــــزيــــارة بـ ــرحـ الـــبـــحـــريـــن تـ

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - وزارة العدل

“القاصرين” تسلم 8 ماليين للراشدين
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6 حوادث نصيب شارع ريا في 2018
المجلس ــات  ــي ــاح ص ــى  ــل ع لــلــقــفــز  ال  الـــمـــحـــرق”:  “بـــلـــدي 

أكــد رئيــس مجلــس بلــدي المحــرق غــازي المرباطــي علــى ضــرورة أن تحتــرم الــوزارات 
الشخصية االعتبارية للمجلس، وعدم القفز على اختصاصاته األصيلة.

بلــدي  جــاء ذلــك خــال مناقشــة مجلــس 
وشــؤون  األشــغال  وزيــر  رد  المحــرق 
البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
بشــأن تغييــر تصنيــف عــدد مــن العقــارات 
ســماهيج،  بمنطقــة  و236   235 بمجمعــي 
حيث عبر البلدي فاضل العود عن استيائه 
مــن تغييــر الــوزارة للتصنيــف دون عرضــه 

على المجلس البلدي.
االجتمــاع  خــال  المجلــس  واســتعرض 

مقطــع فيديــو للبلــدي فاضــل العــود ينتقــد 
فيــه مماطلــة الــوزارة فــي معالجــة زحمــة 
السير المزمنة على شارع ريا، حيث سجل 
المقطــع تعليقــا للعضــو فال فيــه: ”أكثر من 
45 دقيقــة وأنــا على شــارع ريا، والمشــكلة 
أن وزارة األشــغال ال تشــعر بمعاناة الناس، 
فنحــن نطالــب الــوزارة بعمــل دراســة فنية 

للمرتفعات”.
عريضــة  رفــع  المجلــس  إن  العــود  وقــال 

موقعة من األهالي للوزير وتم تقديم طلب 
إحصائيــة مروريــة للحــوادث علــى شــارع 
مجمــوع  أن  األرقــام  أظهــرت  حيــث  ريــا، 
الحوادث على الشارع خال العام الماضي 
لــم تتجــاوز 6 حــوادث مروريــة، ممــا يؤكد 

عدم وجود مبرر لعدم إزالة المرتفعات.
يستفســر  خطابــا  المجلــس  بعــث  وعليــه، 
فيــه عــن خطة عمــل تطوير الشــارع خال 
مجلــس  رفــع  ذلــك،  إلــى  المقبلــة.  الفتــرة 
الشــكر  آيــات  أســمى  البلــدي  المحــرق 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  إلــى  والعرفــان 

الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة الســتقباله أعضاء المجلــس البلدي 
وتأكيد دعمه لمسيرة التنمية في محافظة 
الصعوبــات  جميــع  وتذليــل  المحــرق، 
والتحديات التي تعيق مسار التنمية. وذكر 
رئيــس المجلــس غازي المرباطــي أن اللقاء 
اتســم بالشــفافية والتأكيــد علــى ضــرورة 
التواصــل مــع الــوزارات، انطاقــا مــن مبدأ 
أن الحكومــة فــي خدمــة الشــعب، وإيصال 

صوت المواطنين إلى المسؤولين.

جانب من الجلسة

باعة السوق المركزية... “رجعوا مثل قبل”
ــة الـــــشـــــوارع” ــيـ ــمـ ــس بـــــ “تـــسـ ــل ــج ــم ــل ــبـــي مـــمـــثـــا ل الـــكـــعـ

وافــق مجلــس بلــدي المحــرق علــى تعييــن البلدي عبــد العزيــز الكعبي مرشــحا للجنة 
تسمية الضواحي والشوارع والميادين.

وقبــل التصويــت، قــال رئيــس المجلــس غازي 
المرباطــي إن الماحــظ خال الفتــرة األخيرة 
والشــوارع  الضواحــي  تســمية  تزايــد  هــو 
عرضهــا  دون  المحــرق  بمحافظــة  واألحيــاء 
علــى المجلــس البلدي، مع كون هــذا األمر يعد 

اختصاصا أصيا للمجلس. 
من جهة أخرى، أكد المجلس موقفه المتضامن 
مع أصحاب فرشــات ســوق المحــرق المركزي، 
وذلــك من خــال منحهم األولوية في الســوق 
الجديــد، مــع اإلبقــاء علــى قيمــة اإليجــارات، 
فــي الوقــت الذي تتكبــد فيه البلدية الخســائر 
مــن الســوق المؤقتــة، وتؤجــل أفــكار وفــرص 

التطوير واالستثمار لهذا المرفق.
وأشــار المرباطــي إلــى أن هذا الســوق يعد من 
المشــاريع الكبيــرة التــي تخــدم قطاعا واســعا 

من أهالي المحرق ومن خارجها.

أصحــاب  مــن  طلــب  عندمــا  أنــه  إلــى  ولفــت 
الفرشــات إخاء الســوق القديم تم االستجابة 
األجــرة  بنفــس  العــودة  بشــرط  الطلــب  لهــذا 
المقــدرة بثاثيــن دينار شــهريا، حيــث تم ذلك 

عبر مراسات رسمية.
البلديــة،  علــى  التــزام  كان  ذلــك  أن  وذكــر 
خصوصــا بعد توجيهات ســمو رئيــس الوزراء 
بمراعــاة أصحاب الفرشــات بأن تكــون األجرة 

مائمة لحجم قدرتهم. وتابع أنه بعد جهوزية 
الســوق ترك المســتثمر مــع أصحاب الفرشــات 

بخاف ما جاء في االتفاق.
وقــال أحــد أصحــاب الفرشــات أثنــاء حضوره 
فــي  موجوديــن  نحــن  االعتيــادي:  االجتمــاع 
بعــد كل هــذه  لنفاجــأ  35 ســنة،  الســوق منــذ 
الســنوات ببيــع الســوق ونحــن نعمــل بهــا دون 

علمنا بهذا األمر.

وعبر عن استيائه من منح األماك البلدية إلى 
مســتثمرين، األمر الذي يتســبب في التضييق 

على المنتفعين في قوتهم ورزقهم.
الباعــة  أحــد  دخــل  االجتمــاع  انتهــاء  وبعــد 
قاعــة المجلــس شــاكيا مــن قطــع الكهرباء عن 
الســوق المؤقت بسبب تخلف البلدية في دفع 
الفاتورة، مما قد يتســبب في تلف المنتوجات 

التي تحتاج إلى تبريد.

مناقشات خاصة بعد فض االجتماع

البلدي صالح بوهزاع خالل مداخلته باجتماع مجلس بلدي المحرق

ســجل اجتمــاع مجلس بلــدي المحرق 
الفصــل  مــن  الثالــث  االعتيــادي 
جميــع  حضــور  الخامــس  التشــريعي 

األعضاء.

تغطية: سيدعلي المحافظة

تصوير: خليل إبراهيم

الغياب أو اعتذار

انقطاع كهرباء 
السوق لعدم 
دفع الفاتورة

“مالية العاصمة” ترفض “تقييد الرسوم البلدية”
ــة ــانـ ــأمـ ــي لـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــيـــل الــــــــــدور الـ ــفـــعـ ــى تـ ــ ــل ــ حـــــرًصـــــا ع

يصــّوت مجلــس أمانــة العاصمــة فــي جلســته األربعاء المقبــل على توصيــة اللجنة الماليــة والقانونيــة بمجلس أمانة 
العاصمــة بعــدم الموافقــة على النص المقترح بخصوص مشــروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 36 من قانون 

البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001.

وبــررت اللجنــة رفضهــا النــص المقتــرح فــي التعديــل إنهــا 
وتطويــر  للمجلــس،  الرقابــي  الــدور  تفعيــل  إلــى  تهــدف 
المعينــة،  الجهــات  فــي  المتخــذة  اإلجــراءات  وتســهيل 

وحرصها على حفظ حقوق مجلس أمانة العاصمة. 
وطالبــت اللجنــة بإعــادة النظــر فــي مشــروع القانــون فــي 
اإلفتــاء  وهيئــة  الحكومــة  مذكرتــي  تضمنتــه  مــا  ضــوء 

والتشريع من ماحظات.
وتبين الائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد واإلجراءات 
الخاصــة بتحديــد أســس وفئات وإجراءات حســاب جميع 

الرســوم ذات الطابع البلدي وعلى األخص الرســوم البلدية 
على المباني واألراضي. 

وجاء في النص المقترح بمشروع القانون ال يجوز تعديل 
الرســوم التــي فرضت اســتناًدا إلى الفقــرة األولى من هذه 
المــادة بالزيــادة إال بعــد مــرور عشــر ســنوات مــن تاريــخ 

فرضها وال يجاوز 5 % من قيمة الرسم.
كمــا يصــوت مجلــس أمانــة العاصمــة علــى توصيــة اللجنة 
المالية والقانونية بالموافقة على االقتراح بقانون بتعديل 
بالمرســوم  الصــادر  البلديــات  قانــون  مــن  / ث   19 المــادة 

بقانــون رقــم 35 لســنة 2001 الــوارد مــن مجلــس النــواب 
مفادهــا الموافقــة بعــد مناقشــة وإقــرار مشــروع الميزانية 

السنوية والحساب الختامي للبلدية.

رئيسة اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة

ليلى مال اهلل

خدمات 
إلكترونية 

نائمة

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

Û  نجحــت هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونية في تقديم أكثــر من 370 خدمة
إلكترونية لمختلف الوزارات والجهات الحكومية عبر بوابة البحرين اإللكترونية.

Û  ،الهــدف من هذه الخدمات التســهيل على المواطنيــن والمقيمين، واختصار الزمن
بعيدا عن بيروقراطية المكاتب ومتاهاتها.

Û  وتشهد بعض الخدمات إقباال كبيرا من الجمهور، وربما يكون على رأسها خدمات
موظفي الحكومة، ودفع فاتورة الكهرباء والماء، وحجز موعد الســتخراج بطاقة 

الهوية، ودفع المخالفات المرورية.
Û  ومــا بيــن الســطور نتائــج غير معلنــة لقياس معــدل اســتخدام خدمــات إلكترونية

نائمــة، إذ كشــف تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة األخيــر عن تدنــي معدل 
اســتخدام 14 خدمــة مــن 89، وخاطبــت الهيئــة الجهــات المعنية بتلــك الخدمات، 

وأوصتها بتحسين معدالت استخدامها.
Û :وأطلب من الرئيس التنفيذي للهيئة محمد القائد اإلجابة عن االستفسارات اآلتية
Û  مــا أقــل 5 خدمــات إلكترونيــة حكوميــة اســتخداما، ومــا ردود الجهــات المعنيــة

لتحسين معدالت استخدامها؟
Û  كــم عــدد المعامــات الماليــة المنجــزة خــال شــهر ينايــر الماضــي، وإجمالــي مبالغ

مدفوعاتها؟
Û  كــم تبلــغ مبالــغ مدفوعات خدمة فاتــورة الكهرباء والماء، وخدمــة دفع المخالفات

المرورية، خال العام 2018، ومقارنتها بإيرادات العام 2017؟
Û  لماذا لم تقم الهيئة بالمطالبة بالمبالغ التي ســددتها لشــركة مكلفة بمشــروع تطوير

نظام المراسات اإللكترونية ولم تستكمل األخيرة األعمال المتفق عليها؟

تيار

Û .”ع “أطوف بالذكرى طواف مودِّ
جالل الدين الرومي
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محرر شؤون المحلية



قالــت المحاميــة عائشــة ثانــي إن محكمــة االســتئناف الشــرعية ألغــت اتفاقيــة نفقــة 
مزعومــة بيــن ســيدة وأبنائهــا وطليقهــا واعتبرتهــا كأن لم تكــن، كما ألزمت المســتأنف 
ضدهــا بالمصروفــات ومقابل أتعاب المحامــاة، مبينة أن المحكمة أوضحت في حكمها 
أن االتفاقيــة قــد شــابها الخطأ، كمــا أن محكمة أول درجة جانبت الصواب لما ثبت من 

عدم علم المستأنف باالتفاقية وخلوها من توقيعه.

وأشــارت ثانــي إلــى أن موكلهــا كان قــد 
تفاجأ بتجميد حســاباته البنكية بســبب 
مديونية أكثر من 27 ألف دينار، وعندما 
بحث عن الســبب اكتشــف صــدور حكم 
بالنفقة لصالح مطلقته وأبنائه، اســتنادا 
علــى اتفاقيــة لــم يعلــم عنهــا أي شــيء، 
والتــي جاء فيها أنــه يتوجب عليه دفع 
400 دينار شــهريا لطليقته، وأنه لم يتم 
تنفيــذ هــذه االتفاقيــة المزعومــة لمــدة 
5 ســنوات، رغــم أن مطلقتــه وأبناءهمــا 
لهــم  تركــه  الــذي  منزلــه  فــي  يســكنون 

واستأجر شقة ليعيش فيها.

وأضافــت أن موكلهــا قــد طلــق المدعى 
عليهــا فــي يوليــو 2012 بعــد أن أنجــب 
منهــا 4 أبنــاء أكبرهم يبلغ مــن العمر 19 
عامــا، وبنــت 15 عامــا، وقام المســتأنف 
بيــت  فــي  واألبنــاء  طليقتــه  بإســكان 
اإلسكان الخاص به، وهو بيت الزوجية 
خــاص  مســكن  بتأجيــر  وقــام  الســابق 
المســتأنف  بتســليم  يقــوم  وكان  بــه، 
ضدهــا مبالغ خاصــة وزيادة عــن النفقة 
المحكمــة،  خــارج  لألبنــاء  المخصصــة 
إال أنــه تفاجــأ، بإحضاريــة مــن محكمــة 
التنفيــذ، بصــدور حكم االتفاقية بشــكل 

 2013 24 ديســمبر  غيابــي فــي تاريــخ 
دون علمه.

إذ ذهبــت مطلقتــه إلى محكمــة التنفيذ 
في شهر يونيو من العام 2018، وقامت 
 5 بعــد مضــي  االتفاقيــة  بتنفيــذ حكــم 
بمبلــغ  صدورهــا  تاريــخ  مــن  ســنوات 
وقــدره 27 ألفــا و700 دينــار مــن تاريخ 

تحرير االتفاقية.
وعند سؤال المحكوم لها عن سبب عدم 
اســتلمت  إنهــا  قالــت  االتفاقيــة،  تنفيــذ 

جميع المبالغ ما عدا 700 دينار.

ولفتــت المحاميــة إلــى أنهــا دفعت أمام 
المحكمــة بعدم اطالع موكلها على تلك 
االتفــاق وعــدم وجــود توقيــع لــه عليها، 

فضال عن عدم حضوره جلسات االتفاق 
المزعــوم، والــذي حكمــت فيــه محكمــة 
دينــار   400 بنفقــة  غيابيــا،  درجــة  أول 

شــهريا لصالــح المســتأنف ضدهــا، علــى 
الرغــم مــن إنفاقــه علــى أبنائه المســتمر 

منذ أن طلق المذكورة.

سيدة تطالب بـ 27 ألف دينار باتفاقية مزعومة كنفقة ألوالدها

المنامة - وزارة الداخلية

قال رئيس مركز شرطة الحورة إنه تم القبض على عدد من 
المشــتبه بقيامهم بســرقة محالت تجارية في سوق المنامة 

وكذلك أموال ومقتنيات ثمينة.

وأوضــح أنــه بعــد تلقي بالغــات عديدة حــول وقائع الســرقة، 
تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد 
هويــة المشــتبه بهــم والقبــض عليهم، كمــا تم ضبــط كمية من 

المسروقات بحوزتهم.
وأشار رئيس مركز شرطة الحورة إلى أنه تم اتخاذ  «

اإلجراءات القانونية الالزمة وإحالة القضية للنيابة 
العامة.

القبض على مشتبهين بسرقة 
محالت بسوق المنامة
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الحبس سنة واإلبعاد للمنقبة المتحرشة
ــط ــقـ فـ دنــــــانــــــيــــــر   8 عـــــلـــــى  مـــــنـــــه  اســــــتــــــولــــــت 

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئناف سيدة عربية الجنسية “32 عاًما”، وأيدت معاقبتها بالحبس لمدة سنة واحدة وبإبعادها 
ا  ا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة؛ إلدانتها باالعتداء على عرض عامل مغسلة مالبس “آسيوي الجنسية”، والتي حرضته على التحرش بها جنسيًّ نهائيًّ

لدفعه الرتكاب الدعارة معها، وتمكنت بتلك الوسيلة من سرقة األموال التي كانت بحوزته والتي لم تتجاوز 8 دنانير فقط.

وتتمثــل تفاصيــل القضيــة فــي أن تســجيل 
فيديــو انتشــر فــي وقــت ســابق عبر شــبكات 
مــن  تبيــن  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
خاللــه تعــرض عامل في مغســلة مالبس إلى 

التحرش من قبل سيدة منقبة.
وقــد تقــدم المجنــي عليــه اآلســيوي العامــل 
القبــض  الســيدة فتــّم  ببــالغ ضــد  بالمغســلة 
عليهــا، والتــي اتضــح أنهــا عربيــة الجنســية، 
ولــم يمض على تواجدهــا وعائلتها في البالد 
أكثر من 7 أشــهر وهو نفس عدد أبنائها، وقد 
اعتادت التسول في الطرقات، وابنها الرضيع 

يقبع خلف القضبان برفقتها.
وقــّرر المجنــي عليــه العامــل اآلســيوي أثنــاء 
التحقيــق معــه، أنــه تفاجــأ أثنــاء تواجده في 

مقــر عملــه بالمغســلة بدخــول ســيدة منقبــة 
للمحــل، والتــي طلبــت منــه شــرب القليل من 
الماء، فاســتجاب لطلبها وأعطاهــا الماء، بعد 
ذلــك طلبــت منــه الدخــول إلــى دورة الميــاه، 
فأشار إليها بعدم توافر دورة مياه في المحل 
الصغيــر، وفي تلك اللحظــة تفاجأ بها تقترب 
وألصقــت  عملــه  منطقــة  إلــى  وتدخــل  منــه 
جسمها به واحتضنته وبدأت بتلمس مناطق 
حساســة فــي جســده، مؤكــًدا أنه شــعر بيدها 
تصــل إلــى محفظــة نقــوده الموضوعــة فــي 

جيب البنطال الخلفي.
 وأثنــاء ذلــك عرضت عليه نفســها مرة أخرى 
لفعــل الفاحشــة مقابــل المــال، حتــى ال ينتبــه 
لوصــول يدهــا إلــى محفظــة نقــوده، والتــي 

مؤكــًدا  منــه،  ســرقتها  مــن  بالنهايــة  تمكنــت 
احتواءهــا علــى مبلــغ 8 دنانير فقــط، فتجّمد 
في موقعه ال يعرف ماذا يصنع معه خصوًصا 
وأنهــا ذات بنية أضخــم منه، وعندما خرجت 
بتعرضــه  مباشــرة  كفيلــه  أبلــغ  المحــل  مــن 
للســرقة واالعتــداء من قبل الســيدة المنقبة، 

والذي بدوره أبلغ مركز الشرطة بالواقعة.
وبالقبــض علــى المســتأنفة في واقعة ســرقة 
لهــذه  بارتكابهــا  مواجهتهــا  تمــت  أخــرى، 
الجريمــة أيضــا، إال أنهــا أنكــرت ارتكابهــا لهــا، 
بالرغــم مــن ثبــوت الواقعــة بتصويــر فيديــو 

لكاميرات المراقبة.
فتــم اســتدعاء العامل المجنــي عليه للتعرف 
إليهــا  أشــار  إن  مــا  أنــه  إال  المســتأنفة،  علــى 

حتــى انهالت عليه بالضرب بواســطة حذائها 
الذي ترتديه والســب والشــتم، منكرة ادعاءه 

عليها.
ولفتــت المدانــة إلــى أنهــا حضــرت إلــى البالد 
قبــل حوالــي 7 أشــهر برفقــة عائلتهــا المكونــة 
مــن زوجهــا و7 أبنــاء، أصغرهــم رضيــع ويقبع 
برفقتهــا خلــف القضبــان فــي مبنــى التوقيــف 
بســبب أفعالهــا، خصوًصــا أنهــا كانــت تخــرج 
أحياًنــا للتســول، إال أنــه تــم القبــض عليها في 

واقعة سرقة.
بعدمــا  للمحاكمــة  العامــة  النيابــة  فأحالتهــا 
أســندت إليهــا تهمــة أنها فــي 2 يوليــو 2018، 
عليــه  المجنــي  عــرض  علــى  اعتــدت  أوالً: 
اآلســيوي دون رضــاه بــأن قامــت باحتضانــه 
المــال  ســرقت  ثانًيــا:  جســده،  وتحســس 
المنقــول المبيــن بــاألوراق والمملــوك للمجني 
علــى  عليــه  المجنــي  حرضــت  ثالًثــا:  عليــه، 

ارتكاب الدعارة.

عباس إبراهيم

إغالق عيادة تجميل غير مرخصة
للضحايـــا والبوتكـــس  بالفيلـــر  حقـــن  عمليـــات  أجريـــا  المتهمتـــان 

أغلقت المحكمة الصغرى الجنائية عيادة سيدة أجنبية افتتحتها بشكل غير قانوني، وتمكنت باالستعانة بصديقتها 
العربيــة الجنســية مــن خداع ســيدات رغبن في إجراء عمليــات تجميل بالحقن بالبوتوكــس والفيلر، وقضت بتغريم 
كل منهما مبلغ 2000 دينار، كما أمرت بإبعاد المتهمتين نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، فضال عن 

مصادرة جميع المضبوطات.

وبينت المحكمة في تفاصيل الواقعة 
أن السيدة العربية تمكنت من تكوين 
عالقــات قويــة مــع زبائــن فــي عــدد 
مــن الصالونات النســائية، واســتغلتها 
فــي ادعاء قــدرة طبيبــة أجنبية على 
إجــراء عمليــات تجميــل لهــن بعدمــا 
تكبيــر  علــى  قــادرة  بأنهــا  أقنعتهــن 
بالبوتوكــس  الحقــن  عبــر  شــفاههن 
والفيلــر، وأن التــي ســتجري لهن تلك 
العمليــات هــي المتهمــة األجنبيــة في 
شقة استخدمتها كعيادة بطريقة غير 

قانونية.

ألفــراد  معلومــات  ورود  وعقــب 
الشــرطة حــول أعمــال تلــك الســيدة 
والعمليات غيــر المرخصة التي تدعو 
صديقتهــا  شــقة  فــي  إجرائهــا  إلــى 
الكائنــة بمنطقة الجفيــر، والتي كانت 
تتصيــد الزبائــن مــن خــالل وجودهــا 
في الصالونات النســائية، تم الترتيب 
لعمــل كميــن عن طريق ســيدة لتكون 
هــي المصدر الســري بالقضيــة، والتي 
للعيــادة  أخذهــا  العربيــة  مــن  طلبــت 
بالبوتوكــس،  حقــن  عمليــة  إلجــراء 
فأخذتهــا المتهمــة العربيــة إلــى شــقة 

عليهــا،  إعالنيــة  لوحــة  أي  دون  مــن 
مدعيــة أنهــا عيــادة طبيبــة التجميــل 
متخصصــة  طبيبــة  وأنهــا  األجنبيــة، 
في إجــراء عمليات التجميل والحقن 

بالفيلر والبوتوكس.
الطبيبــة  تلــك  لكــن ومــا إن تجهــزت 
حتــى  العمليــة  إلجــراء  المزعومــة 
اإلشــارة  الســري  المصــدر  أرســلت 
المتفــق عليهــا مــع الشــرطة، والذيــن 
داهمــوا موقــع العيادة غيــر القانونية، 

وألقوا القبض على المتهمتين.
أفــراد  فيهــا  عثــر  الشــقة  وبتفتيــش 

فيلــر  حقنــة   928 علــى  الشــرطة 
إجــراء  فــي  تســتخدم  وبوتوكــس 
هــذه العمليات، وأجهــزة طبية أخرى، 
المتهمــة  حمــل  عــدم  لهــم  وتبيــن 
األولــى “األجنبيــة” لترخيــص بمزاولة 
أنهــا  ادعــت  أنهــا  إال  الطــب،  مهنــة 
طبيبــة ولديها شــهادة مــن بالدها في 
األمــراض الجلديــة، لكنها لــم تقدم ما 

يثبت ادعاءها.
وثبــت للمحكمــة أن المتهمــة األولــى 
زاولــت مهنــة الطب البشــري من دون 
ترخيص، فيما أدينت المتهمة العربية 
االتفــاق  بطريقــي  اشــتركت  بأنهــا 
والمســاعدة مــع المتهمــة األولــى فــي 
فتمــت  الســابقة  الجريمــة  ارتــكاب 
الجريمة بناء على ذلك االتفاق وتلك 

المساعدة.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى بتأييــد معاقبة شــاب “34 عاًمــا” مدان 
باالتجار في المؤثر العقلي “الشــبو” وتعاطي مادة الحشــيش المخدرة؛ وذلك بســجنه لمدة 

5 سنوات وبتغريمه مبلغ 3000 دينار، فضال عن األمر بمصادرة المضبوطات.

بحكــم  جــاءت  حســبما  التفاصيــل  وتشــير 
المحكمــة إلــى أن معلومــات كانت قد وردت 
لضابــط باإلدارة العامــة لمكافحة المخدرات 
للمــواد  حيازتــه  مفادهــا  المتهــم،  حــول 
المخــدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم إجراء 
المزيــد مــن التحريات للتأكد مــن صحة تلك 

المعلومات.
وبنــاًء عليــه، تــم اســتصدار إذن مــن النيابــة 
العامــة لضبــط المســتأنف وتفتيش شــخصه 
ســري  مصــدر  مــع  التعــاون  وتــم  ومســكنه، 
ــا،  إلجــراء كميــن، فاتصــل بالمســتأنف هاتفيًّ
وطلــب منــه شــراء كميــة مــن الشــبو بقيمــة 
800 دينــار، فوافــق المســتأنف، وطلــب منــه 

اللقاء بالقرب من مسكنه بمنطقة المالكية.
وفــي الزمــان والمــكان المتفــق عليهما حضر 
المســتأنف وســلم المصــدر الســري كيســا بــه 
مــادة كريســتالية –ثبــت معمليــا أنهــا لمــادة 
“الشــبو”- واســتلم منــه المبلغ المصور ســلًفا، 
المتفــق  اإلشــارة  الســري  المصــدر  فأعطــى 

عليهــا للشــرطة، والذيــن داهمــوا المســتأنف 
وقبضوا عليه.

وعنــد تفتيــش المذكــور تــم العثــور بحوزته 
علــى المبلــغ المصــور في جيــب بنطاله، فيما 
مــادة  بــه  كيــس  علــى  بمســكنه  العثــور  تــم 
“الشــبو” يــزن 10 جرامــات وعــدد 4 لفافــات 
حشــيش وميــزان إلكترونــي ومبالــغ نقديــة 
فــي خزانــة مالبســه بغرفــة نومــه، فاعتــرف 
بما نسب إليه من اتهامات بالبيع والتعاطي.
المســتأنف  إدرار  عينــة  بتحليــل  وثبــت 
المخــدرة  الحشــيش  مــادة  علــى  احتواؤهــا 

والمؤثر العقلي الميتامفيتامين “الشبو”.
المســتأنف  أن  للمحكمــة  ثبــت  وقــد  هــذا 
وبــاع  حــاز  أوال:   ،2018 مــارس   6 بتاريــخ 
بقصد االتجار المؤثر العقلي الميتامفيتامين 
“الشبو” في غير األحوال المصرح بها قانوًنا.
مــادة  التعاطــي  بقصــد  وأحــرز  حــاز  ثانيــا: 
الحشــيش المخدرة والمؤثر العقلي “الشــبو” 

في غير األحوال المرخص بها قانوًنا.

5 سنوات لبائع مؤثرات عقلية

ا مما نسب إليه من اتهام ببيع مادة الهيروين المخدرة، والمحكوم عليه من قبل  بّرأت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى، متهًما آسيويًّ
أول درجة بالسجن المؤبد وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، نظًرا لعدم وجود أي دليل تجاهه يبيح القبض عليه، وأدانته باإلقامة غير المشروعة 

ا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. في البالد، وقضت بحبسه لمدة شهر واحد وأمرت بإبعاده نهائيًّ

عقوبــة  بتخفيــف  المحكمــة  قضــت  فيمــا 
االتهــام،  بــذات  مدانيــن  آخريــن  آســيويين 
وقضــت بســجن كل منهما لمــدة 15 عاًما بدالً 
مــن الســجن المؤبــد المحكــوم عليهمــا بها من 
قبــل محكمــة أول درجــة، وأيــدت تغريــم كل 
ا عن البالد. منهما 5000 دينار وإبعادهما نهائيًّ
وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا ببراءة 
فيهــا  ليــس  الواقعــة  مالبســات  أن  المتهــم 
مــا يــدل أنــه شــوهد فــي حالــة تلبــس وخلت 
األوراق ممــا يفيــد وجــود دالئــل كافيــة تبيح 
القبــض عليــه، كمــا أن شــاهدي الواقعــة قــررا 
بالتحقيقــات أنه كان فــي حالة طبيعية وقت 
القبض عليه، ولم تتوافر دالئل حيازته للمواد 

المخــدرة، ممــا يتعيــن القضــاء ببراءتــه مــن 
تهمة االتجار في المواد المخدرة.

وذكــرت المحكمــة أن تفاصيل القضية تتمثل 
تلقــت  قــد  كانــت  األمنيــة  الجهــات  أن  فــي 
معلومــات مفادهــا تشــكيل المتهميــن لشــبكة 
لالتجار في المواد المخدرة بمحيط محافظة 
العاصمــة وخاصــة مــادة الهيرويــن المخــدرة، 
فتم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش 
مســكن أحــد المتهميــن، وتوجهــت قــوة مــن 
أفــراد الشــرطة إلــى المنــزل الــذي يقطــن فيه 
وشــاهدوا المتحــرى عنــه بالقرب من ســيارته 
فتــم القبــض عليه، وبتفتيشــه عثــر معه على 
حقيبة ســوداء بها عدد 50 كبســولة طبية بها 

مادة الهيروين المخدرة.
وبتفتيش منزل الممدان تم العثور في دوالب 
مالبســه علــى حقيبــة ســوداء بداخلهــا كيس 
الهيرويــن،  مــن  كبســولة   228 علــى  يحتــوي 
ملفوفة بشــريط الصق وتــزن 1967.8 جرام، 
باإلضافــة إلى كبســولة أخــرى ملفوفة بكيس 
وتــزن  “الشــبو”  مــادة  علــى  تحتــوي  شــفاف 

166.3 جرام.
وبســؤال المســتأنف حــول تلــك المضبوطات 
اعتــرف بمــا نســب إليه، وقــّرر أنه اعتــاد على 
المخــدرة مــن آســيوي آخــر؛  المــواد  اســتالم 
المــدان  مــع  اتفــاق  أول  وأن  بيعهــا،  بهــدف 
شــراء  عــن  عبــارة  كان  بالقضيــة  الرئيســي 

10 كبســوالت تحتــوى علــى الهيرويــن بمبلــغ 
1000 دينــار، علــى أن يقــوم بتســديد المبلــغ 

بالتقسيط.
فاتصــل المســتأنف األول بالمســتأنف الثانــي 
وتــم  الشــرطة،  مــن  وإشــراف  مســمع  تحــت 
االتفــاق على مقابلته لشــراء كمية أخرى وتم 

إعــداد كميــن لضبطــه متلبًســا، وبعــد انتظــار 
الشــرطة والمصــدر فــي المــكان المتفــق عليه 
المســتأنف  حضــر  المخــدرة  المــواد  لتســليم 
الثانــي وبرفقته المتهــم الثالث، فتم ضبطهما 
بعد االنتهاء من عملية البيع، وبتفتيش منزل 
المســتأنف الثاني عثــر فيه على مواد مخدرة 

عبــارة عــن أقــراص طبيــة وكميــة مــن مــادة 
الهيروين تقدر قيمتها بمبلغ 300 ألف دينار.

أن  االســتئنافية  للمحكمــة  ثبــت  ذلــك،  إلــى 
غضــون  فــي  والثانــي  األول  المســتأنفين 
االتجــار  بقصــد  وأحــرزا  حــازا   ،2018 العــام 
العقلــي  والمؤثــر  المخــدرة  الهيرويــن  مــادة 
“الشــبو” فــي غيــر األحــوال  الميتامفيتاميــن 
المصــرح بهــا قانونــا، وللمســتأنف الثانــي أنــه 
حــاز وأحــرز مــادة المورفيــن المخــدرة بقصد 
بهــا  المصــرح  األحــوال  غيــر  فــي  التعاطــي 
للمتهــم  المســندة  التهمــة  قانونــا، وهــي ذات 

الثالث الذي حكمت ببراءته.
الثانــي  المســتأنف  أن  للمحكمــة  ثبــت  كمــا 
والمتهــم الثالــث أقامــا في البــالد بصورة غير 
مشــروعة حيــث انتهــت مــدة إقامتهمــا ولــم 

يقوما بتجديدها لدى الجهات المختصة.

ــه ــيـ ــلـ عـ الـــــقـــــبـــــض  ــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ ــح  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ يـ ضــــــــــده  دلـــــــيـــــــل  ال 

البراءة لمتهم ببيع الهيروين سبق وأدين بالـ “المؤبد”

أكد عدم علمه 
بها ودفعه 

لمستحقات أبنائه

محرر الشؤون المحلية
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إيران القصة تعيد نفسها أم ماذا؟ )1(
هنــاك العديــد مــن األســباب التــي أدت إلــى ســقوط 
لكــن ال يمكــن  11 فبرايــر  1979،  الشــاه فــي  نظــام 
ألحد أن ينكر الســبب األساسي للسقوط وهو رفض 
الشــعب للنظــام وإصراره على إســقاطه حيث شــهد 
العالــم كلــه زلــزال الغضــب ضــد ذلــك النظــام، والذي 
جســد موقفــا تاريخيــا لــم نشــهده إال فــي الثورتيــن 
الفرنســية والبلشــفية من حيث التأكيد على انفصام 
العالقــة بيــن الشــعب والنظــام وإظهار مدى بشــاعة 
الديكتاتورية وإلى أي حد هي مكروهة من الشعوب 

إذا ما نهضت نهضتها الحاسمة.
باالحتفــاالت  يقــوم  الشــاه  نظــام  كان  عندمــا 
البــذخ والتبذيــر  المبالغــة فــي مظاهــر  األســطورية 
الخاصــة بهــا، والســيما ذلــك االحتفــال الــذي أقامــه 
بمناســبة مــرور 2500 عــام على قيــام االمبراطورية 
 1.5 مــا يعــادل  1971، وكلــف  العــام  فــي  اإليرانيــة 
مليــار جنيــه أســترليني، واســتمر ثالثــة أيــام، فــي 
هــذا الوقــت بالــذات، كانــت مظاهــر الفقــر والجــوع 
تســحق الغالبية العظمى من الشــعب اإليراني، وكان 
اإليرانــي ال يجــد مــا يســد بــه جــوع أبنائــه لكنه يرى 
أن الشــاه ومــن أجــل هــذا االحتفال األســطوري قام 
بإحضــار مطعم ماكســيم الفرنســي الــذي كان أفضل 
مطعــم وقتها لتغطية الحفل، فشــملت قائمة الطعام 
الضأن الفرنسي مع الكمأ ورأس الكبش، والطاووس 
االمبراطوري المحاط بالمئات من السمان والمحشو 

بكبــد األوز، وأنــه كان ينقــل يوميــا قالبــا مــن الثلــج 
بحجــم الســيارة عبــر الصحــراء بطائــرة هيلكوبتــر 
فقــط ليضــاف إلى النبيذ األبيض واســتيراد 50 ألف 
طائــر للتغريــد بصــوت لطيف، في هكــذا أجواء كان 
مــن الطبيعــي جدا أن تزداد غالبية الشــعب اإليراني 
فــي ذلــك الوقت ســخطا وغضبا وأن ترى في الشــاه 

ونظامه عدوا.

في تلك األيام، حيث كان الشعب يتلوى جوعا  «
وتتضاعف معاناته يوما بعد يوم، كان جهاز 
“السافاك” األمني المعروف ببطشه وقسوته 

يصعد من إجراءاته القمعية بحق الشعب، وكان 
الجواسيس في كل مكان حتى أنه يقال إن 

العوائل اإليرانية لم تكن تسلم من ذلك، في تلك 
األيام، لم يكن هناك من يقف بقوة وصالبة ضد 
هذا النظام ويخوض صراعا ضاريا ضده سوى 

منظمة مجاهدي خلق إلى جانب منظمة فدائي 
خلق، وكان تركيز نظام الشاه وجهازه األمني 

“السافاك” على هذين التنظيمين وبصورة خاصة 
على منظمة مجاهدي خلق، والسيما عندما بادر 
النظام في يوم 25 مايو 1972، إلى إعدام جميع 
أعضاء اللجنة المركزية األولى للمنظمة، ما عدى 

مسعود رجوي الذي تحول حكم إعدامه إلى 
الحبس المؤبد وبقي في السجن إلى عشرة أيام 
من مجيء الخميني إلى إيران في العام 1979. 

“إيالف”.
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نزار جاف

“إصرار الشعب على إسقاط  «
نظام الشاه جسد موقفا 

تاريخيا لم نشهده إال في 
الثورتين الفرنسية والبلشفية 
من حيث التأكيد على انفصام 
العالقة بين الشعب والنظام”.
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الشجب واالستنكار عند 
العرب... كلمات مخدرة 

وثروة جاهزة!
نشــجب...  تديــن،  اإلســالمي  التعــاون  منظمــة  العربيــة،  الجامعــة  أدانــت 
نستنكر... هذا هو المسرح الملحمي العربي والكلمات الثالث التي يحتويها 
قاموسنا “ندين، نشجب، نستنكر”، وكأننا نعيش في غربة ولم نستطع لغاية 
اآلن مواجهة موجات غزو األعداء وال هضهم األفكار وال تمحيص المخرب.
كل الصحــف العربيــة ووكاالت األنبــاء ال تعــرف غيــر تلــك العبــارات التــي 
تشــبه البيانــات والمؤتمــرات والتباكي والنــواح، وطأطأة الرأس والتســليم 
باألمــر الواقــع، العــرب يتعرضــون لظلــم فظيــع وأعاصيــر مدمــرة وتهديــد 
بالعدم والموت ومازالوا يعالجون قضاياهم بالشجب واالستنكار واإلدانة، 
صراع مستعر في مختلف المناطق، وقوى الشر والظلم والصهيونية تكتم 
علــى أنفاســنا بشــكل مرعــب، ونحــن مازلنا مثل “ســيزيف” يحمــل صخرته 

المصبوغة بالعذاب األزلي، حيث نمتص الدم السائل من جروح الهزيمة.
لمــاذا كل أحــداث العالــم العربــي ومــع كل هــذا اإلحبــاط والوجــع واليــأس 
مرتبطة بثالث كلمات “شــجب، اســتنكار، إدانة”، إلى متى ونحن نردد تلك 
الكلمات ونعتبرها معنى لألمل ونحن األمة التي سجد لها التاريخ لسماحة 

ديننا العظيم وتواضع نبينا الكريم.

لمــاذا أصبحــت تلــك الكلمــات الثــالث كالثــروة الجاهــزة لألخــذ والتطبيــق 
الشــجب  مــع  قصتنــا  هــي  مــا  نــارا؟  منــه  نوقــد  الــذي  األخضــر  والشــجر 
واالســتنكار، هــل نعتقــد أنهــا ســتجلب لنــا االحتــرام والكرامة على مســرح 
السياســة، ال وهللا... إنهــا كلمــات مخــدرة ممزوجــة بيــن الملحمــة والدراما، 
تنويــم مغناطيســي بألــوان حارة جعل أمتنا العربية في حالة إعياء شــديد 
وســقوط في حلقة مفرغة وهرولة نحو المجهول، احتماء خلف ســياج من 

الزخرف الكاذب وضباب العبث األجوف أو المعنى الشارد.
لماذا ال نكون محاربين متدثرين بأردية العقيدة العظيمة كأســالفنا العظام 
بــدل هــذا الموت البطــيء بين صفحــات الصحف العربية ونشــرات األخبار 
التــي ال تســمعنا غيــر تلك الكلمات التــي حفظناها عن ظهر قلب منذ نعومة 
أظافرنــا، فقــد اعتــاد المواطــن العربــي تلقــي الطعنــة الســامة مع كل نشــرة 

أخبار ووالدة عدد جديد من أية صحيفة.

أحلم كعربي باليوم الذي ستكون فيه إضافة حضارية بتخطي  «
واقعنا واالبتعاد عن الجلجلة الفارغة ومحو تلك الكلمات من 

قاموسنا إلى األبد.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

اعتراف رغم أنف نظام الماللي
الــدور والحضور الفعال والمؤثر والحيوي لمنظمة مجاهدي 
خلق في األحداث والتطورات الجارية في الساحة اإليرانية 
والســيما بعــد انتفاضــة 28 ديســمبر 2017، شــهد تصاعــدا 
استثنائيا بحيث صار العالم كله يتحدث عنه، وبعد أن صار 
واضحا أن الشــعب اإليراني يثق بالمنظمة ويعتبرها البديل 
الديمقراطي الذي يمكن االعتماد عليه لهذا النظام المتهالك 
طريقتهــم  وعلــى  إيــران  ماللــي  فــإن  محالــة،  ال  الســاقط 
المشــبوهة والخبيثــة بركــوب الموجــة بطريقتهــم الملتويــة، 
صاروا يذعنون لألمر الواقع ويشــيرون في خطاباتهم لدور 

المنظمة، لكن بطريقة وأسلوب يخلط السم بالعسل!
نظــام الماللــي عندمــا اضطــر رغــم أنفــه لالعتــراف بالــدور 
الكبيــر الــذي تلعبــه منظمــة مجاهــدي خلــق بيــن صفــوف 
الشــعب اإليرانــي مــن أجــل مواجهته وإســقاطه، فإنه يبذل 
كل مــا بوســعه مــن أجــل تحديد هــذا الدور والقضــاء عليه، 
لكــن الــذي يبــدو واضحا جــدا أن هذا النظام لم يســتفد ولم 
يســتوعب دروس الماضي وفشله وإخفاقاته وهزائمه أمام 
المنظمة، لذلك فإنه يصر على الســباحة ضد التيار من دون 

جدوى.
القــوى  كل  إقصــاء  مــن  تمكنــت  التــي  الدينيــة  الفاشــية 
السياسية المناهضة لها أو القضاء عليها وجدت نفسها أمام 
جدار فوالذي عندما اصطدمت بمنظمة مجاهدي خلق التي 
كانــت الوحيــدة التــي أعلنتهــا صرخــة مدوية بوجــه النظام 
برفضها مبدأ والية الفقيه، وأن كل الجهود والمساعي التي 
بذلتها الفاشية الدينية أثبتت فشلها المخزي عندما اندلعت 

انتفاضــة 28 ديســمبر 2017، والتــي اعتــرف كبيــر دجالــي 
النظــام بعظمــة لســانه بأن منظمــة مجاهدي خلــق هي التي 

قادت االنتفاضة.
منذ تأســيس هذا النظام العفن والسرطاني، كانت ومازالت 
منظمــة مجاهــدي خلــق تقوم بمهمة مواجهتــه والتصدي له 
وتحفيــز وتأليب أبناء الشــعب اإليراني فــي عدم االنصياع 
لــه والوقــوف بوجهــه خصوصــا أنــه ال يعمــل إال مــن أجــل 
تحقيــق مصالحــه الضيقــة المتقاطعــة مــع مصالــح الشــعب 
بصــورة كاملــة، ومن أجل هــذا وضع الشــعب اإليراني ثقته 
الكاملة بها واعتبرها المثل األعلى من أجل النضال لتحقيق 
التغييــر الجــذري الكفيــل بإنهــاء العهــد الظالمــي اإلجرامي 

لهذا النظام.
منظمــة مجاهــدي خلــق التــي لــم تكتــف بمواصلــة نضالهــا 
ضد هذا النظام داخليا، ســعت أيضا من أجل توســيع دائرة 
الصــراع ضــد النظام لكي تشــمل الســاحة الدوليــة، وها هي 
المنظمــة وبعــد كل تلــك المؤتمــرات والتجمعات السياســية 
التــي كشــفت حقيقة النظــام وأحرجته أمــام العالم تواصل 

مسيرتها دونما ملل أو كلل.

إن الدعوة التي وجهتها اللجنة الفرنسية إليران  «
ديمقراطية من أجل تنظيم تظاهرة ضخمة في 8 فبراير 
المقبل، لالحتجاج على انتهاكات صارخة وواسعة لحقوق 

اإلنسان في إيران واألعمال اإلرهابية للنظام اإليراني في 
األراضي األوروبية ضد المعارضة، تؤكد المسار النضالي 
للمنظمة الذي لن يتوقف إال بإسقاط النظام. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

“الفاشية الدينية تمكنت من  «
إقصاء كل القوى السياسية 

المناهضة لها ووجدت نفسها 
أمام جدار فوالذي عندما 

اصطدمت بمنظمة مجاهدي 
خلق”.

بالتأكيــد، يتذكــر العاملون في مجــال الصحافة واإلعالم الكثير مــن الركائز التي 
يوصــي بهــا صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيس 
الــوزراء الموقــر حفظه هللا ورعاه، والتي تمثــل أهدافا وطنية تقوم على معايير 
األمانــة والموضوعيــة، ولو عدنا إلى محفل ســنوي مهــم، وهو حفل توزيع جائزة 
“خليفــة بــن ســلمان للصحافــة” في مايــو من العــام الماضي 2018، ســنجد تقدير 
سموه واضًحا وجلًيا للطاقات البحرينية المتميزة على خارطة العمل الصحافي، 
واإلســهامات واإلنجازات المشــرفة في المحافل اإلقليمية والدولية التي عززت 

من سمعة ومكانة الصحافة الوطنية.
وفي كل مرة يتشرف فيها اإلعالميون والمفكرون والمثقفون بلقاء سمو رئيس 
الــوزراء، تبــرز جوانــب مهمــة يطرحهــا ســموه كمنطلقــات رئيســية فــي الخطاب 
الصحافي واإلعالمي والثقافي، ذلك أن سموه يثمن مسؤولية حمل أمانة الكلمة 
وتنويــر الــرأي العــام وخدمــة المجتمــع والحفــاظ علــى أمــن الوطــن واســتقراره، 
عــالوًة علــى الــدور الحيوي للصحافة كشــريك للحكومة في القيام بمســؤولياتها 
من خالل إيصال صوت المواطنين وشؤونهم، وفي لقاء سموه األخير مع رئيس 
وأعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة الصحافيين البحرينية، أعاد ســموه التأكيد على 
هــذا الــدور، أي دور الصحافــة في تنويــر الرأي العام وتنمية الوعــي والتعبير عن 

مختلف قضايا الوطن والمواطن في إطار من المسؤولية وأمانة الكلمة.
وكان لــي شــرف حضــور ذلك اللقــاء، فمن ناحية، جاء تقدير ســموه لدور جمعية 
الصحافييــن البحرينيــة في التعبير عن تطلعــات أبناء المهنة، ومن ناحية أخرى، 
ترســيخ حــرص الحكومــة علــى دعــم الجمعيــة ومســاندتها فــي القيام برســالتها 
النبيلــة، فهنــاك مســؤوليات كبيــرة ملقــاة علــى الصحافــة الوطنية يلــزم أن تقوم 
بهــا بصيغــة أوســع ممــا كانــت عليــه فــي ســابق ســنواتها نظــًرا لتحديــات عديدة 
تمثــل تحــوالت يجــب قراءتها بشــكل ســليم، لهذا لفت ســموه في اللقــاء إلى أن 
التحديات الراهنة تتطلب وعًيا واستنارة والعمل كيد واحدة في خدمة أهدافنا 
الوطنية، وفي هذا دليل على الحرص الكبير من لدن سموه على حماية المجتمع 
وتقديــم المصلحــة العليا للوطن عبر التمســك بالمبادئ النبيلــة للصحافة وجعلها 

واحدة من مرتكزات اإلنجاز والتقدم.

إن األهداف الوطنية للصحافة ما هي إال منظومة من القيم والمشاركة البناءة،  «
وكلما أسهمت الصحافة والكتاب والمثقفون والمفكرون في تقديم خطاب 

صحافي وإعالمي متزن وعميق، كلما انعكس ذلك على مسيرة النهضة الحضارية 
وحقق ما يتطلع إليه الوطن والمواطن في إطار من التنمية واالستقرار والتقدم.

أهمية صحافة “األهداف الوطنية” لدى سمو رئيس الوزراء

عادل عيسى المرزوق

بعد مشــاورات صعبة ومريرة بين األحزاب والتيارات والجماعات اللبنانية دامت نحو 
تســعة أشــهر أصدر الرئيس اللبناني ميشيل عون مرســوًما بتشكيل الحكومة الجديدة 
برئاســة الشــيخ ســعد الدين الحريري ــ رئيس تيار المستقبل، وضمت ثالثين وزيًرا من 
بينهم أربع نساء، وتضم الحكومة جميع الفصائل السياسية، وخلت من الثلث الُمعطل 

للحكومة الذي كان تطالب به بعض التيارات السياسية.
واحتفــل الشــعب اللبنانــي ميدانًيــا وإلكترونًيــا بتشــكيل الحكومــة متمنًيــا أن تكــون 
علــى قــدر المســؤولية الُموكلــة إليهــا، وأن تعمــل علــى معالجــة التحديــات السياســية 
واالقتصاديــة واألمنيــة واإلنســانية فــي لبنــان بما ُيعزز اســتقالله السياســي وســيادته 
عربيــا واســتقراره، والقت الحكومــة تجاوًبا وتأييًدا عربًيا ودولًيــا، حيث عبرت الدول 
عــن تعاونهــا التــام مــع هــذه الحكومــة بمــا يضمن وحــدة لبنان واالســتقرار فــي منطقة 

الشرق األوسط.
وشهد تشكيل الحكومة الكثير من العراقيل والُعقد التي كانت تهدف إلى وضع شروط 
لزعزعة اســتقرار لبنان ووضعه وســط الصراعات اإلقليمية والعربية وإبعاده عن خطه 
الوطني القومي، إال أن رئيس الحكومة اســتطاع أن ُيدير دفة المشــاورات السياســية 
بما يضمن مصلحة لبنان وســيادته العربية أواًل، ومصلحة الشــعب اللبناني ثانًيا، ويبعد 
لبنــان عــن التجاذب األجنبــي ليضعه في جغرافيته القومية ثالًثــا، وبما ُيحقق تطلعات 

واحتياجات الشعب اللبناني بعيًدا عن أجندات تلك العراقيل والُعقد رابًعا.

وينتظر الشعب اللبناني الكثير من حكومته الجديدة من خالل تحقيق العديد  «
من المشاريع الحياتية التي يحتاج إليها اللبنانيون، وبعد الصراع الذي كان دائًرا 

بين األحزاب والتيارات أثناء مشاورات تشكيل الحكومة حان وقت التضامن 
الحكومي، والوقت اآلن هو وقت العمل، وأن يعمل الجميع ضمن فريق واحد 

وأن يكونوا يًدا واحدة من أجل تذليل كل العقبات وتجاوز تلك التحديات 
الوطنية واإلقليمية لتحقيق أهداف الحكومة الوطنية، فوحدة الحكومة 

الوطنية السبيل الناجز لتجاوز تلك التحديات، فالشعب اللبناني ينتظر من 
حكومته الكثير، والمطلوب هو الكثير من العمل لتعويض ما فات بعيًدا عن 

الخالفات السياسية والطائفية التي أخرت كثيًرا تشكيل هذه الحكومة، واألمة 
العربية تتمنى أن تكون المرحلة الُمقبلة للبنان أفضل كثيًرا من المرحلة السابقة.

تشكيل الحكومة اللبنانية

عبدعلي الغسرة
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المســتوردين أكبــر  وأميــركا  دولــة...   75 تــزّود  البحريــن 

الماليــة بالصناعــة  الشــرعية  المســتجدات  يبحــث 

صادرات األلمنيوم في 2018

7 أبريل موعد مؤتمر “أيوفي”

رت البحريــن أكثــر مــن 936 مليــون طــن مــن األلمنيــوم إلــى 75 دولــة بقيمة  صــدَّ
إجماليــة بلغــت 779.8 مليــون دينــار خــال العــام الماضــي، بزيــادة 2.45 % عــن 

العام 2017 حيث بلغت القيمة 761.1 مليون دينار.

أن  الجمــارك،  إدارة  بيانــات  وأوضحــت 
الواليــات المّتحــدة األميركّيــة جــاءت فــي 
تصديــر  قيمــة  حيــث  مــن  األول  المركــز 
 171.5 قيمتهــا  بلغــت  حيــث  األلمنيــوم، 
مليــون دينار، تليها مصر بقيمة 138 مليون 
دينــار، ثم الســعودية بـــ113.2 مليون دينار، 
فتركيــا بقيمة 80.8 مليــون دينار، والمغرب 
خامًســا بقيمــة 39.8 مليون دينــار، وهولندا 
بالمركــز الســادس بقيمــة 34 مليــون دينــار، 
تليها اإلمارات بقيمة 29.7 مليون دينار، ثم 
الهند ثامنا بقيمة 27 مليون دينار، وإيطاليا 
بالمركــز التاســع بقيمــة 21.9 مليــون دينــار، 
 14.2 بقيمــة  العاشــرة  بالمرتبــة  والجزائــر 

مليون دينار.
وتصــدرت ســلعة أســاك مــن ألمنيــوم غيــر 
مــم   7 عرضهــا  مقــاس  يتجــاوز  مخلــوط 
المرتبــة األولــى حيــث بلغت قيمــة الكميات 
المصــدرة منهــا 381.3 مليون دينار مرســلة 

إلى 24 دولة.
وجــاءت فــي المرتبــة الثانية ســلعة خائط 
من ألمنيوم خام وبلغت قيمة الكميات التي 
تــم تصديرهــا 189.8 مليــون دينــار مصدرة 

إلى 38 دولة.
وسلعة ألواح مستطيلة من خائط ألمنيوم 
يزيد سمكها عن 0,2 مم، جاءت في المرتبة 
الثالثــة حيث تم تصدير كميات بقيمة 136 

مليون دينار إلى 32 دولة.
وسجلت ســلعة ألمنيوم الخام غير مخلوط 
المرتبــة الرابعــة بكميــات بلغــت قيمتهــا 62 
مليــون دينــار تــم تصديرهــا إلــى 20 دولــة. 
وخامًســا أســاك كهربائيــة مــن ألمنيــوم لهــا 
قلــب فــوالذى )صلــب( غيــر معزولــة، حيــث 
بلغــت قيمــة الكميــات التــي تــم تصديرهــا 
للخــارج حوالــي 28.8 مليــون دينــار إلى 11 
دولــة. فيمــا تــم تصديــر ســلعة “غيرهــا مــن 
أســاك وكوابــل )امــراس( من ألمنيــوم، غير 

معزولــة كهربائيــا” كأكبــر ســادس ســلعة تم 
تصديرهــا خــال العــام 2018 بقيمــة 27.4 
مليون دينار إلى 14 دولة. ثم ســلعة أســاك 
من ألمنيوم مخلوط يتجاوز مقاس عرضها 
7مــم، بالمرتبة الســابعة بقيمــة 17.1 مليون 

فيمــا  دولــة،   11 إلــى  تصديرهــا  تــم  دينــار 
جــاءت ســلعة “أشــكال خاصــة مجوفــة من 
خائــط األلمنيــوم” بالمرتبــة الثامنــة حيــث 
ســجلت قيمــة الكميات المصــدرة ما يقارب 

12.5 مليون دينار مرسلة إلى 7 دول.

وفي المرتبة التاسعة جاءت سلعة “مساحيق غير رقائقية التركيب من  «
ألمنيوم” بقيمة إجمالية بلغت 6.4 مليون دينار مصدرة إلى 13 دولة، فيما 

سجلت سلعة “خردة وفضالت من ألمنيوم” المرتبة العاشرة بكميات بلغت 
قيمتها 5 ماليين دينار مصدرة إلى 5 دول.

أعلنــت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية “أيوفي” عــن انعقاد 
مؤتمرهــا الشــرعي الســنوي في نســخته الســابعة عشــرة يومي األحــد واالثنيــن الموافق 
7 - 8 أبريــل 2019 فــي فنــدق الخليــج )قاعــة المؤتمــرات( بالمنامــة تحــت رعايــة مصرف 

البحرين المركزي.

ويعــّد هــذا المؤتمــر الحــدث األبــرز ســنويا 
فــي مناقشــة الجوانــب الشــرعية المتعلقــة 
والــذي  اإلســامية،  الماليــة  بالصناعــة 
سيتناول في عامه السابع عشر، ومن خال 

ســت جلســات، أهــم القضايا والمســتجدات 
الشــرعية فــي الصناعــة الماليــة اإلســامية 
مــن منتجــات وخدمــات ومســائل تأصيلية 
بمــا يدعــم نمــو الصناعــة المالية اإلســامية 

أنحــاء  مختلــف  فــي  وتوســعها  الدوليــة 
العالــم والمحافظــة علــى أصالتهــا والتزامها 
مــن  عــدد  المؤتمــر  فــي  يشــارك  الشــرعي. 
علماء الشريعة وممثلي المصارف المركزية 
والســلطات الرقابيــة، ونخبــة مــن العامليــن 
فــي الصناعة الماليــة وممثلين عن اإلدارات 

اإلســامية  الماليــة  للمؤسســات  العليــا 
وشــركات المحاســبة والتدقيــق والمكاتــب 
القانونيــة والجامعــات ومؤسســات التعليم 
العالي والمؤسســات اإلعاميــة، من منطقة 
الشــرق األوســط وإفريقيــا وآســيا وأوروبــا 

وشمال أميركا.
الموقــع  عبــر  مفتــوح  التســجيل  وبــاب 
اإللكترونــي أليوفــي، علمــا أن آخــر موعــد 

للتسجيل هو 14 مارس 2019.

المنامة - أيوفي

70 مليون دينار 
ألذونات خزانة

أعلــن مصرف البحريــن المركزي بأنه تمت 
تغطيــة اإلصــدار رقــم 1742 مــن أذونــات 
الخزانــة الحكومية األســبوعية.تبلغ قيمة 
اإلصــدار 70 مليون دينار لفترة اســتحقاق 
91 يومًا تبدأ فـــي 6 فبراير 2019 وتنتهي 
فــي 8 مايــو 2019، كمــا بلــغ معــدل ســعر 
الفائــدة  بســعر  مقارنــة   %  4.23 الفائــدة 
4.24 % لإلصدار السابق بتاريخ 30 يناير 

.2019
وبلغ معدل ســعر الخصــم 98.943 % وتم 
قبول أقل ســعر للمشــاركة بواقــع 98.940 
% علمــًا بأنــه تمت تغطية اإلصدار بنســبة 

.% 226
وبلــغ الرصيــد القائــم ألذونــات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

5 فبراير 2019 الثالثاء
30 جمادى األولى 1440

779
دينار مليون 

سنغافورة - رويترز

أعلــى  إلــى  النفــط  أســعار  ارتفعــت 
مستوى منذ بداية العام أمس اإلثنين 
بســبب  األســواق  فــي  شــح  نتيجــة 
تخفيضات اإلنتاج التي تقودها أوبك 

والعقوبات األميركية على فنزويا.
لخــام  اآلجلــة  العقــود  وارتفعــت 
القيــاس العالمــي مزيــج برنــت ألعلــى 
مســتوى منذ بدايــة العام عنــد 63.37 
دوالر للبرميــل بحلــول الســاعة 0800 
بتوقيــت جرينتــش بعــد أن صعدت 3 
%  فــي الجلســة الســابقة. وســجلت 
العقــود اآلجلــة لخــام غــرب تكســاس 
مســتوى  أعلــى  األميركــي  الوســيط 
هــذا العــام عنــد 55.68 دوالر للبرميــل 
بعــد أن ارتفعــت بالفعــل 2.73 % فــي 

الجلسة السابقة.
فــي  النفــط  أســعار  ارتفــاع  وســاهم 
هبــوط هوامــش المصافــي اآلســيوية 
ألقل مستوى منذ 2010 أمس االثنين 

حسب بيانات رفينيتيف.

النفط يبلغ أعلى 
مستوى في 2019

عــطــاءاتــهــا ــتــقــديــم  ل االخـــتـــصـــاص  ذات  الـــشـــركـــات  تــدعــو  ــة”  ــ ــ “إدامـ

طرحــت شــركة البحريــن لاســتثمار العقــاري )إدامة( أمس في جلســة مجلــس المناقصات والمزايدات، مناقصــة لتقديم خدمات التنظيف والصيانة في ســاحل باج 
الجزائر تقدم إليها 12 عطاء علق أحدها، وأقل عطاء بنحو 43.9 ألف دينار، في حين أكبرها بقرابة 196.3 ألف دينار.

ودعــت “إدامــة” الشــركات والمقاولين المســجلين لدى 
وزارة التجــارة والصناعــة بنشــاط تجــاري “التنظيفات 
والصيانة العامة” ولديهم خبرة مثبتة في هذا المجال 
للتقــدم بعطاءاتهــم لتوفير هذه الخدمــات في منطقة 

ساحل باج الجزائر. 
وكانت شــركة إدامة، الــذراع العقارية لصندوق الثروة 
الســيادي للبحريــن، عينــت، في شــهر نوفمبــر الماضي، 
شــركتين للقيــام بأعمال تعديل واســتصاح الشــاطئ، 
لتطوير المرحلة األولى من ســاحل باج الجزائر غرب 
البحرين، باستثمار إجمالي يصل إلى 3 مايين دينار.

وتتضمــن المرحلــة األولــى من مشــروع البــاج تطوير 
الســاحل الــذي يمتــد لمســافة 1 كــم تقريًبــا، وتوفيــر 
بالمراحــل  الشــواطئ  مــن  عــدد  مــن ضمــن  شــاطئين 
الســاحل،  امتــداد  علــى  ممشــى  وتطويــر  القادمــة، 

إضافة إلى الخدمات المصاحبة. وســيوفر الباج بيئة 
اســتجمام وترفيه عالية الجودة، حيث ســيتاح دخول 
الثانيــة  المرحلــة  وستشــمل  الزائريــن.  لــكل  الســاحل 
فــي  نجــوم   4 فئــة  ســاحلي  فنــدق  إنشــاء  للمشــروع 
الموقــع لخدمــة الــزوار الراغبين في قضــاء وقت أكثر 

في المنتجع الساحلي.
ويشــمل مشــروع تطويــر ســاحل البــاج اتفاقيــة مــع 
شــركة الحســنين وذلــك لتعديل واســتصاح الشــاطئ 
الحالي وتوفير شــاطئ مائم للســباحة. ومن المتوقع 
االنتهــاء مــن أعمــال تعديــل واســتصاح الشــاطئ في 

الربــع الثالــث مــن العــام الجــاري 2019. كما تــم تعيين 
مجموعــة “نــاس” لتوفيــر الحجــارة الازمة الســتكمال 

المشروع.
وتدير شــركة إدامة محفظة عقارية من األصول تصل 
قيمتهــا إلــى 190 مليــون دينــار، وتعمــل فــي الوقــت 
الحالــي علــى عــدد من المشــاريع التطويريــة باإلضافة 
إلــى اســتعراض مبــادرات عقاريــة في قطــاع الضيافة 
والتجزئة، حيث تتضمن المشــاريع مشــروع مجمع “ذا 
ترمينــال” الذي تم تدشــينه حديثا فــي منطقة العدلية 

ومشروع سعادة ذو الواجهة البحرية في المحرق.

وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع المجلس أمس فتح المجلس 12 عطاء لمناقصة وحيدة تابعة  «
لجهة حكومية واحدة، في حين تم تعليق عطاء وحيد. ومعلوم أن المناقصات تخضع للتقييم الفني 
والمالي، وُترسى المناقصة على صاحب العطاء األفضل شروًطا، واألقل سعًرا، لذا فإن أقل العطاءات 

سعًرا ليس بالضرورة هو العطاء الفائز بالترسية.

المحرق - شركة المطار

عقدت مجالس إدارات كل من مجموعة طيران الخليج القابضة وشــركة مطار 
البحريــن وأكاديميــة الخليج للطيــران اجتماعها األول لعام 2019 برئاســة وزير 
المواصــات واالتصــاالت، رئيــس مجلــس إدارة المجموعــة، كمــال بــن أحمــد، 
بحضور األعضاء في المقر الرئيسي لمجموعة طيران الخليج القابضة بالمحرق.

وشــّدد المجلــس علــى أهميــة المرحلــة 
المقبلــة فــي مســيرة صناعــة الطيــران 
فــي البحريــن نظــًرا لمــا تشــهده من نمو 
الطيــران  حركــة  ناحيــة  مــن  متســارع 
وأعــداد المســافرين، إذ تجــاوزت أعداد 
المســافرين 9 مايين مســافر، في حين 
المغــادرة  الطائــرات  حركــة  تجــاوزت 
والقادمــة إلــى المملكــة 96 ألــف حركــة 

جوية خال العام الماضي 2018.
واالتصــاالت  المواصــات  وزيــر  وقــال 
“بحلــول هــذا الشــهر يكون قــد مر ثاث 
ســنوات علــى تدشــين برنامــج تحديث 
مطــار البحريــن الدولي في عــام 2016، 
وبفضل تعاون الشركاء االستراتيجيين 
فــي  فقــد نجحنــا  المتواصــل  ودعمهــم 

إحــراز تقــدم ممتــاز وإنجــازات بــارزة. 
مــن  الكثيــر  القادمــة  الفتــرة  وستشــهد 
التحديــات، وهــو ما يتطلــب المزيد من 
التعــاون والتركيــز وااللتــزام مــن جميع 
هــذا  تطويــر  فــي  المشــاركة  األطــراف 

البرنامج التنموي الوطني”.
الخطــط  االجتمــاع  تــدارس  كمــا 
التوســعية ألكاديميــة الخليــج للطيران، 
حديثــة  أجهــزة  توفيــر  تشــمل  والتــي 
مجــال  فــي  تدريبيــة  برامــج  وطــرح 
بمــا  اللوجســتية  والخدمــات  الطيــران 
مجموعــة  رؤيــة  تحقيــق  فــي  يســهم 
طيــران الخليج القابضة واســتراتيجية 
األكاديمية الجديدة في تطوير األعمال 

في مجال التدريب اللوجستي.

96 ألف حركة جوية بالبحرين

زينب العكري

تصــدر البنــوك خطــاب الضمان بناء على توجيهات العميــل ويتعهد البنك بدفع مبلغ معين 
للمســتفيد خــال المــدة المحــددة فــي الخطــاب. وبموجــب تقديــم الضمان يقــوم صاحب 
العمل بالسماح بالتنفيذ ألن هناك جهة تضمن العمل، وهي البنك مصدر “خطاب الضمان”، 

الضامن الغارم.
هــذه العمليــة المصرفيــة تتم يوميا، ولكنها ال تخلو من صعوبات، منها: عدم تحديد “مبلغ” 
الضمــان بصــورة محــددة وللضــرورة يجب تحديــد المبلغ بصــورة نافية للجهالــة مع ذكره 
باألرقــام والحــروف ونــوع العملــة، ألن هــذا المبلغ هو االلتــزام عند الطلــب، وأيضا تحديد 
“مــدة” الضمــان، وهــذه النقطة تحتاج لعناية ألنها قد ال تكــون محددة بتاريخ مقطوع، بل 

بعض الخطابات تكون “مفتوحة” وفي هذا مخاطر؟. 
يجــب ادراك المخاطــر مــع وضــع االحتياطــات إلدارتها، مثــل عدم إصــدار خطابات ضمان 
غيــر محــددة المــدة إال للجهــات الحكومية، مثــا، أو لنوعية معينة من العمــاء، أو إصدار 
الخطابات وفق ترتيبات محددة في اللوائح المصرفية. وللعلم، خطاب الضمان “المفتوح” 
تتــم المطالبــة بــه فــي أي وقــت ويكــون قابا لالتــزام إلى فتــرة تصل لمدة ســقوط الحق 

بالتقادم. فهل هناك استعداد لمقابلة هذا االلتزام المستمر؟.
خطــاب الضمــان، يجــب أن يتضمن الغرض الذي صدر من أجله،و أن يكون واضحا بحيث 
ال يخلــق تفســيرات مختلفــة. غالبية البنــوك لديها “فورمات” لخطــاب الضمان يتم وضعها 
وفق الممارسات المصرفية والضوابط القانونية مع حسن الصياغة. ولكن قد يأتي العميل 
أو المســتفيد بصيغــة مختلفــة. فهــل ترفــض؟. فإذا فعلت هذا ســتخرج من الســوق. عليه 

يجب توفير اللوائح المصرفية للتعامل مع هذه الحاالت وبما يضمن حقوق البنك.
اصــدار خطابــات الضمان من العمليات المهمــة التي تدر أرباحا للبنوك، ولكن هناك مخاطر 
ال بــد مــن دراســتها لوضــع منهجيــة متكاملة للتعامل الســليم مع خطابــات الضمان وحفظ 

حقوق الجميع.

د. عبد القادر ورسمه خطاب الضمان

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

أمل الحامد

“إنوفست” تستثمر في التعليم والصحة
2021  -  2019 الــجــديــدة  ــة  ــرك ــش ال إلســتــراتــيــجــيــة  ــا  ــق وف  

قالت شــركة إنوفســت إن إســترتيجيتها لألعوام المقبلة 2019 - 2021 والتي اعتمدها مجلس اإلدارة تهدف بشــكل رئيس إلى التنويع في 
أصــول االســتثمارات والمنتجــات التــي تمتلكهــا وتقدمها المجموعة من خــال الدخول في قطاعات جديدة كالتعليــم والصحة والصناعة 

وكذلك دراسة الفرص المتعلقة بالخدمات المكملة لتلك القطاعات وذلك بجانب استثمارها الحالي في القطاع العقاري. 

وتهــدف اإلســتراتيجية الجديــدة إلــى نقــل 
النمــو  مــن  حديثــة  مرحلــة  إلــى  إنوفســت 
واألداء المســتدام، حيــث تتطلــع المجموعة 
إلى تعزيز مركزها المالي عاوة على موقعها 
في الســوق، مرتكزة بذلك على قاعدة صلبة 
مــن األصــول االســتثمارية والخبــرة المهنية 
التــي توصلهــا  المرجــوة  لتحقيــق األهــداف 
إلــى نمــو فــي الربحيــة وتعزيــز الســيولة من 
خــال توزيع المخاطر والتنويع االســتثماري 
إنوفســت  شــركة  وكان  القطاعــات.  فــي 
قامــت بتقييم إســتراتجيتها لاعوام الثاث 

الماضيــة 2016 – 2018، حيــث اســتطاعت 
فــي تلــك الفتــرة مــن النجــاح فــي تحقيــق 
األهداف الرئيســة لإلســتراتيجية والمتمثلة 
الربحيــة  الــى  بالعــودة  األولــى   بالدرجــة 
والتخــارج مــن بعض االســتثمارات الســابقة 
مــع  وحكمــة  بحــزم  التعامــل  علــى  عــاوة 

التحديات التي تعترض مسيرة نموها.
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة ياســر الجار 
“ســتعتمد إنوفست في مرحلتها القادمة في 
االســتثمارية  لمحفظتهــا  المســتمر  التطويــر 
فــي  التركيــز  مــع  كفاءتهــا  ورفــع  الحاليــة 

الوقــت نفســه علــى إيجاد فرص اســتثمارية 
بنــاء  خــال  مــن  أو  مباشــرة  إمــا  جديــدة 
تحالفات إستراتيجية لاستثمار بالقطاعات 
مضافــة  قيمــة  ولتحقيــق  المســتهدفة 
العــام  إنوفســت  نجحــت  لقــد  للمجموعــة. 
الماضــي فــي رفــع كفــاءة األداء التشــغيلي، 
وتعزيز أداء األنشــطة المســاندة ممــا يؤهلنا 
إلــى تنفيــذ اإلســتراتيجية القادمة بخطوات 

ثابتة”.
قــام  إنوفســت  عمــل  فريــق  “أن  وأضــاف 
بمراجعة وتقييم الفرص الجديدة لاستثمار 

األداء،  علــى  إيجابــي  أثــر  تحقــق  التــي 
حيــث قــررت المجموعــة اســتهداف فــرص 
والتعليــم  الصحــة  قطــاع  فــي  اســتثمارية 

والصناعة ”.

ياسر الجار

المنامة - إنوفست

 43.9
ــار  ــ ــن ــ ألــــــــف دي

لتنظيف وصيانة “بالج الجزائر”
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ارتفع عدد الشركات المرخص لها لدخول البيئة الرقابية التجريبية التي يتيحها مصرف البحرين المركزي للمؤسسات المحلية 
والعالميــة لتجربــة منتجــات تكنولوجيــا الخدمــات الماليــة إلى 26 شــركة في مؤشــر قوي علــى تقدم خطط البحرين الكتســاب 

الريادة في هذا القطاع.

وبحسب بيان المصرف المركزي فإن القائمة 
تضم شــركات محلية وإقليمية وعالمية في 
الــذي طــرح فيــه “المركزي”مســودة  الوقــت 
تشــريع هــو األول مــن نوعــه فــي المنطقــة 
العمــات  تــداول  منصــات  عمــل  لتنظيــم 
المجــال.  هــذا  فــي  ســّباقا  ليكــون  الرقميــة 
والشــركات المســجلة مــن دول مختلفــة في 
العالــم مــن بينهــا الصيــن، نيوزلنــدا، ماليزيــا، 
اإلمــارات،  اســبانيا،  الدنمــارك،  بريطانيــا، 
والواليــات  الهنــد،  تركيــا،  نيجريــا،  اليابــان، 

المتحدة.
وتضم قائمة الخدمات التي تجري الشركات 
عليها تجارب في البحرين، تحويل األموال، 
الدفــع اإللكتروني، وتداول العمات الرقمية 
ديســمبر  وفــي  )البتكويــن(.  مثــل  المشــفرة 

الماضــي، أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي 
عــن أول شــركة تنهــي بنجــاح مرحلــة البيئة 
الرقابية التجريبية، وهي شركة بوابة ترابط 
المندرجــة تحت شــركة المؤيــد للتكنولوجيا 
والتــي حصلــت أيضا على موافقــة المصرف 
المصرفيــة  “الخدمــات  لمزاولــة  المبدئيــة 

المفتوحة”.
وأطلــق المصــرف المركــزي البيئــة الرقابيــة 
التجريبية )Regulatory Sandbox( لتمكين 
المشــروعات الناشــئة وشــركات التكنولوجيا 
مشــاريعها  وتجربــة  اختبــار  مــن  الماليــة 
البتــكار حلــول للقطــاع المالــي. ومــن شــأن 
هذه المبادرة أن تفتح الباب أمام استقطاب 
الماليــة مــن مختلــف  التكنولوجيــا  شــركات 
الخليــج  فــي  أعمالهــا  لزيــادة  العالــم  أنحــاء 

البحريــن كمركــز  العربــي، وأن تعــزز مكانــة 
للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة. 
وتأتــي المبــادرة ضمــن جهــود المملكــة فــي 
تطويــر بيئــة حاضنــة لصناعــة التكنولوجيــا 

المالية وتشجيعها.
فــي  االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس  وكان 
البحريــن ومصــرف البحريــن المركــزي، قامــا 
بدعــم تأســيس “خليج البحريــن لتكنولوجيا 
المعلومــات” ليكون حاضنة أعمال للشــركات 
والبنــوك الراغبــة فــي تطوير منتجــات لدعم 
القطاع المالي والمصرفي باســتخدام أحدث 

وسائل التكنولوجيا.
وقد أسفرت هذه الجهود عن إطاق قرابة 4 
تطبيقــات للمحفظة اإللكترونيــة، إلى جانب 

بنكين رقميين على األقل.

ارتفاع الشركات المرخصة في “الفينتك” إلى 26
رقــمــيــيــن ــة وبــنــكــيــن  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ ــمــحــفــظــة  ــل ل ــات  ــق ــي ــب ــط إطــــــاق 4 ت

المركــزي  البحريــن  مصــرف  موقــع  خــا 
اإللكترونــي الجديــد من نســخة عربية على 
الموقــع  أن  ورغــم  الســابق.  موقعــه  عكــس 
الجديــد الذي أطلق مــن أيام، تميز بالحداثة 
وحــوى زوايــا وعناوين ذات عاقــة بالمالية 
الجديــدة كالـــ “الفينتيك” واالبتــكار والمالية 
عربيــة  نســخة  غيــاب  أن  إال  اإللكترونيــة، 

يشكل “نقصا” بالمحتوى بحسب متابعين.
وطالمــا اعتمــد الصحافيــون المحليون على 
تقاريــر المصــرف المركزي التي تصدر باللغة 

العربية إلعداد تقارير وتحليات عن العديد 
مــن األرقــام والماليــة واالقتصــاد البحريني، 
السيما ما يتعلق بميزانية القطاع المصرفي، 
والديــن العــام، عــرض النقــد .. الــخ. وأبقــى 

المصرف على النشــرات اإلحصائية )نســخة 
بــي دي إف( باللغــة العربيــة. وال نعلــم، حتى 
كتابــة الخبــر، إن كانــت هنــاك نيــة إلصــدار 

نسخة عربية على الموقع أم ال.

تنظــم غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن 
والخدمــات  النقــل  بلجنــة  ممثلــة 
اللوجســتية برئاســة أحمــد النعمــة فــي 
غــٍد  يــوم  ظهــرًا   12:00 الســاعة  تمــام 
األربعــاء 6 فبراير 2019 بقاعة المجلس 
ببيت التجار لقاًء مفتوح مع شركة مطار 
البحرين والذي تنظمــه اللجنة بالتعاون 
وســوف  البحريــن.  مطــار  شــركة  مــع 
يســتعرض اللقاء عددًا من الموضوعات 
عــرض  تقديــم  المهمــة منهــا  والمحــاور 
األساســية  المشــاريع  حــول  مرئــي 

ضمــن برنامــج تحديــث مطــار البحريــن 
حــول  األساســية  والمعلومــات  الدولــي 
مبنــى المســافرين الجديــد، إلــى جانــب 
مناقشــة وطــرح الخدمــات اللوجســتية 
التــي تقدمها شــركة مطــار البحرين إلى 
شــركات الطيــران العالميــة العاملــة فــي 
المطــار، فضاً عن اســتعراض المشــاريع 
اللوجســتية الجديــدة المتعلقة بالمطار. 
وقد أعربــت الغرفة عن ترحيبها بجميع 
التجار والمهتمين لحضور اللقاء وطرح 
التــي  والمناقشــات  التســاؤالت  جميــع 

ســتثري اللقاء، واغتنــام فرصة االلتقاء 
مباشرًة بالمختصين والمعنيين بالقطاع 
لتبــادل األفــكار والــرؤى النيــرة لتنميــة 

القطاع بمملكتنا العزيزة.

“الغرفة” تبحث مشاريع تحديث المطارموقع “المركزي” اإللكتروني من دون “عربي”
السنابس - الغرفة

المحرر االقتصادي

“ِبِتك” تبحث تطوير التقنية مع “تمكين”
المشتركة ــات  ــروع ــش ــم ال تنفيذ  ــال  ــج م فــي  ــاون  ــع ــت ال تــعــزيــز 

بحــث مجلــس إدارة جمعيــة البحريــن لشــركات التقنيــة “ِبِتــك” مع صنــدوق العمل 
“تمكيــن” تعزيــز التعــاون فــي مجال تنفيذ المشــروعات المشــتركة التي من شــأنها 
المضــي قدمــا فــي تطويــر قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي البحريــن، 
وزيادة قدرته على توليد فرص العمل النوعية للبحرينيين، ومســاهمته في تنويع 

مصادر االقتصاد الوطني والناتج المحلي اإلجمالي.

م رئيــس مجلــس  وخــال االجتمــاع قــدَّ
إدارة “بتــك” عبيدلــي العبيدلي، للرئيس 
التنفيــذي لـــ “تمكيــن” إبراهيــم جناحــي 
أعضــاء مجلــس إدارة “بتــك” الذي جرى 

تشكيله مؤخرا.
وأثنــى جناحــي علــى مخرجــات مجمــل 
خطــة  إطــار  فــي  المشــتركة  المشــاريع 
المعلومــات  تقنيــة  بقطــاع  النهــوض 
واالتصــاالت، ونوه بالشــراكة مــع “بتك”؛ 

البحرينيــة  الشــركات  دعــم  أجــل  مــن 
العاملــة في هــذا القطــاع، خصوصا وأن 
الجمعيــة تلعــب دوًرا مهمــا فــي تطويــر 

هذا القطاع الحيوي.
بدعــم  “تمكيــن”  التــزام  جناحــي  وأكــد 
علــى  المباشــر  األثــر  ذات  القطاعــات 
قطــاع  بينهــا  ومــن  االقتصــادي،  النمــو 
وتذليــل  واالتصــاالت،  المعلومــات 
الصعوبــات وتســهيل اإلمكانــات لتحفيز 

القطــاع ومؤسســاته المختلفة في تبني 
ودعــم  وتطويرهــا،  التقنيــة  الخيــارات 
وتشــجيع  الخــاص  القطــاع  مؤسســات 
ريــادة األعمــال واالســتثمار فــي مجــال 
تقنية المعلومات واالتصاالت، خصوصا 
وأن هــذا القطــاع بــات أحــد القطاعــات 

األساسية في التنمية االقتصادية.
مــن جانبــه، أكــد العبيدلي أهميــة الدعم 
الذي تحظى به جمعية “بتك” من جانب 
“تمكيــن” فــي تعزيــز جهودهــا للنهــوض 
بقطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت 

في المملكة.

اللقاء بين “تمكين” و”ِبِتك”

المنامة - تمكين

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مـــؤشر البحريـــن العام أمــس اإلثنين عنــد مســتوى 1,397.55 بارتفاع 
وقــدره 1.45 نقطــة مـقارنـــة بإقفالـــه يــوم األحــد، فــي حيــن أقفــل مؤشــر 
البحريـن اإلسالمـي عند مستوى 841.92 بارتفاع وقـدره 8.41 نقطة مـقارنـة 

بإقفالـه السابق.

مليــون   4.67 الـمستثـــمرون  وتــداول 
 1.19 قدرهــا  إجـمـــالية  بقيـــمة  ســهم، 
مليــون ديـنـــار، تـــم تنفيذهــا من خال 
76 صفقــة، حيــث ركــز الـمستثـــمرون 
تعاماتـــهم علــى أســهم قطــاع البنــوك 
التجاريــة والتــي بلغــت قيـــمة أســهمه 
أي  ديـنـــار  ألــف   854.26 الـمتداولـــة 
القيـــمة  مــن   %  71.64 نســبته  مــا 
قدرهــا  وبكـــمية  للتــداول  اإلجـمـــالية 
3.44 مليــون ســهم، تـــم تنفيذهــا مــن 

خال 43 صفقة.
فــي  المتحــد  األهلــي  البنــك  وجــاء 
الـمركـــز األول، إذ بـــلغت قيـــمة أسهمه 
الـمتداولـــة 761.71 ألــف ديـنـــار أي مــا 
نســبته 63.88 % مــن إجـمـالـــي قيـــمة 

قدرهــا  وبكـــمية  الـمتداولـــة  األســهم 
2.64 مليــون ســهم، تـــم تنفيذهــا مــن 
خـــال 21 صفقة. أمـــا الـمركـــز الـثـانــي 
فكـــان إلي بــي إم تيرمينالــز البحريــن 
بقيـــمة قدرهــا 110.93 ألــف ديـنـــار أي 
ما نسبته 9.30 % من إجـمـالـــي قيـــمة 
قدرهــا  وبكـــمية  الـمتداولـــة  األســهم 
128.24 ألــف ســهم، تـــم تنفيذهــا مـــن 

خـال 3 صفقات.
ثـــم جــاءت مجموعــة جــي اف اتــش 
ألــف   81.19 قدرهـــا  بقيـــمة  الماليــة 
مــن   %  6.81 نســبته  مــا  أي  ديـنـــار 
الـمتداولـــة  األســهم  قيـــمة  إجـمـالـــي 
وبكـــمية قدرها 796.50 ألف سهم، تـم 

تنفيذها من خال 13 صفقة.

4.7 مليون سهم بـ 1.2 مليون ديـنـار

وافــق مصــرف البحريــن المركــزي علــى تحويل كافة أعمال شــركتين اســتثماريتين إلى شــركتين ُأخريين وذلك بنــاء على طلبهما، 
كما منح ترخيًصا لشركة مساندة للقطاع المالي، في حين ألغى ترخيًصا ممنوًحا لبنك أجنبي. وأظهرت أحدث البيانات الرسمية 

موافقة “المركزي” على تحويل كافة أعمال شركة مارشالز “البحرين” المحدودة إلى شركة تولت ليبرتي “البحرين”.

وتأسســت مارشــالز “البحريــن” فــي 5 أبريــل 
1976، بــرأس مال 20 ألــف دينار موزعة بين 
و14  دينــار  آالف   6 بقيمــة  محلــي  اســتثمار 
ألف دينار اســتثمار أجنبي، وهي من شركات 
األعمال االستثمارية من الفئة الثالثة، وتعمل 
ألنشــطة  المســاعدة  األخــرى  األنشــطة  فــي 

الخدمات المالية.
كما وافق “المركزي” على تحويل كافة أعمال 
شــركة “كابيتال كروث مانجمنت” إلى شــركة 
“ميرسر الشرق األوسط المحدودة للخدمات 
الماليــة”. وتأسســت شــركة “كابيتــال كــروث 
مانجمنــت” فــي مطلــع ديســمبر 1997، برأس 
مــال 150 ألــف دينــار، منهــا 60 ألًفــا اســتثمار 
أجنبــي، وتعمــل  اســتثمار  ألًفــا  محلــي، و90 

الشــركة في مجال شركات أعمال استثمارية 
األخــرى  األنشــطة  الثالثــة، وهــي  الفئــة  مــن 

المساعدة ألنشطة الخدمات المالية.
وعلــى صعيــد آخــر، منــح “المركــزي” شــركة 
“ترابط جيت واي” ترخيًصا لشــركة مســاندة 

للقطاع المالي األخرى.

جملــة  بنــك  ترخيــص  “المركــزي”  ألغــى  كمــا 
الوطنــي  الفلبينــي  للبنــك  ممنــوح  تقليــدي 
بتاريــخ 25 يونيو 1980. وتأســس البنك في 
14 أغســطس 1980 اذ عمل في نشــاط بنوك 

الجملة التقليدية كفرع أجنبي.
ديســمبر  شــهر  حتــى  “المركــزي”  ورخــص 
الماضي لـ 382 مؤسســة مالية، منها 16 فرًعا 
لبنــك أجنبــي، و36 مؤسســة تعمل في مجال 

التأمين.
التــي  المؤسســات  مجمــوع  أن  إلــى  يشــار 
تصنف تحت مظلة شركات االستثمار بلغ 59 
مؤسســة حتــى ينايــر 2018، منهــا 52 شــركة 
وجمعيــة  تمثيليــة،  مكاتــب  و6  اســتثمارية 

مديري األصول البحرينية.

البنــك الفلبينــي الوطنــي “المركــزي” يلغــي ترخيــص 

شركتان استثماريتان تغّيران أنشطتهما

المنامة - إنفستكورب

لاســتحواذ  اتفاقيــة  إنفســتكورب  وقــع 
“كامبيــو  شــركة  فــي  أغلبيــة  حصــة  علــى 
“الشــركة”(  أو  )“كامبيــو”  سيســتمز”  هيلثكيــر 
بــي”  ايــه   2 بارتنــرز  “فاليــدو  صنــدوق  مــن 
األقليــة،  مالكــي  مــن  ومجموعــة  )“فاليــدو”( 
على أن يحتفظ مؤسســو “كامبيو” ومديروها 
هــذه  إتمــام  ويخضــع  الشــركة.  فــي  بحصــة 
الصفقــة للحصول علــى الموافقات التنظيمية 

االعتيادية.
وتعــد كامبيــو شــركة متخصصــة فــي ســوق 
“الســجات الطبيــة اإللكترونيــة”، حيث توفر 
العنايــة  بمجــاالت  خاصــة  برمجيــة  حلــوال 
المركزة واألولية واالجتماعية وحتى الرعاية 
المصممــة وفــق احتياجــات المرضــى. وتعــزز 
كامبيــو النظــرة الشــمولية للرعايــة الصحيــة 
واالجتماعيــة، وتقدم حــا متوافقا مع أنظمة 

تشغيل المستشفيات. 
لــدى  المشــارك  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
إنفســتكورب حــازم بن قاســم “تتمتــع كامبيو 

ومكانــة  نمــو  بإمكانــات  سيســتمز  هيلثكيــر 
عــدة دول  فــي  بــارزا  بوصفهــا العبــا  رائــدة؛ 
أوروبيــة، حيــث تقــدم مجموعــة مــن الحلول 
والخدمــات المبتكــرة التــي تلبــي احتياجــات 
العمــاء فــي هــذه الســوق المتناميــة. ونحــن 
علــى ثقــة بــأن هــذه الصفقــة ســتضيف قيمــة 
كبيــرة إلــى محفظتنــا االســتثمارية، ونتطلــع 
“كامبيــو”  إدارة  فريــق  مــع  التعــاون  إلــى 
واالســتفادة مــن خبراتهــم الطويلــة لمواصلــة 

مسيرة النجاح واإلنجازات”.

إلنفســتكورب  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
بالســعودية ياســر باجســير “يمثل استحواذنا 
علــى شــركة كامبيــو ألنظمة الرعايــة الصحية 
خطــوة مهمة ســتمكن عماءنا من االســتثمار 
بشــكل مباشر في مزود رائد لألنظمة الرقمية 
التــي تواكــب التطــور الرقمــي المتســارع فــي 
كخطــوة  االســتثمار  هــذا  ويأتــي  القطــاع. 
جديدة ســتعزز تنــوع محفظتنا االســتثمارية 
جوانــب  بمختلــف  المرتبطــة  الشــركات  مــن 

سلسلة القيمة في قطاع الرعاية الصحية”.

ياسر باجسيرحازم بن قاسم

الشــركة متخصصة في “الســجات الطبيــة اإللكترونية”

“إنفستكورب” يستحوذ على غالبية “كامبيو”

علي الفردان

أمل الحامد

“المركزي”     
يمنح ترخيًصا 

لشركة مساندة 
للقطاع المالي
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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
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-15101( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إليناش���هربان الس���يد س���لمان محمد س���الم بطل���ب تحويل المح���ل التجاري 
التالي: الى علي ناصر محمد ابراهيم  

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

رقم القيد
6-56516

االسم التجاري
صالون فاتنة الشرق للسيدات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )3575( لسنة2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ألتيمت للمقاوالت والخدمات ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / عبدالعل���ي عبدالنب���ي جعفر ش���مس باعتب���اره المصفي القانوني لش���ركة 
ألتيمت للمقاوالت والخدمات ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مسؤولية محدودة 
بموجب القيد رقم 111252-1، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التجاري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ذي جليم تيم للتنظيفات ش.ش.و لمالكها يوسف داود ابراهيم نونو

سجل تجاري رقم 96978

إعالن بحل وتصفية شركة
شركةمركز الدكتور ابراهيم زويد الطبي ش.ش.و ولمالكها ابراهيم حسن زويد

سجل تجاري رقم 110317

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة ذي جلي���م تيم للتنظيف���ات ش.ش.و لمالكها 
يوس���ف داود ابراهيم نونو المس���جلة بموجب قيد رقم 96978، بتصفية الشركة 

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

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

مكتب نبيل عبدهللا احمد الساعي
)+973( 33009518

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركةمركز الدكتور ابراهيم زويد الطبي ش.ش.و 
ولمالكه���ا ابراهي���م حس���ن زويد المس���جلة بموجب قي���د رق���م 110317، بتصفية 

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

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

 ابراهيم حسن زويد 
)+973( 39811101

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 -15613( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلينا المعلن أدناه بطلب معاملة مش���تركة، فعل���ى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: زهرة غلوم رضا محمود حسن

االسم التجاري الحالي: وناسة للتجارة والمقاوالت
االسم التجاري: وناسة المقاوالت

قيد رقم: 6-56738

القيد: 79535 - التاريخ: 3/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة الى  شركة تضامن

القيد: 7565 - التاريخ: 4/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل مؤسسة فردية

الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���ادة الش���ركاء في شركة أكس مارت للخدمات ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد 
رق���م 79535، طالبي���ن تحوي���ل الش���كل القانون���ي للش���ركة المذك���ورة إلى ش���ركة 

تضامن محدودة برأسمال وقدره 2000 دينار، بين كل من:
1. فريال علي دياب

2. ابراهيم نبيه حلمي
وتعديل االس���م التجاري من  شركة أكس مارت للخدمات ذ.م.م إلى شركة أكس 

مارت للخدمات تضامن بحرينية الصحابها نبيه حلمي وشريكه ذ.م.م
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة خ���الل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد خليف���ة عبدالرحم���ن ابراهي���م ياس���ين المالك ل���� دوحة ع���راد للخضروات 
والفواكه )مؤسس���ة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 7565-3، طالبا تحويل 
المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 5000، 
لتصب���ح الش���ركة دوحة ع���راد للخض���روات والفواك���ة ذ.م.م مملوكة من الس���ادة 

التالية اسمائهم:
1. خليفة عبدالرحمن ابراهيم ياسين

JISIL MUHAMMAD .2
ASHRAF NELLOLICHIKANDIYIL .3

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / احم���د س���عد س���لطان جوه���ر، المال���ك ل���� ورش���ة فكت���ز للح���ام والحدادة 
والفبركة )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 67765-5، طالبا تحويل 
المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 2000، 

دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.  احمد سعد سلطان جوهر

SREENIVASA KAWATH SUDAKARA KAMATH .2

22/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -4379( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد/ مجيد جعف���ر عبدالعزي���ز ال���درازي بتحويل المح���ل التجاري 
التالي: إلى السيد/ محمد عزيز عبدهللا ابودريس 

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد: 81831-09

اسم التجاري: هير ستيشن للحالقة الرجالية

نوع النشاط: تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى - رجالي

العنوان: محل رقم:1478 - طريق: 3344 - مجمع: 433 جبلة حبشي

31/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -13613( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عقيل محمد صالح عبدالرحمن جناحي

االسم التجاري الحالي: ماهيك لتنظيف المباني
االسم التجاري المطلوب: النجم األحمر لخدمات التنظيف

األنشطة التجارية المطلوبة: أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي األخرى
قيد رقم: 105450-3

الثالثاء 5 فبراير 2019 - 30 جمادى األولى 1440 - العدد 3766 16
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للبيـــــــــع عقارات متنوعة فلل وأراضي خاص بقسم مناطق الوسطى

BD 650,000 - C000009  للبیع �امبوند م�ون من 4 فلل في عالي (وثیقة واحدة) كل فیال تتتكون من 3غرف , 3 حمامات , مطبخ وصالة , موقفین

BD 142,000 - V003888  للبیع فیال في جرداب , دور�ن , صالتین , 4غرف , 5حمامات , مطبخین , غرفة طعام ,  موقفین , كراجین , نصف فرش , حد�قة

BD 270,000 - V003841   للبیع فیال في سند , دور�ن , صالتین , 7غرف , 6حمامات , مطبخین , مطبخ خارجي , غرفة سائق , بر�ة سباحة , نظام حما�ة

BD 142,000 - V003837  للبیع فیال في سترة , دور�ن , 6غرف , 8حمامات , 3صاالت , مطبخین , نصف فرش , غرفة طعام

BD 150,000 - V002826    للبیع فیال في سند , صالتین , 4غرف , 5حمامات , مطبخین , موقفین , غرفة طعام , حد�قة

BD 120,000 - V003873     للبیع فیال في جد علي , دور�ن , صالتین , 7غرف , 4حمامات , مطبخ , موقفین

BD 125,000 - V003877   للبیع فیال في المالكیة 3أدوار , صالة , 4غرف , 3حمامات , مطبخین , موقفین , غرفة طعام , مطبخ خارجي

BD 170,000 - V003865    للبیع فیال في سترة , دور�ن , 7غرف , 6حمامات , صالتین , موقفین , مطبخین , نصف فرش , غرفة طعام , جم , حد�قة

BD 170,000 - V003863   للبیع فیال في جد علي , دور�ن , صالتین , 4غرف , 5حمامات , مطبخین , موقفین , غرفة طعام , مطبخ خارجي , حد�قة

BD 250,000 - V002797    للبیع فیال في الرفاع , دور�ن , صالتین , 5غرف , 5حمامات , مطبخین , موقفین , غرفة طعام , حد�قة

BD 190,000 - V002796   للبیع فیال في الرفاع , صالتین , 5غرف , 3حمامات , مطبخین , موقف , غرفة طعام , حد�قة , نصف فرش

BD 250,000 - V002777   للبیع فیال في سند , دور�ن , 3صاالت , 5غرف , 5حمامات , مطبخ , موقفین , نصف فرش , غرفة طعام , حد�قة , نظام حما�ة

BD 800 - V003886    لإل�جار فیال في عالي , دور�ن , صالتین , 5غرف , 6حمامات , مطبخین , موقفین , غرفة طعام , حد�قة

BD 190,000 - V003883     للبیع فیال في جد علي , 3أدوار , صالتین , 3غرف , 4حمامات , مطبخین , غرفة طعام , حد�قة

BD 100,000 - V003926      للبیع فیال في سند , دور�ن , صالة , غرفتین , 3 حمامات , مطبخ , موقف سیارة , فرش �امل

BD 130,000 - V003925     للبیع فیال في الرفاع , دور�ن , صالة , 4غرف , حمامین ,  مطبخ , موقفین , نصف فرش , حد�قة

BD 180,000 - V003909      للبیع فیال في مدينة حمد , دور�ن , صالة , 7غرف , 5 حمامات , مطبخین , موقفین , غرفة طعام

BD 155,000 - V003907       للبیع فیال في تو�لي , 3 أدوار , صالتین , 3غرف , 5 حمامات , غرفة طعام , نصف فرش

BD 100,000 - V003926   للبیع فیال في سند , دور�ن , غرفتین , 3 حمامات , صالة , مطبخ , موقف , فرش �امل

 BD 130,000 - V003932   للبیع فیال في عالي , دور�ن , 5 غرف , 4 حمامات , صالتین , مطبخ , موقف

BD 165,000 - V003947  للبیع فیال في مدينة حمد , دور�ن , 4 غرف , 5 حمامات , صالة , مطبخین , موقفین , حد�قة

BD 145,000 - V003942  للبیع فیال في المالكیة , 3 أدوار , صالتین , 5 غرف , 6 حمامات , مطبخین , موقفین , نصف فرش , غرفة طعام , حد�قة , نظام حما�ة

BD 180,000 - V003941  للبیع فیال في الرفاع , دور واحد , 5 غرف , 4 حمامات , صالة , مطبخین , فرش �امل , موقفین

BD 160,000 - V003945    للبیع فیال في مدينة حمد , دور�ن , 4 غرف , 5 حمامات , 3صاالت , مطبخین

BD 470,000 - V003944     للبیع فیال في مدينة حمد , دور�ن , 3 صاالت , 9 غرف , 12 حمام , مطبخین , نصف فرش , 7 مواقف , بر�ة سباحة

BD 220 - F001311     لإل�جار شقة في مدينة عیسى , صالة , غرفتین , حمامین , مطبخ , موقف سیارة

أحمد سلمان : 36744700 - صادق الشاخوري : 36026222 - جعفر أحمد : 36779771
RA :المساحة �المتر : 514 - سعر القدم: 21 - السعر الكلي: 116,186 - التصنیف - L003402 : ��للبیع أرض في دمستان - رقم التعر

RB :المساحة �المتر : 349 - سعر القدم: 33 - السعر الكلي: 124,004 - التصنیف - L003400 : ��للبیع أرض في تو�لي - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 475.6 - سعر القدم: 24 - السعر الكلي: 122,864 - التصنیف - L003506 : ��للبیع أرض في عالي - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 877 - سعر القدم: 25 - السعر الكلي: 236,000 - التصنیف - L003502 : ��للبیع أرض في سند - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 410.5 - سعر القدم: 19.236 - السعر الكلي: 85,000 - التصنیف - L003508 : ��للبیع أرض في المالكیة - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 577.2 - سعر القدم: 29 - السعر الكلي: 180,000 - التصنیف - L003507 : ��للبیع أرض في تو�لي - رقم التعر

للبیع أرض في سترة - رقم التعر�� : L003481 - المساحة �المتر : 1,948 - سعر القدم: 30 - السعر الكلي: 629,048 - التصنیف: صناعي

MOH :المساحة �المتر : 1,532 - سعر القدم: 15 - السعر الكلي: 247,437 - التصنیف - L002296 : ��للبیع أرض في مدينة حمد - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 328.1 - سعر القدم: 24 - السعر الكلي: 84,760 - التصنیف - L003474 : ��للبیع أرض في عس�ر - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 336.2 - سعر القدم: 20 - السعر الكلي: 72,377 - التصنیف - L003472 : ��للبیع أرض في �رز�ان - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 535.4 - سعر القدم: 31 - السعر الكلي: 178,654 - التصنیف - L003468 : ��للبیع أرض في الرفاع - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 600 - سعر القدم: 23.220 - السعر الكلي: 150,000 - التصنیف - L003467 : ��للبیع أرض في مدينة حمد - رقم التعر

B3 :المساحة �المتر : 538.2 - سعر القدم: 26 - السعر الكلي: 150,622 - التصنیف - L003458 : ��للبیع أرض في تو�لي - رقم التعر

B3 :المساحة �المتر : 561 - سعر القدم: 19 - السعر الكلي: 114,733 - التصنیف - L003453 : ��للبیع أرض في المالكیة - رقم التعر

RB :المساحة �المتر : 463 - سعر القدم: 21 - السعر الكلي: 104,658 - التصنیف - L003500 : ��للبیع أرض في المالكیة - رقم التعر

RB :المساحة �المتر : 1,279 - سعر القدم: 17 - السعر الكلي: 234,041 - التصنیف - L003498 : ��للبیع أرض في المالكیة - رقم التعر

RB :المساحة �المتر : 506 - سعر القدم: 36 - السعر الكلي: 196,077 - التصنیف - L003493 : ��للبیع أرض في تو�لي - رقم التعر

RB :المساحة �المتر : 810 - سعر القدم: 15 - السعر الكلي: 130,782 - التصنیف - L003492 : ��للبیع أرض في دمستان - رقم التعر

RB :المساحة �المتر : 365 - سعر القدم: 23 - السعر الكلي: 90,363 - التصنیف - L003480 : ��للبیع أرض في دمستان - رقم التعر

للبیع أرض في سترة - رقم التعر�� : L003479 - المساحة �المتر : 1,729 - سعر القدم: 30 - السعر الكلي: 558,328 - التصنیف: صناعي

للبیع أرض في عس�ر - رقم التعر�� : L003476 - المساحة �المتر : 512.4 - سعر القدم: 17 - السعر الكلي: 93,763 - التصنیف: صناعي

لإل�جار أرض في المعامیر - رقم التعر�� : L003543 - المساحة �المتر : 22,482 -  سعر القدم: 0.2 - السعر الكلي: 49,462 - التصنیف: صناعي

US :المساحة �المتر : 3,266  - سعر القدم: 13 - السعر الكلي: 457,017 - التصنیف - L003551 : ��أرض في عالي - رقم التعر

SP :المساحة �المتر : 1,741  -سعر القدم: 16 - السعر الكلي: 299,841 - التصنیف - L003547 : ��أرض في سترة - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 600.5  - سعر القدم: 17 - السعر الكلي: 109,884 - التصنیف - L003546 : ��أرض في جرداب - رقم التعر

RA :المساحة �المتر : 200  - سعر القدم: 22.761 - السعر الكلي: 49,000 - التصنیف - L003590 : ��أرض في دمستان - رقم التعر

Broker's license No. 3  | Property Manager's license No. 23

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
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11 قتيال في انفجار 
مفخخة بمقديشو

قالت الشرطة الصومالية إن عدد 
قتلى هجوم بسيارة ملغومة في 
مركز للتسوق بالعاصمة مقديشو 
أمس االثنين ارتفع إلى 11 قتيال.

وقال ضابط الشرطة محمد 
حسين لوكالة رويترز ”تم انتشال 

العديد من الجثث من تحت 
أنقاض مبنى في موقع االنفجار. 
وعدد القتلى حتى اآلن 11 قتيال 

من المدنيين باإلضافة إلى 10 
مصابين“.

وقالت الشرطة من قبل إن 
االنفجار أسفر عن قتيلين لكنها 

رجحت أن يزيد هذا العدد.

اإلمارات تمنح جائزة األخوة اإلنسانية للبابا فرنسيس وشيخ األزهر

توقيع “وثيقة تاريخية” لمحاربة التطرف

شــارك بابا الفاتيكان البابا فرنســيس، في “لقاء األخوة اإلنســانية” باإلمارات مســاء االثنين، وذلك بحضور شــيخ األزهر أحمد الطيب، حيث وّقعا بعد إلقاء كلمتيهما وثيقة “األخوة 
اإلنسانية”.. إعالن أبوظبي. وجرى التوقيع على 3 نسخ: واحدة للفاتيكان، وواحدة لألزهر الشريف، وواحدة لدولة اإلمارات.

وبعــد التوقيع، صعد الشــيخ محمد بن زايد 
والشيخ محمد بن راشد إلى المنصة.

وشــهد “لقاء األخوة اإلنســانية” اإلعالن عن 
الوثيقــة المشــتركة بيــن األزهــر والفاتيكان 
لمحاربة التطرف. وتفتح الوثيقة المشتركة 
باب الحوار بين األديان من الشرق والغرب.

وقال شيخ األزهر في كلمته أمام اللقاء إن 
“وثيقة األخوة اإلنسانية حدث تاريخي”.

اســتخدمت  ســبتمبر  “هجمــات  أن  وذكــر 
عــدد  أن  رغــم  المســلمين  صــورة  لتشــويه 
اليــد  أصابــع  يتجــاوز  ال  الهجمــات  منفــذي 
الواحــدة”، مشــيرا إلــى أن اإلســالم “يواجــه 

حربا منذ عقدين عنوانها اإلرهاب”.
لقــاء  وأكــد أن وثيقــة األخــوة ولــدت فــي 
سابق مع البابا فرنسيس، مشيرا إلى تطابق 
“همومــي  وعلــق  بينهمــا.  النظــر  وجهــات 

تطابقت مع هموم البابا”.
وشــدد على أن “جميع األديان اإللهية بريئة 
مــن الجماعات اإلرهابية مهمــا كان فكرها”، 

وذهب إلى أن األنبياء كافة حّرموا القتل.
وقــال إن “إدانــة الفكــر الديني وراء انتشــار 
موجات اإللحاد”، مشــيرا إلى “حالة المأساة 

التي يحياها اإلنسان المعاصر”.
ونفى أن تكون األديان وراء إثارة الحروب، 
ملقيــا بمســؤولية تلــك الصراعــات علــى من 

أثارها.
وأعلــن أن وثيقــة األخوة “تحرم اســتخدام 
الديــن فــي بــث الكراهية أو ارتــكاب جرائم 

القتل”.
ودعا شــيخ األزهر، المســلمين إلى احتضان 
وحمايــة الطوائــف المســيحية فــي الشــرق 
األوســط”، مضيفا أن “المســيحية احتضنت 

دين اإلسالم عندما كان وليدا حديثا”.
وحــث المســيحيين فــي الشــرق األوســط، 
مــن  ألنهــم  “األقليــة”  مصطلــح  نبــذ  علــى 

“المواطنين األصالء”.
باالندمــاج  الغــرب  فــي  المســلمين  وطالــب 
فــي مجتمعاتهــم مع الحفــاظ على هويتهم، 

ونصحهــم باللجوء إلى القضاء لمواجهة ما 
يتعارض مع أصول دينهم.

ثــم ألقــى بابــا الفاتيــكان كلمتــه أمــام “لقــاء 
األخــوة اإلنســانية”، وبــدأ بتحيــة اإلســالم 
“الســالم عليكــم”، ثــم وجــه الشــكر للجميــع 

على االستقبال الحار.
وقــال: “أتيت إلى هنا متعطشــا إلى الســالم 
اســم  “اســتخدام  أن  معتبــرا  أخوتــي”،  مــع 
هللا لتبريــر الكراهية تدنيســا خطيرا”. وأكد 
البابــا أن “النزعــة الفردية هي عدوة األخوة 
اإلنســانية”، موضحــا أن “التعــدد الديني هو 
تعبير عن االختالفات الطبيعية بين البشر”.
“نجعــل  أن  هــو  التحــدي  أن  علــى  وشــدد 
وليســت حواجــز  لألخــوة  قنــوات  األديــان 
لإلقصــاء”. وذكــر البابــا أن “الحريــة الدينية 
علــى  تقتصــر  ال  وأنهــا  إنســان،  لــكل  حــق 
ممارســة الشــعائر، بــل يجــب أن تــرى فــي 
اآلخريــن أخــوة”. وتابع “نحن عائلة بشــرية 

كبيرة تعيش من تناغم التنوع”.

وأعلــن أنــه “ال يوجــد بديــل: إمــا أن نبنــي 
المستقبل معا.. وإما ال مستقبل”.

وألمــح إلــى أن “معرفــة الــذات لــن تتحقــق 
إلــى “تجــاوز  إال بمعرفــة اآلخريــن”، داعيــا 

تجارب التسلط واالنغالق حول الذات”.

وتناول البابا “أهمية قيمة العدالة  «
وارتباطها بإحالل السالم، فاألخير 

يموت إذا انفصل عن العدالة”، مؤكدا 
أن “العدالة العرجاء بمثابة ظلم”. 

وحث األديان على الوقوف بجانب 
المظلومين والفقراء ومع كل الذي 
يعانون من المآسي في هذا العالم. 

وطالب “بالعمل على منع الحرب 
وحظر األسلحة التي ال تنشر إال الموت 

والخراب، وذلك من خالل تشجيع 
الحوار وليس االستسالم لسيول 

الكراهية”.

أبوظبي ـ وكاالت

مقديشو ـ رويترز

مصافحة بين شيخ األزهر وبابا الفاتيكان

سان سلفادور ـ اف بعمان ـ اف بداكار ـ اف ب

نقل موقع إخباري سنغالي أن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل في 2011، 
شــوهد حيــا قبــل أيام في تشــاد وهو يصلــي، لكن الموقع فــي الحقيقة لم يفعل 
شيئا سوى أنه نسخ مقاال من موقع آخر ساخر، وأضاف إليه صورة تعود لعام 

1991 لتعزيز مزاعمه.

وقــال موقــع “أفريســيري” الســنغالي: “نظن 
أن اإلعــالم الغربــي كذب علينا بشــأن موت 
معمــر القذافــي، لعلهــا كانت معلومــة كاذبة 

لتدمير البلد”.
مــن  تمكــن  الــذي  مراســلنا  “أكــد  وأضــاف: 
إرســال هذه الصورة لنا، أنه شــاهد القذافي 
وهــو يصلي في قرية معزولة عدد ســكانها 

أقل من مئة”.
وأرفق الموقع بهذا المقال صورة 

قــال إنهــا ملتقطــة حديثــا في 
قرية في تشاد.

علــى  ســريعا  بحثــا  لكــن 
الموقــع  أن  يظهــر  اإلنترنــت 

نســخ هــذا المقال مــن موقع “24 
جور” الساخر.

فــي  تعــود  فهــي  المرفقــة  الصــورة  أمــا 
تاريــخ  وهــو   ،1991 عــام  إلــى  الحقيقــة 
تدشين المرحلة األولى من “النهر الصناعي 

العظيم” في بنغازي شرقي ليبيا.

وبالبحث عن هذه الصورة في أرشيف  «
وكاالت األنباء، وأظهرت مقاطع 

مصورة عدة لتدشين الجزء األول من 
النهر في ذلك الوقت السياق 

الذي التقطت فيه، منها 
مقطع علقت عليه المؤسسة 
الوطنية الفرنسية للمرئي 

والمسموع في عام 
2005 بقولها: “يظهر 
القذافي وهو يصلي 
داخل أنبوب ضخم”.

وافــق العاهــل األردني، الملك عبد هللا الثاني، أمــس االثنين، على قانون العفو 
العــام الــذي سيشــمل آالف المحكومين، في خطوة تلبي مطالب شــعبية تتكرر 

منذ سنوات.

وقــال بيــان صادر عــن الديــوان الملكي إن 
“اإلرادة الملكية صدرت االثنين بالمصادقة 
على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله 

الذي أقره مجلسا األعيان والنواب”.
أقــرا  واألعيــان  النــواب  مجلســا  وكان 
قانــون العفــو العــام، بعــد سلســلة طويلــة 
مــن المناقشــات تناولــت تفاصيــل القانــون 
العــام  العفــو  قانــون  ويشــمل  وبنــوده. 
جرائــم الذم والقــدح والتحقيــر واإلقامات 

والغرامــات المترتبــة علــى مخالفة 
قوانيــن تتعلــق بضريبــة الدخل، 
والضريبة العامة على المبيعات، 

وبعض جرائم المخدرات.
كما يتناول العفو جرائم شــرط 

الحــق  بإســقاط  اقترانهــا 
أصــل  دفــع  أو  الشــخصي 

المبلــغ المطالــب بــه أو المبلــغ المحكــوم به 
والشــيكات،  واالحتيــال،  القتــل  كجرائــم 
وإســاءة االئتمان. وفي المقابل، ال يتضمن 
العفــو الجرائــم المرتكبة بحق أمــن الدولة، 
الجنائيــة  والســرقة  التجســس  وجرائــم 
والســلب أو التزوير والجرائــم االقتصادية 
بالــرق وجرائــم االعتــداء علــى  والتعامــل 
العــرض  وهتــك  كاالغتصــاب  العــرض 

والخطف.

وكان العاهل األردني أمر  «
في 13 ديسمبر الحكومة 

بإصدار مشروع قانون 
عفو عام “بما يسهم 

بالتخفيف من التحديات 
والضغوطات التي 

تواجه المواطنين”.

أعلن ناييب بوكيلي أنه فاز في انتخابات رئاســة الســلفادور بعدما ضمن أغلبية 
األصوات في الجولة األولى من االنتخابات التي جرت مساء األحد.

وقــال بوكيلي )37 عامــا( في كلمة ألنصاره 
“اليــوم فزنــا فــي الجولــة األولــى وســطرنا 
تاريخا”، بحســب ما نقلــت وكالة “رويترز”. 
)نجيــب  بوكيلــي  ناييــب  فــوز  ومــن شــأن 
ســيطرة  مــن  عقــودا  ينهــي  أن  أبوكيلــة( 
نظــام الحزبيــن علــى مقاليــد السياســة في 
الســلفادور. واســتفاد بوكيلــي مــن شــعور 
يعــم  الــذي  المؤسســات  مــن  االســتياء 
االنتخابات في المنطقة إذ ينشد الناخبون 

بديــال عــن األحــزاب التقليديــة. ويتبادل 
الســلفادور منــذ  حزبــان فقــط حكــم 
الداميــة  األهليــة  الحــرب  انتهــاء 
جبهــة  حــزب  وهمــا   1992 عــام 
فارابونــدو مارتــي اليســاري الحاكــم 

ومنافســه المحافظ حزب 
الوطنــي  التحالــف 
وكانــت  الجمهــوري. 

أن  إلــى  أشــارت  قــد  الــرأي  اســتطالعات 
نصــف الناخبيــن ســيصوتون لبوكيلــي مــن 
أجل كســر دوامة عنف العصابات المسلحة 
والبــؤس. وبالفعل، ســيكون التحدي األول 
الــذي ســيواجهه الرئيــس المنتخــب، عنــف 
بحيــاة  أودى  الــذي  اإلجراميــة  العصابــات 

3340 شخصا في البالد العام الماضي.

ويبلغ معدل جرائم القتل في  «
السلفادور51 لكل مئة ألف نسمة. 

تجدر اإلشارة إلى أنه ووفقا 
لموسوعة “ويكيبيديا” باللغة 

اإلنجليزية فإن ناييب بوكيلي 
هو من أصول فلسطينية، حيث 

يعيش في السلفادرو حاليا 
أكثر من مئة ألف شخص كان 
أجدادهم قد قدموا من 

فلسطين.

فلسطيني األصل يفوز برئاسة السلفادورالعاهل األردني يقر قانون العفو العامعندما شوهد القذافي حيا “قبل عدة أيام”

5 فبراير 2019 الثالثاء
30 جمادى األولى 1440

18

بروكسل ـ وكاالت

القاهرة ـ اف ب

أكــد وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر، أن بــالده 
تســعى إلــى تحقيــق حــل في ســوريا يشــمل إبعــاد القــوات األجنبيــة عنها، 

ويضمن استقاللها ووحدة أراضيها.

تصريحــات  فــي  الجبيــر،  وقــال 
صحفيــة أدلــى بها امــس االثنين في 
مؤتمــرا  تســتضيف  التــي  بروكســل 
واألوروبيــة  العربيــة  للــدول  وزاريــا 
لبحــث الملــف الســوري: “نتطلــع إلــى 
ســوريا  اســتقالل  تحفــظ  نتيجــة 
ووحدتهــا وتــؤدي إلــى إبعــاد القوات 

الخارجيــة منهــا”.  وأضــاف الجبيــر: 
مــن  العــرب  األشــقاء  مــع  “نتشــاور 
أجــل نتيجــة تضمــن تطبيــق القــرار 
الدولــي 2254”.  وال تقيــم الحكومــة 
الســعودية عالقات مع الســلطات في 
دمشــق منــذ انــدالع األزمة الســورية 

المستمرة منذ 2011.

قتــل 7 إرهابييــن، أمــس االثنيــن، فــي مواجهة مــع قوات الشــرطة بمدينة 
العريش، في محافظة شمال سيناء شرقي مصر.

وذكــر بيان لوزارة الداخلية المصرية أن 
قطاع األمن الوطني “رصد بؤرة إرهابية 
تخطــط لتنفيذ سلســلة عمليــات عدائية 
بالمدينــة”.  الحيويــة  المنشــآت  ضــد 
وأضــاف البيــان أن “قوات األمن داهمت 
الخليــة التي بادر عناصرها بإطالق النار 
بكثافــة على القوات”. وأشــار البيان إلى 

أن قــوات الشــرطة تعاملــت مــع أعضــاء 
الخليــة “ممــا أســفر عــن مصــرع 7 فــي 
صفــوف اإلرهابيين”، كمــا عثر بحوزتهم 

على 5 بنادق و3 عبوات متفجرة.
مصــر  فــي  األمنيــة  الســلطات  وتكافــح 
للقضاء على مجموعات مســلحة تنتشر 

في شبه جزيرة سيناء.

السعودية تسعى إلى حل في سوريا

مقتل 7 إرهابيين في شمال سيناء

الخرطوم ـ أ ف ب عدن ـ وكاالت

تجددت أمس االثنين التظاهرات المناهضة للحكومة السودانية في الخرطوم وأم درمان، وردت شرطة مكافحة الشغب بقنابل 
الغاز المسيل للدموع، وفق ما أكد شهود. وقال الشهود إن المحتجين نزلوا إلى الشوارع في حيين في الخرطوم وفي مدينة أم 

درمان الواقعة على الجانب المقابل من نهر النيل.

إلــى  الشــغب  مكافحــة  قــوات  وســارعت 
تفريــق التظاهــرات، مطلقًة الغاز المســيل 
فــي  التظاهرتيــن  إحــدى  علــى  للدمــوع 
الخرطــوم وفــي أم درمــان، وفــق المصدر 

نفسه.
وأكد الشــهود أنه رغم رّد الشــرطة، واصل 
المحتجــون تــرداد عبارات “حرية، ســالم، 
عدالة”، الشــعار المعتمد في االحتجاجات 
فــي  انطلقــت  التــي  للحكومــة  المناهضــة 
أمــس  احتجاجــات  وجــاءت  ديســمبر. 
االثنين بعد دعوة ناشــطين إلى تظاهرات 
جديــدة ضــّد حكومة الرئيس عمر البشــير 
هذا األســبوع. وهزت التظاهــرات العنيفة 
هــذا البلــد الواقــع فــي شــرق إفريقيــا منذ 
ديســمبر بعدمــا خّفضــت الحكومــة التــي 

تعانــي مــن ضائقــة ماليــة دعمهــا الحيــوي 
للخبز. وســرعان مــا تحولت االحتجاجات 
عبــر  للحكومــة  مناهضــة  تظاهــرات  إلــى 
المدن والبلدات، تدعو إلى تنحي البشير.

 30 إن  الحكوميــون  المســؤولون  ويقــول 
بينمــا  التظاهــرات،  فــي  قتلــوا  شــخصا 
أعلنــت منظمة هيومــن رايتس ووتش أن 

51 شخصا لقوا حتفهم خاللها.

قــال رئيــس الحكومــة اليمنيــة معيــن عبدالملــك، أمس االثنين، إن إصرار ميليشــيا الحوثي االنقالبية على إفشــال اتفاق الســويد، 
وتنصلهــا عــن تنفيــذ كل التزاماتهــا بموجــب االتفــاق الموقــع عليــه برعايــة األمم المتحــدة، يبرهن على اســتمرارها فــي مراوغاتها 

المعتادة وعدم جديتها أو قبولها االنصياع للسالم والرضوخ لإلرادة الشعبية وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة.

جــاء ذلــك فــي تصريحــات نقلتهــا عنــه وكالة 
األنبــاء اليمنيــة الرســمية خــالل لقائــه رئيــس 
دائرة الشــرق األوسط وشمال إفريقيا بوزارة 

الخارجية البريطانية نيل كومبتون.
تســاهل  أن  اليمنــي  الــوزراء  رئيــس  وأكــد 
المجتمــع الدولــي جعــل من أي اتفــاق أو قرار 
جديد فرصة للميليشيات االنقالبية للتصعيد 
في انتهاكاتها وحربها ضد اليمنيين، لتتجاوز 
ذلــك أخيــرا إلى إطالق النار على فرق الرقابة 
األمميــة ومنع تحركاتها في تحدٍّ ســافر وغير 

مقبول للمجتمع الدولي، بحسب تعبيره.
وشــدد علــى ضــرورة وضــع حــد للمراوغــات 
الحوثيــة واتخــاذ إجــراءات حازمــة ورادعــة 
إطــالق  لوقــف  المســتمرة  خروقاتهــا  تجــاه 
النــار فــي الحديــدة ورفــض االنســحاب مــن 

المدينة والموانئ، وعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل 
األسرى.

وجــدد تأكيــد أن المفتــاح الحقيقــي والوحيد 
أشــعلتها  التــي  الحــرب  هــذه  مــن  للخــروج 

ميليشــيا مســلحة ومتمردة، هي فــي التعامل 
الجاد مع أسبابها وذلك بإزالة مظاهر االنقالب 
واســتعادة مؤسســات الدولــة، باالســتناد إلــى 

مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.

مشهد من تظاهرة حاشدة في أم درمان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك

الشــرطة تطلــق الغاز المســيل للدمــوع علــى المحتجين الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة وضع حد لمراوغات المتمردين

تظاهرات جديدة في السودان إصرار حوثي إلفشال اتفاق السويد



القاهرة ـ العربية نت

قضــت محكمــة مصريــة بإحالة أوراق 8 متهمين من أصــل 292 متهًما في قضية 
الــرأي  للمفتــي ألخــذ  السيســي  المصــري عبدالفتــاح  الرئيــس  اغتيــال  محاولــة 

الشرعي بإعدامهم.

وحــددت المحكمــة جلســة 6 مــارس المقبل 
للنطق بالحكم.

قــد  مصــر  فــي  العســكرية  النيابــة  وكانــت 
أحالت 292 متهما إلى المحاكمة العســكرية 
التهامهــم بتكوين خاليــا إرهابية وتورطهم 
فــي عمليــات إرهابيــة، مــن بينهــا محاولتان 

الغتيال السيسي.
المتهميــن  أن  عــن  التحقيقــات  وكشــفت 
إرهابيــة  عمليــة   17 مــن  أكثــر  ارتكبــوا 
ومحاولــة اغتيــال ورصد، وحاولــوا اغتيال 
الرئيــس عبدالفتــاح السيســي أثنــاء تأديته 
العمرة كما اشتروا مواد متفجرة ووضعوها 

بالطابــق 34 بأحــد الفنــادق، ظنــا منهــم أن 
السيسي سيقيم فيه.

واعتــرف المتهــم أحمد بيومــي قائد الخلية 
ناســف  حــزام  ارتــداء  زوجتــه عرضــت  أن 
لتفجير نفســها خــالل أداء السيســي للعمرة 
الــذي  الوقــت  فــي  القــوات،  تشــغل  حتــى 
يقــوم فيه أعضــاء باقي الخلية باســتهداف 
ارتــكاب  التحقيقــات  وأكــدت  السيســي. 
المتهميــن جرائم قتل 3 قضاة بالعريش في 
االنتخابــات البرلمانيــة، أثنــاء وجودهم في 
فندق ســويس إن بالعريش، والقيام بأعمال 

ارهابية عديدة ومتنوعة.

واشنطن ـ اف ب

انتقدت مادلين وســترهوت، المستشــارة القريبة من الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، في البيت األبيض “تسريب جدول األعمال اليومي” للرئيس، ووصفته 

بأنه “سوء استغالل معيب للثقة”.

“مــا  تويتــر:  علــى  تغريــدة  فــي  وأضافــت 
االتصــاالت  مئــات  هــو  إليــه  يتطرقــوا  لــم 
فيهــا  يشــارك  أو  يجريهــا  التــي  واللقــاءات 
يعمــل  الرئيــس  هــذا  “أن  مضيفــة  يوميــا”، 
بشــكل شاق لخدمة األميركيين أكثر من أي 

رئيس آخر خالل التاريخ الحديث”.
اليومــي  األعمــال  جــدول  نشــر  وكشــف 
الثالثــة  األشــهر  خــالل  لترامــب  “الخــاص” 
الماضيــة وجــود ســاعات طويلــة بــدون أي 
نشــاط معلــن، إال أن فريــق عملــه يؤكــد أن 
“بشــكل  بالفعــل  يعمــل  األميركــي  الرئيــس 
شــاق”. وبحســب الوثائــق التي نشــرت على 

موقــع “أكســيوس”، فــإن الســاعات الخمــس 
األولــى من النهار لترامب توضع عادة تحت 
خانــة “عمل تنفيــذي”، وهي عبارة فضفاضة 

قد تجد لها تفسيرات عدة.
هــذا  اعتبــار  أن  األبيــض  البيــت  واعتبــر 
الفتــرة “للعمــل التنفيــذي” وقتا حــرا ينطوي 
علــى كثير مــن التجني. وأمــس االثنين كان 
جدول أعمال ترمب الرسمي على غرار بقية 
أيــام األســبوع الماضــي عبــارة عن ســطرين 
بســيطين: 11.45 : الرئيــس يســتمع لتقريــر 
الرئيــس   :  12.45 االســتخبارات.  أجهــزة 

يتناول طعام الغداء مع نائب الرئيس.

مانيال ـ رويترز

أعلن قائد الشرطة الفلبينية، أمس االثنين، أن عضوا بارزا في جماعة أبو سياف 
وأربعــة آخريــن مــن الجماعــة المســلحة، التــي ُيعتقــد أنها مســؤولة عــن التفجير 
الدامي في كنيسة بجنوب الفلبين، سلموا أنفسهم للسلطات في مطلع األسبوع.

وأضاف أوســكار البايالدي، قائد الشرطة، 
أن كامــاه بــاي، الــذي تعتقــد الســلطات أنه 
ســاعد زوجيــن إندونيســيين علــى تنفيــذ 
 27 فــي  وقــع  الــذي  االنتحــاري  الهجــوم 

يناير، سلم نفسه للقوات الحكومية.
“اضطــر  إعالميــة  إفــادة  فــي  وقــال 
لالستســالم، لم يرد على األرجح أن ُيقتل 

خالل هجوم الجيش”.
وأوضــح البايالــدي أن كامــاه أنكــر تورطه 
كاتدرائيــة  فــي  المــزدوج  التفجيــر  فــي 
شــخصا   23 بحيــاة  أودى  الــذي  جولــو، 
مــن بينهــم مدنيــون وجنــود، لكــن روايات 

شــهود العيــان تظهــر أنــه رافــق الزوجيــن 
اإلندونيسيين.

وأشــار إلــى أن قوات األمــن ضبطت عبوة 
ناســفة بدائية الصنع ومكونات متفجرات 
فــي منزلــه، مضيفــا أن المتهمين الخمســة 
ســيواجهون اتهامــات متعــددة بالقتل من 
بيــن اتهامــات أخــرى، وأن التحقيــق فــي 
تفجير الكنيسة في سولو ال يزال مستمرا.
المتشــددة  ســياف  أبــو  جماعــة  وتشــتهر 
بالعنــف وعمليات االختطــاف، وقد بايعت 
تنظيم داعش الذي أعلن عبر وكالة أعماق 
التابعة له المسؤولية عن تفجير الكنيسة.

اإلعدام للمتهمين في 
“محاولة اغتيال السيسي”

البيت األبيض ينتقد 
تسريب جدول أعمال ترمب

الفلبين: استسالم 5 من 
جماعة أبو سياف

زعيمة أسكتلندا ترفع صوتها مجددا ضد بريكست

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

ذكــرت صحيفــة “تايمــز” البريطانيــة أن الوزيرة األولى ألســكتلندا نيقوال ســتيرجن، 
تعتــزم التحذيــر مــن أن بريطانيــا “ليســت مســتعدة علــى اإلطــالق تقريبــا” لمغادرة 

االتحاد األوروبي خالل شهرين.
وحسب الصحيفة، فإن ستيرجن ستنتهز فرصة إلقاء كلمة في جامعة جورجتاون 
فــي واشــنطن امــس االثنيــن، للدعــوة مجــددا إلجــراء اســتفتاء ثــان علــى خــروج 
بريطانيــا مــن االتحاد األوروبي، واإلشــارة إلى أن مصالح أســكتلندا لم تتم رعايتها 

بشكل صحيح من خالل بقائها في المملكة المتحدة.
وكانــت ســتيرجن قــد أكــدت فــي 2017 إمكانيــة إعــالن اســتفتاء علــى اســتقالل 

أسكتلندا عن بريطانيا بعد اتضاح شروط بريكسيت نهائيا.
وأثــار موضــوع االنســحاب مــن االتحــاد األوروبــي المرتقب فــي 29 مــارس المقبل، 
خالفــا سياســيا حــادا فــي بريطانيــا، حيــث فشــلت الحكومــة فــي إقنــاع البرلمــان 
بالموافقة على االتفاق الذي توصلت إليه رئيســة الوزراء تيريزا ماي مع بروكســل، 
بينما يرفض االتحاد األوروبي إعادة التفاوض على شــروط بريكســت، ما يزيد من 
مخاطر خروج لندن من االتحاد دون اتفاق بما يحمله ذلك من تداعيات، والســيما 

على البريطانيين.

مانيالواشنطنالقاهرة

بعد رفض الرئيس نيكوالس مادورو الدعوة إلجراء انتخابات رئاســية ضمن المهلة التي 
حددتهــا دول أوروبيــة لــه، اعترفــت مدريد ولنــدن وباريس وبرليــن ودول أوروبية أخرى 
أمس االثنين رســميا بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيســا انتقاليا للبالد. من 
جانبها ســارعت روســيا، أحد أبرز حلفاء مادورو، إلى التنديد بهذا األمر، وقال المتحدث 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “نعتبر محاوالت منح السلطة المغتصبة شرعية بمثابة 

تدخل مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويال الداخلية”.

مــن جهتها، كررت واشــنطن التــي كانت اعترفت 
بغوايــدو منــذ اليــوم األول إلعــالن نفســه رئيســا 
بالوكالــة، أن اللجــوء إلــى الجيــش األميركــي ال 

يزال “خيارا” في مواجهة األزمة.
وصبــاح االثنيــن، كانت إســبانيا حيــث يقيم 167 
ألــف فنزويلــي، أول مــن رد علــى رفــض مــادورو 

المهلة التي حددت له في 26 يناير. 
وقال رئيس الوزراء اإلســباني بيدرو سانشيز إن 
“حكومــة إســبانيا تعلــن اعترافهــا رســميا برئيس 
الجمعيــة الوطنيــة الفنزويليــة )البرلمــان خــوان( 
غوايــدو ماركيــز كرئيــس مكلــف )فتــرة انتقاليــة( 

فــي فنزويــال”، داعيــا غوايــدو إلجــراء انتخابــات 
رئاسية “حرة وديمقراطية في أقرب وقت”.

وبعــد موقف إســبانيا، اعترفــت المملكة المتحدة 
وفرنســا وألمانيــا وهولنــدا والبرتغــال بغوايــدو، 
علمــا بأنهــا كانــت قــد وجهــت بدورهــا إنــذارا إلى 
والدانمــارك  الســويد  أعلنــت  كذلــك،  مــادورو. 
إضافــة  غوايــدو،  بشــرعية  اعترافهــا  وليتوانيــا 
إلــى النمســا ألن “نظــام مــادورو رفــض حتى اآلن 
القبول بانتخابات رئاسية حرة ونزيهة”، على حد 

قول المستشار سيباستيان كورتز.
لكن االتحاد األوروبي ال يزال منقسما، وخصوصا 

أن دوال مثــل إيطاليــا واليونــان ال تــزال تترقــب 
التطــورات. وارتفعــت أســعار النفــط االثنيــن في 
أوروبا وبلغت أعلى مســتوى لها خالل العام على 
خلفيــة األزمــة في فنزويال التي تملــك احتياطيا 

هائال ويستمر تراجع إنتاجها.

اجتماع أزمة

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه 
المعارضة قد أعلن نفســه رئيســا بالوكالة في 23 
ينايــر، معتبــرا أن مــادورو قــد اغتصــب الســلطة 
حيــن أعيد انتخابه لوالية جديدة. وكان مادورو 
قد رفض اإلنذار األوروبي في مقابلة مع قناة “ال 
سكستا” اإلسبانية التلفزيونية بثت مساء األحد.

وإلــى جانــب الواليــات المتحدة وكنــدا، اعترفت 
بغوايــدو 12 دولــة فــي أميــركا الالتينيــة تنتمــي 
والبرازيــل  كولومبيــا  بينهــا  ليمــا  مجموعــة  إلــى 

المحاذيتان لفنزويال.
وتســتضيف أوتــاوا اجتمــاع أزمــة يعقــده وزراء 

ليمــا  مجموعــة  خارجيــة 
على أن يشــارك فيه وزير 

األميركــي  الخارجيــة 
عبــر  بومبيــو  مايــك 

الفيديو.
 56( مــادورو  ويتهــم 

عاما( الذي يحظى بدعم 
وكوريــا  والصيــن  روســيا 

وكوبــا،  وتركيــا  الشــمالية 
بتدبيــر  المتحــدة  الواليــات 

مقابلــة  وفــي  عليــه.  انقــالب 
تلفزيونيــة  قنــاة  مــع  االثنيــن 

إيطاليــة، أعلــن مــادورو أنــه وجــه 
طالبــا  فرنســيس  البابــا  إلــى  رســالة 

مســاعدته ووســاطته، وقــال “أبلغتــه أننــي فــي 
خدمــة قضيــة المســيح )...( وفــي هــذا الســياق 
الحــوار  لتســهيل  عمليــة  فــي  مســاعدته  طلبــت 
وتعزيزه”. وتابع “طلبت من البابا أن يبذل أقصى 
جهــوده وأن يســاعدنا علــى طريــق الحــوار. آمل 

بتلقي رد إيجابي”.

عواصم ـ وكاالت

أوروبـا تـضــيـق الـخـنـاق عـلـى مـادورو
اعترفـــت بخـــوان غوايـــدو رئيســـا مكلفـــا لفنزويـــا

بغداد ـ وكاالت

بروكسيل ـ اف ب

موسكو ـ رويترز

قــال االتحــاد األوروبــي امــس االثنين إنه “قلق بشــدة” مــن إطالق إيــران صواريخ 
باليســتية ومــن االختبــارات التــي تجريهــا علــى تلــك الصواريخ، داعيا طهــران إلى 
اإلحجام عن تلك األنشطة التي زادت من االرتياب وزعزعة االستقرار في المنطقة.

وقال االتحاد في بيان مشترك نادر بشأن 
إيــران “تواصل إيران جهــودا لزيادة مدى 
ودقــة صواريخهــا إلــى جانب زيــادة عدد 

االختبارات وعمليات اإلطالق”.
وأضــاف “هــذه األنشــطة تعمــق االرتيــاب 
وتساهم في زعزعة االستقرار اإلقليمي”.

أعلــن الكرمليــن عــن عقــد قمــة ثالثيــة بيــن الرؤســاء الروســي، فالديميــر بوتيــن، 
والتركي رجب طيب أردوغان واإليراني حسن روحاني، في 14 فبراير في مدينة 

سوتشي الروسية.

وقــال الناطق باســم الكرملين، ديميتري 
بيســكوف، ردا علــى ســؤال بهذا الشــأن: 
مضيفــا:  لذلــك”،  خطــط  هنــاك  “نعــم، 
“ســتعقد أيضــا قمــة روســية تركيــة فــي 
هــذا اليــوم في سوتشــي”. وعقــد زعماء 
فــي  الســابقة  قمتهــم  الثــالث  الــدول 

العاصمــة التركيــة أنقــرة. وآخــر اجتماع 
فــي  الروســي والتركــي  الرئيســين  بيــن 
موســكو كان بتاريــخ 23 ينايــر الماضي، 
ناقشــا خالله التســوية السياسية لألزمة 
في سوريا عبر مفاوضات أستانا، والتي 

تشارك فيها روسيا وتركيا وإيران.

قلق أوروبي من صواريخ إيران الباليستية

قمة تجمع روسيا وتركيا وإيران في سوتشي

أعلن قائم مقام قضاء بلد، المهندس عامر عبدالهادي، أن هجومًا مسلحًا استهدف حافلة تقل زوارا إيرانيين في محافظة صالح الدين شمال بغداد. وأكد أن حافلة عراقية تنقل 
زوارًا إيرانيين كانت متوجهة إلى أحد المراقد الدينية في غرب القضاء، تعرضت إلطالق نار كثيف من أحد البســاتين الواقعة على جانب الطريق، مما أدى إلى إصابة الجميع 

بجروح متفاوتة، ثالثة منهم حالتهم خطرة جدا .

وأضــاف القائــم مقــام أنــه تــم تطويــق مــكان 
تــم  كمــا  األمنيــة،  القــوات  وانتشــار  الحــادث 
للعــالج،  بلــد  مستشــفى  إلــى  المصابيــن  نقــل 
وعنــد وصولهم أشــار األطباء إلــى نقل الثالثة 
علــى وجــه الســرعة إلــى العاصمة بغــداد لكون 

جروحهم بليغة وحالتهم خطرة جدًا.
إلى ذلك، كشــف أنه قبل يومين فقط تعرضت 
إلــى  العشــائري  للحشــد  تابعــة  أمنيــة  نقطــة 
هجــوم مســلح فــي نفس المنطقة، مــا أدى إلى 
العشــائري  الحشــد  عناصــر  مــن  اثنيــن  مقتــل 
وجــرح ثالثــة آخريــن. مــن جانــب آخــر، اعتبر 
قيــس  الحــق”  أهــل  لـ”عصائــب  العــام  األميــن 
العســكرية  األجهــزة  بإمــكان  أنــه  الخزعلــي، 
العراقيــة إخــراج القــوات األميركيــة فــي “ليلة 
تكشــف  ترامــب  تصريحــات  وأن  ظلمــاء”، 

حقيقــة مشــروع واشــنطن فــي العــراق. وقــال 
يســتطيع  برلمــان  العــراق  “لــدى  إن  الخزعلــي 
التواجــد  بشــأن  المناســب  القــرار  يتخــذ  أن 
األميركــي فــي العــراق”، مبينا أن “لــدى العراق 
أيضا مؤسســات عســكرية من جيش وشــرطة 
وحشد وجهاز مكافحة اإلرهاب، ويستطيع أن 
يخرج القوات األمريكية من العراق سواء كان 
عددهــا 5 أو 7 أو حتــى لو كانت 9 آالف جندي 
بليلــة ظلمــاء”. وأضــاف: “تصريحــات الرئيــس 
تكشــف  األخيــرة  ترامــب  دونالــد  األميركــي 
العــراق  فــي  األمريكــي  المشــروع  أن  حقيقــة 
يســتهدف دول الجــوار”، الفتا إلــى أن “البعض 
كان يقول بأن التواجد األميركي هو لمساعدة 
العــراق”. وشــدد الخزعلــي علــى أن الدســتور 
العراقــي “يمنــع اســتهداف دول الجــوار”، وأن 

“علــى ترامــب أن يعلم بــأن العــراق دولة قوية 
عســكريا واجتماعيــا وسياســيا، وأنــه هــو مــن 

يفرض قراره”.

 وكشــف الرئيس ترامب أمس االول، عن نيته 
إبقــاء قــوات بالده فــي العراق، مشــيرا إلى أن 

الهدف من ذلك هو “مراقبة إيران”.

مسلحون يهاجمون حافلة تقل إيرانيين شمال بغداد

ظلمــاء” “ليلــة  فــي  األميركييــن  إخــراج  علــى  قــادر  العــراق  الخزعلــي: 

مهاجمة زوار إيرانيين شمال بغداد

خوان غوايدو يحيي أنصاره
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حســم فريق المحرق المركز الثالث بالدور السداســي لدوري زين الدرجة األولى لكرة الســلة، إثر فوزه المثير على حســاب الرفاع بنتيجة )74/70(، في المباراة التي 
جمعتهما مساء أمس )اإلثنين(، في ختام منافسات الدور السداسي.

ورفــع المحــرق رصيــده إلــى 8 نقــاط، 
فيمــا وصل رصيد الرفــاع إلى 7 نقاط 
جــدول  علــى  الرابــع  المركــز  ليتبــوأ 

الترتيب.
حامــل  مواجهــة  المحــرق  وتجنــب 
نصــف  الــدور  فــي  المنامــة  اللقــب 
فــي  االتحــاد  ســيواجه  إذ  النهائــي، 
المنافســات التأهيليــة للمربــع الذهبــي 
التي ســتنطلق يــوم الخميــس المقبل، 
حيــث ســيتأهل الفائــز منهمــا لمالقــاة 

األهلي.
أّمــا الرفــاع، فإنــه ســيقابل النجمة في 
مرحلــة الـ”بــآي أوف”، والفائــز منهمــا 

سيواجه المنامة في نصف النهائي.
المربــع  وســتقام منافســات تصفيــات 
 3 مــن  األفضليــة  بنظــام  الذهبــي 
مواجهــات، يتأهــل الفائــز مــن لقاءيــن 

إلى الدور قبل النهائي.
وجــاءت المبــاراة فــي مجملهــا العــام 
بيــن  الفنــي  المســتوى  متكافئــة 
الفريقيــن، إذ اســتهل الرفــاع المبــاراة 
بشــكل جيــد ليأخــذ األســبقية بتفوقه 
فــي  فــاز  أن  بعــد  األول  الشــوط  فــي 
بـــ17/15  والثانــي  األول  الربعيــن 
الثانــي  الشــوط  شــهد  فيمــا  و27/18، 
التقــدم  بخطفــه  المحــرق  اســتفاقة 
فــي الربــع الثالث الذي فــاز فيه 22/9، 
قبــل أن يحافــظ على تقدمه في الربع 

األخير الذي فاز فيه أيضا بـ19/17.

الشوط األول

متوســطة  المبــاراة  بدايــة  وجــاءت 
المســتوى مــن الفريقيــن اللذيــن ركــزا 
علــى القيام بــاألدوار الدفاعية بشــكل 
مــا  الهجوميــة،  النواحــي  مــن  أكبــر 
انعكــس علــى تدنــي معدل التســجيل 
الــذي جاء منخفضــا مع منتصف الربع 

األول بتقدم رفاعي 7/6.
ولعــب المحــرق علــى االختراقــات من 
تحــت الســلة وكســب األخطــاء، فيمــا 
عّول الرفاع على تصويبات األميركي 

بتســجيلهما  كويــد  ويونــس  ويليامــز 
منحــت  التــي  الفريــق  نقــاط  معظــم 
حتــى  بالتقــدم  االحتفــاظ  الســماوي 

نهاية الربع األول 17/15.
الربــع  بدايــة  تقدمــه  الرفــاع  وعــزز 
غيــاب  مســتغال   ،23/17 الثانــي 
التنظيــم الهجومــي عن منافســه الذي 
نفســه  النهــج  علــى  االعتمــاد  واصــل 
فــي الدخــول تحــت الحلق للتســجيل 
غيــاب  بســبب  األخطــاء  وكســب 

التوفيــق فــي التصويــب الثالثي، قبل 
أن يوســع الســماوي فــارق تقدمــه إلى 
المحــرق  مــدرب  ليتدخــل   ،27/29
الصربــي جيرميــك بالوقت الفني لمنع 

توسيع منافسه الفارق أكثر.
ولــم يجِد تدخل مــدرب المحرق نفعا، 
إذ واصــل الرفاع رفع غلة النقاط التي 
ثانيــة علــى طلــب  أجبــرت جيرميــك 

وقت فني جديد.
وظــل الرفاع محتفظا بتقدمه قبل أن 

يحســم الشــوط األول متقدما بنتيجة 
.44/33

الشوط الثاني

مطلــع  قويــة  عــودة  المحــرق  وحقــق 
الشــوط الثانــي بفضــل تحســن األداء 
الفنــي للفريــق، إذ نجــح “الذيــب” مــن 
تقليــص الفــارق فــي وقــت مبكــر إلــى 
4 نقــاط بواقــع 46/42، ثــم إلــى نقطــة 
الثالــث  الربــع  منتصــف  مــع  واحــدة 

.48/47
المحــرق حلــوال هجوميــة  يجــد  ولــم 
غير اللعب على كســب االخطاء داخل 
االختــراق  بواســطة  منافســه  منطقــة 
أو إيصــال الكــرة للمحتــرف ســي جي 
تحــت الســلة، والتي تمكــن من خالها 
فــي تعديــل النتيجــة 53/53، قبــل أن 
يخطــف التقــدم فــي الثوانــي األخيــر 

للربع الثالث 55/53.
واشتدت اإلثارة في الربع األخير الذي 
لــم يتجــاوز فيــه فــارق تقــدم المحرق 
األربــع نقــاط، إذ منح التركيــز الذهني 
العالي الســيما في التصويبات وإنهاء 
األفضليــة  المحــرق  فريــق  الهجمــات 

التي حافظ عليها حتى نهاية اللقاء.

المنامة يحسم الصدارة

المبــاراة األولــى، حســم حامــل  وفــي 
اللقــب فريــق المنامــة صــدارة الدوري 
حســاب  علــى  فــوزه  إثــر  السداســي، 

النجمة بنتيجة قوامها 101/85.
وتسّيد المنامة جدول الترتيب، رافعا 
رصيــده إلــى 9 نقاط، ومتفوقــا بفارق 
المواجهــات المباشــرة مع األهلي الذي 
وصــل  فيمــا  نفســه،  الرصيــد  يحمــل 
رصيــد النجمة إلــى 6 نقاط في المركز 

الخامس.
وشــهدت المبــاراة عــودة العــب فريق 
المنامــة محمــد قربان بعــد تعافيه من 
اإلصابــة التي غّيبتــه كثيرا عن تمثيل 

سلة الزعيم.

الســلة” “مربــع  فــي  المنامــة  مواجهــة  يتجنــب  “الذيــب” 

المحرق يطيح بالرفاع ويخطف ثالث السداسي
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واصــل فريقــا النجمــة والدير مسلســل انتصاراتهمــا ومحافظتهما على مركزّي الصــدارة والوصافة في الجولة الســابقة من الدور 
التمهيدي لدوري أندية الدرجة األولى كرة اليد. 

فريق النجمة تغلب على التضامن بنتيجة )23/29( بعدما تقدم االول بالشوط األول 
)11/13(، وبذلــك أصبــح رصيــده 21 نقطــة والتضامــن 9 نقــاط، وفــي المباراة 
األخــرى، كســب باربار النقــاط الثالث من مواجهته لالتحــاد بنتيجة )22/33( 

بعدما انتهى الشــوط األول لصالحه ايضا )13/20(، وبذلك أصبح رصيد 
باربار 19 نقطة واالتحاد 12 نقطة. 

مباريات اليوم

تســتكمل منافســات الجولة اليوم الثالثاء بلقائين، يلتقي في األولى 
ســماهيج مــع األهلــي في تمام الســاعة 5.30 وتليها مبــاراة البحرين 

والدير عند الساعة 7 مساء على صالة أم الحصم.
وعطفــا علــى األوراق وعنصر القــوة والخبرة فإن كفــة فريقي األهلي 

والديــر مرجحتــان لتحقيــق الفــوز والظفــر بالنقــاط الثــالث والتقــدم 
بمركزهمــا لألمــام. األهلــي لديه 16 نقطة وفوزه يضمن لــه المركز الثالث 

والديــر يمتلــك 13 نقطــة وفوزه اليوم يرتقــي به للمركز الرابــع مؤقتا، فيما 
ســماهيج 8 نقــاط والبحريــن 6 نقــاط سيســعيان لتقديــم األداء الــذي يلبــى 

طموحها والخروج بنتيجة مرضية.

والديــر األهلــي  يلتقيــان  والبحريــن  ســماهيج  اليــوم 
النجمة وباربار يهزمان التضامن واالتحاد

أسفرت نتائج ختام الجولة الثامنة لدوري الدرجة الثانية عن فوز ثمين لألهلي على االتحاد بهدف دون مقابل، وآخر لسترة على 
التضامن بثالثة أهداف مقابل اثنين، في المباريات التي أقيمت أمس.

علــى اســتاد الشــيخ علــي بــن محمــد آل 
خليفــة، نجــح األهلــي فــي تحقيــق فــوز 
مهــم عزز بــه صدارته، إذ جــاء الهدف في 
اللحظــات األخيرة من المباراة وبالتحديد 
عنــد الدقيقــة ٩٠+٤ عبــر الالعــب حســين 

سلمان من ركلة جزاء.
وفــي لقــاء احتضنــه ملعــب مدينــة حمــد، 
حقق سترة فوزا مستحقا على التضامن.

علــوي  قاســم  لسترة:ســيد  ســجل 
)هدفيــن( وحســين العريبــي، فيمــا ســجل 
للتضامن:عباس محمد ومحمد عبدالنبي.
ترتيــب  فــإن  أمــس،  نتائــج  علــى  وبنــاء 
دوري الدرجــة الثانيــة مــع ختــام الجولــة 
الثامنــة صار كاآلتي:األهلــي ١٩ نقطة من 
 ٧ مــن  نقطــة   ١٥ البســيتين  مباريــات،   ٧
مباريــات، مدينــة عيســى ١٤ نقطــة مــن ٧ 

مباريات، ســترة ١٣ نقطــة من ٧ مباريات، 
االتحاد ١٠ نقاط من ٨ مباريات، البحرين 
٨ نقــاط مــن ٧ مباريــات، قاللــي ٦ نقــاط 

مــن  نقــاط   ٤ التضامــن  مباريــات،   ٧ مــن 
٧ مباريــات، االتفــاق نقطــة وحيــدة مــن ٧ 

مباريات.

فريق األهلي

فوز ثمين لســترة على التضامن في ختام الجولة الثامنة
األهلي يعزز صدارته لدوري الثانية

الكهرماء يتصدر 
دوري الشركات

دوري  بصــدارة  الكهرمــاء  انفــرد 
لكــرة  والمؤسســات  الشــركات 
القــدم بعــد فــوزه علــى فريــق ألبا 
المبــاراة  فــي  نظيفــة،  بخماســية 
التــي جمعتهمــا أمــس األول فــي 
األول.  القســم  مباريــات  ختــام 
وأقيمت المباراة على ملعب نادي 
بابكــو بعوالــي. وانفــرد الكهرمــاء 
بهذا الفوز بصدارة المسابقة بـ ١٠ 
نقــاط. فيما رصيد ألبا بقى عند ٣ 

نقاط.
رائــد  مــن:  األهــداف كل  وســجل 
محمــد  أحمــد  )هدفيــن(،  أنــور 
مــن ركلــة جــزاء، علــي عبدالنبــي 

ومحمد عادل.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

يشــارك فريــق البحريــن ميريــدا للدراجــات الهوائيــة في النســخة الـ 
70 مــن طــواف فولتا اي ال كومينتات فالينســيانا، أو ما يطلق عليه 
طــواف فالنســيا وســينطلق الطــواف يــوم األربعــاء 6 فبراير 2019 
وســيختتم في يوم األحد على أرضية مســطحة، في حين ســتكون 
المرحلــة قبــل األخيــرة علــى مرتفعــات جبليــة مطلــة علــى البحــر 

المتوسط.

وســيمثل فريــق البحرين ميريدا في الطــواف كال من: جون تراتينك، 
وماتيــش   كولبريلــي،  وســوني  كورتينــا،  وايفــان  تيونــس،  وديــالن 

موهوريك، وكريستيجان كورين، وهيرمان بيرستينر.
وفي هذا الصدد، عبر المدير الرياضي للفريق فالديمير ميهولتشــفش 
عــن ســعادته للمشــاركة فــي هــذا الطواف؛ كونــه األول الــذي يقام في 

الروزنامة األوروبية للعام 2019 في رياضة الدراجات الهوائية.

“البحرين ميريدا” يشارك في طواف فالنسيا

صورة للفريق

علي مجيد

عقدت لجنة لعبة كرة الســلة الثالثية “3×3” التابعة للجنة التنظيمية بدول مجلس 
التعاون اجتماعا يوم أمس األول )األحد( بقاعة اجتماعات فندق “سيتي سيزونز” 
بإمــارة دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ناقشــت فيــه عــددا مــن القرارات 

المهمة الخاصة باللعبة.

ناصــر  عبداللطيــف  اإلماراتــي  وترأســه 
التنظيميــة،  اللجنــة  رئيــس  الفــردان 
ســالم  للجنــة  العــام  األميــن  وبحضــور 
مجلــس  دول  جميــع  وممثلــي  المطــوع، 
التعاون الخليجي باستثناء دولة الكويت، 
ومثل االتحاد البحريني لكرة الســلة، عضو 

مجلس اإلدارة عبدالجليل خضير.
وأقر االجتماع قرارات عدة بخصوص لعبة 
كرة الســلة الخليجية “3×3”، أبرزها تسمية 
واعتمــاد رئيــس وأعضــاء اللجنــة، إذ ُعّيــن 
خالــد الهنائــي مــن دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة رئيســا للجنــة التــي ضمــت فــي 

عضويتهــا كال مــن: عبدالجليــل خضير من 
مملكة البحرين، عبيد بن غازي من المملكة 
العربيــة الســعودية، مــال هللا البلوشــي من 

سلطنة عمان، محمد السبيعي من قطر.
بطــوالت  إقامــة  اعتمــاد  االجتمــاع  وأقــر 
لعبــة “3×3” لكرة الســلة، وذلك على هامش 
جميــع البطــوالت الخليجيــة ســواء كانــت 
للمنتخبات أو األندية، مع إلزامية المشاركة 
لجميــع الــدول األعضــاء، إذ ســيتم البــدء 
بذلــك فــي بطولــة األنديــة الخليجيــة التي 
سيســتضيفها نــادي المنامــة فــي البحريــن 
مــن 25 أبريل لغايــة 3 مايو المقبل، وتقوم 

االتحــادات بترشــيح الفــرق المشــاركة في  
“3×3”، وليــس شــرطا أن يكــون من األندية 

المشاركة في بطولة األندية االعتيادية.
بمشــاركة  اإلشــادة  االجتمــاع  وتــم خــالل 
 ”3×3“ الســلة  لكــرة  البحريــن  منتخــب 
للســيدات فــي بطولــة العالــم التــي أقيمت 
بفرنسا خالل شهر يونيو لعام 2017، حيث 
كانت مملكة البحرين الممثل الوحيد لدول 
مجلس التعاون الخليجي في هذا المحفل 

العالمي.

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

إقامة مسابقات “3×3” لجميع البطوالت الخليجية
إشادة كبيرة 

بمشاركة 
“سيدات األحمر” 

بعالمية فرنسا

أحمد مهدي

محمد الدرازي - )تصوير: رسول الحجيري(



أقيمت منافســات بطولة ســمو الشــيخ ســلطان بن حمد آل خليفة للجولف للموســم 
2018 - 2019 فــي يومــي  الجمعــة والســبت الموافقيــن 1 و2 فبرايــر 2019 وذلــك 
بمشــاركة أكثر من 80 العبا على ملعب النادي بالحنينية واســتطاع العب المنتخب 
الوطني للجولف سلطان عبدهللا الحكم من الظفر بكأس البطولة بعد أن حقق 139 

ضربة محققا بذلك كأس  البطولة.

وقــد أســفرت نتائــج البطولــة بعــد طــرح 
نقاط التكافؤ عن فوز الالعب نواف سالم 
132 ضربــة،  بــــ  األول  بالمركــز  النعيمــي 

وجاءت النتائج على النحو التالي:
 المركز األول لالعب نواف سالم النعيمي 
132 ضربــة، المركــز الثانيــا لالعب ســعود 
حمــد العاثــم 138 ضربــة، المركــز الثالــث 
العطــاوي 138  ناصــر  زكريــا  الالعــب 
ضربــة، المركز الرابع الالعب راشــد مبارك 
الخامــس  المركــز  ضربــة،  بوصالــح 138 
الالعــب خالــد ســالم العاثــم 139 ضربــة، 
احمــد  خالــد  الالعــب   الســادس  المركــز 
الســابع  المركــز  ضربــة،  الرويعــي 140 
الالعــب نــادر محمــد 140 ضربــة، المركــز 
الكعبــي  ســعيد  راشــد  الالعــب  الثامــن 

الالعــب  التاســع  المركــز  ضربــة،   140
خالــد حمــد الشــريدي 140 ضربــة، المركز 
الحكــم  ســلطان  عبــدهللا  العاشــرالالعب 

141 ضربة.
األول  اليــوم  فــي  األول  بالمركــز  وفــاز 
فيمــا  العفنــان  حمــد  للبطولة الالعــب 
فــاز باليــوم الثانــي الالعــب ناصــر ســعد 

المحسني.  
وأقيم حفل توزيع الجوائز برعاية رئيس 
هيئــة األركان النائــب األول لرئيــس نادي 
البحريــن للجولــف الفريــق الركــن ذيــاب 
كلمــة  ألقــى  حيــث  النعيمــي،  صقــر  بــن 
نيابــة عن رئيــس نادي البحريــن للجولف 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  عبــدهللا  الشــيخ 
وأعضــاء النــادي، مقدمــا الشــكر الجزيــل 

واالمتنــان إلــى ســمو الشــيخ ســلطان بن 
حمد آل خليفة على الدعم المقدم إلقامة 
البطولــة، وحــرص ســموه شــخصيا علــى 
إقامة البطولة للعام الثاني على التوالي.

بتكريــم  الحفــل  راعــي  بعدهــا   قــام، 
الفائزيــن وأصحــاب المراكــز األولــى فــي 

البطولة.

اللجنة اإلعالمية

ضـــربـــة  139 تـــحـــقـــيـــقـــه  بـــعـــد  ــأس  ــ ــك ــ ــال ــ ب ظـــفـــر  الـــحـــكـــم  ســـلـــطـــان 

80 العًبا في بطولة سلطان بن حمد للجولف

من التكريم

سمو الشيخ سلطان بن حمد
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قــام عضــو مجلــس النــواب نائــب رئيــس لجنــة الخدمــات ممــدوح عبــاس 
الصالــح بزيــارة مســاء أمــس األول )األحــد( إلــى نــادي الشــباب الرياضي، 
التقــى خاللهــا برئيــس مجلــس إدارة النادي ميرزا أحمــد، وأعضاء مجلس 

اإلدارة.

النائــب  قــام  الزيــارة،  بدايــة  وفــي 
ممدوح الصالح بجولة تفقدية اطلع 
خاللها على منشأة ومالعب النادي.

وقــّدم نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
حسن ســعيد للنائب ممدوح الصالح 
لمنشــآت  التفقديــة  جولتــه  خــالل 
النــادي شــرحا تفصيليــا عــن مرافــق 

ومالعب النادي.
أحمــد  ميــرزا  النــادي  رئيــس  وقــام 
باطــالع النائــب الصالــح على خطط 
وبرامــج النادي فــي المرحلة القادمة 
الخدمــات  جــودة  تحســين  وســبل 

الرياضية التــي يقدمها النادي ألبناء 
للنائــب  أحمــد  قــّدم  كمــا  المنطقــة، 
الصالــح شــرحا مفصــال عــن أوضــاع 

النادي.
نــادي  رئيــس  أثنــى  اللقــاء،  وخــالل 
زيــارة  علــى  أحمــد  ميــرزا  الشــباب 
نــادي  إلــى  النائــب ممــدوح الصالــح 
الشــباب، والتــي تأتي ضمن سياســة 
أعضــاء  ينتهجهــا  التــي  التواصــل 
دعــم  أجــل  مــن  النــواب؛  مجلــس 
فــي  والمســاهة  الوطنيــة  األنديــة 
توفيــر البيئة المناســبة لهــا، وتطوير 

إلــى  إضافــة  الرياضيــة،  منظومتهــا 
التــي  المســتقبلية  المشــاريع  دعــم 
تســاهم فــي االرتقــاء بكيــان النــادي 

وتنفيذ خططه القادمة.
وأشاد أحمد بالجهود المخلصة التي 

يقوم بها النواب في طرح ومناقشــة 
مصلحــة  تمــس  التــي  القضايــا 
المواطــن والتعاون المشــترك المثمر 
والســلطة  التنفيذيــة  الســلطة  بيــن 
تطلعــات  تحقيــق  فــي  التشــريعية 

المواطنين واالرتقاء بجودة وكفاءة 
الخدمات المقدمة لهم.

من جهته أشاد النائب ممدوح الصالح 
بجهــود رئيس النادي وأعضاء مجس 
اإلدارة في العمل على االرتقاء بكيان 

داخــل  الرياضيــة  العمــل  ومنظومــة 
النــادي، مؤكــدا مد يد العــون وتقديم 
كل ما بوســعه لخدمة النادي، وتعزيز 
ســبل التواصل والتعاون لتحقيق كل 

ما يتطلع إليه المواطن البحريني.

نادي الشباب -  المركز اإلعالمي

الصـالـح يطلـع علـى أوضـاع نـادي الشبـاب

داركليـب مهــدد بتــرك الوصـافــة أمــام األهلــي
ــرة ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــر بـــــــــــــدوري الـ ــ ــصـ ــ ــنـ ــ ــاط الـ ــ ــ ــق ــ ــ ــى ن ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــم ــ ــج ــ ــن ــ ــون ال ــ ــ ــي ــ ــ ع

تشهد الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة مواجهة قوية بين داركليب 
)الوصيف( واألهلي )الثالث( الســاعة 6 مســاء على صالة االتحاد بمدينة عيســى الرياضية، فيما 

يلتقي النجمة )الرابع( مع النصر )السادس( الساعة 7:30 مساء.

الصراع على الوصافة

يحتــدم الصــراع بيــن داركليــب واألهلــي علــى 
علــى  العنيــد  يتفــوق  حيــث  الثانــي،  المركــز 
منافسه بفارق نقطة )26 نقطة( ويحمل النسور 
في رصيدهم )25 نقطة( والفائز منهما ســيحتل 
الوصافة. والتقى الفريقان في القسم األول من 
الــدوري وفــاز فــي المواجهــة داركليــب بنتيجة 
3/1. ويعول داركليب بقيادة المدرب البرازيلي 
لوشــيانو على خبرة صانع العابه محمود حســن 
يعقــوب  محمــد  يوجــد  حيــث  اطرافــه  وقــوة 
وعلــي ابراهيم اللــذان يمتــازان بالهجوم القوي 
واإلرســال الهجومــي المؤثر. أمــا األهلي بقيادة 

المــدرب الوطنــي رضــا علــي فإنــه ســيدخل من 
أجــل تعويض الخســارة باالعتمــاد على نجومه 
الدوليين علي الصيرفي في الصد والهجوم مع 
محمــد عنــان الــذي يشــكل مصدر قــوة بمركز 2 
وســتكون المباراة بمثابة اختبار جاد للمحترف 
المتوقــع أن  “بيــزا”. ومــن  الجديــد  الكولومبــي 
لمــا  كبيــرا  المبــاراة حضــورا جماهيريــا  تشــهد 

يتمتع به الفريقان من شعبية كبيرة.

تكرار االنتصار

يدخــل النجمــة المبــاراة وفــي رصيــده )24 نقطة( 
ويتطلــع الفريــق لتحقيــق انتصــار عاشــر وتكــرار 
الفوز مرة أخرى على النصر بعدما انتهت مواجهة 

الذهاب لمصلحته بنتيجة 3/1، حيث يعول مدرب 
المحتــرف  علــى  تركــي  الوطنــي مشــعل  الفريــق 
البرازيلــي “ ماتيوس” فــي الهجوم من مركز 2 مع 
قــوة اطرافه يوســف خالــد ومحمــود عبدالواحد. 
أمــا النصــر )9 نقــاط( فإنــه الزال يقبــع فــي مركــز 

جماهيــره،  وآمــال  تطلعــات  يرضــي  ال  متأخــر 
وســيرمي المــدرب التونســي فــوزي الهــواري بكل 
ثقله من أجل المنافسة بقوة، باالعتماد على نجم 
الفريق صبيــح ابراهيم والمحترف المغربي كمال 

اعالي مع باقي الالعبين.

من لقاء االهلي وداركليب بالقسم االول

جانب من زيارة النائب ممدوح الصالح نادي الشباب

جدول ترتيب الفرق قبل الجولة 12

أدار طاقــم تحكيــم دولــي بحرينــي مبــاراة ضمــن إطــار منافســات الجولــة 18 لــدوري كأس 
األمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي جمعت فريقي الشباب والرائد.

وأقيمت المباراة يوم اإلثنين 4 فبراير 2019، 
وذلــك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. 
حكــم  مــن  المبــاراة  تحكيــم  طاقــم  وتكــون 
الســاحة الدولــي المونديالــي نواف شــكرهللا، 
ويعاونه الحكم المســاعد الدولي ياســر تلفت 

والحكم المساعد الدولي محمد جعفر.
التــي  للنجاحــات  تواصــال  التكليــف  ويعتبــر 
يحققهــا التحكيــم البحريني عبر تواجده في 

مختلــف البطــوالت وعلــى جميــع األصعــدة، 
ثقــة كبيــرة علــى  مــن  بــه  مــا يحظــى  وفــق 
والقاريــة  واإلقليميــة  المحليــة  المســتويات 

والدولية.
شــكرهللا  )نــواف  الثالثــي  الطاقــم  ويعتبــر 
وياســر تلفــت ومحمــد جعفــر( ضمــن نخبــة 
حــكام قائة آســيا للعــام 2019، وأنهــوا حديثا 
آســيا  مباريــات كأس  إدارة  فــي  مشــاركتهم 

2019 باإلمــارات، كما يتمتع الثالثي بمشــوار 
علــى  المباريــات  مختلــف  إدارة  فــي  حافــل 
المســتويات اآلســيوية والدوليــة، خصوصــا 
وأن شــكرهللا وتلفت شاركا في نسختين من 

كأس العالم، وبالتحديد في 2014 و2018.

طــاقــم تحكيــم بحــرينــي إلدارة مبــاراة الشبــاب والــرائــد

محمد جعفر ياسر تلفت نواف شكرالله

ضمن دوري كأس 
األمير محمد بن 

سلمان للمحترفين

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

حسن علي
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شــهدت النســخة السابعة عشرة من بطولة كأس آســيا 2019 التي اختتمت منافساتها مؤخرا 
فــي العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي نجاحــا غيــر مســبوق علــى مختلف األصعــدة، أهمهــا القرار 
الصائــب لالتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، والمتمثــل بمشــاركة 24 منتخبــا فــي الحــدث الكروي 

القاري. 

وعلى مدار 28 يوما من التنافس الرياضي 
الصفــراء،  القــارة  منتخبــات  بيــن  المثيــر 
عبــرت كأس آســيا فــي “حلتهــا” الجديــدة 
أبرزهــا  المضيئــة،  المحطــات  مــن  الكثيــر 
االهتمــام الواســع التــي حــازت عليــه مــن 
عشاق اللعبة، إضافة إلى الزخم اإلعالمي 
ممــا  التســويقي  والنجــاح  والجماهيــري 
جعــل نســخة “اإلمــارات” هــي األنجح في 

تاريخ البطولة.
لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  رئيــس  وأعــرب 
القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
الســابعة  النســخة  بنجــاح  ســعادته  عــن 
عشــرة من البطولة، مشــيدا بكافة الجهود 
التي ســاهمت في ترجمــة أهداف االتحاد 
وعكــس الصــورة المشــرقة عــن اللعبة في 

القارة اآلسيوية. 
فــي  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  وقــال 
تصــرح خــاص لوكالــة األنبــاء األلمانيــة “د 
ب أ”: “لمســنا مــن خــالل البطولة أن القارة 
اآلســيوية أصبحــت اليوم موحدة بشــكل 
أكبــر وأعمــق، وأن المســافات تقتــرب بين 
يؤكــد  وهــذا  الوطنيــة،  االتحــادات  كل 
ترجمة الرؤى والخطط إلى واقع ملموس 
أنحــاء  فــي كافــة  اللعبــة  يخــدم مصالــح 

آسيا”. 
موحــدة(  )آســيا  شــعار  “رفعنــا  مضيفــا: 
لنضيء مستقبال حقيقيا للكرة اآلسيوية، 
عملنا منذ اللحظة األولى على بناء قاعدة 
الشــراكة  علــى  ترتكــز  وصلبــة  أساســية 
الحقيقيــة مــع كافــة االتحــادات الوطنية، 
وحاولنا مد جسور الثقة والتفاهم انطالقا 
المشــترك  والمصيــر  الهــدف  وحــدة  مــن 

فتجســد ذلــك مــن خــالل النجــاح المميــز 
للبطولــة التي اســتضافتها دولــة اإلمارات 

العربية المتحدة”. 
عــدد  لرفــع  الناجحــة  التجربــة  وعــن 
المنتخبات المشــاركة إلى 24 منتخبا، قال 
رئيــس االتحــاد اآلســيوي: “كان اإلصــرار 
علــى زيــادة عــدد المنتخبــات مــن منطلــق 
شاســعة  تعــد  لــم  الفــوارق  بــأن  اإليمــان 
عضويــة  تحــت  المنضويــة  الــدول  بيــن 
االتحاد، وهذا ما تجســد بالفعل من خالل 
المســتويات التي شــاهدناها فــي البطولة، 
نأمــل أن نبــدأ علــى تطويــر الفكــرة أكثــر 
التــي  اإليجابيــة  النقــاط  كافــة  ودراســة 

تدعم نجاحها في المستقبل”. 
وأوضــح الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل 
بزيــادة  حاســما  قــرارا  “اتخذنــا  خليفــة: 
عــدد المنتخبــات، ومنــح الفرصــة والدعم 
كرويــة  آســيوية  لمواطــن  والمســاندة 
جديــدة للدخــول فــي معتــرك االحتــكاك، 
فاليــوم تجــد أن نحــو نصــف االتحــادات 
القــاري  االتحــاد  لــواء  تحــت  المنضويــة 
تشــارك بالبطولــة وهــو مــا يســلط الضــوء 
بقــع جغرافيــة متعــددة وأثــر  أكثــر علــى 
فنيــة  جوانــب  عــدة  علــى  الكبيــر  ذلــك 
وتســويقية وغيرهــا مــن األهــداف المهمة 

التي تحققت”. 
كمــا أشــار رئيــس االتحــاد اآلســيوي إلــى 
أهميــة القــرار المتمثــل بتخصيــص مبالــغ 
ماليــة للمنتخبــات، مؤكــدا أن ذلــك يعــزز 
مــن النجاح الملحوظ للبطولة الســيما أنها 
المرة األولى في تاريخ المسابقة التي يتم 

فيها تخصيص جوائز قيمة للمشاركين.

سلمان بن إبراهيم خال حضوره افتتاح كأس آسيا 2019

“اآلسيوي” يكسب الرهان في “اإلمارات ٢٠١٩”
ــم: كــــــأس آســــيــــا عــــــــززت وحــــــــدة الــــقــــارة ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــن إبـ ــ ســـلـــمـــان بـ

اللجنة األولمبية

تعتــزم محافظــة العاصمــة إقامــة فعاليــة يوم 
البحرين الرياضي وذلك يوم الثالثاء الموافق 
12 فبرايــر الجــاري بنــادي النجمــة الرياضــي 

بمنطقة الجفير.
والمتابعــة  المعلومــات  إدارة  مديــر  وأشــار 
بمحافظــة العاصمــة صــالح بوزيــد الدوســري 
أن الفعاليــة التــي ســتنظمها المحافظــة تقــام 
على فترتين صباحية ومسائية تتضمن جملة 
مــن الرياضــات المختلفة، حيث تشــهد الفترة 
للجنســين  المشــي  نشــاط  إقامــة  الصباحيــة 
وتماريــن رياضيــة، فيمــا ســتقام فــي الفتــرة 
وأنشــطة  المشــي  رياضــة  فعاليــة  المســائية 
القــدم  وكــرة  القــوى  ألعــاب  مثــل  رياضيــة 
للرجــال والنســاء كل علــى حــدة، إضافــة إلــى 
الفحوصــات الطبيــة لجميــع الفئــات العمريــة 

للجنسين.
وأكد أن المحافظة تهدف من خالل المشاركة 
في فعالية يوم البحرين الرياضي إلى تحقيق 
ما يهدف إليه هذا اليوم في مختلف الجوانب 
الرياضيــة والصحية واالجتماعيــة، وبما يعزز 
والمجتمــع  والصحــة  الرياضــة  مفهــوم  مــن 
كأســلوب حيــاة، مضيفــا أن المحافظــة تعلــن 
جاهزيتهــا الكاملــة للمشــاركة فــي هــذا اليوم؛ 
وذلــك لضمــان تحقيــق النجــاح المنشــود مــن 

هــذه الفعالية الرياضية الوطنية، التي تحظى 
بدعم واهتمام من محافظ العاصمة.

المواطنيــن  جميــع  الدوســري  دعــا  وقــد 
للمشــاركة  العاصمــة  بمحافظــة  والمقيميــن 
الفاعلة في هذه الفعالية، مؤكدا أن المشــاركة 
الرياضــي  الحــدث  هــذا  إبــراز  مــن  ســتزيد 
الوطنــي، بمــا يحقق كل تطلعــات إلنجاح هذه 
المناســبة الوطنيــة، موجهــا فــي الوقــت ذاتــه 
الشــكر والتقديــر للقائمين علــى تنظيم فعالية 

المحافظة.

إشراك فئات المجتمع باليوم الرياضي اليوم الرياضي حدث وطني
ــام ــعـ ــى مـــــــدار الـ ــلـ ــة عـ ــطـ ــشـ ــو إلقــــامــــة أنـ ــ ــدع ــ ــي ي ــ ــان ــ ــزي ــ ال

أكــد عضــو مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية، عضو اللجنة المنظمة العليا ليوم 
البحرين الرياضي راشــد عبداللطيف الزياني أن الهدف من تنظيم اليوم الرياضي من 
كل عام هو ترســيخ ثقافة ممارســة الرياضة لتكون أســلوب حياة والعمل على توعية 

المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بأهميتها على الصحة العامة لألفراد.

الرياضــي  اليــوم  أن  الزيانــي  وأضــاف 
ممارســة  علــى  يقتصــر  أن  ينبغــي  ال 
الســنة  مــن  واحــد  يــوم  فــي  الرياضــة 
وإنما اســتدامة النشــاط الرياضي، وهو 
ما يســتدعي من جانــب كافة الوزارات 
وشــركات  الحكوميــة  والهيئــات 
ومؤسسات القطاع الخاص لتخصيص 
يوم في األســبوع على األقل لموظفيها 
لمزاولــة األنشــطة الرياضية لمــا لها من 
أثــر إيجابي في تعزيز طاقة الموظفين 
العمــل،  فــي  انتاجيتهــم  وزيــادة 
الروابــط األخويــة  إلــى تعزيــز  إضافــة 
واالجتماعية بينهم، الفتا النظر إلى أن 

اليــوم الرياضــي يجــب أن يكــون نقطة 
انطالقــة لديمومة الفعاليــات الرياضية 

على مدار العام.
وأكــد الزياني أن إقامة النســخة الثالثة 
مــن اليــوم الرياضــي الوطنــي يترجــم 
الرياضيــة  والثقافــة  الوعــي  حجــم 
البحرينــي  المجتمــع  فــي  المتأصلــة 
الــذي دائمــا ما يبــدي تفاعلــه واهتمامه 
بممارســة الرياضــة، مســتدال علــى ذلك 
بالنجــاح الكبيــر الــذي صاحب النســخة 
والــذي  الحــدث،  مــن  والثانيــة  األولــى 
عكــس حجــم الشــغف الكبيــر بالرياضة 
فــي تظاهرة رياضية فريــدة من نوعها 

شهدت مشاركة كافة فئات المجتمع.
وأضاف “إن الرياضة باتت ركنا أساسيا 
المجتمعــي،  التطــور  مفهــوم  لتجســيد 
وأحــد  الســليم،  للعقــل  العنــوان  وهــي 
الركائــز األساســية فــي تقدم الشــعوب، 
يســعني  ال  الختــام  وفــي  واســتدامتها 

األفــراد  جميــع  بــدور  أشــيد  أن  إال 
والمؤسســات والجهــات المشــاركة فــي 
فعاليــات وأنشــطة هذا اليــوم الوطني، 
بيــن  والتناغــم  التآلــف  يترجــم  الــذي 
جميــع األطيــاف والثقافــات المختلفــة 

على أرض البحرين..”.

راشد الزياني شعار يوم الرياضي

صالح الدوسري

اللجنة األولمبية
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سبورت

وأقيمت مباريات المجموعات  «
الست واألدوار اإلقصائية على 
ثمانية مالعب، توزعت في أربع 

مناطق جغرافية، وهي العاصمة 
أبوظبي وإمارتي دبي والشارقة 

والعين، حيث اقترب عدد الحضور 
الجماهيري من حاجز الـ 700 ألف 

متفرج في 51 مباراة بمعدل 12 ألف 
متفرج للمباراة الواحدة. 

كما كانت نسبة إشغال الفنادق هي  «
األعلى في تاريخ البطوالت اآلسيوية، 

حيث وصلت النسبة إلى 95 % 
بحسب اللجنة المحلية المنظمة 

للحدث. 

وأوضحت اللجنة المنظمة  «
أن وسائل التواصل االجتماعي 

المختلفة تداولت اسم البطولة 
منذ انطالقتها في الخامس من 
يناير الماضي سبع مليارات مرة 
شملت الفيديوهات والتعليقات 

واالنطباعات والصور.  وشهدت 
البطولة تسجيل مهاجم المنتخب 

القطري المعزعلي رقما قياسيا 
بإحرازه تسعة أهداف في نسخة 

واحدة متجاوزا رقم المهاجم 
اإليراني علي دائي الذي سجل ثمانية 
أهداف العام 1996 في البطولة التي 

استضافتها اإلمارات أيضا. 

وبعد قرار االتحاد اآلسيوي للعبة  «
فيما يتعلق بتخصيص جوائز 

مالية كبيرة للمنتخبات المشاركة، 
فقد نال المنتخب القطري بطل 

المسابقة مبلغ خمسة ماليين 

دوالر، فيما حصل الياباني الوصيف 
على ثالثة ماليين دوالر، كما حاز 

منتخبا اإلمارات وإيران على مليوني 
دوالر بواقع مليون لكل منتخب، 

بينما نالت بقية المنتخبات مبلغ 
200 ألف دوالر لكل منتخب.

»  )VAR( وظهرت تقنية الفيديو
للمرة األولى في تاريخ كأس آسيا، 

حيث أقر االتحاد اآلسيوي للعبة 
استخدامها مع بداية الدور ربع 

النهائي.

 7٠٠ ألف متفرج حضروا المباريات 

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

أقام رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، مأدبة غداء على شــرف مدرب 
منتخبنا الوطني األول، التشــيكي ميروســالف ســكوب؛ وذلك تكريًما له بمناســبة انتهاء فترة عمله باالتحاد، بحضور نائب رئيس 

االتحاد للشؤون الفنية ورئيس لجنة المنتخبات الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة.

وخالل اللقاء، أشاد الشيخ علي بن خليفة بن 
أحمــد آل خليفــة بالعمــل الــذي قدمــه المدرب 
التشــيكي ميروســالف ســكوب خــالل فتــرة 
توليه القيادة الفنية للمنتخب الوطني األول، 
مثنًيــا علــى الدور الكبير والبــارز للجهاز الفني 

بقيادة سكوب.
ونــّوه الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل 
الفتــرة يوليــو  خليفــة، بعمــل ســكوب خــالل 
ا كل التوفيق  2016 وحتى يناير 2019، متمنيًّ

للمدرب التشيكي في مسيرته القادمة.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  اللقــاء  حضــر 
لالتحــاد  العــام  األميــن  الحمــادي،  محمــد 

إبراهيــم البوعينين، مستشــار رئيــس االتحاد 
عبــاس العالــي، مديــر المنتخــب األول عــارف 

عبدالــرزاق ومســاعد مــدرب المنتخــب األول 
خالد تاج.

توج فريق الصفاقســي التونســي بلقب بطولة األندية العربية العشــرون للكرة 
الطائــرة للســيدات والتي اســتضافتها جمهوريــة مصر العربية حتــى 3 فبراير 
الجــاري بعدمــا جمــع فــي رصيــده 17 نقطــة مــن 6 انتصــارات ليجــرد األهلــي 
المصري صاحب األرض والجمهور من اللقب الذي أحرزه في النسخة األخيرة 

رقم )19( التي اقيمت عام 2017.

فيما توج األهلي المصري بالمركز الثاني 
بـــ 15 نقطــة لينــال الميداليــات الفضيــة، 
وجــاء ســبورتينج المصــري فــي المركــز 
الثالــث بـــ 13 نقطــة ليحصــد الميداليــات 
الفضيــة، فيمــا جــاء ترتيــب باقــي الفرق 
كالتالي: الزمالك المصري رابعا )9 نقاط(، 
الصيد المصري خامسا ) 6 نقاط(، الدفاع 
الحســني المغربي سادســا ) 3 نقاط( فيما 
جــاء نادي المحــرق ممثل الكــرة الطائرة 

البحرينيــة فــي المركــز الســابع واألخيــر 
مــن دون أي نقطــة لتلقيــه ســت هزائــم 
متتاليــة، علما بأن البطولة اقيمت بنظام 

الدوري من دور واحد )جمع النقاط(.
وهــزم نــادي المحــرق البحرينــي بنتيجة 
3/0 فــي جميــع المباريــات التــي خاضهــا 
ولــم يتمكــن مــن إحــراز أي شــوط علــى 
مــدار جميــع المواجهــات وهو مــا يعكس 
الفــارق الفنــي الكبيــر بيــن الكــرة الطائرة 

البحرينية على مســتوى الســيدات وبين 
مصــر  وباألخــص  العربيــة  الــدول  باقــي 
وتونس التي تمتلك دوري خاص منتظم 
وأنديــة كثيــرة تمــارس اللعبــة واهتمــام 
مضاعــف بالنشــاط النســائي بشــكل عــام 
والكــرة الطائــرة للســيدات بشــكل خاص 
تهتــم  متكاملــة  رياضيــة  ومنظومــة 
بالرياضــة النســائية اســفرت عــن وجــود 
قاعــدة كبيــرة من الالعبات، فيما يســعى 
باجتهــادات  البحرينــي  الطائــرة  اتحــاد 
التحديــات  جميــع  لتخطــي  ذاتيــة 
واســتمرار النشاط النســائي قدر اإلمكان 
مختلــف  فــي  الســيدات  فــرق  وتواجــد 
البطــوالت العربيــة وهــو مــا يحســب من 

وراء تلك المشاركة.

 صورة جماعية خالل اللقاء

خــال مأدبــة غداء أقامهــا بمناســبة انتهاء فتــرة عمله انتصــارات  6 مــن  نقطــة   17 رصيــده  فــي  جمــع 
رئيس اتحاد الكرة ُيشيد بعمل المدرب سكوب الصفاقسي يتوج باللقب العربي ألندية الطائرة

حسن علي



أسدل الستار يوم السبت الماضي على مباريات الجولة العاشرة من منافسات القسم الثاني 
من مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم. وبالعودة لموقف الفرق في سلم الترتيب 
العــام لهــذه المســابقة، فقــد واصل فريق الرفــاع صدارته للترتيب العام لفــرق الدوري بعد أن 
رفع رصيده 21  نقطة، في المقابل واصل فريق المحرق مالحقته اللصيقة للمتصدر، بعد أن 
قلص الفارق إلى نقطة واحدة. في حين اســتعاد المنامة توازنه في هذه الجولة ونجح في 
التقدم للمركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 18 وبفارق 3 نقاط على المتصدر الرفاع 

ونقطتين عن صاحب المركز الثاني  فريق المحرق.

الجولــة  هــذه  فــي  النجمــة  فريــق  وتراجــع 
للمركــز الرابــع برصيــد 16 نقطــة، فيمــا رفــع 
الرفــاع  فريــق  الخامــس  المركــز  صاحــب 
ورفــع   .15 النقطــة  إلــى  رصيــده  الشــرقي 
صاحــب المركز الســادس فريق الحد رصيده 
إلــى النقطة 13، ورفع صاحب المركز الســابع 
فريــق البديــع رصيــده إلــى النقطــة 12. فــي 
فريــق  الثامــن  المركــز  صاحــب  ظــل  حيــن 
المالكية على رصيده السابق بـ 9 نقاط، ورفع 
صاحب المركز التاســع فريــق الحالة رصيده 
إلى النقطة 8، وال يزال فريق الشباب متذيال 

للترتيب العام برصيد 6 نقاط.

19 هدفا في الجولة

 وشــهدت الجولــة تســجيل 19 هدفــا فــي 
5 مباريــات، وكانــت أعلــى نتيجة شــهدتها 
والمالكيــة،  المحــرق  مبــاراة  فــي  الجولــة 
والتــي انتهــت بفــوز المحــرق بـــ 6 أهــداف 
مقابــل هدفيــن. وشــهدت الجولــة تعادلين 
إيجابيــن األول بيــن الحالة والبديع، حيث 
لهــدف،  بهــدف  بتعادلهمــا  اللقــاء  انتهــى 
والثانيــة بيــن الرفاع  والحــد والذي انتهى 
اللقــاء بالتعادل بهدفين لهدفين. في حين 
فــاز الرفــاع الشــرقي على النجمــة بهدفين 
الشــباب  علــى  المنامــة  وفــاز  رد،  دون 

بهدفين لهدف.

  زليخ يكرم مدن

كرم العب فريق النادي األهلي والمنتخب 

الوطنــي ســابقا حســن زليــخ العــب فريــق 
نجــم  بجائــزة  مــدن  علــي  النجمــة  نــادي 
الجولــة التاســعة، والتــي حصــل عليها من 
فــي  العــب  أفضــل  اختيــار  لجنــة  جانــب 
الجولــة بمســابقة الــدوري، والتي يترأســها 
الالعب الدولي الســابق بدر سوار بعضوية 
كل من: خالد جاسم النصف، صديق زويد، 

حسين العنزي ومحمود المختار.

  حققنا األهم

 أكــد العــب فريــق المنامــة ســيد حســين 
لفريقــه  بالنســبة  هاشــم أن األهــم تحقــق 
خالل لقاء الشباب الذي فاز فيه المناميون 

بنتيجة )2-1(.
 وأوضــح هاشــم أنــه مــن الطبيعــي جــدا 
الشــباب  لقــاء  المنامــة  فريــق  يدخــل  أن 
الجولــة  فــي  الخســارة  بعــد  بضغوطــات 
أن  إلــى  مشــيرا  الحالــة،  أمــام  الســابقة 
وظهــروا  الموعــد  عنــد  كانــوا  الالعبيــن 
بــأداء مغاير اســتطاعوا بــه تحقيق النقاط 

الثالث.

 منافسة مشروعة

قــال مــدرب فريق المنامة محمد الشــمالن 
حــق  المقدمــة  مراكــز  علــى  المنافســة  إن 
المنامــة  أن  خصوصــا  لفريقــه،  مشــروع 
احتــل المركــز الثالــث في الدوري الموســم 

الماضي.
ولفــت الشــمالن إلــى أن فريقــه قــادر على 

المنافســة، خصوصا أنه يبعــد بنقاط قليلة 
عــن المتصــدر والوصيــف، مشــيرا إلــى أن 
األهم تحقق خالل لقاء الشباب عبر حصد 
نقاط الفوز. وبين أنه غير راض بشكل عام 
عن األداء، مستدركا إلى وجود العديد من 
التغييــرات في تشــكيلة فريقــه، مؤكدا أن 
تواجــد تياغو في صفوف فريقه سيشــكل 
قــوة هجوميــة إلــى جانــب وجــود محمــد 

الرميحي.

 أخطاء دفاعية

أوضح العب فريق الشباب حسن مدن أن 

أخطــاء دفاعيــة كلفت الماروني الخســارة 
أمــام المنامة. وقال حســن مــدن إن فريقه 
أخطــأ فــي الجوانــب الدفاعية خــالل أكثر 
مــن مناســبة واســتقبل هدفيــن، الفتــا إلى 
عدم اســتثمار الفرص التي سنحت لفريقه 

أيضا خالل مجريات المباراة.
األوضــاع  تصحيــح  علــى  العــزم  وأكــد 
والظهور بصورة مغايرة الجوالت المقبلة.

 فوز مستحق

الشــرقي  الرفــاع  فريــق  العــب  قــال 

محمد دعيج إن مباراة النجمة الثانية 
)مرحلــة اإليــاب( دخلهــا الشــرقاويون 
مــدرب  جانــب  مــن  كبيــرة  بدراســة 
جوميــز  بيــدرو  اإلســباني  الفريــق 

كارمونا.
ولفت دعيج إلى أن المدرب اإلسباني 
نقــاط  ووضــح  جيــدا  النجمــة  درس 
فــوز  أن  إلــى  قوتــه وضعفــه، مشــيرا 
الرفاع الشــرقي بهدفين كان مستحقا 
عطفــا علــى أدائــه وكونــه األفضل في 

مجريات المباراة.

 لم نكن في الصورة المعهودة

أكــد مســاعد مــدرب فريق النجمة يوســف 
يعقــوب أن فريقــه لــم يكــن فــي الصــورة 
الشــرقي،  الرفــاع  لقــاء  خــالل  المعهــودة 
والذي خسره النجمة بهدفين دون مقابل.

وأشار إلى أننا نحضر الالعبين جيدا خالل 
الحصــص التدريبية التي تشــمل ســاعتين 
مــن أصــل 24 ســاعة فــي اليــوم، مبينــا أن 
كيفيــة  فــي  الالعــب  علــى  يكــون  الباقــي 
التعامــل والتغذية، مشــيرا إلى وجود هذه 

المشكلة لدى جميع األندية.

محمد دعيجمحمد الشمالن يوسف يعقوب حسن مدن

صدارة رفاعية مستمرة.. وزليخ يكرم مدن
ــاز ــت ــم ــم ال ــر بـــن حــمــد  ــاصـ لــــــدوري نـ ــرة  ــاشـ ــعـ الـ الـــجـــولـــة  ــا فـــي  ــدفـ 19 هـ

اتحاد الكرة- اللجنة اإلعالمية:
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من لقاء المنامة والشباب زليخ يكرم مدن

اللجنة األولمبية

والتجــارة  الصناعــة  وزارة  مــن  بمبــادرة 
والســياحة؛ بهــدف إنجــاح اليــوم الرياضــي 
 12 الثالثــاء  يــوم  ســيقام  الــذي  الوطنــي 
فبراير الجاري، ونتيجة للتعميم الصادر من 
الــوزارة، فقد بــادرت مجموعــة من محالت 
األلبســة واألدوات الرياضية الكبرى وأندية 
فــي  تخفيضــات  بإجــراء  البدنيــة  اللياقــة 
اليــوم الرياضــي الوطنــي بنســب متفاوتــة 
مــن  شــريحة  أكبــر  أمــام  الفرصــة  إلتاحــة 
المواطنيــن والمقيميــن لالســتفادة من تلك 
الخصومات وتشــجيع الناس على ممارســة 

الرياضة.
المطاعــم  مــن  عــدد  القائمــة  شــملت  كمــا 
والصالونــات وأماكــن الترفيــه، وفيمــا يلــي 
القائمــة المشــاركة فــي التخفيضــات حتــى 
بمحــالت  ونبدأهــا  اإلثنيــن  أمــس  يــوم 
 sport land “ األلبســة واألدوات الرياضيــة
 Olympia )10%(، جزئيــة(،  )تخفيضــات 
 shoot sport )20-50%(، diadora sports

 )20-50%(، athletics trading )10%(،
puma outlet )75%(، vision sports )20-
 30%(، darts bay )20-70%(، sportx
)20%(،  al baraka )20%(، Bahrain al-

naser sports )تخفيضات جزئية(.
 his hat restaurant فيمــا ســيقدم مطعــم
تخفيض بنسبة %15-10، وسيقدم صالون 
مدن بمنطقة باربار بنسبة 30 %، أما منتزه 
عين عذاري فإنه يتيح خصم بنســبة 30% 

.)boulevard circus( على سيرك

مبادرة إلنجاح اليوم الرياضي موعد جديد لليالي “كانو” لـ “الدراغ والدرفت”
ــة ــي ــدول ــن ال ــري ــح ــب ــار حــلــبــة ال ــم ــض ــى م ــل الــخــمــيــس الــمــقــبــل ع

الخميــس 7 فبرايــر ســيكون موعــد جديــد لفعالية من فعاليــات ليالي إبراهيم خليــل كانو لـ )الــدراغ والدرفت( 
على مضمار حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط”، حيث ستشــهد الفعاليات 
إثارة ومتابعة كبيرة من عشــاق الســيارات كعادتها خالل الفعاليات الســابقة، إلى جانب الفعالية األكثر إثارة 

“تجارب الدراغستر”.

وســتتاح الفرصــة إلــى الراغبيــن فــي المشــاركة بســياراتهم 
ودراجاتهــم النارية الخاصة المشــاركة ضمــن “ليالي الدراغ” 
وذلــك علــى مضمــار الربــع ميــل في حلبــة البحريــن الدولية 
بالصخيــر، حيــث ســتكون هــذه التجربــة حقيقيــة لعشــاق 

السرعة والتسابق. 
وفــي الوقــت نفســه ستشــهد الحلبة انطــالق فعاليــة “ليالي 
لحلبــة  الســيارات  مواقــف  فــي  ســتقام  والتــي  الدرفــت”، 
البحريــن الدوليــة. وبإمــكان المشــاركين قيــادة ســياراتهم 
الخاصــة وذلــك مــن أجل اختبار قدرتهم في الســيطرة على 
المركبــة خــالل المنعطفات الحادة والحواجز التي ســتوضع 

مــع اختبــار المهــارات لــكل مشــارك وقدرتــه علــى االنــزالق 
والتحكم بالسيارة. 

وتتيــح الحلبــة للمشــاركين بإجــراء االختبارات فــي واحدة 
مــن الفعاليتيــن المثيرتيــن أو االثنتيــن معــا مســاء اليــوم، 
برســوم اشــتراك رمزية تبلغ 10.500 دنانيرلــكال الفعاليتين، 
فيمــا تبلــغ رســوم االشــتراك لواحدة مــن الفعاليتيــن 7.350 

دنانير فقط.
وتقــدم حلبــة البحريــن الدولية على هامــش الفعالية فرصة 
ســيارات”  مــن  عــدد  بتخصيــص  الحضــور،  أمــام  فريــدة 
الدراغســتر“ المعروفة بســرعتها الخارقــة وقوتها الحصانية 

البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك 
فــي رحلــة تنطلــق مــن الصفر وحتــى 100 ميل في الســاعة 
خــالل ثانيــة واحــدة فقــط لتجربــة العمــر وذلــك بمبلــغ 42 
دينــارا للشــخص الواحــد، إلــى جانــب العــرض الــذي يؤهلك 
لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ أي21 دينارا فقط.

الصخير - حلبة البحرين الدولية:

من الفعاليات

“أما” يتخطى “الطبية” بثالثية
الـــقـــدم لـــكـــرة  ــي  ــنـ ــوطـ الـ ــات  ــعـ ــامـ ــجـ الـ دوري  ــي  ــ ف

واصــل فريــق جامعــة AMA تقدمــه فــي دوري الجامعــات الوطنــي لكــرة القدم بعدمــا حقق فوزا متوقعــا وصريحا هــو الثالث له في 
الــدوري علــى حســاب فريــق جامعــة البحريــن الطبيــة وبثالثــة أهــداف دون مقابــل ليصــل رصيده إلــى 9 نقاط مشــاركا بهــا وصافة 
الترتيــب خلــف فريــق جامعــة البحريــن، فيما تكبــدت جامعة البحرين الطبية خســارته الثالثــة في الدوري وبقى رصيــده عند نقطته 

اليتيمة في المراكز األخيرة على الئحة الترتيب.

األول  المبــاراة  AMA شــوط  وأنهــى جامعــة   
عــن طريــق  بهدفيــن نظيفيــن جــاءا  متقدمــا 
جاســم طــرادة فــي الدقيقــة 25 وعــزز زميلــه 
فــي  ثــان  بهــدف  فريقــه  تقــدم  علــي منصــور 
الدقيقة 36، وفي الشوط الثاني سجل سلمان 

جميل الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة.
تفــوق  المســتوى  المبــاراة متوســطة   جــاءت 
خاللها فريق جامعة AMA من خالل أفضليته 
التي ســجلها ســواء في الســيطرة على منطقة 
المنــاورات أو من خالل اســتحواذه على الكرة 
عن طريق االنتشــار السليم والصحيح لالعبيه 
فــوق أرضية الملعب، ولعب قائد الفريق أحمد 

ميرزا دورا كبيرا في تنويع هجمات الفريق في 
ظل تواجد المشــاغب المهاجم جاســم طرادة، 
الطبيــة  البحريــن  فريــق  لعــب  المقابــل  وفــي 
وفــق إمكانــات العبيــه من خــالل التركيز على 
الجوانــب الدفاعيــة واالعتمــاد علــى الهجــوم 
الســريع عبــر الكــرات الطويلة والتــي لم تكتب 
لهــا النجاح في ظل التماســك الدفاعي للفريق 
الخصــم، وصمــد العبــو الطبيــة نصف الشــوط 
الثاني قبل أن ينهار ويســتلم لهجمات خصمه، 
وعلــى رغم المحاوالت الفرديــة لالعبيه ولكنه 
فشــل فــي الوصــول لشــباك خصمــه وانتهــت 
المباراة بفوز AMA الذي أكد نواياه التنافسية 

وقدرته على الدخول في صلب المنافسة.
التطبيقيــة  العلــوم  جامعــة  فريــق  يســعى   
الــى مواصلــة أنتصاراتــه وتأكيــد موقعــه فــي 
صــدارة الدوري الوطني للجامعات لكرة القدم 
عندمــا يلتقــي فريــق معهــد البحريــن للتدريب 
فــي مواجهــة قويــة فــي المبــاراة المؤجلــة من 
الجولة الثالثة والتي ســتجمعهما في الســابعة 
من مساء اليوم “ الثالثاء “ على ملعب جامعة 

البحرين الطبية بالمحرق .
 ويتوقــع أن تشــهد المبــاراة نديــة وقــوة نظــرًا 
الــى  الطامحيــن  الفريقيــن  مســتوى  لتقــارب 
المنافســة بعــد بدايتهمــا الجيــدة فــي الــدوري 

حيــث يدخــل فريق جامعــة العلــوم التطبيقية 
الفنيــة  بالدوافــع  متســلحًا  اليــوم  مبــاراة 
وأظهرهــا  الفريــق  يمتلكهــا  التــي  والمعنويــة 
فــي مبارياتــه األربــع األولــى التــي خاضها في 
الكاملــة  العالمــة  وحقــق  اآلن  حتــى  الــدوري 
بالفــوز فــي جميع مبارياته وهــو ماجعله يتبوأ 
الصــدارة برصيــد “ 12 نقطــة مــن 4 مباريــات 
للفــوز  ويســعى  مؤجلتيــن  مباراتيــن  ولــه   “
للمحافظــة على فــارق النقطة الذي يفصله عن 
أقــرب منافســيه فريق جامعــة البحرين الثاني 
“11 نقطــة “ ، والفريــق يعتبر فنيًا من أبرز فرق 
الــدوري بما يضمه من عناصــر جيدة يتقدمهم 
الســابق  األهــالوي  المهاجــم  الــدوري  هــداف 

عبدهللا وحيد .  
معهــد  فريــق  يكــون  ســيكون  المقابــل  فــي   
البحرين للتدريب خصمًا صعبًا للمتصدر اليوم 
خصوصــًا إنــه ســجل بدايــة جيــدة بتحقيقه 3 

أنتصــارات فــي مبارياتــه األربــع التــي خاضهــا 
حتــى اآلن بتغلبــه علــى فــرق جامعــة المملكــة 
المصرفيــة  للدراســات  البحريــن  ومعهــد 
والجامعــة الخليجيــة مقابــل خســارة وحيــدة 
لنتيجــة  يســعى  وهــو   ،  AMA جامعــة  أمــام 

إيجابية اليوم تدفع به نحو المقدمة أكثر وهو 
أحــد الفــرق المؤهلــة للمنافســة علــى الــدوري 
خصوصــًا إذا ماواصــل مشــواره بنفــس القــوة 
معتمــدًا علــى عناصره الجيدة وتحت إشــراف 

مدربه والعبه السابق علي بشير .

اللجنة اإلعالمية

من المنافسات
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أشــاد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة بالنتائــج اإليجابيــة التي حققها الفريق البحريني في بطولة دبي للرجل 
الحديــدي “آيــرون مــان” التــي أقيمــت فــي دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة تحت 
رعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بن راشــد آل مكتــوم ولي عهد دبــي رئيس 

مجلس دبي الرياضي. 

وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة أن النتائــج التــي ُحققــت تبهــرن 
أصبحــت  الحديــدي  الرجــل  رياضــة  أن 
الشــرق  منطقــة  فــي  مميــزة  مكانــة  ذا 
األوسط، وأن األبطال البحرينيين أثبتوا 
جدارتهــم واســتحقاقهم بحصولهم على 
المراكــز األولــى والمتقدمــة فــي مختلف 
الفئــات، مهنئــا ســموه الفريــق البحرينــي 

المشارك في البطولة. 
كمــا أشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة بالمســتوى التنظيمي للبطولة 
وتحقيقها كامل النجاح في ظل الرعاية 
ســمو  مــن  البطولــة  بهــا  حظيــت  التــي 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم ودوره البــارزة فــي نشــر ثقافــة 

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  اللعبــة 
المتحدة الشقيقة. 

الغيص والحاجي األول خليجيا 

اســتطاع المتسابق من الفريق البحريني 
محمــد عيســى الغيــص تحقيــق المركــز 
األول على فئة الخليجيين والثالث على 
فئة 34-30 ســنة بعد أن قدم مســتويات 

بارزة في كافة المسابقات. 
وأنهــى محمــد الغيــص الســباق بزمــن 4 
ســاعات و12 دقيقة، حيث شــهد السباق 
منافســة قويــة علــى المركــز األول، لكــن 
اإلمكانــات العاليــة التــي يمتلكهــا محمــد 
الغيــص ســاهمت بحصولــه علــى مركــز 

المقدمة. 

مــي  البحرينيــة  المتســابقة  وتمكنــت 
األول  المركــز  تحقيــق  مــن  الحاجــي 
علــى فئــة الخليجييــن بعــد أن اجتــازت 
المســابقات بزمــن 5 ســاعات و19 دقيقة 
قدمــت  حيــث  األول،  بالمركــز  لتظفــر 

مستوى الفت. 

وأنهــى الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفة 
دقيقــة،  و28  ســاعات   5 بزمــن  الســباق 
والمتســابق علــي جناحــي أنهــى الســباق 

بزمن 5 ساعات ودقيقتين. 
ســمو  بدعــم  البحرينــي  الفريــق  أشــاد 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة خالل 

مشاركتهم في السباق. 
آل  علــي  بــن  خالــد  الشــيخ  المتســابق 
ســمو  ومتابعــة  دعــم  أن  أكــد  خليفــة، 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ساهمت 
بحصــول الفريــق البحرينــي علــى نتائج 
التــي  العاليــة  المكانــة  تؤكــد  متميــزة 
تمتــاز بهــا مملكــة البحريــن فــي رياضــة 

الترايثلون. 
عــن  الغيــص  المتســابق محمــد  وأعــرب 
المركــز  علــى  بحصولــه  ســعادته  بالــغ 
األول على مســتوى الخليجيين، مشــيرا 
إلــى أنه يســتلهم من ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة العزيمــة واالصــرار 
والسعي للحصول على المركز األول في 
كافــة المشــاركات، مقدما لســموه الشــكر 

والتقدير على دعمه المتواصل. 
مــي  البحرينيــة  المتســابقة  وأكــدت 
الحاجــي أن اهتمــام ودعم ســمو الشــيخ 
وتشــجيعه  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
عــن  أثمــر  البحرينــي  للفريــق  المســتمر 
الســباق،  فــي  األولــى  المراكــز  تحقيــق 
دعمــه  علــى  الشــكر  لســموه  مقدمــة 

المستمر لها. 

 المتســابق البحرينــي علــي جناحي  أكد 
وســط  ومثيــرا  قويــا  كان  الســباق  أن 
مشــاركة واســعة من مختلف الجنسيات 
الفريــق  أن  إلــى  الجنســين، مشــيرا  مــن 
ســمو  بدعــم  دائمــا  يتســلح  البحرينــي 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 
وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 2500 
رياضــي ورياضيــة يمثلون أكثر من 100 
دولــة من جميع الجنســيات واألعمار من 

الرجال والسيدات. 
عنــد  البطولــة  منافســات  وانطلقــت 
الســابعة صباحا في منافســات الســباحة 
جميــرا  بشــارع  ســقيم  أم  شــاطئ  فــي 
الجــري،  منافســات  أيضــا  شــهد  والــذي 
الهوائيــة  الدراجــات  ســباق  أقيــم  فيمــا 
فــي مختلــف طــرق دبــي مــرورا بمنطقة 
محميــة المرمــوم، وبلغت المســافة التي 
المنافســات  فــي  المشــاركون  قطعهــا 
مســابقات  ثــالث  فــي  كيلومتــرا   113
كيلومتــر،   1.9 لمســافة  الســباحة  هــي 
 90 لمســافة  الهوائيــة  والدراجــات 
 21.1 لمســافة  والجــري  كيلومتــرا، 

كيلومتر على امتداد الشاطئ.

تغطية - المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد يشيد بنتائج الفريق البحريني في سباق دبي للترايثلون

نتائج متميزة للفريق البحريني

أعرب رئيس االتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى 
للبيئة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة أن مشــاركة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيريــة وشــئون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة 
األولمبيــة البحرينيــة قائد الفريق الملكي للقدرة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفة 
ســاهم بشــكل كبيــر في نجــاح منافســات كأس خادم الحرمين الشــريفين للقــدرة الذي 

أقيم في محافظة العال بالمملكة العربية السعودية. 

 وأشــار سمو الشــيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
أن النتيجــة التــي حققها الفريــق الملكي بقيادة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة داللــة 
واضحة على ســير الفريــق على خطى مواصلة 
حصــول  وأن  الخارجيــة  اإلنجــازات  تحقيــق 
إضافــة  الثانــي  المركــز  علــى  الملكــي  الفريــق 

جديدة إلنجازات الفريق. 
 كما أكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
أن مشــاركة فرســان اإلمــارات مــن إســطبالت 
آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
العربيــة  نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات  مكتــوم 
المتحــدة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي 
وســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بن راشــد آل 
مكتــوم ولــي عهــد دبي أعطــت المنافســة إثارة 
ونديــة، وهنأ ســموهما بمناســبة حصولهما على 

المراكز الثالثة األولى.
 وأشــاد ســمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
بالمســتوى التنظيمــي الــذي شــهده كأس خــادم 
هــذا  أن  مؤكــًدا  للقــدرة،  الشــريفين  الحرميــن 
التنظيــم يؤكــد القــدرات العاليــة التــي يمتلكهــا 
االتحاد السعودي للفروسية والذي أصبح قادًرا 

على استضافة شتى البطوالت العالمية.

  حمود بن عبداهلل.. البطولة فرصة مثالية 

 أشاد سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية 
الســعودية ســعادة الشــيخ حمود بن عبدهللا آل 
خليفــة بمشــاركة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
الحرميــن  خــادم  كأس  ســباق  فــي  خليفــة  آل 
الشــريفين للقدرة، مؤكًدا أن السباق كان فرصة 
مثاليــة لكافــة الــدول المشــاركة لالطــالع علــى 
المعالــم التراثية التــي تمتاز بها المملكة العربية 

السعودية في منطقة العال. 
 وأبــدى الشــيخ حمــود بــن عبــدهللا آل خليفــة 
إعجابــه بالمســتويات المميــزة التي ظهــر عليها 
الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة وحصول الفريق على المركز 

الثاني في الترتيب العام. 
 وأعــرب الشــيخ حمــود بــن عبــدهللا آل خليفــة 
عــن إعجابه بالمســتوى التنظيمي الذي شــهدته 
مختلــف  مــن  الواســعة  والمشــاركة  البطولــة 
دول العالــم، مقدًمــا شــكره لالتحــاد الســعودي 

للفروسية على الجهود الكبيرة التي بذلها. 

  خالد بن عبداهلل.. تنظيم مثالي 

 قّدم ســفير مملكة البحرين لدى دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة نائــب رئيس االتحــاد الدولي 
للفروســية ســعادة الشــيخ خالــد بــن عبدهللا آل 
خليفة التهاني إلى ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
بمناســبة  للقــدرة  الملكــي  والفريــق  خليفــة  آل 
حصول الفريق على المركز الثاني في الترتيب 
العــام، مشــيًدا بالمســتوى التنظيمــي الــذي ظهر 
عليه االتحاد السعودي للفروسية داللة واضحة 

على إمكانياتها العالية. 
 وأوضح الشــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة أن 
المســتوى الفني العالي الذي ظهر عليه الســباق 
يؤكــد المنافســة المميــزة بين الدول المشــاركة، 
االســتضافة  علــى  الســعودي  االتحــاد  مهنًئــا 

ا لهم دوام التوفيق والنجاح.  المميزة ومتمنيًّ

  دعيج بن سلمان.. سباق مميز 

 أكد الشــيخ دعيج بن ســلمان آل خليفة رئيس 
للفروســية  الملكــي  باالتحــاد  القــدرة  لجنــة 
أن  الرعــود  فريــق  مــدرب  القــدرة  وســباقات 
المركــز  علــى  للقــدرة  الملكــي  الفريــق  حصــول 
الثانــي ثمــرة جهود ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة وفرســان الفريــق، مؤكــًدا أن الفريــق 

استحق الحصول على المركز الثاني. 
 وأشــار الشــيخ دعيــج بــن ســلمان آل خليفة أن 
الجهــود الطيبــة التــي بذلها ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة ســاهمت بحصــول الفريــق 
الملكــي علــى المركــز الثانــي بعد منافســة قوية 
مــع فرســان اإلمــارات، مشــيًدا بتنظيــم االتحاد 
مــع  بالتعــاون  للســباق  للفروســية  الســعودي 

االتحاد الدولي للفروسية. 

  د. خالد حسن.. استحققنا المركز الثاني 

 قــال الدكتــور خالــد حســن أحمــد مديــر الفريق 
الملكــي للقــدرة أن الفريــق اســتحق الحصــول 
فنــي جيــد  بعــد مســتوى  الثانــي  المركــز  علــى 
ظهر عليه الفريق بقيادة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفة، مؤكًدا أن هذا المركز ســيعطي 
الفريــق دفعــة معنويــة عاليــة لمواصلــة حصــد 

اإلنجازات في المشاركات القادمة. 
 وأعــرب الدكتــور خالــد حســن أحمــد عــن بالــغ 

قدمهــا  التــي  الجيــدة  بالمســتويات  ســعادته 
الفريق طوال السباق والذي شهد منافسة قوية 
بيــن الفرســان المشــاركين، مهنًئــا ســمو الشــيخ 
حصــول  بمناســبة  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 

الفريق على المركز الثاني. 

  مقابالت صحافية عديدة 

 حرصــت العديــد من القنــوات التلفزيونية التي 
تواجــدت فــي القريــة علــى لقــاء ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ورصــد انطباعــه عن 
المشــاركة والمنافسة في الســباق، حيث التفت 

العديد من القنوات حول سموه طوال الجوالت 
األربعة التي شهدها السباق. 

  فرسان الفريق الملكي.. استفادتنا كبيرة 

 قــدم فرســان الفريق الملكي للقدرة الشــكر إلى 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى 
جهــوده الكبيرة بقيادة الفريــق والحصول على 

المركز الثاني في الترتيب العام. 
 الفــارس محمــد عبدالصمــد الــذي حصــل علــى 
المركــز الثانــي عشــر بالجــواد “بطــل” الســطبل 
الرعود أشــار إلى أن ســمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة ســاهم بشــكل كبير بحصــول الفريق 
على المركز الثاني في الترتيب العام، معرًبا عن 
ســعادته الكبيــرة بحصولــه علــى المركــز الثاني 

عشر بعد منافسة قوية مع فرسان اإلمارات. 
  فارس الفريق الملكي الشــيخ محمد بن مبارك 
قبــل  مــن  المميــزة  بالقيــادة  أشــاد  خليفــة  آل 
ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، مشــيًرا 
إلــى أن هــذا العطــاء ســاهم بالوصــول للنتيجــة 
المطلوبــة، وأشــار إلــى أن حصولــه علــى المركز 

الخامــس والعشــرين بالجــواد “نتفت” الســطبل 
فيكتوريــوس لــم يأتــي مــن فــراغ إنمــا بجهــود 
القيــادة التي بذلها ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 

آل خليفة. 
 عثمــان العوضــي الحائــز علــى المركز الســادس 
عشــر بالجــواد “فــاروا” الســطبل فيكتوريــوس، 
أعــرب عــن بالغ ســعادته بالحصول علــى المركز 
الثانــي في الترتيب العام، مشــيًدا بجهود ســمو 
وقيادتــه  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ 

الناجحة للفريق طوال السباق. 

  76 فارًسا تجاوزوا السباق 

 تجــاوز نحــو 76 فارًســا الســباق فــي الجــوالت 
خــالل  الفرســان  مــن  العديــد  وخــرج  األربــع، 

الفحص البيطري طوال الجوالت. 
 ويذكــر أن جوائــز قيمــة قدمــت للفرســان، كمــا 
أن الفرســان الذيــن أنهــوا الســباق بعــد المراكــز 
العاشــرة قــد حصلــوا علــى مبلغ مائة ألــف ريال 
ســعودي علًما أن المراكز الثالثة واألولى قد فاز 

فيها فرسان اإلمارات العربية المتحدة.

 

لقطات من المشاركة

 

حمود بن عبدالله خالد بن عبدالله

 

فيصل بن راشد: مشاركة ناصر بن حمد ساهمت بالنجاح
للقــدرة الحرميــن  خــادم  كأس  فــي  البحرينــي  للفريــق  الثانــي  بالمركــز  ســعيد 

الُعال - المكتب اإلعالمي:



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

كشف البنك األهلي حديًثا عن النسخة الجديدة لبرنامج التوفير “حصادي”، إذ يصل إجمالي الجوائز لـ 8 ماليين دوالر إضافة إلى مجموعة من الجوائز النقدية 
والمميزة وعلى رأسها جائزة “مليونير حصادي” التي تمنح لعميل واحد وقيمتها مليون دوالر.

وإلى جانب هذه الجائزة السنوية 
الكبــرى، كشــف البنــك أيضــا عــن 
الدوريــة  الســحوبات  تفاصيــل 
الجديــدة على العديد من الجوائز 
والربــع  والشــهرية  األســبوعية 
الخاصــة  العيــد  وجوائــز  ســنوية 
لتكفــل  اســتحداثها؛  تــم  التــي 
موســما  البحريــن  فــي  للعمــاء 
حافــا بجوائز نقدية أكبر وفرص 
وقــت  أي  مــن  وأكثــر  أوفــر  فــوز 

مضى. 
الموســم  “حصــادي”  ويســتهل 
الجديد بسحوبات أسبوعية على 
 25 بقيمــة  أولــى  رئيســة  جائــزة 
ألــف دوالر مخصصــة للعماء في 
البحريــن عــاوة علــى 20 جائــزة 
أخــرى بقيمــة ألف دينــار بحريني 
أســبوعيا؛  عليهــا  الســحب  يتــم 
إلتاحة أوفر حظوظ الفوز ألوسع 

شرائح العماء على مدار العام. 
“حصــادي”  برنامــج  خــّص  كمــا 
عماءه هذا العام بجائزة شــهرية 
مــا  أي  دينــار  ألــف   100 بقيمــة 
والتــي  دوالر،  ألــف   265 يعــادل 
ترتفــع قيمتهــا في الســحب كل 3 
أشــهر علــى الجائــزة الربع ســنوية 
الكبــرى وقدرهــا 500 ألــف دوالر، 
إلعطــاء  صممــت  جوائــز  وهــي 
والحريــة  القــدرة  بهــا  الفائزيــن 
العمــر  أحــام  لتحقيــق  الماليــة 

وضمان االستقرار المالي. 
وفــي عيــد الفطــر المبــارك، يقــدم 
“عيــادي  جوائــز  باقــة  البنــك 
حصــادي” الجديــدة التــي تشــمل 
جائزة كبرى بقيمة 250 ألف دوالر 
إضافيــة  جوائــز   10 جانــب  إلــى 
أخــرى بقيمــة 10 آالف دوالر لــكل 
عليهــا  الســحب  ســيتم  إذ  منهــا، 
جميعــا خال عيــد الفطــر المبارك 
البرنامــج  يشــارك  لكــي  المقبــل؛ 
الكــرام فرحــة مضاعفــة  عمــاءه 

بالعيد السعيد. 
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  وقــال 

للمجموعــة للخدمــات المصرفيــة 
المتحــد  األهلــي  بالبنــك  لألفــراد 
”يســعدنا  ســايجال  ســوفرات 
إطــاق برنامج حصادي بنســخته 

العــام،  لهــذا  الجديــدة  المطــّورة 
والــذي نســعى من خالهــا لتقديم 
برنامــج جوائز ثري ومميز يرضي 
فــي  الكــرام  عمائنــا  طموحــات 

البحريــن، ســواء مــن حيث حجم 
يقدمهــا  التــي  الماليــة  الجوائــز 
الفــوز فــي الســحوبات  أو فــرص 

المتنوعة العديدة التي يجريها”.

دوالر ــن  ــيـ ــايـ مـ  8 يـــبـــلـــغ  ــز  ــ ــوائ ــ ــج ــ ال إجـــمـــالـــي 

“األهلي المتحد” ُيطلق موسم “حصادي”

أعلنــت شــركة زيــن البحريــن، شــركة االتصــاالت الرائــدة فــي المملكــة 
أخيــرا عــن اســم الفائــز األول لســحبها الترويجــي بقيمــة 1000 دينــار 
بحريني، والذي أطلقته في 4 ديسمبر من العام الماضي ويستمر حتى 

16 مايو 2019.

وفــاز البحرينــي جعفــر مــدن بمبلــغ 
1000 دينــار خــال الســحب الــذي 
تحــت  البحريــن  “زيــن”  أقامتــه 
إشــراف ممثــل مــن وزارة الصناعــة 

والتجارة في برج “زين”. 
يتيــح العــرض الترويجــي الجديــد 
فرصــة  البحريــن  “زيــن”  لعمــاء 
الفــوز بمبلــغ 1000 دينــار من خال 

السحب الشهري، حيث يتعين على 
“زيــن” شــراء جهــاز جديــد  عمــاء 
فــي  االشــتراك  أو  نقــدا،  مدفــوع 
باقــات الدفــع اآلجــل أو المســبق أو 
فــي خدمــة البرودبانــد عبــر متجــر 
زين البحريــن اإللكتروني وتطبيقه 
اإللكتروني للتمكن من الدخول في 

السحب.

“زين” تعلن الفائز األول لسحبها الترويجي

تنظم الجمعية الدولية لإلعالن )IAA( مؤتمرها العالمي الرابع واألربعين في مدينة كوتشي بوالية كيريال بالهند خالل الفترة من 
20 – 22 فبراير الحالي.

وأفــاد رئيــس جمعيــة المعلنيــن عضــو 
الدوليــة  للجمعيــة  العالمــي  المجلــس 
بــأن  المقلــة،  )IAA(خميــس  لإلعــان 
جمعيــة المعلنيــن التــي تأسســت فــي 
مملكــة البحريــن في عــام 1993 كفرع 
حريصــة  لإلعــان،  الدوليــة  للجمعيــة 
مثــل  فــي  المشــاركة  تشــجيع  علــى 
هــذه المؤتمــرات العالميــة الهامة، وأن 
الجمعيــة قــد دعــت أعضائهــا والقطاع 
مملكــة  فــي  واإلعامــي  اإلعانــي 
مــن  واالســتفادة  للمشــاركة  البحريــن 
هذا الحدث العالمي الهام للتعرف على 
العالميــة،  اإلعــان  صناعــة  تطــورات 
والتواصل مع مجتمع اإلعان العالمي، 
والتعريف والترويــج لمملكة البحرين، 
فــي  يقــام  المؤتمــر  هــذا  وأن  خاصــة 
الهنــد،  هــي جمهوريــة  دولــة صديقــة 

التــي  كيريــا  واليــة  فــي  وبالتحديــد 
مملكــة  مــع  متميــزة  تربطهــا عاقــات 

البحرين.

ســوف  المؤتمــر  أن  المقلــة  وأضــاف 
Brand Dhar� “يتمحور حول موضوع 
ma” إلحيــاء المبــادئ األساســية التــي 
يجــب علــى العامــة التجاريــة اتباعها 
للتواصــل مع عمائهــا والمجتمع ككل. 
وســيكون هذا المؤتمر الحدث العالمي 
األكثــر أهميــة فــي مجــاالت اتصــاالت 
التســويق واإلعــان ووســائل اإلعــام 
ويشــارك  الصلــة،  ذات  والتقنيــات 
فيــه نخبــة مــن المتحدثيــن العالمييــن 
يبلــغ عددهــم 35 متحدثــًا، وكٌل منهــم 
شــخصية مرموقــة ونجــم عالمــي فــي 

مجال تخصصه. 
خاصــة  حوافــز  المؤتمــر  وســيوفر 
لمشاركة األكاديميين والطاب إلتاحة 
الفرصــة لهــم لاســتفادة والتعلــم مــن 

هذه النخبة من المتحدثين.

أشاد رئيس تمويل الشركات والقروض العقارية بشركة تسهيالت البحرين مناف غريب بالنجاح الباهر لمنتدى 
الشــركاء والموردين االســتراتيجين والذي عقد مطلع شــهر يناير 2019، حيث أبدى المشاركون والحضور عن 
اعجابهم بما تقدمه شركة البحرين للتسهيالت التجارية من خدمات متنوعة وحصرية لمختلف الشركات في 

مملكة البحرين.

اشــتمل  المنتــدى  أن  غريــب  وأكــد 
لعــرض  مصاحــب  معــرض  علــى 
منتجات شركة تســهيات البحرين 
للشــركات، والــذي حــاز علــى اقبــال 
واســع مــن الحضــور لإلطــاع علــى 
التــي  المميــزة  الماليــة  الخدمــات 
توفرهــا الشــركة لكافة المؤسســات 
التجارية باختاف أحجامها، وذلك 
وتلبيــة  تطورهــا  دعــم  ســبيل  فــي 

احتياجاتها.
البحريــن  تســهيات  أن  مضيفــًا 
تحــرص علــى توفيــر أفضل الســبل 
وأصحــاب  األعمــال  رواد  لتشــجيع 
والصغيــرة  المتوســطة  المشــاريع 
على المواصلة في النمو واالرتقاء.

التمويــل  خدمــة  أن  منــاف  وأكــد 
 )CDF( المبيعــات  علــى  التجــاري 

تعــد احــدى الخيــارات الذكيــة التي 
مــن  أن تحصــل  الشــركات  بإمــكان 
النقديــة  الســيولة  علــى  خالهــا 
بأســرع وقت ممكن واســتام مبالغ 
مرنــة  بصــورة  المؤجلــة  الشــيكات 

وسريعة.
بتوفيــر  الشــركة  تتكفــل  حيــث 
مبلــغ الشــيكات للعميــل قبــل موعد 
ســداد  يتــم  أن  علــى  اســتحقاقه 
المبلغ خال 90 يومًا، حيث ان هذه 
الخدمة تســاعد العمــاء التجاريين 
في إتمام عمليات التمويل الخاصة 
التــي تتناســب مــع طبيعــة أعمالهم 
فــي  الماليــة  احتياجاتهــم  وتلبيــة 

المدى القصير.

خميس المقلة

المقلة: حريصون على االستفادة من الحدث اإلعامي المهم منتدى الشركاء والموردين اإلستراتيجيين ينجح في تمكين الشركات

البحرين تشارك في مؤتمر اإلعالن العالمي معرض تسهيالت البحرين يحوز اإلعجاب

5 فبراير 2019 الثالثاء
للتواصل: 3017111509 جمادى األولى 1440

أعلنــت إيجــل هيلز ديار الشــركة العقارية العقاري القائمة على مشــروع 
مراســي البحريــن، عــن اســتعدادها لبــدء تســليم الوحدات في مشــروع 

مراسي رزيدنس إلى مالكيها الجدد. 

وحضــر حفل التســليم رئيس جهاز 
العقــاري  والتســجيل  المســاحة 
رئيــس مجلــس إدارة إيجــل هيلــز 
آل  هللا  عبــد  بــن  ســلمان  الشــيخ 
خليفــة محمــد العبــار ونائب رئيس 
مجلــس إدارة إيجــل هيلز ديار عبد 
الحكيم الخيــاط، والعضو المنتدب 
ماهــر  ديــار  هيلــز  إيجــل  لشــركة 

الشاعر. 
إتمامنــا   “ قائــًا:  العبــار،  وعّلــق 
لإلطــار  وفًقــا  واإلنشــاء  األعمــال 
االلتــزام  علــى  وحرصنــا  الزمنــي، 
الوحــدات  وتســليم  العمــل  بخطــة 
المكتملــة فــي المواعيــد المحــددة، 
لمراســي  ُيحتســب  اإلنجــاز  وهــذا 

البحرين بكونــه نموذجًا بارزًا لنمط 
الحيــاة العصريــة ومرافــق الســكن 
الحضريــة المتطــورة على مســتوى 
القطــاع  لنمــو  وداعمــًا  المنطقــة، 

العقاري في مملكة البحرين.”
نتطلــع  “إننــا  قائــًا:  الشــاعر  صــّرح 
مــن خــال هــذا اإلنجــاز الــذي جاء 
إقامــة  مســار  فــي  وثبــة  بمثابــة 
إجــراء  إلــى  المتكامــل،  المشــروع 
الخطــوة األولى نحو تقديم تجربة 
ســكنية متقدمة بمعايير استثنائية 
إلــى  القادميــن  والــزوار  للمقيميــن 

مملكة البحرين. 
ونتطلع إلى تقديم مستوى متفوق 
ومغايــر كليــًا مــن أســاليب العيــش 

الفاخرة في مراسي رزيدنسز نظرًا 
لموقعهــا االســتراتيجي، والمرافــق 
الشــاملة التــي تقدمهــا والمميــزات 
المتعــددة األخــرى التي يضمها هذا 

المشروع السكني الضخم”.

“إيجل هيلز” تسلم وحدات “مراسي رزيدنسز”

ماهر الشاعر
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ابتسم للحياة تبتسم لك واترك التفكير السلبي.

اليوم مناسب لترك األعمال الروتينية جانبا.

تفهم وضع الشركة التي تعمل بها.

ال تجازف في مشروعات غير مضمونة.

الخروج في نزهة بعد العمل ضرورية.

ابتعد عن الوجبات الدسمة إن كنت ال تمارس 
الرياضة.

خبر سار في طريقة إليك قريبا.

راجع تاطبيب إذا شعرت بالتعب وال تتخاذل.

رياضة المشي مهمة لمن هم مثل حالتك.

ال تتهور في مشاويرك السيما إذا كنت مرتبكا.

االجتهاد دائما يقود إلى النجاح.

اترك أثرا جميال في محيطك العائلي.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

5 فبراير

 1877
السلطان عبدالحميد 

الثاني يعزل الصدر 
األعظم أحمد 

مدحت باشا عن 
الصدارة العظمى 
وينفيه خارج أراضي 

الدولة العثمانية بعد أقل 
من شهرين على تعيينه.

أعلنت الفنانة البحرينية 
حنان رضا، عن 

استعدادها لطرح دويتو 
غنائي يجمعها بالفنان 

خالد بوصخر، بعنوان “إال 
زعلك”، وذلك بمناسبة 

عيد الحب، الذي يصادف 
14 فبراير من كل عام.

tariq.albahar
@albiladpress.com

عرض ناجح لمسرحية “هال بالخميس” بالبحرين بحضور كبير

طارق العلي: ليس لدي وقت لتقديم أعمال رمضانية

قــدم الفنــان طــارق العلــي مســرحية “هــال بالخميس” على خشــبة مســرح النــادي األهلي، 
وذلــك علــى مــدى يومين متتالييــن بمعية عدد من الفنانين منهم: شــهاب حاجية، ســعود 
الشــويعي، خالــد المظفر، شــيماء قمبر، عــذاري الزامل، وأحمد البــارود، ومن تأليف أيمن 
الحبيــل، وإخــراج مشــاري المجيبل، وبحضور الفــت من عدد من الفنانيــن منهم: محمود 

بوشهري وعبدالرحمن العقل وريم أرحمة، وغيرهم.

علــى  الضــوء  المســرحية  وســلطت 
عــدد مــن القضايــا االجتماعيــة بقالــب 
كوميدي بسيط منها قضية االستغالل 
ومعانــاة  الطبــي،  الطاقــم  وإهمــال 
المواطــن فــي المراكز الصحيــة، حيث 
لعــب العلــي دور موظف اســتقبال في 
مركــز صحــي يزوره عدد مــن المرضى 
وحاالتهــم  قصصهــم  تنوعــت  الذيــن 

وتدور حولهم األحداث.
وفــي هــذا الصــدد عبــر الفنــان طــارق 
هــذه  بعــرض  ســعادته  عــن  العلــي 
المســرحية فــي البحريــن، وقــال فــي 
إن  البــالد:  لمســافات  خــاص  تصريــح 
قريــب  جمهــور  البحرينــي  الجمهــور 
الجمهــور  مثــل  واعتبــره  للقلــب 
الكويتي، وهذا ما يشجعنا على تقديم 
المســرحية فــي فتــرة غيــر موســمية، 
عنــاء  نقــدر  كفنانيــن  إننــا   “ وأضــاف: 
كل مــن حضــر للمســرحية ولكن يجب 
علــى الجميــع أن يكونــوا علــى علم أن 
الفنانين غير مســؤولين عن أي أخطاء 
فنيــة أو تنظيميــة، فهــي أمــور خارجة 

عن إرادتنا”.
وحــول عملــه مــع طاقــم شــبابي صرح 
يحتاجــون  اليــوم  الشــباب  إن  العلــي 

الفرصــة، التــي تســاهم فــي إعدادهــم 
وزيــادة خبرتهــم الفنيــة، فهــذا الوقــت 
هــو وقت الشــباب ومســتقبل المســرح 

في يدهم.
وفــي هــذا الســياق عبــر الفنــان خالــد 
المظفر في تصريح خاص عن سعادته 
بالعمــل مــع طــارق العلــي على مســرح 
واحــد، وأضــاف “ أن العمــل مــع طارق 
العلــي متعة ومســاحة للتعلم في ذات 
الوقت، فهو مدرسة نتعلم منها الكثير.

وفيمــا يتعلــق بدخــول العلــي الســباق 
الرمضانــي ذكــر “أننــي فــي هــذا العــام 

أركز على شــيء أهم بالنســبة لي وهو 
قبــل  ســيكون  الــذي  المملكــة  مســرح 
رمضــان، وســنقوم خاللــه بتقديم عدة 
عروض مســرحية في الرياض لشــباب 
ســعوديين مــع نجــوم، بهــدف تأهيــل 
الشــباب عــن طريــق دخولهــم الــدورة 
العــروض الحًقــا،  فــي  والتطبيــق  أوالً 
ألعمــال  وقــت  أي  لــدي  ليــس  لذلــك 

تلفزيونيــة ألن هذا األهم بالنســبة لي، 
وأعمــل حالًيــا علــى مســرحية جديــدة 

سنقوم بعرضها في عيد الفطر.”
هــال   “ مســرحية  أن  بالذكــر  والجديــر 
بالخميس” ســبق وأن قدمها العلي في 
الكويــت فــي عيدي الفطــر واألضحى، 
وتأتــي مــن إنتــاج شــركة فروغــي مــع 

مؤسسة الجارح لإلنتاج الفني.

حوارات خاصة

من شخصيات المسرحية

فــي  الخــان  وحيــد  المايســترو  بــدأ 
القاهرة التحضير للحفل الموســيقي 
القادم على خشــبة المسرح الوطني 
والــذي تنظمه هيئة الثقافة والتراث 
الوطنــي  الميثــاق  يــوم  بمناســبة 
بمشــاركة  فبرايــر   14 فــي  والمقــرر 
الســيمفوني  القاهــرة  اوركســترا 

ناجــي  نايــر  المايســترو  وقيــادة 
بجانب المايسترو وحيد الخان.

 وقــد شــرع في بروفــات مقطوعاته 
الموســيقية من البــوم )العودة- روح 
البحرين( بمصاحبة اإليقاع البحرين 
لفرقــة )بــن حربــان للفنون الشــعبية( 

بقيادة عيسي الحربان. 

»  ،”World Music – ويصنف البوم )العودة( ضمن “موسيقى العالم
وهو قائم على التأليف الحر الذي يستلهم بعض األلحان واألهازيج من 

التراث الموسيقي البحريني.

الخان يبدأ من القاهرة التحضير لحفل الميثاق
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 1887
الدولة العثمانية تنزل إلى البحر “الغواصة عبد المجيد” والتي كانت من قبل تحمل اسم تحت البحر.

 1917
الشيخ سالم المبارك الصباح يتولى الحكم في الكويت.

1962
 الرئيس الفرنسي شارل ديغول ينادي باستقالل الجزائر.

 1974
مركبة الفضاء أبولو 14 تهبط على سطح القمر.

 1983
بدأ محاكمة كالوس باربي المسؤول في جهاز الجستابو في ألمانيا النازية.

26

بدأ الفنان محمد أنور تصوير مشاهده في مسلسل »البرنسيسة 
بيســة«، والذي يعرض خالل شــهر رمضان المقبل، ويشارك 
في بطولته أمام الفنانة مي عز الدين، وسوســن بدر، وايمان 
السيد، وحسام داغر، وســليمان عيد، وسامي مغاوري، وهو 

من إنتاج شركة سينرجي.
وكان التجهيــز لبــدء التصوير قد بدأ منذ فتــرة طويلة بقيادة 

المخــرج أكرم فريد الــذي يتعاون للمرة األولــى مع مي في عمل 
درامي بعدما سبق ان اشتركا معا.

دخلت الفنانة اللبنانية إليســا في وصلة رقص على المســرح، 
خــالل حفلها الــذي قدمته بالقريــة العالمية ب دبي، وشــهد 
حضــوراً كبيــراً من محبيها. إليســا شــاركت جمهورها عبر 
حســابها على إنســتغرام بمقطع فيديو، أظهر دخولها في 

وصلة رقص، وسط صيحات وإعجاب جمهور الحضور.
وكانت النجمة إليســا قدمــت مجموعة كبيرة مــن أغانيها، 

خالل حفلها بالقرية العالمية، في دبي، واختارت فستانًا بتصميم 
بسيط قصير من اللون الكحلي، وأكملت إطاللتها.

ظهرت الفنانة شــهيرة مع الفنانة ســهير رمزي للمرة األولى، 
بعد اتخاذهما قــرار التخلي عن الحجاب، في معرض وبازار 
أقيــم داخل أحد »الموالت« الشــهيرة لتوفيــر متطلبات 
واحتياجات المرأة بمناسبة قرب االحتفال بـ»يوم الحب«.

أقيم البازار تحت إشراف سامية أبو الفتوح، وعالية حسونة، 
ونبفين الشواربي، وملك مدكور، فيما حضر من نجوم الفن 

سهير رمزي، وشــهيرة ومصمم األزياء العالمي هاني البحيري، 
واإلعالمية هويدا بهجت، واإلعالمية سهير جودة.

ظهور مفاجئرقص على المسرحالبرنسيسة بيسة

فاطمة الماجد

مع عشاق النجم الكويتيخالد المظفر مع “مسافات البالد”الشباب اليوم يحتاجون الفرصة



وجوه نسائية شابة في المسلسل السعودي “بنات المالكمة”

عادت النجمة ليندسي لوهان إلى عالم السينما مع أول فيلم طويل  «
لها منذ عام 2013، فقد شاركت النجمة البالغة 32 عاما في فيلم 

Among the Shadows، حيث تجسد شخصية باتريشيا. وقد كشف 
موقع “جاست غيرد” أن القائمين على الفيلم أطلقوا التريلر األول 

للفيلم المقرر عرضه في 5 مارس المقبل.

في إطار التعاون المستمر بين شركة “O3 لإلنتاج والتوزيع الدرامي والسينمائي” المندرجة تحت مظلة “Studios MBC” و twofour54أنهى المخرج سمير عارف تصوير الدراما 
السعودية الجديدة “بنات المالكمة”، وهي أولى تجارب التأليف الدرامي للكاتبة الشابة أفنان القاسمي، وبطولة نخبة من الممثالت الشابات اللواتي اشتهرن عبر مواقع التواصل 

االجتماعي، وبمشاركة مجموعة من الممثلين المخضرمين.

أمضى فريق المسلسل نحو شهرين من التصوير في العاصمة 
اإلماراتيــة أبوظبــي، بيــن األحيــاء والمنازل ومواقــع التصوير 
المناســبة للســياق الدرامــي، ثــم انتقــل إلــى المملكــة العربيــة 
الســعودية إلنجــاز المرحلــة الثانيــة مــن العمــل، وتحديــدًا في 
العاصمة الرياض. بدورها، قامت twofour54أبوظبي كعادتها 
بتقديــم كل التســهيالت الالزمــة إلنجــاز العمــل علــى أفضــل 
صــورة، إذ قدمــت الخدمــات اإلنتاجيــة التــي شــملت عمليات 
اإلنتــاج ومــا بعــد اإلنتاج في مرافقها الحائــزة على العديد من 

الجوائز. 
كمــا اســتفاد العمــل الدرامي مــن برنامج الحوافــز التابع للجنة 
أبوظبي لألفالم والذي يقدم اســتردادًا نقديًا بنســبة %30 من 

إجمالي تكاليف اإلنتاج التي يتم إنفاقها في أبوظبي.
 وبهذه المناســبة، قالت مريم عيــد المهيري، الرئيس التنفيذي 
لهيئــة المنطقة اإلعالمية- أبوظبــي وtwofour54: “يتمّيز هذا 
العمــل الدرامــي بتركيــزه على المواهب العربية الشــابة ســواء 
أمام الكاميرا أم خلفها، خصوصًا أن الشباب الذين لم تتجاوز 
أعمارهم 30 عامًا يمثلون نحو %65 من إجمالي سّكان الدول 
العربيــة، لــذا فمــن الضروري رعايــة المواهب المحليــة والعمل 
علــى تطويــر مهاراتهــا مــن أجل ضمــان صناعة محتــوى يلبي 

تطلعات الجمهور المحلي ويحظى باهتمام عالمي”.
الجدير بالذكر أن مسلســل “بنــات المالكمة”، يلعب بطولته كل 
من ميال زهراني، فاطمة الحوسني، عبد العزيز سكيرين، آالء 
شــاكر، دانة آل ســالم، عنود الســعود، عبير ســندر، نورة عصر، 

درة، علــي الشــريف، شــعيفان العتيبــي، محمــد مشــعل، راكان، 
زهيــر حيــدر، وبمشــاركة زارا البلوشــي. يحمــل العمــل توقيــع 
المخرج ســمير عارف وهو من تأليف وســيناريو وحوار أفنان 

.MBC القاسمي وُيعرض على شاشات
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تحــت رعايــة رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمــد آل 
خليفــة انطلقــت يــوم أمس األول فعاليــات مهرجان أوال المســرحي الدولي الثاني 
عشــر علــى صالــة البحريــن الثقافية والذي يقام في الفترة مــن 3 - 9 فبراير الجاري 
بمشــاركة عربيــة وخليجيــة ودوليــة تتنافــس على جوائــز المهرجــان، أكبرها جائزة 

طارق عبدالرحمن المؤيد مقدمة من عائلته وقيمتها 6000 دوالر.
فــي مســتهل الحفــل ألقــت الشــيخة مــي 
كلمــة قالــت فيها: نعتز عميقــا بأن يواصل 
مســرح أوال تصديــره لهــذا الفــن الراقــي، 
بمــا يملــك مــن إمكانيــات ومواهــب، ومــا 
يجــيء بــه من وحي أفــكار وقضايا يعمل 
عليهــا بهــذه األداة الحقيقيــة”، مضيفه أن 
مهرجــان أوال المســرحي الدولــي الثانــي 
عشــر هو رهان ثقافي جميل على خشــبة 
المســرح وعلــى الفكــرة الحقيقيــة وعلــى 
النــص والســينوغرافيا واإليمــاءة،  قــدرة 
ويقــول لهــذا العالــم اننــا فــي وطــن يؤمن 

بالثقافة كفعل حياة.
الــذي  المهرجــان  هــذا  ان  إلــى  وأشــارت 
سيشــرف علــى تنظيمــه اتحــاد جمعيــات 
المســرحيين فــي البحرين بمبــادرة كريمة 
مــن شــيخ الثقافة صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتور ســلطان القاســمي حاكم الشارقة 
متمثلة في الهيئة العربية للمسرح وبدعم 
مملكــة  فــي  واآلثــار  الثقافــة  هيئــة  مــن 
البحريــن، منوهة بأن مســرح أوال ســوف 
يحتفل بيوبيله الذهبي في العام المقبل.

كمــا القــى رئيــس مســرح أوال الفنان أنور 
احمــد  بالمناســبة كلمــة قــال فيهــا: مــاذا 
الفــرح  ضــوء  فــي  ونحــن  نقــول  عســانا 
الــذي يجمعنــا وإياكــم فــي هــذه  البهيــج 
االحتفاليــة الرائعــة بأصدقــاء جــاؤوا مــن 
بقاع األرض المختلفة. يجمعنا معهم حلم 

المســرح. نحتفــي وإياهــم فــي مهرجــان 
مســرح أوال الدولــي الــذي بــدأ خطواتــه 
األولــى قبــل ســنوات وها هــو اليوم يخط 
دورتــه الثانيــة عشــر بأحــرف عــز وفخــر 
كطيــف حلم بدأ ونما بإرادة جادة وســعي 

دؤوب.
نقــول  ان  عســانا  “مــاذا  أنــور  وأضــاف 
والفــرح يغمرنا بعد ان تكللت هذه الدورة 
بإنجــازات ونجاحات مــا كانت ان تتحقق 
لــوال اإلصــرار والعــزم المصحــوب بشــغف 
المســرح الــذي بــه نســمو، ثــم الدعــم الذي 
مدتــه لنــا أياد بيضــاء متمثلة فــي الكريم 
الذي كثيرا ما يحنو علينا وينشــغل بهمنا، 
صاحــب  الــوزراء  رئيــس  الغالــي  أميرنــا 
الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفــة ، ثم مؤسســاتنا األهلية والوطنية 
الذين لم يتوانوا عن مســاهماتهم الكريمة 
صنــع  فــي  المســرح  بــدور  منهــم  إيمانــا 

المستقبل”.
فعالياتنــا  “ســتتواصل  أنــور  واســتطرد 
المسرحية وتتنوع وستكون لنا مشاركات 
خارجيــة ســيتم اإلعــالن عنهــا فيمــا بعــد، 
لكــن البد مــن إبراز الحدث القــادم واالهم 
األول  المحلــي  البحريــن  مهرجــان  وهــو 
الذي سيكون لفرقة اوال شرف المشاركة 
فيــه مع الفــرق األهليــة األخــرى لتتنافس 

على جوائز اإلبداع المختلفة”.

ثــم القــى عمــاد المؤيــد “ ممثــال عــن عائلة 
“ كلمــة شــكر فيهــا  المؤيــد  أســرة طــارق 
مســرح أوال علــى هــذه المبــادرة والوفاء 
لذكــرى المرحــوم طــارق المؤيــد، موضحا 
ان هــذا المهرجــاِن يلتقــي فيــه الفــن مــن 
بقــاِع األرِض المختلفــة في مملكِة المحبة 

والخير.

 “ االيطالــي  العــرض  افتتــح  ذلــك  وبعــد 
ماكينــة بينوكيــو” أولــى ليالــي المهرجــان 
الــذي تتنافــس فيــه 6 دول وهــي ايطاليــا 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  وروســيا 
والعــراق،  والبحريــن  عمــان  وســلطنة 
وقــد تشــكلت لجنــة التحكيــم مــن: كاظم 
مؤنــس مــن العــراق رئيســا، جمــال الصقر 

مــن البحريــن عضوا، عبد الناصر فتح هللا 
مــن المغرب عضوا، كما ســيصدر المســرح 
وعلــى هامــش المهرجــان وضمــن سلســلة 
“ســيرة المســرح” كتاب عن الفنان الراحل 
عضو المســرح ســالم ســلطان، إضافة إلى 
نشــرة يوميــة بعنــوان “إضاءة مســرحية” 
لتغطية فعاليات المهرجان، أما بخصوص 

النــدوات التطبيقية، فــإن ادارة المهرجان 
الــدورة  هــذه  فــي  عنهــا  ستســتعيض 
بدراســات نقديــة مخصصــة لــكل عــرض، 
كّلــف بهــا مجموعــة مــن الباحثيــن والنقاد 
في مجال المسرح، ومن المؤمل ان تنشر 
هــذه الدراســات النقدية في كتــاب كنتاج 

لهذه الدورة ضمن إصدارات المسرح.

أنور أحمد يلقي كلمة مسرح أوالالشيخة مي تلقي كلمتها في حفل االفتتاح عماد المؤيد يلقي كلمة أسرة طارق المؤيد

أعضاء لجنة التحكيمفقرات شعبيةجانب آخر من العرض

جانب من الحضور

إيطاليا تفتتح “أوال المسرحي” الدولي الثاني عشر
بالبحريــن المســرح  خشــبة  علــى  جميــل  ثقافــي  رهــان  المهرجــان  مــي:  الشــيخة 

أسامة الماجد  |  تصوير: خليل إبراهيم

أما المكرمون في دورة هذا العام:
 العضوية الشرفية 2019: «
عبدالرحمن المال «
عبدالعزيز عبدالحميد «
علي العرادي «
الفنان هاني الدالل «
أعضاء مسرح أوال المكرمون: «
الفنان يعقوب القوز «
الفنان محمد العبيدلي «
الفنانة فوز الشرقاوي «
الفنان يوسف سلطان «

المكرمون

علما أن جوائز المهرجان هي كالتالي:
جائزة أوال الكبرى مقدمة من عائلة المرحوم طارق المؤيد وقيمتها 6000 دوالر. «
جائزة المرحوم الفنان جاسم شريدة وقيمتها 1000 دوالر.جائزة الفنان  «

محمد عواد وقيمتها 1000 دوالر.
جائزة الفنان عبدالله يوسف وقيمتها 1000 دوالر. «
جائزة الفنان المرحوم محمد البهدهي وقيمتها 1000 دوالر. «
جائزة الشاعر علي الشرقاوي وقيمتها 1000 دوالر. «
جائزة الفنان علي الشيراوي وقيمتها 1000 دوالر. «

جوائز المهرجان
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الطرق المزدحمة تهّدد خصوبة الرجال
توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة “Guangzhou” الصينية، إلى 
أن الرجال الذين يعيشون قرب الطرق الرئيسة المزدحمة، يواجهون 
مشــكالت أكبــر تتعلــق بالخصوبة بســبب التعرض للتلــوث. وأظهرت 
االختبــارات التــي أجريت علــى الفئران، أن األبخرة الســامة خفضت 
مــن تدفــق الــدم إلــى األعضاء التناســلية الذكريــة، ما عرضهــا لخطر 
اإلصابــة بضعــف االنتصــاب، باإلضافــة إلــى التعب الناجــم عن تضرر 

الرئة.
وقــارن الباحثــون األداء الجنســي لــدى الفئــران فــي 4 مجموعــات 

مختلفة، وفًقا لتقارير “ذي صن”.
ا على  واستنشــقت المجموعــة األولــى الملوثــات مــدة ســاعتين يوميًّ
مــدى 3 أشــهر، وتعرضــت المجموعــة الثانيــة للهــواء الملــوث مــدة 4 

ساعات، مقابل 6 ساعات للمجموعة الثالثة.
أن  الجنســي،  الطــب  مجلــة  فــي  ُنشــرت  التــي  الدراســة،  وكشــفت 
المجموعــة الرابعــة مــن الفئــران لــم تتعــرض للهــواء الملــوث علــى 
اإلطــالق. ولوحــظ وجــود “انخفــاض كبيــر” فــي وظيفــة االنتصــاب 
لــدى مجموعــات الفئــران، التي استنشــقت الهواء الملــوث مدة 4 و6 
ســاعات. وبهــذا الصــدد، قــال الدكتــور شــانكون تشــاو، الــذي شــارك 
في الدراســة: “ألول مرة، كشــفت دراســتنا عن تأثير عادم الســيارات 
علــى انتصــاب األعضاء الذكرية. وتثير هــذه النتائج المخاوف حول 
الــدور المحتمــل الذي يلعبه التعرض الطويل األجل لعوادم ســيارات 
البنزيــن، فــي تطور مشــكلة ضعف االنتصــاب”. وتأتي هذه الدراســة 

وسط مجموعة من األدلة، التي تشير إلى تزايد االرتباط بين الهواء 
الملوث واألمراض، وكذلك الخصوبة.

وربطــت الدراســات الســابقة التلــوث بزيــادة خطر اإلصابة بســرطان 
الثــدي والفــم والتوحد لدى األطفــال، باإلضافة إلى اإلصابة بأمراض 
القلــب. ووجــد علمــاء فــي هونــغ كونــغ، أن الرجــال الذيــن يعيشــون 
فــي مناطــق ذات مســتويات عالية من تلوث الهواء، شــهدوا تشــّوًها 

ملحوًظا في الحيوانات المنوية.

وحلل الخبراء التعرض الهائل لجسيمات “PM2.5”، التي  «
ترتبط بشكل خاص بانبعاثات سيارات الديزل القديمة. 
ووجدت الدراسة، التي ُنشرت في مجلة “BMJ” الطبية 

والبيئية، في نوفمبر عام 2017، أن تلوث الهواء المحيط “قد 
يشكل خطًرا محتماًل على الصحة اإلنجابية لدى الذكور”.

حكمت الســلطات الهندية باإلعدام شنًقا على 
معلم مدرســة اغتصب بوحشية طفلة عمرها 
4 ســنوات، فــي أول تطبيــق فعلــي للقوانيــن 

المعدلة العام الماضي في البالد.
ســينغ  ماهينــدرا  المجــرم،  بذلــك  ويصبــح   
القوانيــن  وفــق  يعــدم  شــخص  أول  غونــد، 
المعدلــة مؤخــًرا، والمتعلقــة بجرائم اغتصاب 

القاصرين واألطفال الصغار في الهند.
  وجــرت الحادثــة عندمــا اختطــف المعتــدي 
ضحيتــه واغتصبهــا في الغابة، ومن ثم تركها 
وحيدة هناك معتقًدا أنها ماتت خالل العملية 

الوحشية.

 كما ذكرت مصادر محلية أن نتيجة  «
االعتداء كانت كارثية على صحة الطفلة، 

لدرجة أنها أمضت أشهًرا وهي تخضع 
لـ “إعادة تصحيح أمعائها”، في مشفى 

في نيودلهي. وفي السياق نفسه، أعلنت 
المحكمة العليا في الهند عن تنفيذ 

حكم اإلعدام، في 2 مارس المقبل، في 
ا رهن االعتقال في  حين يقبع الفاعل حاليًّ

مقاطعة جبالبور الهندية.

اإلعدام لمعلم 
اغتصب طفلة عمرها 

4 سنوات
إذا كنت ممن يعتمدون على األطعمة التي تتيحها الشــركات لموظفيها، ســواء 

مجاًنا أو بمقابل، فعليك أن تراجع سلوكك فوًرا.

فقد كشــفت دراسة أميركية حديثة، 
أن األطعمة التي يتناولها الموظفون 
فــي أماكن عملهــم تكون غير صحية 
األمــر  تعلــق  ســواء  الغالــب،  فــي 
بأطعمــة تقدمهــا المؤسســات مجاًنــا 
مقاصــف  مــن  مشــتراة  بأخــرى  أو 

الشركات، أو في المناسبات.

تناولــه  مــا  حــول  بحــث  وأظهــر 
أشــخاص بالغــون فــي عملهــم علــى 
مــدى أســبوع، أن شــخًصا مــن كل 4 
تناول الطعام في العمل مرة أو أكثر، 
بالســعرات  مليًئــا  عــام  بشــكل  وكان 
الحراريــة عديمــة الفائــدة واألمــالح 

والدهون والسكر.

تســبب حــادث “مرعــب” لطائرة تحطمت فوق منزل خــارج لوس أنجلوس، بمقتل 5 
أشخاص وإصابة 3 آخرين، حسبما أشارت شبكة “سي إن إن” اإلخبارية األميركية.

وأدى الحــادث إلــى مصــرع عائلــة مكونة 
منزلهــا  فــي  تقطــن  كانــت  أفــراد،   4 مــن 
بمقاطعــة أورنج كاونتي فــي كاليفورنيا، 
فقــد  الــذي  الطيــار  مقتــل  إلــى  إضافــة 
ولــم  الصغيــرة.  الطائــرة  علــى  الســيطرة 
يعــرف حتــى اآلن ســبب تحطــم الطائــرة 
التــي انطلقــت من مطــار بلديــة فولرتون 

فــي  الســلطات  تحقــق  بينمــا  المجــاور، 
حرائــق  اللقطــات  وأظهــرت  الحــادث. 
تحطمــت  الــذي  للمنــزل  وبقايــا  ضخمــة 
فيــه الطائــرة، في الحي الســكني القريب 
مــن لــوس أنجيلوس. وقال أحد الســكان 
لوكالة “كي تي إل أيه”: “الطائرة انفجرت 

على بعد 100 قدم من منزلي. 

تحذير صحي للموظفين بشأن “طعام العمل”

تحطم طائرة فوق منزل ومقتل العائلة والطيار

سياح يزورون مقبرة تابوت الفرعون توت عنخ 
آمون في األقصر

تتمتــع الــكالب بحاســة شــم قويــة تجعل حدســها أمًرا ال شــك فيه، وفــي أفريقيا 
انهــال المديــح علــى كلــب وصــف بالشــجاع والمخلــص بعــد أن أحبــط محاولــة 
انتحاريــة خــالل حفــل زفــاف، وأنقــذ حيــاة العديــد مــن القروييــن، مــن تفجيــر 
انتحاري نفق بسببه. تعود تفاصيل القصة التي وقعت في أبريل 2017، ونشرت 
صحيفــة The Epoch Times األميركيــة مقتطفــات منهــا أمــس األول إلــى قرية 
بيلبيلــو، فــي نيجيريــا التي كانــت تحتفل بزفاف زوجين، وســط مجموعة كبيرة 
من أصدقائهما وعائلتهما. ولم يخطر على بال الحاضرين في الزفاف مدى قربهم 
مــن مــوت محقــق. إذ اخترقــت فتــاة مراهقة، يعتقــد أنها من جماعــة بوكو حرام 
اإلرهابيــة، فجأة الزفاف وبدأت تســير نحــو المدعوين. الحظ ضيوف اصطحبوا 
كلبهم إلى الحفل أنه بدأ يتصرف بشكل غريب. وبشكل غير متوقع، اندفع الكلب 
نحــو الفتــاة التــي بــدت وكأنها تخفي شــيًئا تحت مالبســها. وفي دقيقــة واحدة، 
هجم عليها، في مشهد ال يمكن تصوره. وما حدث أجبر المشتبه بها على تفجير 
العبــوة الناســفة بينمــا كانــت تحــاول التخلــص مــن مخالــب الكلب وفكه. وأســفر 

االنفجار عن مقتل االنتحارية ونفوق الكلب بينما لم يصب أي شخص آخر.

“كلب بطل” أنقذ العشرات من 
“انتحارية الزفاف”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إنه النضج

حــاز منشــور بعنــوان “أجمــل مــا 
فــي التقــدم بالعمــر أنــه يجعلــك 
كانــت  كثيــرة  أمــورا  تســتصغر 
ومشــاعرك  طاقتــك  تســتهلك 
يوما ما”، الذي نشــر أمس تحت 
وسم #حكم_البالد، أعلى معدل 
الصحيفــة  فــي حســاب  تفاعــل 
وعلقــت  اإلنســتغرام.  علــى 
تهانــي  النفســية  االختصاصيــة 
توفيــق على المنشــور قائلة “إنه 

النضج”.

أصــدرت الحكومــة األميركيــة غرامــة 
راكــب  علــى  دوالر  ألــف   16 قدرهــا 
أجبــر طائــرة مســافرة مــن كنــدا إلــى 
بريطانيــا، علــى العــودة أدراجهــا بعــد 
فتــرة مــن االنطــالق، بســبب تصرفاته 
غيــر الالئقــة جــراء شــربه مشــروبات 
لصحيفــة  ووفًقــا  عديــدة.  كحوليــة 
راكــب  تنــاول  بوســت”،  “واشــنطن 
علــى متــن طائرة متجهة مــن كالغاري 
إلــى لنــدن 6 مشــروبات كحوليــة، قبل 
أن يبــدأ بالتصــرف بشــكل غيــر الئــق 
مــع العامليــن فــي الطائــرة، ممــا أجبــر 
الطائــرة علــى العــودة أدراجهــا إلنزاله 

في يناير الماضي.

وكان المواطن البريطاني دايفد  «
يونغ على متن طائرة شركة “ويست 

جيت”، قبل أن “يثمل” ويصر على 
دخول الحمام في وقت غير مسموح 
فيه من الرحلة، قبل أن يتشاجر مع 
مضيفات الطيران والركاب اآلخرين.

اعتقلت السلطات الهندية مسافًرا قادًما 
مــن تايلنــد، عقــب محاولتــه تهريب نمر 
صغير عمره شــهر داخل إحــدى حقائبه. 
وسمع مســؤولو الجمارك أصوات تصدر 
من حقيبة المســافر، ليفتحوها ويجدوا 
وزنــه  يتجــاوز  ال  نمــر  شــبل  بداخلهــا 
كيلوغراًمــا واحًدا. ووصل المســافر إلى 
مطــار تشــيناي الهنــدي، على متــن رحلة 

جوية قادمة من بانكوك.
إن  المطــار،  فــي  مســؤولون  وقــال 
السلطات تحقق في إذا ما كان المشتبه 
بــه عضــًوا فــي عصابــة دوليــة لتهريــب 

الحيوانات.

ولم يتم الكشف عن اسم المتهم  «
صاحب الـ45 عاًما، بينما كان 

الحيوان في حالة صدمة وكان 
يصدر أصواًتا خافتة ويظهر 

عليه الضعف الشديد.  وتم نقل 
شبل النمر إلى حديقة أريغنار 

آنا للحيوان في تشيناي، عقب 
خضوعه للفحوصات الالزمة.

ثمل على متن 
طائرة.. فأجبرها 

على العودة

اعتقال مسافر 
حاول تهريب نمر 

في حقيبته
مــع انتقــال األميــر هاري وزوجته ميغان ماركل لمســكنهم الجديد في المســكن 

ا. الريفي بفروغمور، قّررت الملكة إليزابيث إهداء الزوجين هدية ثمينة جدًّ

قــررت  “ميــرور”،  لصحيفــة  ووفًقــا 
حفيدهــا  إهــداء  إليزابيــث  الملكــة 
بثمــن،  يقــدر  هــاري وزوجتــه شــيئا ال 
وهــو اختيــار لوحــات فنية “نــادرة” من 
المجموعــة الملكيــة للملكــة إليزابيــث. 
مــن  بعــدد  قائمــة  الملكــة  وقدمــت 
اللوحــات “النــادرة”، ســيتمكن الزوجان 

فــي  الجديــد  لمنزلهمــا  منهــا  االختيــار 
ويندزور، الذي انتقال إليه مؤخًرا.

إليزابيــث  الملكــة  مجموعــة  وتضــم 
دا  لليونــاردو  لوحــة   600 حوالــي 
فينشي، و20 قطعة لمايكل آنجلو، كما 
تضــم لوحات معاصرة آلنــدي وارهول 

وأنيش كابور.

هدية “ال تقّدر بثمن” من الملكة إلى حفيدها

أبدت المغنية العالمية سيلين ديون، استياءها من التساؤالت واالنتقادات 
التي الحقتها بسبب فقدان وزنها، مؤكدة أنها تشعر بكونها “جذابة” أكثر من 
أي وقت مضى. وهاجمت المغنية الكندية البالغة من العمر 50 عاًما، أولئك 

ا، قائلة: “إذا لم يعجبكم  الذين قالوا إنها بدت في صور حديثة نحيفة جدًّ
الشكل الذي أبدو عليه، عليكم فقط تركي وشأني”.

تقدر اللوحة الواحدة من هذه التشكيلة بثمن قد يصل لمئات الماليين، ولكنها ليست للبيع.

تزايد االرتباط بين الهواء الملوث واألمراض
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