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المنامة - بنا

أكــدت األمــم المتحــدة أن ما حققته حكومة البحرين مــن إنجازات رائدة في مجال 
الطفولة ينطلق من اإليمان بأن الطفل هو الركيزة األســاس لبناء بحرين المســتقبل 

والعمل على تنميتها وازدهارها وريادتها.

منظمــة  ألنشــطة  المقيــم  المنســق  ونــّوه 
األمم المتحــدة لدى مملكة البحرين أمين 
الشــرقاوي، فــي تصريح بمناســبة الذكرى 
الثالثيــن العتمــاد اتفاقية حقــوق الطفل، 
بمــا حظيت بــه البحرين من إشــادة عالية 
في مجــال تعزيز حماية حقــوق الطفولة، 

رئيــس  برئاســة  الحكومــة  اهتمــام  وأن 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفة بن سلمان آل خليفة بتعزيز حقوق 
أولويــة متقدمــة؛ لضمــان  الطفــل يحتــل 
مــن  القادمــة،  لألجيــال  أفضــل  مســتقبل 
خــالل العمل علــى تنفيذ رؤية مســتقبلية 

هادفــة تضمنتهــا اإلســتراتيجية الوطنيــة 
مــع جهودهــا  إلــى جنــب  للطفولــة، جنًبــا 
لبلــوغ أهــداف التنمية المســتدامة 2030، 

والتي تتضمن 17 هدًفا مترابًطا.
والقــى هــذا االهتمــام، تقديــرا عالميــا من 
الدوليــة  واألطــراف  المنظمــات  جانــب 
المعنيــة بحقــوق الطفــل، وتجســد أخيــرا 
فــي جلســات اســتعراض ومناقشــة تقرير 
البحرين الدوري وإجراءاتها بشــأن صون 

حقوق الطفل.

المنامة - بناالمنامة - بنا

تفضــل عاهــل البــالد القائد األعلــى الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة بأمــره الكريم 
بمنــح عدد من ضبــاط وأفراد قوة الدفاع 

المناســبة.  بهــذه  التقديريــة  األوســمة 
وقــال جاللتــه لدى اســتقباله القائــد العام 
يرافقه وزير شــؤون الدفاع ورئيس هيئة 
األركان وعدد من كبار المســؤولين وقادة 
الوحــدات: “إلــى جانب نهــوض قوة دفاع 

البحريــن بواجبها الســامي الجليل بالذود 
عــن الوطــن بــكل بســالة، فإننــا نشــهد في 
الوقــت ذاتــه إســهاماتها المهمــة والكبيرة 
فــي دعــم مســيرته التنمويــة والحضارية 

الشاملة”.

أكــد ولي العهد نائب القائــد األعلى النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل 

خليفــة مــا وصلــت إليــه مســار العالقــات 
الثنائيــة البحرينيــة األردنيــة مــن تطــور. 
وأشــاد ســموه خالل لقائه أمس بولي عهد 
المملكة األردنية الهاشــمية الشــقيقة أخيه 
صاحب الســمو الملكي األمير الحســين بن 

عبــدهللا الثانــي بمواقــف األردن الشــقيق 
الداعمــة دائمــا لمملكــة البحريــن، كمــا نوه 
ســموه بمكانــة المملكة األردنية الهاشــمية 
في تعزيز مســيرة العمل العربي المشــترك 

ونصرة القضايا العادلة.

تحــت رعايــة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
أنــاب  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  جاللتــه 
المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل 
خليفة الفتتاح مركز البحرين لألورام صباح 

أمس.
مــن جهته، أشــار قائد مستشــفى الملك حمد 
الجامعي إلى أن مركز البحرين لألورام، هذا 

المركــز العصــري المتخصــص والمتميــز الذي 
يحتــوي علــى 120 ســريًرا للبالغيــن وبزيــادة 
التاليــة  المرحلــة  فــي  لألطفــال  ســريًرا   40
 ،2019 نهايــة  فــي  منهــا  االنتهــاء  والمزمــع 
يحوي أحــدث المعدات الطبيــة المتخصصة 
ومنها جهاز “PET MR” وهو األول من نوعه 
فــي منطقــة الشــرق األوســط، وباســتطاعته 
تشــخيص البــؤر الســرطانية متناهية الصغر 

فــي مراحلهــا األولــى، كمــا تم تحديــث جهاز 
الــذي يعالــج جميــع   ”Linear Accelerator“
لالبتعــاث  الحاجــة  دون  األورام  حــاالت 
األول  ويعــد   ”LINK MR“ وجهــاز  للخــارج، 
مــن نوعه في المنطقة والخامس في العالم، 
ويتميز بالدقة في تدمير الخاليا السرطانية 
دون اإلضــرار باألنســجة الطبيعيــة للمريض، 
وكذلــك الجراحة الروبوتية التي تعزز الدقة 
والمرونــة والتحكــم مــن خــالل عــرض مكبر 

وثالثي األبعاد لموقع الجراحة.

ساهم معنا في التطبيق السليم للقيمة الُمضافة 
للمـعلومات أو الشـكاوى
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المنامة - المساحة والتسجيل العقاري

ذكر رئيس جهاز المســاحة والتسجيل 
بــن عبــدهللا  الشــيخ ســلمان  العقــاري 
آل خليفــة أن مجمــوع حجــم التداول 
العقــاري بلــغ في العــام الماضي 2018 
حوالي 961,393,921 دينارا. وأضاف 
األخيــر  بالربــع  العقــاري  التــداول  أن 
 304,754,489 حوالــي  بلــغ   2018

دينارا أي بنسبة زيادة تقدر بـ 14%.

961.4 مليون 
دينار التداول 
العقاري 2018 لــابــتــعــاث ــة  ــاج ــح ال دون  ــاالت  ــحـ الـ جــمــيــع  يــعــالــج 

افتتاح مركز البحرين لألورام

أشبال النجمة أبطال“مفقود” بأوال المسرحيقداس تاريخي بأبوظبيحاملو “المرن” يدفعونخالد بن عبداهلل رئيسا
أعلنت جمعية الهالل األحمر  «

البحريني عن نتائج انتخاب 
الجمعية العمومية لمجلس 

اإلدارة الجديد، التي أسفرت عن 
تزكية الشيخ خالد بن عبدالله 

آل خليفة لتولي منصب رئيس 
مجلس اإلدارة.

قال وزير الصناعة والتجارة  «
والسياحة زايد الزياني إن 

حاملي تصاريح العامل 
المرن يدفعون ما يقارب 

3 إلى 6 أضعاف ما يدفعه 
التاجر أو رائد األعمال رسوًما 

شهرية.

أحيا البابا فرنسيس في أبوظبي  «
قداسا تاريخيا في ملعب لكرة 
القدم في الهواء الطلق أمس 
الثالثاء، وهو األول لحبر أعظم 
في شبه الجزيرة العربية، مهد 
اإلسالم، بمشاركة عشرات آالف 

المقيمين األجانب.

تتواصل فعاليات مهرجان أوال  «
الدولي الثاني عشر، الذي يقام في 

الفترة من 3 - 9 فبراير الجاري على 
خشبة صالة البحرين الثقافية، 

حيث تعرض اليوم مسرحية 
“مفقود” لفرقة السلطنة للثقافة 

والفن من سلطنة عمان.

نيابة عن رئيس  «
االتحاد البحريني لكرة 
القدم الشيخ علي بن 
خليفة آل خليفة، توج 

عضو مجلس إدارة 
االتحاد رئيس لجنة المسابقات عبدالرضا حقيقي فريق النجمة 
بطال لدوري األشبال لكرة القدم للموسم الرياضي 2018 - 2019.
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“البنية التحتية واإلنشائية” 
تدعم النمو غير النفطي

المنامة - مجلس التنمية

لمجلــس  الفصلــي  التقريــر  ذكــر 
معــدل  أن  االقتصاديــة  التنميــة 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو 
بلــغ  والــذي  بالبحريــن،  الســنوي 
نســبة 1.6 % فــي الربــع الثالــث 
بالتوســع  مدعوًمــا  كان   ،2018
فــي قطاعــي األعمــال اإلنشــائية 
زيــادة  عــن  فضــالً  والتصنيــع، 

التحتيــة  البنيــة  علــى  اإلنفــاق 
)القطاع غير النفطي(. 

األعمــال  قطــاع  أن  وأضــاف 
علــى   %  5.4 توســع  اإلنشــائية 
الثالــث.  بالربــع  ســنوي  أســاس 
وعمومــا، نمــا القطاع بنســبة 6.2 
% في األرباع الثالثة األولى من 

.2018)11(

)08()10(

سمو ولي العهد مستقبال سمو ولي عهد األردنجاللة الملك لدى استقباله عددا من كبار المسؤولين بقوة دفاع البحرين

ــدد مــن الــضــبــاط ــع ــة الــمــلــك يــمــنــح أوســمــة ل ــال الحسينج األمير  مع  العاقات  يستعرض  العهد  ولي  سمو 

دور أردني بارز في العمل العربيإسهامات قوة الدفاع تنموية ودفاعية

)٠٥()٠٢(

بدور المالكي من المحرق



اســتقبل عاهــل البــالد القائــد األعلــى صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة في قصر 
الصافرية أمس القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
يرافقه وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن حسن النعيمي، ورئيس هيئة األركان الفريق 
الركن ذياب بن صقر النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين وقادة األسلحة بقوة الدفاع، إذ رفعوا 
إلى جاللته أســمى آيات التهاني والتبريك بمناســبة الذكرى الحادية والخمســين لـــتأسيس قوة 
دفــاع البحرين، مشــيدين بالدعم والمســاندة المتواصلة التي تحظى بهــا قوة دفاع البحرين من 
جاللة الملك، ســائلين الباري عز وجل أن يحفظ جاللته ويرعاه لمواصلة هذه المســيرة المباركة 

التي تشهدها مملكة البحرين العزيزة في عهده جاللته الزاهر.

وبهــذه المناســبة المجيدة، تفضــل جاللة الملك 
الكريــم  الســامي  أمــره  بإصــدار  األعلــى  القائــد 
ِقبــل  مــن  المحكوميــن  مــن  عــدد  عــن  بالعفــو 
مــن  فتــرة  قضــوا  أن  بعــد  العســكري  القضــاء 
العقوبــات الصــادرة بحقهــم، كما تفضــل جاللته 
بأمــره الكريــم بمنح عدد من ضباط وأفراد قوة 

الدفاع األوسمة التقديرية بهذه المناسبة.
وأعــرب جاللتــه عــن تهانيــه وتقديــره لجميــع 
الدفــاع  قــوة  وأفــراد  صــف  وضبــاط  ضبــاط 
المناســبة  بهــذه  الكــرام  المواطنيــن  وجميــع 
الوطنيــة المجيدة في تاريخ البحرين، وأضاف 

جاللتــه أننــا نقدر مــا يبذله جميع منتســبي قوة 
الحضاريــة  لمنجزاتنــا  حمايــًة  البحريــن  دفــاع 
وأمن المواطنيــن ووحدته الوطنية بكل كفاءة 
وبروح وطنية ثابتة وعزيمة صادقة، فهم درع 

الوطن المنيع وموضع الفخر واالعتزاز دائًما.
وإن إشــراقة الضوء األول لقــوة دفاع البحرين 
الوطنيــة  مســيرتنا  فــي  مضيئــة  ذكــرى  هــي 
المباركــة، فهــا هــي بعــون هللا وبجهــود رجالهــا 
الشــجعان ُتعلــي مجدهــا عاًمــا بعــد عــام، وإن 
لقــوة  التابــع  لــأورام  البحريــن  مركــز  افتتــاح 
الدفــاع هــو إضافة إلى إنجازاتهــا التي نعتز بها 

ونقــدر مــا يبذله القائمــون عليه ألداء رســالتهم 
النبيلــة، إذ يعتبــر نقلــه نوعيــة فــي  اإلنســانية 
ضمــن  الصحيــة  والرعايــة  الخدمــات  مجــال 
أفضــل  وتوفيــر  المتواصلــة  التطويــر  سلســلة 
مختلــف  فــي  الصحيــة  والخدمــات  المنشــآت 
أنحــاء البحريــن، معربين عــن فخرنا بالكفاءات 
أعلــى  إلــى  وصلــت  التــي  الطبيــة  البحرينيــة 

مستويات التخصص العلمي.

البحريــن  دفــاع  قــوة  نهــوض  جانــب  فإلــى 
بواجبها السامي الجليل بالذود عن الوطن بكل 
بســالة، فإننا نشــهد فــي الوقت ذاته إســهاماتها 
المهمــة والكبيــرة فــي دعــم مســيرته التنمويــة 
والحضاريــة الشــاملة بــكل جــدارة وكفــاءة من 
خالل العديد من المجاالت، من خدمات صحية 
رفيعــة ومميــزة توفر للمواطنيــن الكرام العالج 
والعنايــة الطبية الراقية، وإســهامات كبيرة في 

مجــال اإلســكان، فضــاًل عن ما حققه منتســبيها 
من إنجازات رياضية كبيرة رفعت اسم وطنهم 
عالًيــا فــي المحافل اإلقليميــة والدولية، إضافة 
المناســبات  مــن  العديــد  فــي  المشــاركة  إلــى 
الوطنية الكبيرة، فهم ِنعم من ُيعتمد عليهم في 
المياديــن كافــة، فلقد أثبتوا بجــدارة أنهم بحق 

يٌد تحمي ويٌد تبني بعزيمة ال تلين.
ويســرنا بهــذه المناســبة أن نشــكر القائــد العــام 

الشــيخ  الركــن  المشــير  البحريــن  دفــاع  لقــوة 
جهــوده  علــى  خليفــة  آل  أحمــد  بــن  خليفــة 
المتواصلــة وقيادتــه الســديدة التــي أثمــرت ما 
تشــهده قــوة الدفــاع من تطــور مســتمر ومنعه. 
وخالــص التقديــر لرجــال قــوة الدفاع البواســل 
اللذيــن يــؤدون واجبهــم بكل عزيمــة وإخالص، 
ومقدريــن بكل االمتنان من ســبقهم في مرحلة 
التأســيس الذيــن نكــن لهــم كل االحتــرام علــى 

جهودهم الكبيرة التي بذلوها خدمًة لوطنهم.
وأضــاف جاللتــه قائــال: كمــا نوجــه بــكل اعتزاٍز 
وتقدير التهنئة لرجالنا األبطال الذين يشاركون 
النبيــل  البواســل فــي أداء واجبهــم  أشــقاءهم 
بميدان الشــرف والبطولة ضمن قوات التحالف 
العربي في “عملية إعادة األمل” بقيادة الشقيقة 
الكبرى المملكة العربية الســعودية، إرســاًء لقيم 
العدل ودعًما للحق والشرعية في اليمن العزيز، 
وتوفير اإلغاثة اإلنسانية لأشقاء ورفع المعانة 

عنهم، متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.
وقــدم القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن هدية 
بهــذه  األعلــى  القائــد  الملــك  لجاللــة  تذكاريــة 

المناسبة الوطنية المجيدة.

جاللة الملك يستقبل كبار المسؤولين بقوة دفاع البحرين

المنامة - بنا

جاللة الملك يمنح أوسمة تقديرية لضباط وأفراد بذكرى تأسيس “الدفاع”
ــاء الـــعـــســـكـــري ــ ــض ــ ــق ــ ــن مـــــن ِقــــبــــل ال ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــمـ ــدد مـــــن الـ ــ ــ ــو عـــــن عـ ــ ــف ــ ــع ــ ال

إشراقة الضوء األول لقوة دفاع البحرين 
ذكرى مضيئة في مسيرتنا الوطنية المباركة

نفتخر بالكفاءات البحرينية الطبية التي وصلت 
إلى أعلى مستويات التخصص العلمي

نعتز باألبطال الذين يشاركون أشقاءهم البواسل 
في أداء واجبهم النبيل بميدان الشرف
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تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة برقيــة تهنئــة وتبريــك مــن الممثــل الشــخصي لجاللــة 
الملك ســمو الشــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، وذلك بمناســبة 
االحتفــال بالذكــرى الحاديــة والخمســين لتأســيس قــوة دفــاع 

البحرين.

وفيما يلي نص البرقية:

ســيدي حضرة صاحب الجاللة الملك الوالد حمد بن عيســى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يســرني يا صاحب الجاللة أن أرفع إلى مقام جاللتكم الســامي 
خالــص التهاني وأطيب التبريكات بمناســبة االحتفال بالذكرى 
الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، تلك المناسبة 
العزيــزة علــى قلوبنا وقلوب أبناء الوطن الذين يفتخرون بهذه 
القــوة، والتــي تمثــل العــزة والمنعة فهــي درع الوطــن الحصين 
وســياجه المنيــع التــي تــذود عــن حمــاه واســتقراره وتصــون 
هــذه  يعيــد  أن  قدرتــه  جلــت  هللا  داعًيــا  وإنجازاتــه،  وحدتــه 
المناســبة العزيــزة علــى جاللتكم وأنتــم تنعمون بوافــر الصحة 

والعافية والعمر المديد.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ابنكم
سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة
الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى

وتلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة برقيــة 
تهنئــة وتبريك من الممثل الشــخصي لجاللة 
آل  حمــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  ســمو  الملــك 
خليفــة، وذلــك بمناســبة االحتفــال بالذكــرى 
دفــاع  قــوة  لتأســيس  والخمســين  الحاديــة 

البحرين. 

وفيما يلي نص البرقية:

ســيدي صاحــب الســمو الملكــي العــم العزيــز األميــر خليفــة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يشــرفني يا صاحب الســمو الملكي أن أرفع إلى سموكم الكريم 
أســمى آيــات التهانــي وأصــدق التبريــكات بمناســبة االحتفــال 
بالذكــرى الحاديــة والخمســين لتأســيس قــوة دفــاع البحريــن، 
ســائال المولــى عــّز وجّل أن يحفظ ســموكم ســنًدا وذخــًرا، وأن 
يديــم على ســموكم نعمة الصحة الســعادة وعلــى وطننا الغالي 
بالمزيد من التطور واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ملك 

البالد المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ابنكم
سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة
الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى

القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  تلقــى  ذلــك،  إلــى 
األعلــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة برقيــة تهنئــة وتبريك مــن الممثل 
الشخصي لجاللة الملك سمو الشيخ عبدهللا 
بن حمد آل خليفة، وذلك بمناســبة االحتفال 
بالذكــرى الحادية والخمســين لتأســيس قوة 

دفاع البحرين. وهذا نص البرقية:
ســيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمــد آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه ولي 

العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...
يشــرفني يــا صاحــب الســمو أن أرفــع إلى مقام ســموكم الكريم 
أطيــب التهاني واألمنيات بمناســبة االحتفــال بالذكرى الحادية 
والخمســين لتأســيس قوة دفاع البحرين، هذه الذكرى الخالدة 
لتأســيس هــذا الصــرح العســكري الشــامخ والــذي يعــد إنجــاًزا 
ــا للمجد والفخر، داعًيا المولــى عّز وجّل أن يعيد  وتجســيًدا حيًّ
هذه المناســبة الســعيدة على ســموكم بالخير والبركات، وعلى 
مملكتنــا العزيــزة بالمزيد من التقدم واالزدهــار في ظل القيادة 
الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة آل خليفــة عاهــل البالد المفــدى القائد األعلى حفظه 

هللا ورعاه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة
الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى

الممثل الشخصي لجاللته يهنئ القائد العام 

لقوة دفاع البحرين

كما بعث الممثل الشــخصي لجاللة الملك ســمو الشــيخ عبدهللا 
بــن حمــد آل خليفــة ببرقيــة تهنئــة إلى القائــد العام لقــوة دفاع 
البحريــن المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة 
دفــاع  قــوة  لتأســيس  والخمســين  الحاديــة  الذكــرى  بمناســبة 

البحرين، هذا نصها:

صاحــب المعالــي المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل 
خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...
يسرني بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع 
البحريــن أن أعــرب لمعاليكــم عــن أخلــص التهانــي والتبريكات 
بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، مشيًدا بما وصلت إليه قوة 
دفــاع البحريــن مــن تقــدم وتطــور وجاهزيــة قتالية، ممــا يؤكد 
صالبــة األســاس الــذي وضعهــا حضــرة صاحــب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى ال خليفــة عاهل البــالد المفدى القائــد األعلى 
حفظــه هللا ورعــاه لهــذا الحصــن المنيــع. ســائالً المولــى العلــي 
القدير أن يحفظ معاليكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة
الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهنئة سمو الممثل الشخصي للعاهل
الــحــصــيــن الـــــوطـــــن  درع  ــي  ــ ــ وهـ ــة  ــ ــع ــ ــن ــ ــم ــ وال الـــــعـــــزة  ــل  ــثـ ــمـ تـ الــــــدفــــــاع  ــوة  ــ ــ قـ

المنامة - بنا

سمو الشيخ عبد الله بن حمد
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استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية أمس، بحضور 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بن حمد آل خليفة، ولي عهد المملكة األردنية الهاشــمية الشــقيقة صاحب الســمو الملكي األمير الحسين 
بــن عبــد هللا الثانــي، وذلــك للســالم على جاللته بمناســبة زيارته الرســمية للمملكة، حيث نقــل إلى جاللة 
الملــك تحيــات وتقدير عاهل المملكة األردنية الهاشــمية أخيه صاحب الجاللــة الملك عبدهللا الثاني ابن 

الحسين وتمنياته الطيبة لشعب مملكة البحرين بالمزيد من الرقي والتطور.

ورحــب صاحــب الجاللــة، بصاحــب الســمو الملكي 
ولــي عهــد األردن في بلده مملكــة البحرين، وكلفه، 
بنقــل تحياتــه ألخيــه جاللــة الملك عبــدهللا الثاني، 
بــدوام  الشــقيق  األردن  لشــعب  تمنياتــه  وخالــص 

الرفعة والتقدم.
وأكــد جاللتــه عمــق العالقــات األخويــة التاريخيــة 
الوثيقة التي تجمع البلدين الشــقيقين وما تشــهده 
مــن تطــور دائــم وتنســيق مشــترك علــى مختلــف 

المستويات.
معربــا جاللتــه عــن تقديــره واعتزازه  بجهــود أخيه 
العالقــات  ترســيخ  فــي  األردنــي  العاهــل  جاللــة 
البحرينيــة - األردنيــة، مشــيدا بالمواقــف المشــرفة 
للمملكــة األردنيــة الهاشــمية تجــاه مملكــة البحرين، 
وبدورهــا التاريخــي فــي الدفــاع عن مصالــح األمة 
العربيــة ونصــرة قضاياهــا العــادل، ودعــم مســيرة 

العمل العربي المشترك. 
وأشــاد جاللة الملك بدور القوات المسلحة األردنية 
ومســاهماتها الكبيــرة منــذ مرحلــة التأســيس لقــوة 
دفاع البحرين وحتى اليوم لما تتسم به من خبرات 
وكفــاءات مميــزة. وأكد جاللته أهمية هــذه الزيارة 

ودورها في فتح آفاق جديدة للتعاون المتبادل.  
وتقديــرا للــدور الكبيــر الــذي يقــوم بــه ولــي عهــد 

المملكة األردنية الهاشــمية الشقيقة صاحب السمو 
الملكــي األميــر الحســين بــن عبــدهللا الثانــي فــي 
دعــم روابــط األخــوة التاريخيــة العريقة الراســخة 
والتعــاون بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة األردنية 
الهاشمية الشقيقة في جميع المجاالت، انعم عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل 
خليفــة، بوســام النهضــة للملــك حمــد مــن الدرجــة 
الممتــازة )القــالدة( على ولي عهــد المملكة األردنية 
الهاشــمية صاحــب الســمو الملكــي األمير الحســين 
الثانــي تقديــرًا لجهــوده ومســاهماته  بــن عبــدهللا 

الجليلة.
وهنأ صاحب السمو الملكي ولي عهد األردن جاللة 
الملــك بالذكرى الحادية والخمســين لتأســيس قوة 
دفــاع البحريــن، معربــا عــن عميــق شــكره وامتنانه 
الوســام، وعلــى حفــاوة  الملــك علــى هــذا  لجاللــة 
اإلســتقبال وكــرم الضيافــة التي لقيهــا لدى وصوله 
للمملكــة. وأعــرب عن ســعادته البالغة بهــذه الزيارة 
ولقــاء جاللــة الملــك، مؤكــدا اعتــزاز األردن قيــادًة 
وشــعبا بروابط األخــوة وعالقات التعاون المتميزة 
برعايــة  تحظــى  والتــي  بالبحريــن،  تجمعــه  الــذي 
كريمة من جاللة الملك وأخيه جاللة الملك عبدهللا 

الثاني ابن الحسين.

جاللة الملك مستقبال سمو ولي عهد األردن

المنامة - بنا

جاللة الملك يمنح “القالدة” لولي عهد األردن
ــادل ــب ــت ــم ــدة لـــلـــتـــعـــاون ال ــ ــدي ــ ــا ج ــ ــاق ــ ــح آف ــت ــف ــن ت ــي ــس ــح ــر ال ــ ــي ــ زيـــــــارة األم

نلتزم بخدمتكم
بأفضل حلول التصليح والصباغة

د من اختيار مركز خدمات يضمن لك راحة البال والجودة العالية. ض سيارتك ألي ضرر، تأكَّ في حال تعرُّ
لذلك، اختر مركز كانو للتصليح والصباغة وسيقوم خبراؤنا المعتمدون بإعادة سيارتك إلى حالتها 

ما قبل الحادث خالل فترة قصيرة وبسعر مناسب.
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كمــا نــّوه إلــى موافقــة مجلس الــوزراء برئاســة 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
جلســته  فــي  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
المنعقــدة فــي مايــو 2018، علــى تمديــد العمــل 
الخمســة  لألعــوام  الوطنيــة  باالســتراتيجية 
القادمــة؛ بهــدف تغطية أو اســتكمال مــا لم يتم 
ومبــادرات  سياســات  مــن  منهــا  بعــد  تحقيقــه 

خاصة بالطفولة.
العمــل  إلــى  المناســبة،  بهــذه  الشــرقاوي  ودعــا 
علــى تجديد االســتراتيجية وتمديد أمدها إلى 
عــام 2030، وذلــك تماشــيا مــع أجنــدة التنميــة 
عشــر،  الســبعة  وأهدافهــا   2030 المســتدامة 
وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيســيف ومكتب 

برنامج األمم المتحدة في البحرين.
مــن  انطالًقــا  تأتــي  الدعــوة  هــذه  أن  واعتبــر 
الطفــل  بهــا  يحظــى  أن  يجــب  التــي  األهميــة 
البحرينــي، خــالل مراحــل الطفولــة المختلفــة، 
وخصوًصــا فــي ظــل ما يســتجد فــي العالم من 
تطــورات تكنولوجيــة متســارعة، تتطلب إعادة 
مــن  القصــوى  واالســتفادة  والمواكبــة؛  النظــر 
أهداف ومؤشــرات التنمية المســتدامة، وربطها 
 ،2030 العــام  حتــى  المحّدثــة  باالســتراتيجية 
للتأكد من جعل األجيال القادمة قادرة على أن 

تقود عمليات التنمية في مملكة البحرين.  
وكشــف المنســق المقيم ألنشــطة منظمــة األمم 
المتحــدة في البحرين عن مســاعي إلى افتتاح 
البحريــن؛  فــي  اليونيســيف  لمنظمــة  مكتــب 
بهــدف تطويــر واســتدامة العمــل علــى الطفولة 
مــع حكومــة مملكــة البحريــن، وجعلــه مواكًبــا 
الدولــي.  المجتمــع  فــي  المســتجدات  لجميــع 
إطــار  اتفاقيــة  مــع  ينســجم  الــذي  األمــر  وهــو 
الشــراكة االســتراتيجية التــي وقعتهــا البحرين 
فــي أكتوبــر 2017 مــع ممثلــي 16 وكالــة تابعــة 
لألمم المتحدة؛ بغرض العمل على دعم وتنفيذ 
المشــاريع التــي تصــب فــي خدمــة السياســات 

التنموية في مملكة البحرين.
الــوزراء  إن اهتمــام الحكومــة برئاســة رئيــس 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة، بتعزيز حقوق الطفل، يحتل أولوية 
لألجيــال  أفضــل  مســتقبل  لضمــان  متقدمــة 
القادمــة، وذلــك مــن خــالل العمــل علــى تنفيــذ 
رؤية مســتقبلية هادفة تضمنتها االستراتيجية 
الوطنيــة للطفولــة، جنًبا إلى جنــب مع جهودها 
لبلوغ أهداف التنمية المســتدامة 2030، والتي 
تتضمن 17 هدًفا مترابًطا، من شأن تنفيذها أن 
يوفــر عالــم أكثــر أمًنا لألطفال وبيئة مســتدامة 
وتجنيبهــم  الحياتيــة  ظروفهــم  لتحســين 
األهــداف  يخــص  فيمــا  الســيما  المخاطــر، 
المرتبطة بالتعليم والصحة والقضاء على الفقر 

والحد من خطر العنف في حياة األطفال.
ــا مــن  وقــد القــى هــذا االهتمــام، تقديــًرا عالميًّ
جانــب المنظمــات واألطــراف الدوليــة المعنيــة 
بحقــوق الطفــل، والــذي تجســد مؤخــًرا خــالل 
جلســات اســتعراض ومناقشــة تقريــر البحريــن 
الدوري وإجراءاتها بشــأن صون حقوق الطفل، 
للجنــة حقــوق   )80( الــدورة  ضمــن اجتماعــات 
الطفــل، التــي عقــدت فــي بجنيف ينايــر 2019، 
تقديــًرا لمــا حققتــه المملكــة مــن إنجــازات فــي 
مجــال رعايــة وحمايــة الطفــل، وحرصهــا علــى 
االلتزام بتفعيل المعاهدات الدولية التي وقعت 
عليهــا فــي هــذا المجــال، تأكيــًدا علــى إيمانهــا 
الراســخ بــأن ضمــان وصيانــة حقــوق اإلنســان 
ا في عمليــة التنمية  عموًمــا تشــكل ركًنا أساســيًّ

الشاملة.
وجــاء التقديــر الدولــي كترجمــة حقيقية لواقع 
الطفولــة المتميز فــي البحرين، فالطفل يقع في 
أولوية اهتمامات الحكومة، انطالًقا من اإليمان 
بقيمة الطفل في بناء المســتقبل، وهو ما شــكل 
محــرًكا لجهــود الحكومــة فــي إعــداد وتنشــئة 
الطفــل البحريني، وتهيئة البيئة الســليمة لنموه 
وتطــوره، حيــث يحــث صاحــب الســمو الملكي 
ضــرورة  علــى  دائــم  بشــكل  الــوزراء  رئيــس 
المتطلبــات  باألطفــال وتوفيــر كافــة  االهتمــام 
وتنشــئتهم  حقوقهــم،  تكفــل  التــي  الضروريــة 
بصــورة ســليمة ليكونوا عناصر فاعلــة في بناء 

الوطن وازدهاره.
ولعــل من أبــرز مظاهر اهتمام ســموه بالطفولة، 
موافقــة مجلــس الــوزراء علــى االســتراتيجية 
وخطتهــا   ،)2013-2017( للطفولــة  الوطنيــة 
البحريــن  حكومــة  كانــت  حيــث  التنفيذيــة، 
تتبنــى  التــي  المنطقــة  فــي  الــدول  أوائــل  مــن 

اســتراتيجية وطنيــة للطفولــة التزاًمــا باحترام 
مختلــف  ولتلبيــة  الطفــل،  حقــوق  وتعزيــز 
احتياجاتــه مــن خــالل 4 محاور رئيســة تمثلت 
فــي الحــق فــي الصحــة والبقــاء، والحــق فــي 
التعلــم وتنميــة القــدرات، والحــق فــي الحماية، 
والحــق فــي المشــاركة وعــدم التمييــز. فضــالً 
عــن تفعيــل نفــاذ حقــوق الطفــل التــي كفلتهــا 
المواثيــق  وأكدتهــا  اإلســالمية  الشــريعة  لــه 

واالتفاقيات الدولية. 
كمــا وافــق مجلــس الــوزراء فــي جلســة مايــو 
االســتراتيجية  خطــة  تمديــد  علــى   ،2018
الخمــس  لألعــوام  وذلــك  للطفولــة،  الوطنيــة 
القادمة الستكمال تنفيذ المتبقي من الخطة بما 
يعــزز النتائــج والمكاســب المتحققــة في مجال 
إلــى  يفضــي  وبمــا  الطفولــة وحمايتهــا،  تنميــة 

زيــادة التنســيق بين الجهات المختلفة لتوســيع 
قاعــدة المســتفيدين من تلك الخطــة، كما وجه 
مجلــس الــوزراء أن تكــون هــذه االســتراتيجية 
هــي المرجعيــة عند إصــدار الجهــات الحكومية 

لتقاريرها ذات العالقة بالطفولة.
وقــد نجحــت البحريــن فــي تنفيــذ العديــد مــن 
اآلليات ومبادرات عمل من قبل الجهات المعنية 
بالطفولــة، بالتوافــق مــع خطــة االســتراتيجية 
مــا  وبلــغ   ،)2013-2018( للطفولــة  الوطنيــة 
تــم تنفيــذه فــي هــذا اإلطــار نحــو 79 % مــن 
الواقــع المرصود في خطة عمل االســتراتيجية 
الوطنية للطفولة، ومكنت االستراتيجية مملكة 
البحرين من خالل اللجنة الوطنية للطفولة من 
إعــادة رســم خارطــة الطفولة وتوحيــد الجهود 
المتعلقــة  األنشــطة  لجميــع  الفعــال  للتنســيق 

بتنفيذ كل ما هو في مصلحة الطفل. 
ونتيجة لتلك الجهود الحكومية الملموسة، فإن 
الطفل البحريني أصبح يتمتع بمستوى معيشة 
البشــرية  التنميــة  بحســب مؤشــر  ا  نســبيًّ عــاٍل 
للعــام 2017 لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي، 
فــي   43 المركــز  البحريــن  مملكــة  احتلــت  إذ 
التصنيــف العالمــي مــن بيــن 189 دولــة، وارتفع 
مؤشــر التنميــة البشــرية بزيــادة 13.4 %، بيــن 
األعــوام 1990 و2017، ليرتفــع بذلــك متوســط 
العمــر المتوقع للفــرد، وكل ذلك يرجع أيضا إلى 
التحســينات المســتمرة التي تقوم بها الحكومة 
في قطاعات الصحة والتعليم والعمل، في ظل 
مؤشــرات لنســبة البطالــة فــي معدالتهــا اآلمنــة 

التي لم تتجاوز 4.1 %.
ومــن جانب آخــر، فلقد حرصــت الحكومة على 

تكفــل حــق  التــي  والمبــادرات  البرامــج  تنفيــذ 
الطفــل فــي التعليــم المميــز، وكذلــك االهتمــام 
علــى  والعمــل  األطفــال  مــن  الخاصــة  بالفئــات 
تنميــة قدراتهم وتلبية احتياجاتهــم التعليمية، 
المتفوقيــن  التــي تدعــم  البرامــج  إلــى  إضافــة 
وبرامــج  ورعايتهــم،  والمبدعيــن  والموهوبيــن 
النفســية  الصحــة  خدمــات  وتطويــر  تحســين 
لطلبــة المدارس، وتحقيق برامج دمج األطفال 
الحكوميــة  المــدارس  فــي  اإلعاقــة  ذوي  مــن 
مــن  العديــد  رصــد  جانــب  إلــى  والخاصــة، 
المبــادرات التــي تكفــل حــق الطفل فــي التعليم 

في بيئة مستقرة وآمنة.
كمــا أطلقــت البحريــن مبــادرة نوعيــة لحمايــة 
الطفــل، تتمثــل فــي مركــز حماية الطفــل وخط 
نجــدة ومســاندة الطفــل )998(. واللذان يمثالن 

ــا للعمــل المشــترك لصيانة حقوق  نموذًجــا نوعيًّ
الطفــل وحمايتــه. كمــا دشــنت البحريــن نيابــة 
متخصصــة للتعامــل مــع الفئــات التــي تضمنهــا 
قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري فــي جميع 
قضايــا اإليــذاء النفســي والجســدي والجنســي 
واالقتصــادي، لتضمــن لهــذه الفئــة الخصوصية 
الالزمــة عنــد التعامــل مــع قضاياهــم، تحقيًقــا 
الطفــل  مــن ضــرورة شــمول  القانــون  لمقاصــد 
بمعاملة خاصة تتفق وحداثة سنه، وبإجراءات 

وتدابير تهدف إلى إصالحه وتقويم سلوكه.
وتعــد المملكــة مــن الــدول الرائــدة فــي تقنيــن 
حقــوق الطفــل وفــرد مظلــة قانونيــة مســتقلة 
لضمان حقوق الطفل وتوفير الحماية المتكاملة 
لــه، مــن خــالل قانــون متكامــل هــو األول مــن 
نوعــه فــي المملكــة لحقــوق الطفــل صــدر فــي 
للمملكــة،  ــا  ليشــكل منجــًزا حضاريًّ  2012 عــام 
يؤكد ما تحظى به هذه الفئة من اهتمام ودعم 
وأمــل  المســتقبل  عمــاد  باعتبارهــا  متواصــل 

الوطن في مواصلة مسيرة التقدم المستدام. 
البحريــن  حرصــت  فقــد  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
لحمايــة  الدوليــة  لالتفاقيــات  االنضمــام  علــى 
اتفاقيــة  بينهــا  ومــن  الطفــل،  حقــوق  وصــون 
األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل التــي صادقــت 
عليهــا المملكة عــام 1992، كما أبرمت اتفاقيات 
تعــاون ومذكــرات تفاهم مــع المنظمات الدولية 
واللجــان التابعة لهــا المعنية بالطفل ومن أهمها 
حقــوق  ضمــان  أجــل  مــن  وذلــك  )اليونيســف( 
المواثيــق  تجــاه  بالتزاماتهــا  والوفــاء  الطفــل 

الدولية التي انضمت إليها.
البحريــن  عرضتهــا  التــي  للمؤشــرات  ووفًقــا 
تقريــر  ومناقشــة  اســتعراض  جلســات  خــالل 
صــون  بشــأن  وإجراءاتهــا  الــدوري  المملكــة 
حقــوق الطفل، وضمــن اجتماعات الــدورة )80( 
للجنــة حقــوق الطفــل، التــي عقــدت فــي مقــر 
اللجنــة بجنيــف خــالل شــهر ينايــر 2019، فقــد 
حرصــت حكومــة البحرين على تقديــم الرعاية 
والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع 
العديــد  تحققــت  تمييــز، حيــث  دون  األطفــال 
مــن اإلنجــازات علــى المســتوى الصحــي، مثــل 
خفــض معــدل وفيــات األطفــال دون الخامســة 
مــن العمر، وخفض معدل وفيات األمهات أثناء 
الــوالدة، مــن خالل توفير خدمــات صحية ذات 
جــودة عاليــة وفــق المعاييــر والتوصيــات الَّتي 

توصي بها منظمة الصحة العالمية.
وعلــى الجانــب التعليمي عملــت الحكومة على 
ضمان حصول جميع األطفال من الجنسين على 
حقهم في التعليم المجاني المتطور، كما حظي 
األطفــال ذوي اإلعاقة باهتمام كبير تجســد في 
إيــالء السياســات والتشــريعات والبرامــج التي 
تعــزز صحــة ونماء وحمايــة ومشــاركة وإدماج 
األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي الحيــاة العامة دون 
أي تمييــز بينهــم وبيــن أقرانهــم، وكفالــة رعايــة 
الطفــل ذي اإلعاقــة وتعليمــه وتأهيلــه مجاًنــا، 
ومنحــه كافــة الخدمــات االجتماعية والنفســية 
والطبيــة والتعليميــة والمهنيــة التــي تمكنه من 

االندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر.
واتســاًقا مــع ذلــك االهتمام بــذوي اإلعاقة، فقد 
أصــدر مجلــس الــوزراء، قــراًرا بمنــح الموظــف 
أو العامــل مــن ذوي اإلعاقــة الشــديدة، أو الــذي 
يرعــى شــخًصا ذا إعاقــة شــديدة ويحتــاج إلى 
رعايــة خاصــة مــن أقربائه مــن الدرجــة األولى، 

ا مدفوعة األجر. ساعتي راحة يوميًّ
إن مــا نالتــه البحريــن مــن إشــادة بجهودها في 
مجــال تعزيــز حمايــة وصــون حقــوق الطفولــة، 
خــالل جلســات اســتعراض ومناقشــة تقريرهــا 
حقــوق  صــون  بشــأن  وإجراءاتهــا  الــدوري 
الطفــل، ضمــن اجتماعــات الــدورة )80( للجنــة 
حقــوق الطفــل التــي عقــدت فــي مقــر اللجنــة 
بجنيــف خــالل ينايــر 2019، جــاء تتويًجــا لمــا 
حققتــه المملكــة مــن إنجــازات علــى الصعيدين 
المؤسســي والتشــريعي، ومــا تــم اتخــاذه مــن 
الرعايــة  بتوفيــر  كفيلــة  وإجــراءات  تدابيــر 
الصحيــة والتعليــم، وســعي البحريــن الحثيــث 
والجاد والتزامها الراســخ في حماية الطفل من 
خــالل مبــادرات وطنية وتنمويــة مميزة، فضال 
عــن التزام مملكــة البحرين بالمعاهدات الدولية 
مــا جعلهــا تحتــل موقًعــا متقدًمــا فــي مصــاف 
الــدول المتفاعلــة التــي تحتــرم صــون حقــوق 

الطفل.

المنامة - بنا

ــة ــوق الطفولـ ــون حقـ ــة وصـ ــز حمايـ ــال تعزيـ ــي مجـ ــن فـ ــود البحريـ ــة بجهـ ــادة دوليـ إشـ

سمو رئيس الوزراء
اهتم بتنشئة األطفال

أكــدت األمــم المتحــدة أن مــا حققتــه حكومــة البحرين من إنجــازات رائدة في مجــال الطفولة؛ ينطلق مــن اإليمان بأن 
الطفل هو الركيزة األساســية، لبناء بحرين المســتقبل والعمل على تنميتها وازدهارها وريادتها. ونّوه المنســق المقيم 
ألنشــطة منظمة األمم المتحدة لدى مملكة البحرين أمين الشــرقاوي، في تصريح بمناســبة الذكرى الثالثين العتماد 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بمــا حظيــت بــه البحريــن من إشــادة عالية فــي مجــال تعزيز حمايــة حقوق الطفولــة، وذلك 
خالل استعراضها تقريرها الدوري في هذا المجال، ضمن اجتماعات الدورة الـ 80 للجنة حقوق الطفل بجنيف يناير 
الماضي. وأشار إلى أن االستراتيجية الوطنية للطفولة، التي اعتمدتها البحرين بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائــي واليونيســيف للفتــرة 2013 - 2017، كان لهــا كبيــر األثــر فــي تحقيــق إنجــازات نوعية في مجــاالت الحماية 
والتعليــم والصحــة والمشــاركة وعــدم التمييز، الســيما وأنها قامت على ركائز أساســية قوامها االلتــزام بالمعاهدات 

الدولية ذات العالقة، وأبرزها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقية حقوق الطفل نفسها.  

توفير الحماية لألطفال من العنف 
واإليذاء النفسي والجسدي والجنسي

الطفل البحريني يتمتع بمستوى معيشة 
عاٍل حسب مؤشر التنمية البشرية
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المنامة - وزارة الداخلية

تحــت رعايــة ســمو محافــظ الجنوبية الشــيخ 
خليفــة بــن علــي آل خليفــة، تنطلــق يــوم غــد 
)الخميــس( وعلــى مــدى 3 أيام فعاليــة “القرية 
اليابانية” أول اكسبو ياباني في حلبة البحرين 
الصداقــة  جمعيــة  مــع  بالتعــاون  الدوليــة، 
البحرينيــة اليابانيــة وحلبــة البحريــن الدوليــة 
مشــاركة  إلــى  إضافــة  “تمكيــن”،  مــن  وبدعــم 
أكثــر مــن 28 جهــة مختلفــة من داخــل وخارج 

البحرين.
وتعتبــر فعاليــة “القريــة اليابانيــة”، األولــى من 
نوعها بمملكة البحرين، إذ تعكس مدى التبادل 
العــروض  خــال  منــه  واالســتفادة  الثقافــي 
الثقافية والفنية والفعاليات المصاحبة، وتضم 
مجموعــة متنوعــة مــن الفعاليــات واألنشــطة 
األعمــار  لجميــع  المائمــة  العائليــة  الترفيهيــة 

والدخــول مجانــي مــن الســاعة 4 - 9 مســاء، 
إضافة إلى توفير مســاحة األلعاب اإللكترونية 
إلــى  الخارجــي،  والســوق  اليابانيــة،  بحلتهــا 
جانــب العــروض الفنيــة الشــيقة فــي الســاحة 

الخارجية بحلبة البحرين الدولية. كذلك تمتاز 
القريــة بأجوائها الثقافيــة المميزة التي تعكس 
الطابــع اليابانــي التقليــدي بمــا يائــم الثقافــة 

البحرينية األصيلة.

أيــام  3 ويســتمر  الجنوبيــة  محافــظ  ســمو  برعايــة 

أول اكسبو ياباني بحلبة البحرين الدولية غًدا

سمو ولي العهد في مقدمة مستقبلي نظيره األردني

الزيارة تجّســد التواصل المســتمر بين األشــقاء
كان ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمــد آل خليفة، 
في مقدمة مســتقبلي ولي عهد المملكة األردنية الهاشــمية الشقيقة 
أخيــه صاحــب الســمو الملكي األمير الحســين بن عبــدهللا الثاني بن 
الحسين، لدى وصوله الباد أمس في زيارة رسمية لمملكة البحرين، 
حيــث رحب ســموه بضيف البــاد الكريم وبزيارتــه لمملكة البحرين 

التي تجسد التواصل المستمر بين األشقاء في كا البلدين.
 كمــا كان فــي االســتقبال ســمو الشــيخ عيســى بــن ســلمان بــن حمد 
الماليــة  وزيــر  آل خليفــة  بــن خليفــة  والشــيخ ســلمان  آل خليفــة، 
واالقتصــاد الوطنــي رئيــس بعثــة الشــرف المرافقة لســمو ولي عهد 
األردن، ورئيــس ديــوان ســمو ولــي العهــد الشــيخ خليفــة بــن دعيج 
آل خليفة، والســكرتير الخاص لســمو ولي العهد الشــيخ عبدهللا بن 
عيســى آل خليفــة، وعــدد من كبــار المســتقبلين، ومحافظ محافظة 
المحرق وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية، وسفيرا البلدين 

الشقيقين وعدد من أعضاء السفارة األردنية لدى مملكة البحرين.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد مستقبال سمو ولي عهد األردن

العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون تهنئة رئيس “األمن الوطني”
الــبــطــوالت ــم  ــاح م أروع  ــرون  ــّط ــس ي الــبــحــريــن  دفـــاع  ــوة  قـ رجـــال 

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة من رئيس جهاز األمن الوطني الفريق عادل بن خليفة الفاضل بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس 
قــوة دفــاع البحريــن هــذا نصهــا: ســيدي حضــرة صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ملــك مملكة البحرين المفــدى حفظه هللا ورعاه، الســالم عليكم ورحمــة هللا وبركاته... إنه 
ليشــرفني ويســعدني أن أرفع إلى مقام جاللتكم الكريم حفظكم هللا ورعاكم باألصالة عن نفســي ونيابة عن كافة منتســبي جهاز األمن الوطني، أســمى آيات التهاني والتبريكات بمناســبة 

احتفال البالد بالذكرى الواحدة والخمسين إلنشاء قوة دفاع البحرين.

وإنــه لمن دواعــي الفخر واالعتزاز أن تصبح 
هذه المؤسسة صرحا شامًخا تنهض برجالها 
األوفيــاء المخلصيــن الذين يســطرون أروع 
ماحــم البطوالت فــي جميع الميادين داخل 
الوطن وخارجه، فهم الدرع المنيع والحصن 
ومكتســباته  الوطــن  عــن  للــذود  الحصيــن 
ونهضتنــا  الكبيــرة  والتنمويــة  الحضاريــة 
الشــاملة لوطننــا العزيـــز والداعــم لألشــقاء، 
وفخرنــا  الصادقــة  للوطنيــة  مثــال  فهــم 
بهــم دائمــا، وذلــك بفضــل أعلــى مســتويات 
الجاهزية العالية والعمل االحترافي تسليًحا 
وتدريًبــا وتنظيًمــا، والــذي وصلــت إليــه مــن 
ورعايتكــم  الســديدة  توجيهاتكــم  خــال 

الكريمة.
أيــام  مــن  المبــارك  اليــوم  هــذا  فــي  إننــي 
وطننــا الغالــي ألجــدد عهــد الســمع والطاعــة 
والــوالء لجالتكــم والمضي قدمــا في تنفيذ 
توجيهاتكم الســامية لحماية مقدرات الباد، 
والمســاهمة في تحقيق المزيــد من االزدهار 
جالتكــم  وقيــادة  لوائكــم  تحــت  والتقــدم 

الحكيمة المظفرة حفظكم هللا.
أدعــو  أن  إال  المقــام  هــذا  فــي  يســعني  وال 
المولى عز وجل أن يحفظ جالتكم ويســدد 
خطاكــم ويديــم على جالتكــم نعمة الصحة 
والعافيــة لقيــادة مملكة البحرين ومســيرتها 
واالســتقرار  الرخــاء  مــن  لمزيــد  المباركــة 

والنماء.
التحيــة  فائــق  بقبــول  جالتكــم  وتفضلــوا 
فــي  ودمتــم  والتقديــر  االحتــرام  وموفــور 
رعايــة هللا ســالمين. مطيعكــم الفريــق عادل 
األمــن  جهــاز  رئيــس  الفاضــل  خليفــة  بــن 

الوطني.
وتلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة برقيــة 
تهنئة من رئيس جهاز األمن الوطني الفريق 
عــادل بــن خليفــة الفاضــل بمناســبة الذكرى 
الحاديــة والخمســين لتأســيس قــوة دفــاع 

البحرين هذا نصها: 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
سلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه

رئيس مجلس الوزراء الموقر

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته...

الكريــم  لســموكم  أتقــدم  أن  لــي  يطيــب 
التبريــكات  وصــادق  التهنئــة،  بخالــص 
بمناســبة الذكــرى الحاديــة والخمســين على 
تأســيس قــوة دفــاع البحريــن؛ هــذه القــوة 
التــي تمثــل العزة والمنعة فهــي درع الوطن 
الحصيــن، وســياجه المنيــع التــي تــذود عن 
حمــاه وتحمــي اســتقراره وتصــون وحدتــه 
إلــى  وإنجازاتــه والتــي وصلــت بحمــد هللا 
درجــة مــن الجاهزيــة واالســتعداد وامتــاك 
أحــدث  وفــق  العســكرية  والتقنيــة  الخبــرة 

األساليب إعداًدا.
وإنني إذ أبارك لســموكم بهذا اليوم الســعيد 
لحكومتكــم  الوطنيــة  اإلنجــازات  وبــكل 
الرشــيدة وفقهــا هللا ألدعــو هللا أن يحفــظ 
ســموكم ويمدكم بالعــون والتوفيق في ظل 
العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجالة 

عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه.

التحيــة  وافــر  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 
وفيض االحترام والتقدير.

وهللا يرعاكم.

مطيعكم 
الفريق عادل بن خليفة الفاضل 
رئيس جهاز األمن الوطني

القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  تلقــى  ذلــك،  إلــى 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة برقيــة تهنئــة مــن رئيــس 
جهــاز األمــن الوطنــي الفريق عــادل الفاضل 
والخمســين  الحاديــة  الذكــرى  بمناســبة 

لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها: 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه

ولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته...

إلــى  أرفــع  أن  ويســعدني  ليشــرفني  إنــه 
مقــام ســموكم الكريم حفظكــم هللا ورعاكم 
كافــة  عــن  ونيابــة  نفســي  عــن  باألصالــة 
منتســبي جهــاز األمن الوطني، أســمى آيات 
التهاني والتبريكات بمناســبة احتفال الباد 
بالذكــرى الحاديــة والخمســين إلنشــاء قــوة 

دفاع البحرين.
والمســاندة  الامحــدود  للدعــم  كان  لقــد 

الكبيــرة مــن لــدن ســموكم الكريم بالــغ األثر 
البحريــن  دفــاع  قــوة  إليــه  وصلــت  فيمــا 
علــى  المحافظــة  فــي  الوطنــي  ودورهــا 
ســيادة واســتقال مملكة البحرين وتحقيق 
األمــن واالســتقرار فيها، فضا عن اســتمرار 
استراتيجية التطوير والتحديث لقوة دفاع 
البحريــن لمواصلــة دورهــا الوطنــي وتعزيــز 
أمن واســتقرار المنطقة بالتعــاون مع الدول 
الشــقيقة والصديقــة التــي تحظــى باهتمــام 
ودعــم حضــرة صاحــب الجالــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفدى 

القائد األعلى لخير وصالح وطننا العزيز.
وال يســعني فــي هــذا المقــام إال أن أعاهــد 
ســموكم الكريــم علــى مواصلــة بــذل المزيد 
قدًمــا  والمضــي  والعطــاء،  الجهــد  مــن 
البــاد،  مقــدرات  حمايــة  فــي  للمســاهمة 
بمــا يعكــس تطلعاتكــم المســتمرة نحــو كل 
مــا يرقــى بالوطــن رفعــة وعــزة والــذي هــو 
واهتماماتكــم  أولوياتكــم  موضــع  دائمــا 
المولــى عــز وجــل أن  حفظكــم هللا، داعيــا 
يحفــظ ســموكم ويديــم علــى ســموكم نعمة 
الصحــة والعافية لتحقيــق مزيد من الرخاء 
واالســتقرار لمملكــة البحرين فــي ظل العهد 
الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجالة عاهل 

الباد المفدى حفظه هللا ورعاه.
التحيــة  فائــق  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 

واالحترام
وهللا يرعاكم.

مطيعكم 
الفريق عادل بن خليفة الفاضل 
رئيس جهاز األمن الوطني

المنامة - بنا

لقاء وزير 
المالية

rashed.ghayeb
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راشد الغائب

Û  شــهد لقاء الصحافة مع وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة
آل خليفة حواًرا شفاًفا وصريًحا فيما بين ضفتي الطاولة.

Û  ويتعّيــن علــى بقيــة الــوزراء االقتــداء بتجربــة الوزيــر فــي االنفتــاح مــع الصحافة
ــا بــداًل مــن االكتفــاء بإرســال أخبارهــم وردودهــم علــى البريــد  ومصافحتهــا دوريًّ

اإللكتروني.
Û  ،قــّدم الوزيــر عرًضا لنتائــج البرامج المالية واالقتصادية األخيرة لترشــيد النفقات

وقطــف ثمــرة انخفاض العجــز بالميزانية العامة للدولة بنســبة 35 % بالعام 2018 
مقارنة بالسنة المالية 2017.

Û  وأثيــر باللقــاء موضوعــات عديدة مــن األهمية أن تجد حيزها من النقاش األوســع
لتأخذ الجهات المعنية دورها، ومن بين ذلك:

Û  اقتــرح رئيــس تحريــر صحيفــة “أخبــار الخليــج” األســتاذ الكبيــر أنــور عبدالرحمن
تدريــب طلبــة الثانويــة العامــة علــى مهارات التســويق، قبــل انخراطهم بالدراســة 
الجامعيــة. هــي مهــارة ال تمــوت، ومهنة ال تنتهــي، ويحتاجها الطبيــب والمهندس، 

وال تقتصر على عامل المبيعات.
Û  البحرينــي أواًل... بالوظيفــة العامــة والتأهيــل لشــغل المواقــع المتقدمــة بالقطــاع

الخــاص، وفخــر الوزير بفريق البحرين شــهادة لجميع الشــباب المؤهــل، والمأمول 
مــن بقيــة الوزراء والجهات وضع المواطن الخيــار األول للتوظيف والتدريب بداًل 

من توهينه أو تسريحه أو تعطيل ترقيته أو تأخير سداد مستحقاته.
Û .سد ثغرات تطبيق قانون الموثق الخاص وتوسيع صاحياته
Û  أطلقت الحكومة لجنة لتقييم مراكز الخدمة الحكومية، وقّدمت األخيرة تقريرها

النهائــي للجهــات المعنيــة، ولــم تعلــن النتائــج حتــى اليوم، وأشــكر الوزيــر تجاوبه 
بقرب إعان النتائج وتكريم الجهات المتميزة. 

Û  أهميــة تــوازي مبــادرات خفــض المصروفــات الســائبة مع منســوب ما يــرد بتقارير
ديوان الرقابة.

Û  ضبــط اإلنفــاق تركة ثقيلة ال يحمل حقيبتهــا الوزير منفرًدا، وإنما معه كادر وطني
مخلــص، وتــؤازره الصحافة، وألمــس جدية فريق الوزارة في تطبيب االســتنزاف 

وإغاق حنفيات الهدر. 

تيار
Û .”العطر يبقى دائًما في اليد التي تعطي الورد“

جالل الدين الرومي



أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
أهميــة الزيــارة التــي يقــوم بها أخــوه ولي عهد 
المملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة صاحــب 
عبــدهللا  بــن  الحســين  األميــر  الملكــي  الســمو 
فــي  تأتــي  والتــي  البحريــن،  لمملكــة  الثانــي 
إطارهــا األخــوي المميــز الــذي يربــط البلديــن 
والشــعبين الشــقيقين. ونوه ســموه لــدى زيارة 
الهاشــمية  المملكــة األردنيــة  ســمو ولــي عهــد 
بــن  الشــيخ عيســى  الشــقيقة  بحضــور ســمو 
ســلمان بن حمد آل خليفة مكتب النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء، بما يقوم بــه المكتب 
مــن دور مهم في تطويــر األداء الحكومي منذ 
تأسيســه عبر بلورة االســتراتيجيات والخطط 
والمبــادرات الطموحة التي تصب في االرتقاء 
بمســتويات الخدمــات الحكوميــة عبــر حزمــة 
من المشــاريع التطويرية، واإلشراف والمتابعة 
واإلسناد بخطوات مدروسة بما يحقق أهدافه 
التــي تضــع نصــب أعينهــا تحقيــق رؤى عاهــل 

البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة. وقام ســمو ولي العهد مع سمو ولي 
عهــد األردن بجولــٍة فــي مكتــب النائــب األول 
لرئيــس مجلس الوزراء التقيــا خاللها موظفي 
مكتــب النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء، 

مكتــب  وأقســام  إدارات  علــى  كذلــك  واطلعــا 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

عهــد  ولــي  ســمو  اســتمع  الجولــة  وخــالل 
األردن لشــرح حــول أهــم المبــادرات والبرامج 
والمشــاريع التــي يشــرف عليهــا مكتــب النائب 

أهمهــا  ومــن  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
للبرامــج الحكوميــة  مشــاريع اإلطــار الموحــد 
ومتابعتــه  إشــرافه  جانــب  إلــى  األوليــة  ذات 
للمبــادرات والمشــاريع بالتعــاون مــع الجهــات 

الحكومية المختلفة.

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة مــا وصلــت إليــه مســار 
الثنائيــة بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة  العالقــات 
األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة مــن تطور وتقــدم على 
الروابــط األخويــة  والــذي عززتــه  الصعــد،  مختلــف 
التاريخيــة التــي تجمــع بيــن البلديــن الشــقيقين في 
ظــل اهتمــام عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمد بن عيســى آل خليفــة، وعاهل المملكة األردنية 
عبــد هللا  الملــك  الجاللــة  أخيــه صاحــب  الهاشــمية 
الثاني بن الحســين. جاء ذلك لدى لقاء ســموه بقصر 
القضيبية أمس ولي عهد المملكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة أخيه صاحب السمو الملكي األمير الحسين 
بــن عبــدهللا الثانــي، حيث رحب ســموه بزيــارة ولي 
عهد المملكة األردنية الهاشــمية إلى مملكة البحرين، 
متمنيــا لســموه طيب اإلقامة في بلــده الثاني مملكة 
البحريــن، منوها ســموه بأهمية هــذه الزيارة ودورها 
فــي مواصلــة العمــل نحــو تعزيــز العالقــات الثنائيــة 
بيــن البلديــن بمــا يترجــم الــرؤى المشــتركة لهمــا في 
مختلــف المجــاالت فــي ضــوء التوجيهات الســديدة 
لجاللــة الملــك وأخيــه جاللة عاهل المملكــة األردنية 
الشــقيقة. ووأشــاد ســموه بمواقــف األردن الشــقيق 
الداعمة دائما لمملكة البحرين، كما نوه سموه بمكانة 
المملكــة األردنية الهاشــمية في تعزيز مســيرة العمل 
العربي المشــترك ونصرة القضايا العادلة. من جانبه، 
نقــل ولــي عهــد المملكة األردنية الهاشــمية الشــقيقة 
صاحــب الســمو الملكــي األمير الحســين بــن عبد هللا 
الثانــي تحيات جاللة الملك عبدهللا الثاني، لصاحب 
الســمو الملكــي ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب 
مــا  بعمــق  مشــيدا  الــوزراء،  مجلــس  لرئيــس  األول 
يربــط البلدين الشــقيقين بقيادة جاللة الملك وأخيه 
عاهل المملكة األردنية الهاشمية من عالقات أخوية 
متميــزة، منوهــا بمــا يبديــه ســموه ومملكــة البحرين 
مــن اهتمــام متواصل نحــو تنمية وتطويــر العالقات 
بيــن المملكتين الشــقيقتين، متمنيــا لمملكة البحرين 
دوام النماء والرفعة. وجرى خالل اللقاء اســتعراض 

العالقات البحرينية األردنية وآفاقها.
وجــرت لصاحــب الســمو الملكــي األمير الحســين بن 
عبــدهللا الثانــي مراســم اســتقبال رســمية فــي قصــر 
األردنــي  الملكــي  الســالم  عــزف  حيــث  القضيبيــة، 
حــرس  واســتعراض  البحرينــي،  الوطنــي  والســالم 
الشــرف الــذي اصطــف لتحيــة ســموهما. وقــد أقــام 
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء مأدبــة غداء، 
حضرهــا أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة وكبار 
األردنيــة  المملكــة  عهــد  لولــي  تكريمــًا  المســؤولين، 
الهاشــمية الشــقيقة صاحــب الســمو الملكــي األميــر 

الحسين بن عبدهللا الثاني والوفد المرافق.

سمو ولي العهد يلتقي سمو ولي عهد المملكة االردنية

المنامة - بنا

سمو ولي العهد وسمو األمير الحسين يستعرضان العالقات الثنائية وآفاقها
سمو األمير سلمان يشيد بمواقف عمان المشرفة ودورها في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك
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ــوزراء ــس الـ ــب األول لرئيـ ــب النائـ ــاريع مكتـ ــى مشـ ــع علـ ــي يطلـ ــد األردنـ ــي العهـ ولـ

سمو ولي العهد: بلورة اإلستراتيجيات والخطط لالرتقاء بالخدمات

في جولة لسمو ولي العهد مع أخيه سمو ولي عهد األردن

سمو األمير سلمان: دور مهم لمكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء في بلورة اإلستراتيجيات والخطط



قرينة العاهل تفتتح معرض “تّو النهار” لمريم فخرو
ـــة ـــة رفيع ـــن مكان ـــي م ـــكيلي البحرين ـــن التش ـــه الف ـــل إلي ـــا وص ـــز بم نعت

تفضلت قرينة العاهل رئيسة المجلس األعلى 
للمــرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة 
برعايتهــا  فشــملت  خليفــة  آل  إبراهيــم  بنــت 
الكريمــة صبــاح أمس الثالثــاء افتتاح معرض 
“تــّو النهــار” للفنانــة التشــكيلية مريــم فخــرو، 
وذلــك في مركــز الفنون التابع لهيئــة البحرين 

للثقافة واآلثار.
وبهذه المناسبة، أعربت صاحبة السمو الملكي 
قرينــة العاهــل عــن فخــر واعتــزاز ســموها لما 
وصــل إليــه الفــن التشــكيلي البحرينــي اليــوم 
مريــم  بجهــود  مشــيدة  رفيعــة،  مكانــة  مــن 
فخــرو في حســن اإلعــداد لمعرض “تــّو النهار” 
بالنظــر إلى ما يقدمه من أعمال فنية متميزة، 
تســتلهم موضوعاتهــا مــن الطبيعــة المحليــة 
بــه  تتميــز  مــا  وتعكــس  مكوناتهــا،  بمختلــف 
تجربــة الفنانــة التشــكيلية فخــرو مــن ريــادة 
تحويلــه  فــي  نجحــت  عريقــة  وخبــرة  فنيــة 
إلــى أعمــال نابضة بالحياة. وأشــادت ســموها 
بعطــاء الفنانــة مريــم فخــرو الفنــي المتدفــق 

بعراقته وحداثتــه، حيث اعتادت على تقديم 
إنتاج فني قّيم يحمل رســائل إنســانية معبرة 
لرؤيــة الفنــان البحرينــي المنطلقــة مــن واقعه 
المتحضر وثقافته األصيلة، مؤكدة أن أعمالها 
تتحلــى بالــذوق والحرفيــة العاليــة، وتشــّكل 

إضافــة نوعيــة ال تخطئها العين ضمن الحركة 
التشــكيلية الوطنيــة وأصــداء نجاحهــا ماثلــة 
فــي كل محفــل. مــن جانبهــا، قدمــت الشــيخة 
مــي بنــت محمــد آل خليفــة الشــكر والتقديــر 
لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنت 

بدعــم صاحبــة  آل خليفــة، مشــيدة  إبراهيــم 
الفعاليــات  ألهــم  الكريمــة  ورعايتهــا  الســمو 
الثقافيــة فــي مملكــة البحريــن، ال ســّيما التــي 
تســّلط الضوء على إبــداع المرأة في مجاالت 
الثقافــة والفنــون، مؤكدة أن هــذا الدعم يمّثل 
حــرص صاحبة الســمو الالمحدود مما يشــكل 

دافًعا لتقديم األفضل دائًما.
وأكــدت االعتــزاز بمــا يشــهده الوســط الفنــي 
مــن  إيجابــي  حــراك  مــن  المحلــي  التشــكيلي 
مريــم  كالفنانــة  البحرينييــن،  الفنانيــن  قبــل 
فخرو التي ســاهمت عبر مســيرتها في تقديم 
أن  مؤكــدة  البحرينــي،  للفنــان  مميــز  نمــوذج 
مثــل هــذه المعارض تعمل على إثراء المشــهد 
الفنــي فــي المملكــة، وتعــّرف الجمهــور بآخــر 
نتاجــات الفنانين البحرينيين. يذكر أن الفنانة 
عبــر  ســاهمت  قــد  فخــرو  مريــم  التشــكيلية 
مشــاركاتها فــي العديد من المعــارض المحلية 
والدولية في ســرد تاريــخ البحرين والتعريف 
بحضارتهــا العريقــة من خالل الفنون البصرية 

التي تعكس غنى وعمق هذه الحضارة.

صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل مفتتحة معرض “توَّ النهار” للفنانة مريم فخرو

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

افتتح وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة، المقــر الجديــد لســفارة 
مملكــة البحرين في بروكســل، وذلك بحضور 
نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر خارجيــة مملكــة 

بلجيكا الصديقة ديدييه رايندرز.
الصداقــة  بعالقــات  الخارجيــة  وزيــر  وأشــاد 
بيــن مملكــة البحريــن ومملكــة بلجيــكا، ومــا 
تشــهده من تقــدم في مختلــف المجاالت منذ 
البلديــن  بيــن  الدبلوماســية  العالقــات  إقامــة 
قبل نحو أربعة عقود، مؤكًدا أن افتتاح المقر 
الجديد لســفارة مملكة البحرين في بروكســل 
سيســهم فــي تعزيز هــذه العالقات واســتثمار 
بالتعــاون  للمضــي  المتاحــة  الفــرص  كافــة 
الثنائــي إلــى آفــاق أرحــب بمــا يخــدم مصالح 
البلدين، ويدعم أهدافهما في ترســيخ السالم 
واألمــن واالســتقرار والتنميــة واالزدهار على 
الصعيدين اإلقليمي والدولي. وأعرب الشيخ 

خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن شكره 
وتقديــره لديدييــه راينــدرز وجميــع العامليــن 
بــوزارة خارجية مملكة بلجيــكا على تعاونهم 
الذي ســاهم في تحقيق هذا اإلنجاز وافتتاح 
المقــر الجديــد لســفارة مملكــة البحريــن فــي 

فــي  مهــم  دور  لــه  ســيكون  الــذي  بروكســل 
توطيــد عالقــات مملكــة البحرين مــع االتحاد 
األطلســي  شــمال  حلــف  ومنظمــة  األوروبــي 
)الناتــو(. ونّوه وزير الخارجية بجهود ســفيرة 
مملكــة البحرين لدى مملكــة بلجيكا وممثلتها 

لــدى االتحــاد األوروبي ودوقية لوكســمبورغ 
العامليــن  وجميــع  الجشــي،  بهيــة  الكبــرى 
بالسفارة والتي توجت بافتتاح المقر الجديد، 
ــا لهــم دوام التوفيــق. مــن جانبــه، عبــر  متمنيًّ
ديدييــه رايندرز عن اعتــزازه بحضور افتتاح 

المقــر الجديــد لســفارة مملكــة البحريــن فــي 
بروكســل، مؤكــًدا أن هــذه الخطوة من شــأنها 
المضــي قدًما في تطوير العالقات بين مملكة 
البحريــن ومملكــة بلجيــكا علــى المســتويات 
كافة وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين 

الصديقيــن. مــن جهتهــا، أكــدت بهية الجشــي 
اعتزازهــا وتقديرها لمســار عالقــات الصداقة 
المتميــزة القائمة بين مملكة البحرين ومملكة 
ا على كافة  بلجيــكا والتي تشــهد تطوًرا ونمــوًّ

األصعدة.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية يفتتح المقر الجديد لسفارتنا في بروكسل
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تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
برقيــة تهنئــة مــن رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالــح بمناســبة 
الذكــرى الحاديــة والخمســين لتأســيس قــوة دفــاع البحريــن هــذا 

نصها: 

حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 

حفظه هللا ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى
هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 

وبركاته...

الجاللــة  صاحــب  يــا  يشــرفني 
أن أرفــع إلــى مقامكــم الســامي 
لجاللتكــم  التهانــي  خالــص 
لمناســبة  التبريــكات  وأطيــب 
والخمســين  الحاديــة  الذكــرى 
لتأســيس قــوة دفــاع البحريــن، 
معرًبــا عن بالــغ اعتزازنا وفخرنا 
بالمكانــة المرموقــة التــي بلغتها 
والتــي  البحريــن،  دفــاع  قــوة 
هــي الحصــن المنيع الــذي يذود 
عــن الوطــن، بفضــل توجيهــات 
ودعمكــم  الحكيمــة،  جاللتكــم 
ورعايتكم واهتمامكم المســتمر 
والدائــم لمســيرة الخيــر والنماء 
هللا  داعًيــا  الغاليــة،  بمملكتنــا 
علــى  يعيــد  أن  القديــر  العلــي 
جاللتكــم هــذه المناســبة بمزيــد 
مــن الخير والعــزة، وعلى وطننا 
التقــدم  مــن  بالمزيــد  العزيــز 
ظــل  فــي  واالزدهــار  والنمــاء 

قيادتكم الحكيمة.
جاللتكــم  ومتــع  هللا  حفظكــم 
والســعادة،  الصحــة  بموفــور 
التــي  للمملكــة  ذخــًرا  وأبقاكــم 
ونهضتهــا  مســيرتها  تقــودون 

المباركة بكل حكمة واقتدار.
هللا  ورحمــة  عليكــم  والســالم 

وبركاته.

علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى

وتلقــى رئيــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األمير خليفة بن 
ســلمان ال خليفــة برقيــة تهنئــة 
الشــورى  مجلــس  رئيــس  مــن 
علــي الصالــح بمناســبة الذكــرى 
لتأســيس  والخمســين  الحاديــة 

قوة دفاع البحرين هذا نصها: 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 

حفظه هللا ورعاه
رئيس الوزراء الموقر 

هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 
وبركاته... 

يطيــب لــي أن أرفــع إلــى مقــام 
ســموكم الكريم أخلــص التهاني 
لمناســبة  التبريــكات  وأطيــب 
والخمســين  الحاديــة  الذكــرى 

لتأسيس قوة دفاع البحرين. 
الســمو  صاحــب   وإننــي  يــا 
المناســبة  فــي  هــذه  ألســتذكر 
الوطنيــة كل اإلنجــازات الطيبة 

ســموكم  حققتموهــا  التــي 
حتــى  الموقــرة،  وحكومتكــم 
مراتــب  إلــى  البحريــن  وصلــت 

دولية مرموقة.
ســموكم  ومتــع  هللا  حفظكــم 
والســعادة،  الصحــة  بموفــور 
وأبقاكم ذخًرا للبحرين وشعبها، 
مــا  كل  لتحقيــق  وأن  يوفقكــم 
نصبــو إليــه مــن آمــال وتطلعات 
فــي  ســبيل خيــر وعــزة مملكتنا 

الغالية. 
هللا  ورحمــة  عليكــم  والســالم 

وبركاته.
علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى

نائــب  العهــد  ولــي  تلقــى  كمــا 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
لرئيــس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير سلمان بن 
تهنئــة  برقيــة  خليفــة  آل  حمــد 
الشــورى  مجلــس  رئيــس  مــن 
علــي الصالــح بمناســبة الذكــرى 
لتأســيس  والخمســين  الحاديــة 

قوة دفاع البحرين، هذا نصها:

صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 

حفظه هللا ورعاه

ولي العهد نائب القائد األعلى
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 

الوزراء

هللا  ورحمــة  عليكــم  الســالم 
وبركاته...

مقــام  إلــى  أرفــع  أن  يشــرفني 
ســموكم الكريم أخلــص التهاني 
لمناســبة  التمنيــات  وأطيــب 
والخمســين  الحاديــة  الذكــرى 

لتأسيس قوة دفاع البحرين.
بهــذه  الســمو  يــا صاحــب  وأود 
أعــرب  أن  الوطنيــة  المناســبة 
االعتــزاز  بالــغ  عــن  لســموكم 
المرموقــة والمســتوى  بالمكانــة 
الرفيــع الــذي بلغتــه قــوة دفــاع 
البحرين على كافة المستويات، 
التــي هــي ســند مــؤازر للحــرس 

الوطني ولقوات األمن العام. 
ومتعكــم  ســموكم  هللا  حفــظ 
والســعادة،  الصحــة  بموفــور 
وأبقاكــم ذخــًرا وســنًدا للبحرين 
جهودكــم  لمواصلــة  وشــعبها، 
التوجيهــات  ظــل  فــي  الخيــرة 
صاحــب  لحضــرة  الحكيمــة 
الجاللــة الملــك المفــدى حفظــه 

هللا ورعاه.

هللا  ورحمــة  عليكــم  والســالم 
وبركاته.

علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو 
ولي العهد يتلقون تهنئة رئيس الشورى

المنامة - بنا

أعلنت جمعية الهالل األحمر البحريني عن نتائج انتخاب الجمعية العمومية لمجلس اإلدارة الجديد 
والتي أسفرت عن تزكية الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة لتولي منصب رئيس مجلس اإلدارة.

وكانــت جمعيــة الهالل األحمــر البحريني عقدت 
مســاء أمــس جمعيتها العموميــة العادية للدورة 
إذ جــرى  الدبلومــات،  بفنــدق  الخامســة عشــرة 
كذلــك تزكيــة كل مــن: علــي محمد مــراد، خليل 
محمــد المريخــي، فــوزي عبــد هللا أميــن، تقــي 
الموســوي،  رضــي  فيصــل  البحارنــة،  محمــد 
حســن علي جمعــة محمد جمعة، مريــم إبراهيم 
الهرمــس الهاجري، وكوثــر محمد العيد لعضوية 

مجلس اإلدارة.
وبهــذه المناســبة، أعــرب علــي مــراد، باألصالــة 
عــن نفســه ونيابــة عــن جميــع أعضــاء مجلــس 
اإلدارة الجديــد ومنتســبي الجمعية عن ترحيبه 
بانضمــام الشــيخ خالــد بــن عبد هللا إلــى جمعية 

الهالل األحمر البحريني، وتهنئته بمناسبة توليه 
منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية بالتزكية.

وأكــد مــراد ثقتــه فــي أن انضمــام الشــيخ خالــد 
ســيكون  األحمــر  للهــالل  رئيســا  عبــدهللا  بــن 
بمثابــة نقلة نوعيــة وحقيقية للــدور المهم الذي 
الســبعينات،  مطلــع  منــذ  الجمعيــة  بــه  تضطلــع 
منــذ أن كان ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن خالــد آل 
خليفــة رئيًســا لمجلس إدارة هــذه الجمعية عند 
أحــد  هللا(  )رحمــه  وكان   ،1971 فــي  تأسيســها 
أعمدة الحركــة الدولية للصليب األحمر والهالل 
األحمــر ورجاالتهــا الكبــار، ومســاهًما بــارًزا فــي 
تطويــر العمــل اإلغاثي واإلنســاني فــي البحرين 

والمنطقة والعالم.

كما أشــار إلى أن تزكية الشــيخ خالد بن عبدهللا 
الفاعلــة  المواصلــة  ســتضمن  المنصــب  لتولــي 
ألداء الهــالل األحمر فــي مجال العمل التطوعي 

واإلغاثي واإلنساني داخل وخارج البحرين.
الشــيخ  أثنــى  المناســبة،  بهــذه  تصريــح  وفــي 
خالــد بــن عبــدهللا على جهــود الجمعيــة الهادفة 
إلــى تعزيــز مكانــة البحريــن على خارطــة العمل 
اإلغاثــي واإلنســاني داخــل المملكــة وخارجهــا، 
مشــيًدا فــي الوقت نفســه بجهــود جميع أعضاء 

الجمعية ومنتسبيها في تعزيز هذه المكانة على 
خارطــة دول العالم المتقدمــة في مجال تقديم 

المساعدات اإلغاثية واإلنسانية.
وأكد أهمية مســاعي الجمعية لتعزيز دورها في 
إطــار الحركــة الدوليــة للصليب األحمــر والهالل 
األحمر، وتعميق التعاون والتنسيق مع نظيراتها 
من الجمعيات الوطنية في دول الخليج العربي، 
اإلغاثيــة  برامجهــا  تفعيــل  زيــادة  إلــى  إضافــة 

واإلنسانية وبناء الكوادر وجذب المتطوعين.

جانب من اجتماع الجمعية العمومية للهالل األحمر

تعزيز مكانة المملكة على خارطة العمل اإلغاثي واإلنســاني

خالد بن عبداهلل رئيسا بالتزكية للهالل األحمر البحريني



تحــت رعايــة عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، أنــاب جاللته القائد 
العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة الفتتاح مركز البحرين 
لــأورام صبــاح امــس، تزامًنــا مــع االحتفــال بالذكــرى الحاديــة والخمســين لتأســيس قــوة دفاع 
البحرين، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، ورئيس 
المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بن عبــدهللا آل خليفــة، ووزيــر الداخلية 
الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد بــن عبــداهللا آل خليفــة، واألميــن العــام لمجلس الدفــاع األعلى 

الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، وحشد كبير من المسؤولين والفعاليات.

اللــواء  حمــد  الملــك  مستشــفى  قائــد  وأعــرب 
طبيب الشــيخ ســلمان بن عطيــة هللا آل خليفة 
البــالد صاحــب الجاللــة  عــن أن رعايــة عاهــل 
الفتتــاح  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
مبنــى مركــز البحريــن لــأورام، وحضــور القائد 
العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة هــو مصــدر اعتزاز 
شــرًفا  يزيدنــا  ووســام  جميعــا،  لدينــا  وفخــر 
وإخالًصــا، وأنتم اليوم تشــهدون افتتاح “مركز 
البحريــن لــأورام” هــذا الصرح الطبــي المتقدم 
الــذي يمثــل نقلــة نوعيــة فــي تطويــر الخدمات 
الطبيــة المقدمة بالبحريــن تضاف إلى الصروح 

الطبية في مملكة البحرين. 

أحدث المعدات الطبية 

وأشــار الشــيخ ســلمان إلــى أن مركــز البحريــن 
المتخصــص  العصــري  المركــز  هــذا  لــأورام 
ســريًرا   120 علــى  يحتــوي  والــذي  والمتميــز، 
فــي  لأطفــال  ســريًرا   40 وبزيــادة  للبالغيــن 
فــي  منهــا  االنتهــاء  والمزمــع  التاليــة  المرحلــة 
المعــدات  أحــدث  علــى  يحــوي   ،2019 نهايــة 
الطبيــة المتخصصة ومنها جهاز PET MR وهو 
األول مــن نوعــه فــي منطقــة الشــرق األوســط 
والذي باســتطاعته تشــخيص البؤر الســرطانية 
متناهيــة الصغــر فــي مراحلهــا األولــى كمــا تــم 
تحديــث جهــاز LINER ACCLERTER، والــذي 
الحاجــة  دون  األورام  حــاالت  جميــع  يعالــج 
ويعــد   LINK MR وجهــاز  للخــارج  لالبتعــاث 
األول مــن نوعــه فــي المنطقــة والخامــس فــي 
العالــم والــذي يتميــز بالدقة في تدميــر الخاليا 
الســرطانية دون اإلضــرار باألنســجة الطبيعيــة 
للمريــض وكذلك علــى الجراحة الروبوتية التي 
تعزز الدقة والمرونة والتحكم من خالل عرض 

مكبر وثالثي األبعاد لموقع الجراحة.

صيدلية آلية 

وتابــع الشــيخ ســلمان أن المركز ُجّهــز بصيدلية 
آليــه تعمــل علــى تحضيــر ومــزج األدويــة بدقة 
عاليه لتفادي األخطاء البشرية وسرعة اإلنجاز، 
وبلغــت كلفــة األجهــزة 10,000,000دينار، وتم 
النخــاع والحمــد  10 غــرف لزراعــة  تخصيــص 
للــه تمــت أول عمليــة لزراعــة نخــاع بنجاح في 
أكتوبــر 2018 كمــا يحتوي على 14 غرفة عناية 

مركزة وغرفتين للعمليات.
العالميــة  الخبــرات  اجتــذاب  تــم  أنــه  وأوضــح 
بالتعــاون مع جامعه “ارجيس“ بجمهورية تركيا 
بهدف تدريب طاقم طبي بحريني على مدى 5 
ســنوات ونعمل مســتقبال لالعتمــاد على الطاقة 
الشمســية لتوفير 40 % من حاجة المستشــفى 

للطاقة الكهربائية بقدرة 3 ميغاوات.
وذكر الشيخ سلمان أن إنجازه قد تم في العهد 
الزاهــر عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة ورئيس الــوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفــة وولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ذكرى التأسيس
ورفع الشــيخ ســلمان بن عطية هللا أسمى آيات 
التهانــي والتبريــكات بمناســبة ذكــرى تأســيس 
قــوة دفــاع البحريــن الحــادي والخمســين الذي 
مركــز  بافتتــاح  اليــوم  احتفالنــا  مــع  يتزامــن 
البحرين لأورام موصال الشــكر الجزيل لرئيس 
المجلس األعلى للصحة الفريق الطبيب الشيخ 

محمد بن عبدهللا آل خليفة.
تشخيص 800 حالة خالل 2018

لــأورام  البحريــن  مركــز  رئيــس  رفــع  بــدوره، 
اليأس فاضل أســمى آيات الشــكر لجاللة الملك 
الطبيــة  الخدمــات  ولقائــد  الحكيمــة  والقيــادة 
بمستشــفى الملك حمد الشيخ سلمان بن عطية 
هللا آل خليفة بمناســبة االفتتاح الرسمي لمركز 
البحريــن لأورام، مؤكــًدا أن هذا الصرح الطبي 
ســيكون فــي المســتقبل مــن المراكــز المتميــزة 

على مستوى البحرين والخليج والعالم.
وأوضــح فــي تصريحــات علــى هامــش افتتــاح 
المركــز، أن المركــز اســتقبل منــذ افتتاحــه فــي 
مــارس العام الماضي 1043 فــي عيادة أمراض 
عيــادات  فــي  مريًضــا  و1494  واألورام،  الــدم 
العــالج اإلشــعاعي و1588 حالــة فــي وحــدات 
الحاالت اليومية، وقدم 4404 جلسات عالجية 
 386 واســتقبل  اإلشــعاعي  العــالج  قســم  فــي 
مريض دم منوًما في المستشــفى، وأجرى حالة 
زراعــة نخاع عظم بنجاح تام وســيقوم بإجراء 

حالتين خالل األسابيع القادمة.
وأشــار إلــى أن المركــز الوطني لأورام شــّخص 
خــالل  بــاألورام  مصابــة  جديــدة  حالــة   800
مشــيرا  بالمركــز،  عالجهــا  وتــم   ،2018 العــام 
مــن  األورام  مرضــى  يســتقبل  المركــز  أن  إلــى 
كافــة المرافــق الطبية فــي البحريــن الحكومية 
لحــاالت  متابعتــه  إلــى  باإلضافــة  والخاصــة، 
مــن خــالل األجهــزة  المزمنــة،  مرضــى األورام 
المركــز  تزويــد  تــم  التــي  الحديثــة  المتطــورة 
فيهــا، والتــي تقــوم بتشــخيص كافــة الحــاالت، 
مشــيرا إلــى أنه قــد تم تطوير األجهــزة القديمة 
الموجودة في المستشــفى لتتماشى مع الخطة 

الحالية للمستشفى.
وقــال إليــاس إنــه باإلضافــة إلــى كل هــذا، فــإن 
ا على خطة تأمين كافة  المستشــفى يعمل حاليًّ
مرضــى  يحتاجهــا  والتــي  المطلوبــة  األدويــة 
الســرطان فــي البحريــن، لعــالج جميــع الحاالت 
الســرطانية، مشــيًرا إلى أن المركز يضم أحدث 
جهــاز لتشــخيص األورام يعــد الســابع من نوعه 
فــي العالــم، وهــو يعمــل علــى تحســين الحالــة 
أن  إلــى  مشــيرا  الســرطان،  لمرضــى  العالجيــة 

المركز يستقبل من 40 - 45 حالة يوميا.
وذكر رئيس المركز أن المستشفى يقوم بإجراء 
ــا، مــن  مــن 40 - 45 حالــة عــالج إشــعاعي يوميًّ
25 - 35 حالة عالج كيميائي ولدينا 30 ســريًرا 
لمرضــى منوميــن في المستشــفى يتم عالجهم 
بطــور  المستشــفى  أن  كمــا  المستشــفى،  فــي 

إضافة 30 سريًرا جديًدا.
قــد   2018 العــام  فــي  المركــز  أن  إلــى  وأشــار 
اســتقبل 800 حالــة جديدة، مؤكــًدا أن التعاون 
قائــم بيــن المركــز وكافــة الجهــات المعنيــة فــي 

البحرين ومنها الســجل الوطني لأورام، مؤكًدا 
أن ســرطان الثــدي مــازال يشــكل رقــم “1” فــي 

عدد اإلصابات في البحرين.

السديري: تدريب الكوادر

 الطبية المحلية

لشــؤون  التنفيــذي  المديــر  أشــار  جانبــه،  مــن 
فيصــل  الملــك  مستشــفى  فــي  البحــوث 
التخصصــي ومركــز البحوث ســلطان الســديري 
متميــزة  إضافــة  يشــكل  األورام  مركــز  أن 
نوعيــة  نقلــة  ويضيــف  الجامعــي  للمستشــفى 
لتقديــم خدمــة صحيــة وعالجية وتشــخيصية 
متكاملة ونوعية لم تكن موجودة في الســابق، 
مشــيًرا إلــى أن الشــيء الــذي يســر هــو وجــود 
الكــوادر الوطنيــة البحرينيــة فــي هــذا الصــرح، 
الوطنيــة  الكــوادر  مــن  جيــل  إعــداد  وكذلــك 
المتخصصة في هذا المجال من خالل البرامج 
التدريبية التي يشــرف عليهــا الخبراء والعلماء 
المتخصصين والكوادر الطبية التي تقوم حاليا 

على المشروع.
وأردف الســديري أن هــذا يؤكــد دور إدارة قائد 
الخدمــات الطبية الشــيخ ســلمان بن عطية هللا 
آل خليفــة ورؤيتــه المســتقبلية في إيحاد جيل 
ثــان من األطبــاء البحرينيين لتولي مهمة إدارة 
هــذا المركز مســتقباًل، ومدى حرصــه واهتمامه 
نفــس  فــي  والتدريــب  والبحــث  العــالج  علــى 

الوقت.
وأكمــل أن وجــود مثل هذا المركز في البحرين، 
الوراثيــة  بالخلفيــة  التعريــف  فــي  ا  جــدًّ مهــم 
مختلفــة  تعــد  والتــي  الخليجيــة  للمجتمعــات 
عــن بقيــة المجتمعــات كالمجتمعــات األوروبية 
واألميركيــة، ولذلك ســيوفر هــذا المركز قواعد 
للمجتمــع  الوراثيــة  الخلفيــات  عــن  معلومــات 
البحرينــي مبنية على البحــوث العلمية المقننة، 
تطويــر  فــي  نجــاح  عنصــر  ســتكون  والتــي 

الخدمــات الصحيــة فــي مختلــف تخصصاتهــا 
األورام  تحديــدا  ومنهــا  الطبــي  المجــال  فــي 
الســرطانية والبحــوث المتخصصــة فــي مجال 

السرطان واألورام وإمراض الدم.
تقليــل  فــي  أســاس  البحــوث عنصــر  أن  وأكــد 
الكلفــة العالجيــة مــن خــالل توفيرهــا لبرامــج 
الفحص واالكتشــاف المبكر لكثير من األمراض 
وكذلــك تقنيــن العــالج الموجــه لهــذه األمــراض 
والــذي ســيكون لــه دور مهــم وفعال فــي تقليل 

التكلفة العالجية اإلجمالية لأمراض.
وذكــر المديــر التنفيــذي لشــؤون البحــوث فــي 
ومركــز  التخصصــي  فيصــل  الملــك  مستشــفى 
ا بين مركز البحوث  البحوث أن هناك تعاوًنا تامًّ
بمستشفى الملك فيصل ومستشفى الملك حمد 
متمثال بمركز البحوث التابع للمستشفي، مشيًرا 
إلــى أن هذا التعــاون يعمل على تطوير الترابط 
بيــن الجانبين فــي األمور البحثيــة والتدريبية، 
مضيًفــا أن هــذا التعــاون ممتد لســنوات طويلة 
مــن خــالل عالقــة مســتمرة وتعــاون ســعودي 
بحرينــي فــي النقلــة النوعيــة مــن خــالل نقــل 

المعرفة بين دول مجلس التعاون.
البحريــن  المانــع: صــرح متميــز علــى مســتوى 

والمنطقة
مــن جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة وليد المانع 

ــا  أن مركــز البحريــن لــأورام يعــد إنجــاًزا تنمويًّ
جديــًدا فــي المجــال الصحــي، مشــيًرا إلــى أنــه 
إنجــاز يضاف إلــى رصيد اإلنجازات الطبية في 
البحريــن، مؤكــًدا أن المركــز يعد صرًحــا متميًزا 
وأنــه  الخليــج،  البحريــن ودول  علــى مســتوى 
ســيكون الوجهة الطبيــة معتمدة لعالج أمراض 
النخــاع واألنيميــا  الســرطان وعمليــات زراعــة 
المنجلي في البحرين ودول الخليج والمنطقة.
وقــال وكيــل وزارة الصحــة إن المركــز ســيقدم 
مســتوى  ذات  تشــخيصية وعالجيــة  خدمــات 
العــالج  كلفــة  تقليــص  فــي  مــا يســهم  عالمــي، 
هــذا  أن  مردًفــا  الســرطان،  لمرضــى  بالخــارج 
واقعيــة  ترجمــة  المتكامــل  الطبــي  المشــروع 
لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك بشــأن 
بناء مركز طبي عالمي معتمد، يعنى بتشخيص 
ومعالجــة المصابيــن بأمــراض الســرطان داخل 
مملكــة البحريــن بين أهلهم وذويهــم ومن دون 
عناء السفر والكلفة العالجية الباهظة بالخارج، 
ووفق أعلى المعاييــر العالمية والخدمة الطبية 
العالية على غرار المراكز العالمية المتقدمة في 

هذا المجال.

الجالهمة: كل العاملين 

مرخصون من الهيئة 

لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  رفعــت  مــن جانبهــا، 
مريــم  الصحيــة  والخدمــات  المهــن  تنظيــم 
والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى  الجالهمــة 
للقيادة والحكومة على انطالق العمل الرســمي 

بهذا المركز.
ــا  طبيًّ صرًحــا  يعــد  المركــز  هــذا  إن  وقالــت 
حيــث  ومــن  المنطقــة،  فــي  وفريــًدا  ضخًمــا 
وجــود اإلمكانــات الطبية الهائلة وكــوادر طبية 
متخصصــة والمــوارد البشــرية، مؤكــدة أن هــذا 
المركــز ســيكون مظلــة االنطالق لضــم وتدريب 
الكــوادر الطبيــة البحرينيــة المتخصصــة ومنها 

األطباء البحرين الدارســين في الخارج والذين 
سيعودون للعمل في المركز.

وأشــارت إلى أن وجود عالج لمرضى السرطان 
ا ليكــون المرضــى بيــن  فــي البحريــن مهــم جــدًّ
أهلهم وذويهم؛ ألنه يضمن لهم العامل النفســي 

الذي يحتاجونه للعالج.
تــم  المركــز  فــي  العامليــن  كل  أن  وأردفــت 

ترخيصهم من قبل نهرا.

فخرو: سرطان الثدي األكثر انتشاًرا

جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  أشــار  بــدوره، 
البحرين لمكافحة السرطان استشاري الجراحة 
العامــة وأمراض الثــدي عبدالرحمن فخرو، إلى 
أن الســرطان يصيب بيــن 40 و45 حالة من كل 
100 ألــف حالــة، موضًحا أن ســرطان الثدي هو 
الســرطان األكثــر انتشــارا فــي البحريــن، بينمــا 
يشــكل ســرطان القولــون الرقــم الثانــي األكثــر 
بالمرتبــة  ويأتــي  البحرينييــن،  لــدى  انتشــاًرا 

الثانية في االنتشار.
وأوضــح فخــرو فــي تصريحــات أهميــة إجراء 
وجــود مركــز متخصــص فــي البحريــن يتمكــن 
مــن إجــراء الفحوصــات التشــخيصية المبكــرة 
لهــذا المــرض، مؤكًدا أن تشــخيص هــذا المرض 
واكتشــافه مبكــر يتيــح إمــكان عــالج مرضــاه، 
مبيًنــا أن العــالج المبكر في أول مراحل المرض 
يعني الشــفاء بنســبة تصل إلــى أكثر 90 % من 

الحاالت.
وأنهــى فخــرو قائــاًل إن المركــز مــزود بأجهــزة 
متطــورة للكشــف عــن الســرطان ستســاعد فــي 
الحــد مــن انتشــار هــذا المــرض فــي البحريــن، 
خصوًصــا أن البحريــن بحاجــة إلــى مثــل هــذا 
المركز المتخصــص وخدماته العالجية، إضافة 
إلى وجود مركز أبحاث مرتبط بالمركز ســيقدم 
رؤيــا واضحــة عــن المــرض ومدى انتشــاره في 

البحرين. 

كبار المسؤولين

القائد العام في افتتاح مركز البحرين لألورام قائد قوة دفاع البحرين

جاللة الملك ينيب القائد العام الفتتاح مركز البحرين لألورام
والــــمــــنــــطــــقــــة ــة  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ فـــــــــي  نـــــــوعـــــــه  مـــــــــن  األول 

08local@albiladpress.com

األربعاء
6 فبراير 2019 

غرة جمادى الثانية 1440

إلياس فاضل

وليد المانع

سلطان السديري متحدًثا للصحافة

بدور المالكي من المحرق

قائد مستشفى 
الملك حمد: 

صرح طبي يمثل 
نقلة نوعية في 

الخدمات

وليد المانع: 
المشروع المتكامل 

ترجمة لتوجيهات 
جاللة الملك

السديري: تعاون 
سعودي بحريني 

في مجال األبحاث 

رئيس المركز: 
تشخيص 800 حالة 

خالل 2018

الجالهمة: مظلة 
االنطالق لضم 
وتدريب الكوادر 

البحرينية 

فخرو: سرطان 
الثدي األكثر 

انتشاًرا بالبحرين 

جانب من التكريم



local
@albiladpress.com رفض إعفاء مخالفة الوقوف الخاطئ للمعاقين

ــرى ــ ــن أخ ــيـ ــوانـ ــي قـ ــ ــم ف ــه ــائ ــن ــث ــت ــة اس ــ ــداي ــ الــبــوعــيــنــيــن: ب
رفــض مجلــس النــواب توصيــة لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واالمــن الوطني 
بشــأن قرار مجلس الشــورى بخصوص مشروع قانون مجلس النواب بتعديل المادة 
56 مــن قانــون المــرور الصــادر بالقانــون رقــم 23 لســنة 2014 التــي تتضمــن إعفــاء 
االشــخاص ذوي اإلعاقة من المســؤولية بالنســبة لجريمة عدم اتباع قرارات اإلدارة 
الخاصــة بالوقــوف متــى ثبــت عــدم وجــود مواقــف مخصصــة لهــم أو شــاغرة وقت 

تحرير المخالفة.

الشــؤون  شــعبة  رئيــس  أكــد  جهتــه  مــن 
القانونيــة بــاإلدارة العامــة للمــرور النقيب 
خالــد بــو قيــس بتمســك الحكومــة بإعادة 
النظــر فــي التعديل على المــادة، الفتا الى 
ان اعفــاء فئــة ذوي االحتياجــات الخاصة 
يهــدر المبــدأ القانونــي من النــص العقابي، 
يحــذف  التجريمــي  النــص  ســحب  وان 
الفعل من الصفة التجريمية وهي مخالفة 

دستورية.
وتابــع ان الجرائم المرورية ليســت جرائم 
ضــرر فقــط بــل خطــر وان مجــرد مخالفة 

السلوك تحقق النتيجة

من جهته تســاءل وزير شؤون المجلسين 
غانــم البوعينيــن إذا مــا كان اعفــاء ذوي 
االحتياجــات فــي هذا النــص القانوني هو 
قوانيــن  تطبيــق  مــن  الســتثنائهم  بدايــة 
أخــرى الفتــا الى ان ان هــذه الفئة تتعامل 

مع كل القوانين في الدولة.
كما ايد النائب يوسف زينل راي الحكومة 
وقــال “أخشــى ان التعديــل يفتــح المجال 
للتهــاون بالمخالفــات المروريــة كتعطيــل 
المتنفذيــن  بعــض  بفعــل  كمــا  الســير 
والنــواب”، مقترحــا تقديــم مقتــرح برغبــة 
للحكومــة لمراعــاة الهيئــة العامــة للمــرور 

فــي  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  لفئــة 
حاالت معينة بدال من إدخاله كقانون. 

الشــؤون  لجنــة  رئيــس  اصــر  جهتــه  مــن 
الخارجية والدفاع واالمن الوطني محمد 
علــى توصيــة  التصويــت  علــى  السيســي 

اللجنــة بالموافقــة علــى التعديــل بمراعــاة 
مع االخذ باالعتبار عدم تعطيل السير واال 
يكــون على الوقوف علــى ارصفة الطريق 
مواقــف  وجــود  عــدم  حالــة  فــي  العــام 
مخصصة أو شاغرة وقت ارتكاب الفعل.

جلسة النواب

15 يوما لدفع نصف المخالفة المرورية

حماية أجور العمال وحظر التمييز

%  40 ــن  ــ م ــر  ــثـ ألكـ ــوادث  ــ ــحـ ــ الـ ــاض  ــفـ ــخـ انـ ــة”:  ــ ــي ــ ــل ــ ــداخ ــ “ال

بــالــعــمــال جــنــســيــا  ــرش  ــح ــت ــم ال ــة  ــرامـ غـ ــار  ــنـ ديـ و100  ــس  ــب ــح ال

تمســك مجلس النواب بقرار المجلس الســابق بخصوص مشــروع قانون يعيد تنظيم 
مــدد التصالــح فــي بعــض الجرائــم المنصــوص عليــه فــي قانــون المــرور، ويتضمــن 
المشــروع ان يدفــع المتهــم الــذي يقبــل التصالــح مبلغــا يعــادل الحد األدنــى للغرامة 
المقــررة للجريمــة فــي ميعــاد أقصــاه 45 يومــا مــن تاريخ عــرض التصالــح عليه وان 

تخفض الغرامة للنصف إذا بادر المتهم بالسداد خالل 15 يوما.

مــن جهتــه ذكــر النائــب غــازي ال رحمــه بــان 
مشــروع القانــون ال يمــس جوهــر القانــون بــل 
يهــدف الــى تمديد فترة دفــع المخالفة مراعاة 

للوضع االقتصادي للمواطنين.
 “ مداخلتــه  فــي  قمبــر  عمــار  النائــب  وقــال 
البحريني من 10 الشهر ما عنده راتب “ مؤكدا 
ان التعديل ال يمس مضمون القانون الموجود 
بل يراعي في تمديد المهلة ظروف المواطن.

ان  السيســي  محمــد  النائــب  رأى  جهتــه  مــن 
يراعــي  مالــي  اقتصــادي  بعــد  ذو  المقتــرح 
المواطنيــن وال يمس جوهر العقوبة، في حين 
دعــا النائــب حمــد الكوهجي الى تقســيط دفع 
غرامــات المخالفــات المروريــة اســوة ببعــض 
شــعبة  رئيــس  وقــال  التعــاون.  مجلــس  دول 
للمــرور  العامــة  بــاإلدارة  القانونيــة  الشــؤون 

خالــد بــو قيس قانون المــرور الجديد أدى الى 
انخفــاض الحوادث المأســاوية وهــي حوادث 
الوفاة وحوادث االصابات الى اكثر من 40%.

وتابــع ان القانون راعى اثنــاء صياغته المتهم 
المخالفــة  دفــع  علــى  وتحفيــزه  بتشــجيعه 
فلســفة  ان  موضحــا  أهميتهــا،  واستشــعار 
المخالفــة هــي االيــام والــردع العــام وطالــب 

بإعادة النظر في التعديل.
األصــل  فــي  المخالفــة  فلســفة  ان  وأوضــح   
عــدم االتيان بها وليس التســهيل على المتهم، 
مؤكــدا ان ربــط المخالفــة القانونيــة بان يكون 
المتهم ميســور آلخر الشهر هو طرح ليس في 
محلــه، منوهــا ان النــص المقترح يفــرغ النص 
العقابــي مــن جوهــره بــدال مــن تغليــظ النــص 

االجرامي.

وافق مجلس النواب بالغالبية على المرســوم بقانون رقم )59( لســنة 2018م بتعديل 
بعــض أحــكام قانــون العمــل فــي القطــاع األهلــي الصــادر بالقانــون رقــم )36( لســنة 

2012م وأحيل الى مجلس الشورى.

وقبل التصويت قال النائب ياسين زينل في 
مداخلتــه ان المرســوم بقانون يحفظ حقوق 
المظالــم  مــن  كثيــر  حــاالت  فهنــاك  العمــال 
األجــور،  بســبب  المحاكــم  فــي  والقضايــا 
موضحا ان التعديل سيحمي حقوق العمال.
ويتضمــن المرســوم بقانون تعديل المادة 46 
بمــا يجعــل آليــة ســداد أجــور العمــال منظمة 
بموجــب قــرار مــن الوزيــر، علــى أن تتضمــن 
هــذه اآللية إجــراءات وضوابط ســداد أجور 
العمــال والمعلومــات الــازم تقديمها للجهات 
المعنيــة للتحقــق مــن ذلك، بحيث يتــم إلزام 
الجهــات العامــة والخاصة باإلفصاح للجهات 
بســداد  المتعلقــة  المعلومــات  عــن  المعنيــة 

األجور.

مــادة  إضافــة  علــى  التعديــل  يحتــوي  كمــا 
جديــدة تتعلــق بحظــر التمييــز بيــن العمــال 
الخاضعيــن لقانــون العمــل بســبب الجنس أو 
األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيدة، بفرض 
عقوبــة الغرامــة التــي ال تقــل عــن 200 دينار 
يخالــف  مــن  بحــق  دينــار   500 تتجــاوز  وال 
القانــون المذكــور، إلــى جانب إضافــة عقوبة 
الحبس مدة ال تزيد عن سنة أو الغرامة التي 
ال تجــاوز 100 دينــار علــى كل عامــل تحرش 
جنسيًا بأحد العاملين معه، وتشديد العقوبة 
إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو من 
يمثله.ويســري العمل بعد التعديل على خدم 
المنــازل ومــن في حكمهم إلــى جانب تعديل 

مادة تتعلق بزمان ومكان أداء األجور.

رئيس شعبة الشؤون القانونية بإدارة المرور

عبدالرزاق حطاب

رفعــت رئيــس مجلــس النــواب فوزية زينل أســمى آيــات التهاني والتبريــكات، إلى 
مقــام عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، وإلى رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وإلــى ولــي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل خليفــة، وإلى القائــد العام لقوة دفــاع البحرين 
المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بن أحمد آل خليفة وذلك بمناســبة الذكــرى الحادية 

والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

وأكدت أن المجلس يســجل عميق 
الشكر والتقدير إلى جميع منتسبي 
قــوة دفــاع البحريــن، مــن ضبــاط 
وأفــراد، علــى ما تحققه المؤسســة 
رفيعــة  جاهزيــة  مــن  العســكرية، 
وتضحيــات  متميــز،  وانضبــاط 
مخلصــة، فــي الدفاع عــن مقدرات 
الوطــن، والحفاظ على مكتســباته، 
وصون منجزاتــه، وهو دور وطني 
محــل فخــر واعتــزاز مــن الجميــع، 
لتظــل قــوة دفــاع البحريــن، دائمــا 
البواســل،  الرجــال  مدرســة  وأبــدا 
والــدرع  الحصيــن،  والحصــن 
المتيــن لمملكــة البحريــن، فــي ظل 
الرفيــع،  االســتراتيجي  التخطيــط 
المتميــزة  العســكرية  واإلدارة 
تقديــر  إلــى  وأشــارت  والفاعلــة. 

مجلــس النــواب البالــغ لمــا حققتــه 
مشــاركتها  فــي  الباســلة،  القــوات 
ضمــن القــوات العربيــة والصديقــة 
العربيــة  األمــة  عــن  الدفــاع  فــي 
مكافحــة  وفــي  واإلســامية، 
اإلرهــاب، ومــا تحقق مــن انجازات 
القيــادة  بفضــل  وتقــدم،  وتطــور 
الحكيمــة لصاحــب الجالــة عاهــل 
االســتراتيجية  ورؤيتــه  البــاد، 
واالستشــرافية فــي تأســيس قــوة 
فــي  مســتذكرة  البحريــن،  دفــاع 
الوقت ذاته بكل العرفان واالمتنان 
تضحيــات الشــهداء األبــرار، الذين 
ضحوا بدمائهم الزكية، في ميادين 
العــزة والشــرف، ســائلة المولــى عز 
وجــل أن يتغمدهــم بواســع رحمته 

ويسكنهم فسيح جناته.

لجنــة  إعــادة  الدراســة  مــن  للمزيــد 
تقريرهــا  والبيئــة  العامــة  المرافــق 
بخصــوص االكتفــاء بمــا انتهت إليه 
اللجنــة في الفصل التشــريعي الرابع 
بشــأن مشــروع قانون بشــأن إنشــاء 

الهيئة العامة للغذاء.
وللســبب ذاته إعادة اللجنة تقريرها 

بخصــوص مشــروع قانــون )مصــاغ 
بنــاء علــى اقتــراح بقانــون )بصيغته 
النــواب(  مجلــس  مــن  المعدلــة( 
باســتبدال المــادة )7( مــن المرســوم 
بقانون رقم )20( لسنة 2002م بشأن 
وحمايــة  واســتغال  صيــد  تنظيــم 

الثروة البحرية.

زينل: “الدفاع” مدرسة البواسل

“هيئة الغذاء” و ”الصيد” 
لمزيد من الدراسة

اعتــذر عــن حضــور الجلســة الثامنـــة 
النائــب معصومة عبد الرحيم والنائب 
غابــوا  الذيــن  أمــا  االنصــاري.  أحمــد 
أو تأخــروا عــن حضــور الجلســة منــذ 
بدايتها حســب شاشة التصويت فهم: 
عيســى الكوهجي وسيد فاح هاشم، 

وعمار عباس، وغازي آل رحمة.

معتذران و4 
متأخرون

09 local@albiladpress.com

األربعاء
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المنامة - بنا

فــي إطــار زيارتــه الرســمية إلــى مملكــة 
البحريــن قام ولي عهد المملكة األردنية 
الشــقيقة صاحب الســمو الملكــي األمير 
بزيــارة   الثانــي  عبــدهللا  بــن  الحســين 
مساء امس إلى منزل سفير األردن لدى 
المملكــة رامي صالح الوريكات العدوان  
رافقــه خالهــا  وزيــر الماليــة واالقتصاد 

الوطنــي رئيــس بعثــة الشــرف المرافقة 
آل  بــن خليفــة  ســلمان  الشــيخ  لســموه 
والتجــارة  الصناعــة  ووزيــر  خليفــة، 

والسياحة زايد الزياني.
وخــال الزيــارة التقــى ســموه مجموعة 
مــن أبنــاء الجالية األردنيــة المقيمة في 

مملكة البحرين.

ولي عهد األردن يلتقي الجالية األردنية

ولي العهد األردني يزور معهد “دانات”
ــارة الـــلـــؤلـــؤ ــ ــ ــج ــ ــ ــي ت ــ ــ ــق لـــلـــبـــحـــريـــن ف ــ ــريـ ــ ــخ عـ ــ ــ ــاري ــ ــ ت

الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة  عهــد  ولــي  قــام 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الشــقيقة 
وزيــر  يرافقــه  الثانــي  عبــدهللا  بــن  الحســين 
المالية واالقتصاد الوطني رئيس بعثة الشــرف 
الشــيخ  األردن،  عهــد  ولــي  لســمو  المرافــق 

ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة، ووزيــر الصناعة 
وســفير  الزيانــي،  زايــد  والســياحة  والتجــارة 
المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة لدى مملكة 
العــدوان،  الوريــكات  صالــح  رامــي  البحريــن 
للؤلــؤ واألحجــار  البحريــن  إلــى معهــد  بزيــارة 
اطلــع ســموه خــال  “دانــات”، حيــث  الكريمــة 
الجولــة علــى أقســام المعهــد ومختبــر فحــص 

اللؤلؤ واألحجار الكريمة.
واستمع سموه إلى شرح مفصل عن آلية العمل 
فــي المختبــر وكيفية فحــص اللؤلــؤ واألحجار 
الكريمــة، وإصــدار شــهادات الفحــص وتحديــد 
مصدرهــا. كمــا تم إطاع ســموه علــى الدورات 
فــي  والمتمثلــة  دانــات  تقدمهــا  التــي  العلميــة 
التدريــب على تقنيــات فحص اللؤلــؤ الطبيعي 

واألحجار الكريمة واأللماس.
معهــد  بزيــارة  ســروره  عــن  ســموه  وأعــرب 
البحريــن للؤلؤ واألحجــار الكريمة “دانات”، وما 
تتمتــع بــه مملكــة البحريــن مــن تاريــخ وتــراث 
عريــق فــي تجــارة اللؤلؤ، ومــا يقوم بــه المعهد 
من دور في إبراز مكانة البحرين كمركز عالمي 

لتجارة اللؤلؤ الطبيعي.

المنامة - بنا

تغطية: ليلى مال اهلل 
تصوير: خليل إبراهيم
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اإلجراءات تســهم باستقرار السوق و14 % النمو بالربع األخير

يضــم 15 شــركة... وبرعايــة الشــيخ ســلمان بــن عبــداهلل

حجم التداول العقاري 2018

افتتاح “البحرين لالستثمار العقاري” غًدا

ذكــر رئيس جهاز المســاحة والتســجيل 
العقاري، الشــيخ ســلمان بــن عبدهللا آل 
التــداول  بــأن مجمــوع حجــم  خليفــة، 
الماضــي  العــام  فــي  بلــغ  قــد  العقــاري 
 )961,393,921( حوالــي   2018
تسعمائة وواحد وستين مليون وثالث 
مائــة وثالثــة وتســعين ألف وتســعمائة 

وواحد وعشــرين دينــار، وبمقارنة هذه 
النتائج بالعام الذي ســبقه 2017 والتي 
وصــل فيهــا التــداول العقــاري حوالــي 
)990,634,365( أي بنسبة نقصان تقدر 

بـ 3%. 
وأضــاف أن التــداول العقــاري في الربع 
األخيــر مــن العــام 2018 قد بلــغ حوالي 

)304,754,489 ( أي بنســبة زيادة تقدر 
بـــ %14، معربــًا رئيــس جهــاز المســاحة 
والتسجيل العقاري بأن حزمة القوانين 
واإلجــراءات التنظيميــة لهــا دور كبيــر 
فــي اســتقرار ســوق العقــار، وأن هــذه 
النتائج تعكس ثقة المستثمر لالستثمار 

في السوق العقاري في البحرين.

يفتتــح رئيــس جهاز المســاحة والتســجيل 
مؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس  العقــاري 
التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا 
آل خليفــة غــدا الخميــس 7 فبرايــر 2019 
معرض البحرين لالســتثمار العقاري 2019 
في نســخته الثانية وذلــك بمنطقة الغالريا 
فــي مجمع البحرين ســيتي ســنتر، بتنظيم 
 .Expressions PR & Events  مــن شــركة
ويستمر المعرض على مدى 3 أيام متتالية 
من الخميس وحتى السبت 7 إلى 9 فبراير 
2019 مــن الســاعة العاشــرة صباحا وحتى 
12 بعــد منتصــف الليــل يومــي الخميــس 
والجمعة ومن 10 صباحا وحتى 10 مساء 

يوم الســبت، ومن المتوقع حضور 30 ألف 
زائــر فــي فتــرة إقامتــه حســب إحصاءات 

مجمع السيتي سنتر.
فــي  نوعــه  مــن  األول  المعــرض  ويعــد 
العارضيــن  مــن  بمشــاركة نخبــة  البحريــن 
عقاريــة  شــركة   15 ويضــم  المميزيــن، 
مختلفة بين مطورين ووســطاء وشــركات 
مســاحة  فــي  العقاريــة  الخدمــات  تقــدم 
مصغــرة، في أكبر مجمــع حيوي بالبحرين. 
واهتمــام  إقبــال  علــى  المعــرض  ويحــوز 
العقــار  عــن  والباحثيــن  المســتثمرين 
التســهيالت  مــن  والمســتفيدين  المناســب 
اإلســكانية، إلى جانــب أصحاب المعامالت 

بدعــم  يحظــى  كمــا  وغيرهــا،  البلديــة 
مؤسســة التنظيم العقاري وجهاز المساحة 
والتســجيل العقــاري، إلــى جانــب الشــراكة 
والرعايــة  تمكيــن،  مــع  اإلســتراتيجية 
الماسية من شركة ديار المحرق، ومشاركة 
البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزارة 
والتخطيط العمراني ممثلة بالمركز البلدي 

الشامل.
Expres�  وقالت الرئيس التنفيذي لشــركة

sions المنظمــة للمعــرض أســيل المهندس 
“يهــدف المعــرض لتعزيــز ثقافــة العقار في 
المملكــة وإلى تمكين جيل من البحرينيين 
المؤهليــن لقيــادة وتنمية القطــاع العقاري، 

ولتطويــر العامليــن والخدمــات فــي قطاع 
تبلــورت  العقاريــة.  والوســاطة  االســتثمار 
فكرة )معرض البحرين لالســتثمار العقاري 
2019( قبــل 4 ســنوات تماشــيا مــع الرؤيــة 
االقتصاديــة 2030 للبحريــن، والتــي تدعم 
القطاعــات  فــي  االقتصــادي  االســتثمار 
الغيــر نفطيــة، وقــد تمــت دراســة الجــدوى 
مصغــر  معــرض  وأقيــم  المعــرض  لفكــرة 
العام الماضي يستهدف المشاريع السكنية 
والتجاريــة الجاهــزة والمرخصــة، وليكــون 
بمثابــة منصــة ســنوية اللتقــاء المطوريــن 
مــع  الحكوميــة  والجهــات  والوســطاء 

الجمهور المستهدف” .

المنامة - المساحة والتسجيل العقاري

المنامة - المساحة والتسجيل العقاري

الغرفة: لقاء حول 
االستثمار في تركيا

البحريــن  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  تنظــم 
غــدا الخميــس 7 فبرايــر 2019 فــي تمــام 
المجلــس  بقاعـــة  10:00 صباحــا  الساعـــة 
ببيــت التجــار عرضــا مرئيــا حــول فــرص 
المناســبة  وبهــذه  تركيــا،  فــي  االســتثمار 
وجهــت الغرفــة دعوتهــا إلى جميــع التجار 
لحضــور  والمعنييــن  األعمــال  وأصحــاب 
العــرض المرئــي؛ مــن أجــل التعــرف علــى 
فرص التعاون المتاحة وبحث سبل تعزيز 
العالقات الثنائية واالقتصادية المشــتركة 
بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين 
وتنميــة التعــاون التجــاري بينهمــا، وعقــد 
صفقــات مشــتركة مــع شــركاء بحرينييــن 
لتعميق أطر التعاون االقتصادي البحريني 

التركي المشترك.

السنابس - الغرفة

الســكانية والمشــاريع الصناعيــة  الكثافــة  زيــادة  “ميــد” إن  قالــت مجلــة 
الرئيســية، أدت إلــى زيادة الطلب على الكهربــاء في دول مجلس التعاون 
الخليجــي. وأضافــت “وفقا لمعــدالت النمو الحالية، ســيكون هناك احتياج 
لزيادة معدالت الطاقة بنســبة 40 %، وذلك لتلبية الطلب المتوقع بحلول 

عام 2025”.

 –  2017 عامــي  خــالل  أنــه  وذكــرت 
الطاقــة  مشــاريع  حجــم  بلــغ   ،2018
دول  فــي  منهــا  االنتهــاء  تــم  التــي 

الخليج حوالي 54.4 مليار دوالر.
ومــن ضمــن مشــاريع الطاقــة الكبــرى 
التــي تــم تنفيذهــا فــي هــذا الوقــت، 
الطاقــة  لتطويــر  “البركــة”  مشــروع 
النوويــة فــي دولــة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، الــذي ســيعمل علــى زيــادة 
عنــد  للبلــد  المســتقلة  الطاقــة  قــدرة 

االنتهاء منه في عام 2020.
وكان المفاعــل الثالــث لمحطــة توليد 
للطاقــة  أكبــر مشــروع  الكهربــاء هــو 
تــم إنجــازه فــي عــام 2017 – 2018، 
بميزانيــة بلغــت 4.4 مليــار دوالر، كما 
أن المفاعــل 1 و2 كانــا مــن ضمن أكبر 
مشــاريع الطاقــة خــالل هــذه الفتــرة 

بميزانيــة تبلغ 3.4 مليــار دوالر و 2.7 
مليار دوالر على التوالي.

أمــا عــن ثانــي أكبــر مشــروع لتوليــد 
هــذه  فــي  منــه  االنتهــاء  تــم  الطاقــة 
“الشــقيق”  مشــروع  هــو  الفتــرة 
لطاقــة البخــار فــي المملكــة العربيــة 
السعودية، بميزانية تقدر بـ 3.5 مليار 
بمقــدار  طاقــة  ســيولد  حيــث  دوالر، 
2.640 ميغــا واط. كذلــك تم االنتهاء 
مــن مشــروع محطــة توليــد الكهرباء 
الحرارية في جنوب جدة خالل هذه 

الفترة، بقيمة تبلغ 3.2 مليار دوالر.

40 % زيادة طلب الكهرباء بالخليج

6 فبراير 2019 األربعاء
غرة جمادى الثانية 1440

961
دينار مليون 

الشيخ سلمان بن عبدالله

حققت مؤسسة إنفستكورب نموًا في صافي الدخل بنسبة 5 % للنصف األول من السنة المالية 2019 )الستة أشهر المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2018(، ليصــل إلــى 58 مليــون دوالر، مقارنــة مع 55 مليون دوالر لألشــهر الســتة المنتهية بتاريخ 31 ديســمبر 
2017 )النصف األول من السنة المالية 2018(. وسّجل الربح المخفض للسهم العادي في النصف األول من السنة المالية 2019 
ارتفاعًا بنسبة 6 % ليبلغ 0.74 دوالر مقارنة مع 0.70 دوالر في الفترة نفسها من السنة المالية 2018. ويعزى أداء إنفستكورب 

المتزن إلى تركيز الشركة المستمر على تحقيق األهداف االستراتيجية.

النمــو  هــذا  المؤسســة  وشــهدت 
مــع  بالتــوازي  الدخــل  صافــي  فــي 
تحقيــق تقدم ملحوظ في األهداف 
صفقــة  إتمــام  االســتراتيجية: 
االستحواذ على حصة استراتيجية 
برترانــد”  “باريــس  بنــك  فــي 
السويســري الخــاص، إتمــام صفقــة 
بقيمــة 185 مليون دوالر لالســتثمار 
بالتعــاون  تكميلــي  صنــدوق  فــي 
توقيــع  “هاربورفســت”،  شــركة  مــع 
صفقــة ثانويــة مــع “كوليــر كابيتال” 

إلنشــاء صنــدوق جديد لالســتحواذ 
أوروبــا  فــي  خاصــة  شــركات  علــى 
يبلــغ حجمــه 1 مليــار دوالر، اذ مــن 
المتوقــع إتمام الصفقــة بنهاية الربع 
علــى  الحصــول  بعــد   ،2019 األول 
موافقة الجهات التنظيمية المعنية، 
أول عملية استقطاب رؤوس أموال 
تتــم بالكامــل مــن مســتثمرين فــي 
المتحــدة األميركيــة فــي  الواليــات 
شــركة “يونايتــد تالنــت إيجنســي”، 
إطــالق أول اســتثمار فــي الصيــن، 

واالســتحواذ على وحدة االســتثمار 
ووحــدة  الخاصــة  الشــركات  فــي 
االســتثمار العقــاري التابعــة لشــركة 
“آي دي إف سي ألتيرناتيفز ليميتد” 
فــي الهنــد بعد انتهــاء النصف األول 
ارتفــع   ،2019 الماليــة  الســنة  مــن 
توظيــف  عمليــات  قيمــة  إجمالــي 
مــن  األول  بالنصــف  االســتثمارات 
السنة المالية 2019 إلى 571 مليون 
دوالر، بنمو نسبته 23 % مقارنة مع 
463 مليون دوالر في الفترة نفســها 

من السنة المالية 2018.
 ،2018 ديســمبر   31 يــوم  بنهايــة  و 
المــال  رأس  كفايــة  معــدل  بلــغ 
إلنفســتكورب 33 % بزيــادة بواقــع 
150 نقطــة أســاس مقارنــة مــع 30 

يونيو 2018.

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــال  و 
التنفيــذي فــي إنفســتكورب، محمد 
العارضــي “تعكــس نتائجنــا الماليــة 
التــي حققناها بالنصــف األول قدرة 
إنفســتكورب علــى المحافظــة علــى 
التحديــات  وســط  إيجابــي  أداء 

العالميــة.  األســواق  فــي  المســتمرة 
إلــى  األول  بالمقــام  ذلــك  ويرجــع 
جهودنــا المتواصلة للتوســع عالميًا، 
وتعزيز نمو المشاركات المؤسساتية 
فــي عملياتنا االســتثمارية، وتقديم 
المزيد من المنتجات لقاعدة عمالئنا 

المتنامية.
واســتطعنا خالل النصــف األول من 
الســنة الماليــة 2019 تحقيق العديد 
مــن اإلنجــازات غيــر المســبوقة بمــا 
فــي ذلــك أول اســتثمار فــي قطــاع 
الشركات الخاصة في الصين، وأول 
صفقــة اســتثمار فــي أســهم شــركة 
خاصــة يتــم جمــع األمــوال الالزمــة 
لهــا بالكامل في الواليــات المتحدة. 
األول،  النصــف  فتــرة  نهايــة  وبعــد 
نجحنــا فــي تدشــين عملياتنــا فــي 

الهند”.

المنامة - إنفستكورب

صافي دخل إنفستكورب في النصف األول

محمد العارضي

المحرر االقتصادي

“النيل والخليج لالستثمارات” تغير أنشطتها
20 مؤسســـة تطلـــب تحويـــل وضعهـــا القانونـــي بــــ 23.9 مليـــون دينـــار

أظهــرت أحــدث بيانــات رســمية تقــدم 20 شــركة متنوعة األنشــطة وتعمل في الســوق 
المحلــي بطلبــات إلــى مركــز البحريــن للمســتثمرين لتغييــر شــكلها القانونــي وتحويــل 
نشــاطها أو تحويل أنشــطة فروع تابعة لها إلى شــركات قائمة بذاتها، بإجمالي رؤوس 

أموال تجاوزت 23.9 مليون دينار.

وكانــت أبــرز الشــركات التــي تقدمــت بطلبــات 
النيــل  مجموعــة  القانونــي:  وضعهــا  لتغييــر 
والخليج لالســتثمارات البتروليــة لتحويلها من 
شــركة مســاهمة بحرينية مقفلة لتصبح شــركة 
ذات مســؤولية محدودة وبــرأس مال قدره 62 

مليون دوالر )ما يعادل 23.3 مليون دينار(.
والخليــج  النيــل  مجموعــة  وتأسســت 
 ،2007 6 مــارس  البتروليــة فــي  لالســتثمارات 
بــرأس مال مصرح بــه 200 مليون دوالر، حيث 
تعمــل فــي بيــع وشــراء األوراق الماليــة )أســهم 
رأس  أمــا  فقــط.  الشــركة  لحســاب  وســندات( 
المــال المدفــوع نقــًدا للشــركة فيقــدر بنحــو 62 
مليــون دوالر يتــوزع مــا بيــن اســتثمار خليجي 

بنحــو 56.2 مليــون دوالر، و5.8 مليــون دوالر 
عبــد  شــركة  وتمتلــك  األجنبيــة.  لالســتثمارات 
هللا الحمــد الصقــر وإخوانه الكويتية ما نســبته 
90.63 % مــن “النيــل والخليــج لالســتثمارات 
البترولية”، و9.37 % لشــركة “ملبان انفستمنت 
كومبانــي بــي فــي آي ليمتد” التي تأسســت في 

الجزر العذراء البريطانية.
ووفًقــا للبيانــات، فقــد توزعــت الشــركات التــي 
تقدمــت بطلبــات لتحويــل أنشــطتها، كالتالــي: 
9 مؤسســات مصنفــة شــركة الشــخص الواحــد 
بمــا  محــدودة  مســؤولية  ذات  شــركة  لتصبــح 
نســبته 45 % مــن إجمالــي الطلبــات المقدمــة، 
و3 مؤسســات مصنفــة “فرديــة” لتصبــح شــركة 

ذات مســؤولية محــدودة مــا نســبته 15 %، كما 
تقدمــت 3 مؤسســات مصنفة “فرديــة” لتحويل 
مســؤولية  ذات  شــركة  إلــى  منهــا  لــكل  فــرع 
محــدودة بمــا نســبته 15 %، وكذلــك تقدمــت 
5 شــركات متنوعــة األنشــطة بطلبــات لتحويــل 
أنشطتها بما نسبته 25 %. وأبرز الشركات التي 
أعلنت عن رؤوس أموال جديدة، هي: “بانوراما 
الخليــج للتجــارة والمقــاوالت” بــرأس مال 250 

ألــف دينار، و”كيكســو للتجــارة الحديثة” برأس 
إكســيكتف”  و”تايلــورز  دينــار،  ألــف   175 مــال 
بــرأس مــال 150 ألف دينــار، و”لمســات للجبس 
و4  دينــار،  آالف   10 مــال  بــرأس  والزخرفــة” 
مؤسســات رأس مــال كل شــركة منهــا 5 آالف 
دينــار وهــي )“بــاي بوينــت للعقــارات”، “مطعــم 
بيت أبوطارق”، “إيزابيال للديكور”، و”إيه إن بي 

البحرين الستيراد وتصدير المواد الغذائية”.

المنامة - الصناعة والتجارة

والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  قــال 
المؤسســات  نمــو  دعــم  إن  الزيانــي  زايــد 
هــو  األعمــال  ورواد  والصغيــرة  المتوســطة 
محــل اهتمــام ومتابعــة ممــا تجســد في عدد 
من المبــادرات واإلجــراءات التطويرية التي 
توفر التســهيالت لتطوير أنشــطتهم، مشــيرا 
أن األطــر التنظيميــة كذلــك وفــرت ضمانــات 
تحمــي أصحــاب األعمــال، ومنهــا أن حاملــي 
تصاريــح العامــل المــرن يدفعــون مــا يقــارب 
3 إلــى 6 أضعــاف مــا يدفعــه التاجــر أو رائــد 

األعمال كرسوم شهرية.
جــاء ذلــك لــدى اجتمــاع كل مــن وزيــر العمل 
والتنميــة االجتماعيــة رئيــس مجلــس إدارة 
هيئــة تنظيــم ســوق العمــل، جميــل حميــدان 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  ووزيــر 

والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم ســوق العمل 
أســامة العبســي مــع مجلــس إدارة وأعضــاء 

غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وتــم خــالل اللقــاء متابعة مالحظــات التجار 
التجاريــة  األســواق  بأوضــاع  المتعلقــة 

واإلجراءات التنظيمية التي يتم اتخاذها.
كمــا تــم التأكيــد علــى أن تراخيــص )العامــل 
المرن( ال تشــكل منافسة للمواطن البحريني، 
االحترافيــة  غيــر  األعمــال  علــى  تقتصــر  إذ 
فقــط وال يســمح لحاملهــا بمزاولــة أي نشــاط 
تجــاري، ويتــم ترحيل أي مخالفيــن للقانون، 
منوهين في هذا الصدد بدور وزارة الداخلية 
القبــض علــى  التــي أســفرت عــن  وجهودهــا 
حمــالت  خــالل  مــن  النظاميــة  غيــر  العمالــة 

التشديد والتفتيش.

حاملو “المرن” يدفعون رسوًما مضاعفة

أمل الحامد

نمو بنسبة 
5 % للستة 

أشهر 
المنتهية 

31 ديسمبر 
2018

58
دوالر مليون 
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واصلــت البحريــن تحقيــق النمــو المتــوازن عبــر اقتصادهــا المتنوع، حيث حققــت نموًا 
اقتصاديًا مدفوعًا بالقطاع االقتصادي غير النفطي بالربع الثالث 2018. وأشار التقرير 
االقتصادي الفصلي لمجلس التنمية االقتصادية إلى أن إعادة التوازن المالي في دول 
مجلــس التعــاون الخليجي تعزز الثقة وتســهم فــي االســتدامة االقتصادية على نطاق 

أوسع في المنطقة.

وتنعكــس هــذه الثقة في النمو المتســارع الذي 
تشــهده دول الخليــج، إال أن التقريــر اشــار إلى 
أن متوســط معــدالت النمــو فــي دول المنطقــة 
ســيكون أقل بشــكل ملحــوظ مقارنــة بفترة ما 
قبــل عــام 2008، والتــي تميزت آنــذاك بازدهار 
غير مســبوق في مشــاريع البنية التحتية. ومع 
ذلــك، ال تــزال البنيــة التحتيــة محــركًا رئيســيًا 
للنمو، وتساند جهود إجراءات تعزيز اإلنتاجية 

التي تشهدها منطقة الشرق األوسط.
فــي  البحرينــي  االقتصــاد  اســتمرار  ومــع 
المــواد  قطــاع  عــن  بعيــدًا  مصــادره  تنويــع 
أن  إلــى  التقريــر  أشــار  فقــد  الهيدروكربونيــة، 
معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الســنوي 
في البحرين، والذي بلغ نســبة ٪1.6 في الربع 
قطاعــي  فــي  بالتوســع  مدعومــًا  كان  الثالــث، 
األعمــال اإلنشــائية والتصنيع، فضــاً عن زيادة 
اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة، حيــث شــهدت 
التنميــة  صنــدوق  مــن  المدعومــة  المشــاريع 
خــال  مــن  وذلــك  ملحوظــًا،  نمــوًا  الخليجــي 
زيادة اإلجمالي التراكمي للمشاريع التي يجري 
العمل على تنفيذها بنسبة ٪16.3 على أساس 
لقطــاع  المســتمر  الزخــم  عــن  وبعيــدًا  ســنوي. 
اســتثمارًا  البحريــن  فتشــهد  التحتيــة،  البنيــة 
متزايــدًا فــي مجــاالت التحديــث التكنولوجــي 
واالبتــكار. وتقــود هــذه العوامــل التغيير ضمن 
قطــاع التكنولوجيــا الماليــة ســريع النمــو فــي 
المملكــة، كمــا تعّد عاماً أساســيًا وراء التوســع 
المســتمر فــي قطــاع التصنيع.وتوســع القطــاع 

غير النفطي %2.4 بالربع الثالث 2018.
بنســبة  اإلنشــائية  كمــا توســع قطــاع األعمــال 
%5.4 علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثالــث. 
وبشــكل عــام، نمــا القطــاع بنســبة ٪6.2 فــي 
األربــاع الثاثــة األولــى 2018. ويتمتــع قطــاع 
الســيما  مضاعــف  بتأثيــر  اإلنشــائية  األعمــال 
فــي جوانــب االقتصــاد غيــر النفطيــة األخــرى، 
مثــل العقــارات والتمويل والتصنيــع والتجارة، 
حيث نمت األنشطة العقارية والتجارية بنسبة 

٪3.2 في األشهر التسعة األولى من العام.
وال تقتصــر فوائــد االســتثمارات الكبيــرة فــي 
البنيــة التحتيــة علــى قطاع األعمال اإلنشــائية 
فحســب، بل تشــمل االقتصاد البحريني بشكل 
عام. وتعّد المشــاريع الكبيرة، مثل افتتاح خط 
اإلنتاج الســادس لشــركة “ألبا” التــي تعمل اآلن 
علــى إقامــة أكبــر مصهــر ألومنيــوم فــي العالم، 
وبرنامج تحديث شــركة نفط البحرين )بابكو(، 
مثاليــن على مشــاريع البنيــة التحتيــة العديدة 
التي يجري تنفيذها في جميع أنحاء المملكة. 

وأدى االستثمار المستمر في قدرات التصنيع في البحرين من قبل الشركات  «
متعددة الجنسيات، مثل Mondelez وArla، إلى تسارع واضح في نمو القطاع، 

حيث نما قطاع التصنيع بنسبة ٪3.0 على أساس سنوي في الربع الثالث، بينما 
بلغت نسبة نموه ٪3.8 في األرباع الثالثة األولى 2018. وتحققت طفرة في الصادرات 

غير النفطية التي ارتفعت بنسبة تزيد على ٪9 على أساس سنوي في الفترة من 
يناير حتى نوفمبر 2018.

المنامة - مجلس التنمية

“البنية التحتية واإلنشائية” تدعم نمو االقتصاد غير النفطي
ونــوفــمــبــر ــر  ــاي ــن ي ــن  ــي ب الـــفـــتـــرة  ــي  فـ ارتـــفـــعـــت 9 %  الـــقـــطـــاع  صـــــــادرات 

ذكــر مصــرف البحريــن المركــزي أن النســخة العربيــة مــن الموقــع 
اإللكترونــي للمصــرف قيــد اإلنشــاء. جــاء ذلــك فــي رد للمصــرف 
المركــزي علــى خبــر نشــر أمــس بـــ” البــاد” تحــت عنــوان “موقــع 
المركــزي اإللكترونــي مــن دون عربــي”  قالــت فيــه الصحيفــة  إن 
“موقــع مصــرف البحريــن المركــزي اإللكترونــي الجديــد  خــا مــن 

نسخة عربية على عكس موقعه السابق.
ورغــم أن الموقــع الجديــد الــذي أطلــق مــن أيــام، تميــز بالحداثــة 
وحوى زوايا وعناوين ذات عاقة بالمالية الجديدة كالـ “الفينتك” 
واالبتكار والمالية اإللكترونية، إال أن غياب نســخة عربية يشــكل 

“نقصا” بالمحتوى بحسب متابعين.
فــي  المنشــور  الخبــر  إلــى  “باإلشــارة  فــي رده   “المركــزي”  وقــال 

الموضــوع  2019 بشــأن  5 فبرايــر  الصــادرة بتاريــخ  صحيفتكــم 
أعاه. يود مصرف البحرين المركزي إفادتكم بأن النسخة العربية 
من الموقع اإللكتروني للمصرف قيد اإلنشاء، وسوف يتم طرحها 

في وقت الحق”.

أعلنت شــركة اســتيراد االســتثمارية عن إعادة تشــكيل مجلس اإلدارة عن النحو التالي: هشــام محمد الريس رئيسيا، 
وعبدالرحمن محمد جمشير نائبا للرئيس، وعضوية كل من حسين علي الحسيني، حسن محمد عامر، عبدهللا إبراهيم 
جمشير، رازي عبدالغفار المرباطي، مازن إبراهيم عبدالكريم. وقالت الشركة في إعالن على موقع بورصة البحرين إن 

التعيين جاء بالتمرير وذلك بتاريخ 31 يناير 2019.

وتعمل الشــركة في االســتثمارات غير 
المباشــرة والمشــاركة فــي النشــاطات 
والماليــة،  والتجاريــة  الصناعيــة 
جميــع  فــي  واالســتثمار  والمتاجــرة 
األدوات واألوراق المالية في األسواق 
المحلية والدولية.وأعلنت الشركة عن 

العــام  خــال  صافيــة  أربــاح  تحقيــق 
بلغــت   4 . 486   ألــف   دينــار،  الماضــي 
 مقارنــة   مــع   نحــو   32 . 1   مليــون   دينــار 
فــي العــام 2017، فيمــا وصــل إجمالي  
 إيــرادات   نحو   7 . 1   مليون   دينار   مقارنة 
مــع 2.6 مليــون. وقرر مجلــس اإلدارة 

عــدم توزيــع أربــاح علــى المســاهمين 
للسنة المالية المنتهية 31/12/2018.

للشــركة  الســوقية  القيمــة  وبلغــت 
بحســب بورصة البحرين 15.4 مليون 
دينار، فيما يقدر عدد األسهم الصادرة 

والمدفوعة بـ 140 مليون سهم.

“استيراد” تعيد تشكيل مجلس اإلدارة“ المركزي”: النسخة العربية بـ“الموقع” قيد اإلنشاء

أكــد مديــر برنامــج دراســات االقتصــاد والطاقــة فــي مركــز البحريــن للدراســات 
اإلســتراتيجية والدوليــة والطاقــة، عمر العبيدلي، أن برنامــج التوازن المالي الذي 
بدأت البحرين بتطبيقه في الربع األخير من العام الماضي سيعزز ثقة المستثمرين 
فــي االقتصــاد وســيدعم آفــاق النمو المســتقبلي في الوقــت الذي ســيدفع وكاالت 

التصنيف إلى تحسين نظرتها المستقبلية للمملكة.

وعلــق العبيدلــي علــى التقريــر الفصلــي الذي 
أصــدره مجلــس التنميــة االقتصاديــة أمــس، 
بالقــول إن النمــو في العام 2018 تأثر بشــكل 
ملحــوظ بتراجع اإلنتــاج النفطي مع الصيانة 
الدوريــة التــي شــهدها حقــل أبوســعفة مطلع 
العام وذلك بصورة أكبر من األعوام السابقة، 
لكنه أشــار الى إســتراتيجية مجلــس التنمية 
بالتركيــز علــى 5 قطاعات أساســية ســتجعل 
نمو االقتصاد أقل ارتباطًا بالنفط وهو ما بدأ 

يظهر جليا.
وقــال عبيدلــي فــي لقاء مــع “الباد” نــرى إنه 
النفطــي دور  للقطــاع  2018 كان  العــام  فــي 
كبيــر فــي تغذيــة النمــو خصوصــًا فــي قطاع 
التشييد والصناعة، وهذا مؤشر على سياسة 
التركيــز علــى القطاعــات الخمســة مــن قبــل 
المجلــس ومن بينها الصناعة التي تســير في 
االتجاه الصحيح”. فيما يلي نص اللقاء معه: 

نشر مجلس التنمية االقتصادية  «
تقريره عن أداء االقتصاد البحريني 

في 2018 ما تعليقك؟

حافــظ االقتصــاد البحرينــي علــى وتيرة 

النمــو فــي 2018 لكنــه ســجل نوعــًا مــن 
اإلنتــاج  تأثــر  بســبب  وذلــك  التباطــؤ، 
لحقــل  الدوريــة  الصيانــة  مــع  النفطــي 
أبوســعفة فــي بدايــة العــام، وهــو مــا أثر 
فــي انكمــاش اإلنتــاج أكثــر مــن المعتــاد 

وبالتالي أثر على النمو.

هل ذلك يعني أننا ال زلنا  «
مرتبطين بالنفط إلى حد بعيد 

لتحقيق النمو؟

نعــم النفــط ال يزال يشــكل قطاعــًا مهما، 
غيــر  القطــاع  أن  الماحــظ  مــن  ولكــن 
النفطــي يســتمر في النمو وهذا ينســجم 
مــع رؤيــة مجلــس التنميــة فــي التركيــز 
علــى خمســة قطاعــات أساســية لتنويــع 
نســب  أن  نــرى   2018 وفــي  االقتصــاد، 
النمــو بشــكل أساســي جاءت مــن قطاع 
الجديــدة  المشــروعات  أي  التشــييد 
مثــل توســعة المطار ومشــروعات البنية 
التحتيــة بفضــل الدعــم الخليجــي، إلــى 
جانــب قطــاع الصناعة مع نمــو صادرات 
المنتجــات  مــن  وغيرهــا  األلمنيــوم 

هــذه  بــأن  يظهــر  وهــذا  التصديريــة، 
علــى  فشــيئا  شــيئا  تتحقــق  السياســة 

األرض.

هل ترى أن أسس النمو  «
االقتصادي للبحرين موجودة؟

علــى  تركيــز  هنــاك  ذكــرت  كمــا  نعــم، 
قطاعــات جديــدة في االقتصــاد، ونرى 
المشروعات على األرض، مثل التنقيب 
عن مكامن جديدة للغاز واالستكشــاف 
لــه  ســيكون  الــذي  الكبيــر  النفطــي 
جانــب  إلــى  المــدى،  طويــل  تأثيــر 
وتشــغيل  البحريــن  مصفــاة  توســعة 
خــط األنابيــب الجديــد مــع الســعودية، 
ســيوفر  والــذي  المســال  الغــاز  ومرفــأ 
إمــدادات كافيــة لمشــروعات األلمنيوم 

ســنرى  ذلــك  كل  والبتروكيماويــات، 
نتائجه على المدى الطويل.

هل تعتقد أن هذه النتائج  «
ستظهر هذا العام؟

بعض المشروعات ستظهر نتائجها، مثاً 
مشــروع توســعة “ألبا” والذي سيزيد من 
طاقــة إنتــاج األلمنيــوم والــذي يعــد أحد 
أهــم الســلع التصديريــة فــي المملكة بعد 
النفــط، أعتقــد أنــه ســيكون هنــاك نتائج 

ملموسة وستدعم النمو العام المقبل.

تحدثت عن الدعم الخليجي، فهل  «
ترى أن برنامج التوازن المالي 

سينعكس على االقتصاد العام 
الجاري؟

مــع  تأثيــر  هنــاك  ســيكون  بالتأكيــد، 

عجــز  وتقليــل  البرنامــج  هــذا  تطبيــق 
الموازنة، هذا ســيعطي رســالة إيجابية 
للمســتثمرين بــأن الوضــع مطمئــن وأن 
األرضيــة مناســبة لاســتثمار. ونرى أن 
بعــض وكاالت التصنيــف بــدأت تعــدل 
نظرتهــا من ســلبية إلى إيجابيــة، وربما 
معظــم  بــدء  نشــهد  العــام  هــذا  خــال 
االئتمانــي  التصنيــف  برفــع  الــوكاالت 
ولــو كان بوتيــرة أبطأ من عملية خفض 
التصنيــف، وأعتقــد أن ذلــك ســيحدث 
خصوصــا إذا ما كان هناك تواصل جيد 
ووكاالت  الحكوميــة  المؤسســات  بيــن 

التصنيف.

هناك توجه حكومي لترشيد  «
النفقات أو التقشف، إلى جانب 

تقليل الموظفين من خالل 
التقاعد االختياري، هل لذلك تأثير 

على النمو؟

تعتبر النفقات المتكررة خصوصا في بند 
األجــور، من أكثــر المصاريف التي ترهق 
كاهل الميزانيــة العامة، وعملية الخفض 
بالموظفيــن بصــورة اختيارية سيســاعد 
فــي معالجــة هــذه النفقــات خصوصا أن 
الخبــرات التــي ســتخرج مــن الوظائــف 
بدعــم  لهــم فرصــة  ســيكون  الحكوميــة 

االقتصاد من خال القطاع األهلي.
التقشــف يؤثر على تحقيق النمو بصورة 
ولكــن  القصيــر،  المــدى  علــى  ســلبية 

علــى المــدى الطويــل فــإن ذلــك ســيعزز 
االقتصاد.

هل ترى أفقا للسيطرة على  «
الدين العام؟

بحســب ما هو معلن، أعتقد أن الحكومة 
تســير فــي االتجــاه الصحيح، مــن خال 
ضبــط اإلنفــاق وتعزيــز اإليــرادات، فــإن 

ذلك ممكن بشكل تدريجي.

وماذا عن الميزان التجاري والعجز  «
المتفاقم فيه؟

تعزيز الميزانية العامة وزيادة الصادرات 
مــن خــال األلمنيــوم وتحســن متوســط 
أســعار النفط سيعزز من موقف البحرين 

فيما يتعلق بالميزان التجاري.

طبقت القيمة المضافة قبل  «
شهرين، البعض يتخوف من تأثيره 

اعلى المؤسسات والنمو، هل 
أنت تتفق مع ذلك؟

ســنحتاج لبعــض الوقــت للتأقلــم علــى 
القيمــة المضافــة، ال أعتقــد أن الفائــدة 
باإليــرادات  تتعلــق  فقــط  األساســية 
“المضافــة”  تطبيــق  ان  بــل  الماليــة، 
الصغيــرة  الشــركات  مــن  ســيجعل 
دفاترهــا  بضبــط  تقــوم  والمتوســطة 
وســتعمل بشــكل مؤسســي أكثــر، وهــو 
نهــج علــى المــدى الطويل ســيكون في 

صالح بيئة األعمال.

العبيدلي: “التوازن المالي” والمشروعات الجديدة تعزز النمو

 عمر العبيدلي متحدثا لـ”البالد”

المنامة - المصرف المركزي

القطاع غير 
النفطي توسع 

2.4 % بالربع 
الثالث 2018

المحرر االقتصادي

علي الفردان من المنامة  | تصوير: رسول الحجيري
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عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان
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31/1/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدراة التسجيل

)CR2019 -14385( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب تغيير االس���م التج���اري، 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 السجل : 43817-13

اسم التاجر: سعدية محمد سعيد العنزي
االسم التجاري الحالي: كليكون لتخليص المعامالت
االسم التجاري المطلوب: كليكون للحالقة الرجالية

النشطة التجارية المطلوبة: تصفيف الشعر وإنواع التجميل األخرى - رجالي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 -8110( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

5/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2019 -16676( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018 -16381( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2019 -16225( 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: حسين عبدالعزيز محمد جواد رضي مهدي

االسم التجاري الحالي: مؤسسة نهر الجليد لخدمات مياه الشرب
االسم التجاري الجديد: مؤسسة موج اينوفيشنز لخدمات المياه

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: السيد ابراهيم نعمان اسماعيل محفوظ

االسم التجاري الحالي: مربط النبراس للفروسية
االسم التجاري الجديد: مركز سباير للفروسية

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:  محمد علي هاشم السيد

االسم التجاري الحالي: هاوس شيب للمقاوالت
االسم التجاري الجديد: هاوس شيب للمقاوالت والتجارة العامة

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: خديجة ابراهيم عبدعلي العطار

االسم التجاري الحالي: اسماك بندر الدار
االسم التجاري الجديد: بندر الدار الستيراد وتصدير المواد الغذائية

قيد رقم: 1-110100قيد رقم: 1-121338

قيد رقم: 3-87818

قيد رقم: 98627-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة خفايا الطبيعة للعطارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 123083

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة ميركوري للنجارة والتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-36178

بناء على قرار الشركاء في شركة خفايا الطبيعة للعطارة ذ.م.م المسجلة على قيد رقم 123083، 
بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد / سلطان احمد عبدهللا الفقيه مصفيا للشركة.

به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة 325 من قانون الش���ركات 
التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لع���ام 2001، وعمال بن���ص المادة 335 
م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه، مدعومة 

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

)+973(38288893
greenlight.bh@gmail.com

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة ميركوري للنج���ارة والتجارة ذ.م.م المس���جلة على قيد رقم 
36178-1، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���يد / ش���ركة النبهان لالستش���ارات ش.ش.و 

مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصفي أن س���لطة المديري���ن قد انتهت وفقا لن���ص المادة 325 من قانون الش���ركات 
التجاري���ة البحرين���ي الص���ادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لع���ام 2001، وعمال بن���ص المادة 335 
م���ن قانون الش���ركات يدعو المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى تقديم مطالباته���م إليه، مدعومة 

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

شركة النبهان لالستشارات ش.ش.و
)+973( 38888682

leored786@gmail.com

القيد: 106519  -  تاريخ: 5/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000( لسنة 2019
بشأن تغيير اسم شركة أ في إيش لالعالنات ش.ش.و لمالكتها اسواثي هاريش جاندران

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها صاحب شركة

 أ ف���ي إي���ش لالعالنات ش.ش.و لمالكتها اس���واثي هاريش جاندران المس���جلة بموجب القيد رقم 

106519، طالبي���ة تغيي���ر  اس���م ش���ركة أ في إي���ش لالعالن���ات ش.ش.و لمالكتها اس���واثي هاريش 

جان���دران ال���ى ش���ركة أ ف���ي إي���ش لالعالن���ات ش.ش.و لمالكهاهري���ش فيت���ل فعلى كل م���ن لديه 

اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 

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

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

info@trusttraders.com
trust_traders www.trusttraders.com

Trust Traders trust_traders

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

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

باريس: 10 قتلى في 
حريق بمبنى سكني

نشب حريق في مبنى سكني بالعاصمة 
الفرنسية مما أسفر عن سقوط 10 

قتلى في ساعة مبكرة من صباح أمس 
الثالثاء، ويشتبه ممثلو االدعاء في أنه 
حريق متعمد. وقالت الشرطة إنها ألقت 

القبض على امرأة تبلغ من العمر 40 
عاًما لالشتباه بأنها أشعلت الحريق في 
المبنى الذي تقيم فيه ويقع في الحي 

السادس عشر الراقي. وصعد عمال 
اإلطفاء المجهزون بمعدات التنفس 

الساللم المتحركة إلنقاذ السكان العالقين 
من شرفات في المبنى المكون من ثمانية 

طوابق في شارع إرالنجيه.  وذكرت 
إذاعة فرانس إنفو أن بين القتلى طفال 

لكن لم يصدر تأكيد رسمي لذلك. 

العربيـــة الجزيـــرة  شـــبه  فـــي  أعظـــم  لحبـــر  األول  هـــو 

البابا يحيي قداًسا تاريخًيا في أبوظبي

أحيا البابا فرنســيس في أبوظبي قّداســا تاريخيا في ملعب لكرة القدم في الهواء الطلق أمس الثاثاء، األول لحبر أعظم في شــبه الجزيرة العربية، مهد االســام، بمشــاركة عشــرات 
آالف المقيمين األجانب. وبدأ القّداس بعيد وصول البابا في ســيارة بيضاء مكشــوفة إلى موقع الحدث في مدينة زايد الرياضية، حيث حيا المصّلين الذين رفعوا أعام الفاتيكان، 

بينما كان حراس يرتدون بدالت سوداء يسيرون بجانب سيارته.

وكانت تقديرات اللجنة المنظمة تشير إلى 
ألف   135 يناهز  ما  سيحضره  القداس  أن 
أن  إال  الــعــالــم،  بــقــاع  مــن مختلف  شــخــص 

الحصيلة النهائية كشفت أرقاما أخرى.
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء اإلمـــارات إن القداس 
الثالثاء، حضره  الذي أقيم صباح  البابوي، 
دولة  في  المقيمين  من  شخص،  ألف   180
اإلمــارات وخارجها، وهو ما يعني أن رقم 

الحاضرين فاق التوقعات.
ــقــداس الــتــاريــخــي األول من  ويــعــد هــذا ال
واألكثر  العربية،  الجزيرة  شبه  فــي  نوعه 
تنوعا من حيث عدد الجنسيات، إذ يعكس 
به  تتميز  الذي  والثقافي  الحضاري  التنوع 
دولة اإلمارات باحتضانها مقيمين من 200 

جنسية.
ونــفــذت الــجــهــات الــمــنــظــمــة خــطــة شاملة 
لــتــأمــيــن ســهــولــة وصــــول نــحــو 180 ألــف 
شخص إلى مقر انعقاد القداس، عبر توفير 
 2000 نحو  عــددهــا  بلغ  مجانية  حــافــالت 
حــافــلــة مــن نــقــاط تــجــمــع مـــحـــددة، وذلــك 
بالتعاون مع النيابة الرسولية لجنوب شبه 

الجزيرة العربية.

وعند وصوله إلى مقر القداس حرص البابا 
السعيدة  الــحــشــود  تحية  على  فرنسيس 

والمتحمسة للقائه.
في  كبيرة  شاشات  على  القداس  بث  وتم 
مدينة زايد الرياضية وعلى شبكة اإلنترنت 
كي يشاهده كل الراغبين، الذين لم يتمكنوا 

من حضور هذا الحدث التاريخي.
وتحتضن دولة اإلمارات نحو مليون مقيم 

كاثوليكي من مختلف الجنسيات يعيشون 
ويعملون فيها. وتحمل إقامة هذا القداس 
التاريخي على أرض اإلمــارات وألول مرة 
مهمة،  دالالت  العربية  الــجــزيــرة  شبه  فــي 
بمبدأ  والــتــزامــهــا  الـــدولـــة  نــهــج  يعكس  إذ 
الدينية  المعتقدات  أن  للتأكيد  التسامح 
التنوع  يعتنق  بلد  فــي  تــزدهــر  أن  يمكنها 
الــديــنــي ويــشــجــع عــلــى الــتــعــايــش مــا بين 

المسيحيون  ويتمتع  المختلفة.  ــان  ــ األدي
في  كاملة  بحرية  اإلمـــارات  في  المقيمون 
من  جو  وسط  الدينية،  شعائرهم  ممارسة 
التسامح والعيش المشترك وحرية العبادة.

وتـــــــوجـــــــد فـــــــي اإلمــــــــــــــــــارات مـــخـــتـــلـــف 
الكاثوليكية  منها  المسيحية،  الــكــنــائــس 
ــائــس الــشــرقــيــة  ــكــن والــبــروتــســتــانــتــيــة، وال

كاألرثوذكسية والقبطية.

ابوظبي - أ ف ب

باريس ـ رويترز

البابا فرنسيس يحيي قّداسا ضخما في أبوظبي

الهاي ـ أ ف بدبي ـ العربية نتواشنطن ـ يو بي أي

التهديدات  لتقييم  السنوي  التقرير  حــذر 
مجتمع  عــن  الــصــادر  الــعــالــم،  مستوى  على 
تزايد  مخاطر  مــن  األميركية،  المخابرات 
الخالفات المستمرة بين الواليات المتحدة 
وتركيا، بسبب تنامي سلطوية قادة تركيا، 
الصحافي  للكاتب  تقرير  في  جــاء  حسبما 
ــون، لــوكــالــة  ــسـ ــنـ ــاس روبـ ــوكـ ــي، لـ ــركـ ــيـ األمـ
موقع  ونقل  انترناشونال.  بــرس  يونايتد 
إن  قوله  روبــنــســون،  عــن  التركي  “أحـــوال” 
اإلنذار”  جرس  “تدق  األميركية  المخابرات 
حول عالقة واشنطن وأنقرة، ألن الخالفات 
المستمرة تعمق الفجوة بين البلدين. وألقى 
“السلطوية  على  بــالــلــوم  الــســنــوي  التقرير 
الــمــتــزايــدة” لــلــقــادة 
فـــي تـــركـــيـــا، الــتــي 
بوصلتها  تــنــحــرف 
عن  بعيدا  “كــدولــة 
المتحدة”،  الواليات 
ــهــم أكــثــر  مـــمـــا جــعــل

استعدادا لتحدي حلفاء الواليات المتحدة.
ويأتي تقرير مجتمع المخابرات األميركية، 
األميركية- العالقات  فيه  شهدت  عام  بعد 
مواطنين  احتجاز  بسبب  توترات  التركية 
أنــدرو  القس  بينهم  تركيا،  فــي  أميركيين 
المتحدة  الواليات  قيام  وكذلك  برونسون. 
بدعم الميليشيات الكردية في سوريا والذي 
يونايتد  ونقلت  لها.  تهديدا  أنقرة  اعتبرته 
بــرس عــن مــديــر مــشــروع تركيا فــي مركز 
بولنت  والدولية  االستراتيجية  الدراسات 
أمر  الصدام  بأن  أعتقد  “ال  علي رضا قوله: 
وارد على المدى القريب، لكن ما زالت هناك 
هوة وتزيدها الخالفات اتساعا”. وتتوافق 
ــة بــولــنــت مـــع مـــا صـــرح بـــه مــديــر  ــروحـ أطـ
المخابرات القومية األميركية، دان كوتس، 
أن  لألمر هو  تقييمه  أن  أعــرب عن  ــذي  وال
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ربما 
المتحدة  الواليات  مع  تركيا  تحالف  يعتبر 

“مهًما، ولكنه ليس حاسًما”.

قــالــت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، أمــس 
4 سنوات  الــثــالثــاء، إنــه قبل أقــل مــن 
على انطالق بطولة كأس العالم 2022، 
بمخالفة  الــقــطــريــة  الــســلــطــات  تــخــاطــر 
من  نفسها  على  قطعتها  التي  الــوعــود 
أجل التصدي لعملية االستغالل العمالي 

الواسع النطاق آلالف العمال األجانب.
موجز  تــقــريــر  فــي  المنظمة  وكــشــفــت 
جديد بعنوان “الواقع عن كثب”: أوضاع 
حقوق العمال األجانب قبل أقل من 4 
سنوات من بدء بطولة كأس العالم لعام 
العفو  2022 في قطر، تفحص منظمة 

البارزة  اإلصالح  عملية  الدولية 
في قطر، وتكشف عن حجم 
العمل الذي ال تزال السلطات 
بــه، من  الــقــيــام  إلــى  بحاجة 

ــر االحــــتــــرام  ــيـ ــوفـ ــل تـ ــ أجــ
لحقوق  والحماية  الكامل 
ــن 2 مــلــيــون  ــا يـــقـــرب مـ مـ

عامل أجنبي.
مدير  نــائــب  كــوكــبــيــرن،  ستيفن  ــال  وقـ
منظمة  فــي  العالمية  القضايا  برنامج 
العفو الدولية: إن الوقت بدأ ينفد إذا ما 
أرادت السلطات القطرية أن تقدم إرًثا 
يمكن يبتهج الجميع من أجله، أال وهو 
لالنتهاك  حــدًا  يضع  ــذي  ال العمل  نظام 
اللذين يلحقان بعدد كبير من  والبؤس 
العمال األجانب كل يوم. وأضاف: ثمة 
الكثير الذي يتعين القيام به. فالثغرات 
أن  تعني  اآلن  حتى  اإلصــالحــات  فــي 
العديد من العمال ال يزالون عالقين في 
ظروف قاسية، معرضين لالستغالل 
وســــوء الــمــعــامــلــة، فـــي حين 
يــعــودون  الـــذيـــن  أولـــئـــك  أن 
ذلك  يفعلون  ديارهم  إلى 
وهم صفر اليدين، دون 
تــعــويــض ودون  تــلــقــي 

إنصاف.

السابق يورام فان  الهولندي  النائب  فجر 
المناهضة  بمواقفه  المعروف  كالفيرين 
أعلن  عندما  كبيرة  مفاجأة  للمسلمين، 
ــــه كــان  ــالم، خــصــوصــا وأن ــ اعــتــنــاقــه اإلسـ
فيلدرز  غيرت  للسياسي  األيمن  الساعد 

الذي يجهر بكراهيته للمسلمين.
رأس  كــان  أنــه  كالفيرين  عن  والمعروف 
حــربــة فــي مــعــركــة شــرســة ضــد اإلســـالم 
لحساب  الهولندي،  الــنــواب  مجلس  فــي 
بزعامة  المتطرف  اليميني  الحرية  حزب 

فيلدرز.
لمنع  دعوته  الحزب  هذا  عن  والمعروف 

المآذن، كما  البرقع وبناء  ارتــداء 
ال يــخــفــي رغــبــتــه فـــي “عـــدم 
وجــود إســالم فــي هولندا أو 
أقل الممكن”، حسب ما نقلت 

صحيفة الغمين داغبالد.
وقال فان كالفيرين )40 عاما( 

في مقابلة معه نشرتها 

إنه  ســي”  آر  “أن  صحيفة  الثالثاء  أمــس 
بدل  ــالم،  االســ ضــد  لكتاب  ــداده  إعــ عند 
قناعاته وحول كتابه الى “حجج لدحض 
ــديــانــة  مـــآخـــذ غــيــر الــمــســلــمــيــن” عــلــى ال

االسالمية.
وأضاف “في حال كان كل ما كتبته حتى 
اآلن صحيحا، وأعتقد ذلك، فأنا في هذه 

الحالة مسلم بحكم أمر الواقع”.
ويــحــمــل كــتــابــه عــنــوان “االرتــــــداد : من 
الترهيب  االســالم وســط  إلــى  المسيحية 

العلماني”، ومن المتوقع أن يصدر قريبا.
السابق في محيط  النائب  هذا  نشأ  وقد 
كــان يبحث  أنــه  مسيحي محافظ، وأكــد 
ــيــة “مـــنـــذ زمــن  ــن ــدي ــه ال ــاعــات عـــن قــن
طويل”. وتابع فان كالفيرين “األمر 
يشبه بالنسبة إلي نوعا من العودة 
الى الدين”، بعد أن كان أعلن مساء 
االسالمي  الــديــن  اعتناقه  االثنين 
منذ نهاية اكتوبر الماضي.

مسيحي متطرف يعلن اعتناقه اإلسالم“العفو الدولية”: قطر تنتهك حقوق العمالتحذير من سلطوية قادة تركيا
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القاهرة ـ وكاالت

بيروت ـ رويترز

وافق البرلمان المصري، أمس الثالثاء، 
عــلــى مــنــاقــشــة مــقــتــرحــات تــعــديــالت 
الرئاسة  تعديل مدة  أبرزها  بالدستور، 
إلى 6 سنوات بدالً من 4، ووضع أحكام 

انتقالية بخصوص الرئيس الحالي.
وقـــال مجلس الــنــواب )الــبــرلــمــان( في 
بيان، إن لجنته العامة، برئاسة رئيس 
المجلس على عبد العال، وافقت على 
تقرير طلب تعديل الدستور، باألغلبية 
بما يفوق ثلثي عدد  ا  المطلوبة قانونيًّ

أعــضــائــهــا )لـــم يــحــدد عـــددهـــم(. وذكــر 
الــمــبــادئ األساسية  الــبــيــان عـــدًدا مــن 
لــمــســودة الــتــعــديــل الــتــي تــم إقــرارهــا 
إصالح  مجال  “فــي  أبــرزهــا  للمناقشة، 
النموذج  بين  ــتــوازن  وال الحكم  نظام 
تعيين  إمكانية  والــرئــاســي  البرلماني 
وتعديل  أكثر،  أو  البالد  لرئيس  نائب 
مــدة الــرئــاســة لتصبح 6 ســنــوات بــدالً 
مــن 4 مــع وضـــع مــا يــلــزم مــن أحــكــام 

انتقالية”.

أزالت وزارة الداخلية اللبنانية بعد أيام 
من تشكيل الحكومة الجديدة، حواجز 
العاصمة  فــي وســـط  إســمــنــتــيــة  أمــنــيــة 
الــثــالثــاء، بعد أن ظلت  بــيــروت، أمــس 

ا لسنوات. تخنق طريًقا رئيسيًّ
وقال المكتب اإلعالمي لوزير الداخلية 
المنتهية واليته نهاد المشنوق إن الوزير 
األسباب  “النتفاء  الحواجز  بــإزالــة  أمــر 
األمنية وهي تهديدات تتعلق بالمرحلة 

الذي  اإلرهــاب  مكافحة  وملف  السابقة 
خاضه منذ خمس سنوات”.

الجديدة  الداخلية  وزيـــرة  مكتب  لكن 
إن  المحلي  للتلفزيون  قال  الحسن  ريا 
يومي  عبء  من  للتخلص  اتخذ  القرار 

ولتحسين حركة النقل.
الــمــكــان،  مــن  التقطت  وأظــهــرت صـــور 
مرسوم  إسمنتية  كــتــالً  تــزيــل  رافــعــات 

عليها علم لبنان.

البرلمان المصري يقر مناقشة تعديل الدستور

إزالة حواجز أمنية خنقت المرور في بيروت
غادر شيخ األزهر، اإلمام األكبر أحمد الطيب، أمس الثالثاء، اإلمارات في ختام زيارة شهدت لقاء قمة مع البابا  «

فرنسيس، أطلقت خاللها وثيقة األخوة اإلنسانية. وودع ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
الشيخ محمد بن زايد، شيخ األزهر في مراسم رسمية، أقيمت على أرض مطار الرئاسة في العاصمة  أبوظبي. 

وثمن ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة جهود شيخ األزهر “المخلصة في دعم الحوار 
والتسامح والتعايش اإلنساني”، بحسب ما جاء قي تغريدة على حسابه في تويتر. وكان الشيخ محمد بن زايد 

ودع، في وقت سابق، البابا فرانسيس، الذي اختتم زيارة تاريخية مع شيخ األزهر إلى اإلمارات، كانت تحت عنوان 
لقاء “األخوة اإلنسانية”. وقال الشيخ محمد بن زايد “نودع بالحب ضيفي اإلمارات العزيزين.. البابا فرنسيس 

وفضيلة اإلمام الدكتور أحمد الطيب..”. وأضاف “هذه الزيارة تشكل حجر أساس في تنمية العالقات اإلنسانية 
والتحاور بين الشعوب والثقافات.. كلنا شركاء في تعزيز قيم التسامح والمحبة وبث األمل والتفاؤل والتآلف 
بين شعوب العالم”. وشهدت الزيارة التاريخية للقطبين الروحيين توقيع وثيقة “األخوة اإلنسانية” التي تهدف 

إلى تعزيز العالقات اإلنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب إلى جانب التصدي للتطرف 
وسلبياته.

مغادرة القطبين الروحيين 

الخرطوم ـ وكاالت واشنطن ـ وكاالت

إلــى  الــســودانــيــيــن  المهنيين  تجمع  دعـــا 
الثالثاء،  وقفة احتجاجية صامتة، أمس 
على  احتجاجا  القضاء  رئيس  مقر  أمــام 

االنتهاكات ضد المتظاهرين.
العامة  الــنــيــابــة  أعــلــنــت  فيما  هـــذا  يــأتــي 
ــمــان عـــدم تــدخــل أي ســلــطــة في  ــرل ــب وال
ترتبط  وقــائــع  فــي  الــجــاريــة  التحقيقات 
مدن  عــدة  تشهدها  التي  باالحتجاجات 
ــي، مـــؤكـــديـــن على  ــاضـ ــمـ مــنــذ الــشــهــر الـ
واختصاصها  العامة  النيابة  استقاللية 
وكافة  الجنائية  بالتحقيقات  غيرها  دون 

إجراءات ما قبل المحاكمة.
جاء ذلك خالل اجتماع النائب العام عمر 
الــعــدل والتشريع  لــجــان  بــأعــضــاء  أحــمــد 
ــن والـــدفـــاع في  وحــقــوق اإلنــســان واألمــ

البرلمان بشأن األحداث األخيرة.
وكان تجمع المهنيين واألحزاب المعارضة 
بيان مشترك سابق،  أعلن في  السودانية 
ناشطين تحت   3 وفــاة  تــأكــدوا من  أنهم 

وحسن  عمر  هللا  عبد  فائز  هم  التعذيب، 
طلقا في جنوب كردفان وأحمد الخير من 
السلطات  القربة، في حين فتحت  خشم 

السودانية تحقيقًا في تلك المزاعم.
وقــــال شــهــود إن مــحــتــجــيــن نـــزلـــوا إلــى 
الـــشـــوارع فـــي حــيــيــن بــالــخــرطــوم وفــي 

الجانب  على  الــواقــعــة  درمـــان  أم  مدينة 
المقابل من نهر النيل.

إلــى  الــشــغــب  قـــوات مكافحة  وســارعــت 
المسيل  الغاز  مطلقًة  التظاهرات،  تفريق 
وفق  التظاهرتين،  إحــدى  على  للدموع 

المصدر نفسه.

الــوســطــى األميركية،  الــقــيــادة  قــائــد  قــال 
الثالثاء،  أمس  فوتيل،  جوزيف  الجنرال 
إن تنظيم داعش اإلرهابي سيفقد جميع 
التي يسيطر عليها في سوريا،  األراضــي 
قبل انسحاب القوات األميركية من هناك.

يسيطر  داعــش  تنظيم  أن  فوتيل،  وذكــر 
من  مربعا  ميال   20 مــن  أقــل  على  حاليا، 
“سيخسر  مــضــيــفــا:  ــســوريــة،  ال ــي  ــ األراضـ
األراضــــــــي الــمــتــبــقــيــة قـــبـــل االنـــســـحـــاب 

األميركي من سوريا”.
داعش  هزيمة  تكتمل  أن  “نتوقع  وتــابــع: 
ــا.. ولـــكـــن ربــمــا  ــنـ ــابـ ــام انـــســـحـ ــمــ ــ قـــبـــل إت
أنفسهم  تنظيم  إلعــادة  بعدها  يحضرون 

وشن هجمات جديدة ضدنا”.
وأوضــــح فــوتــيــل أن داعـــش فــي ســوريــا 
ووسطاء  ومقاتلون  قــادة  لديه  يــزال  “ال 
ومـــــوارد، حــتــى فــي ظــل حــالــة التشتت 

والتفكك التي تحيط بالتنظيم”.
البنتاغون،  تقرير  على  “أوافــق  وأضــاف: 

الــذي يفيد بأن داعــش قــادر على العودة 
خـــالل 6 أشــهــر إلـــى ســنــة.. اآلن نــحــاول 
دراسة الخطط في كيفية مواجهة ذلك”.

بالده  جيش  أن  األميركي  الجنرال  وأكد 
“بدأ بالفعل التخطيط لالنسحاب المنظم 

من سوريا”.
الذي  األميركي،  الشيوخ  مجلس  ويحذر 
“االنسحاب  أن  من  الجمهوريون،  يقوده 

لضمان  فعالة  جهود  “بــذل  دون  السريع” 
الــمــكــاســب، يــمــكــن أن يــزعــزع اســتــقــرار 
تشغله  أن  يمكن  فراغا  ويخلق  المنطقة 

إيران أو روسيا”. 
وفــي هــذا الــصــدد، قــال فوتيل إن إيــران 
مــا تـــزال أكــثــر عنصر مــزعــزع لــألمــن في 
تهديدا  تمثل  “طــهــران  مضيفا  المنطقة، 

لنا”.

جانب من تظاهرة غاضبة في الخرطوم

الجنرال جوزيف فوتيل رئيس هيئة األركان األميركية المشتركة

مطالب بحيادية التحقيق في وقائع ترتبط باالحتجاجات إيــران ال تــزال أكثــر عنصــر مزعزع لألمــن فــي المنطقة
السودان.. وقفة صمت بوجه القضاء أميركا: هزيمة داعش قبل انسحابنا
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مع كل التعتيم اإلعالمي الذي مارسه نظام الشاه الديكتاتوري، كان العالم 
يســمع عن نشــاطات منظمة مجاهدي خلق في شــوارع وأزقة وســاحات 
طهــران “كمــا هــو الحــال عليــه اآلن أيضــا” إلى جانــب تحركاتها في ســائر 

أرجاء إيران.
الحديث عن دور ونشاط منظمة مجاهدي خلق خالل عهد الشاه، حديث 
ذو شــجون، ألنــه يجعــل المــرء فــي صلــب المشــهد اإليرانــي أو كمــا يقال 
فــي الصــورة تمامــا، إذ وكما كانت المنظمــة تواجه النظــام الملكي داخليا 
وتخــوض صراعــا ضاريا غيــر متكافئ معه، ولكن من المهم جدا اإلشــارة 
إلــى أنهــا “أي المنظمــة”، كانــت تمــارس إلــى جانــب تصديهــا ومواجهتهــا 
المباشــرة الحركية ضد النظام، نشــاطا توعويا تعبويا كان له دوره الكبير 
فــي رفــع درجــة ومســتوى وعــي الشــعب اإليرانــي وتهيئتــه للثــورة، هــذا 
إلــى جانــب أنها كانت تقــوم أيضا بالتحــركات االحتجاجية من تظاهرات 
واعتصامات في الدول األوروبية والواليات المتحدة، وكانت من خاللها 
تفضــح انتهــاكات وجرائــم وتجــاوزات النظــام، والبــد مــن القــول إنــه لــم 
يكــن هنــاك إنصاف تجاه تســليط األضواء على دورهــا المهم الذي أوصل 

األوضاع إلى حالة االنفجار.
العالقــة التــي كانت قائمة بين نظام الشــاه ومنظمة مجاهدي خلق، كانت 
عالقة دامية ال يوجد أي خط رجعة فيها، كانت عالقة وجود وفناء، لكن 
فــي نفــس الوقت فإن العالقة التي كانت قائمة بين التيار الديني بصورة 
عامــة فــي إيــران وبين النظام، لم ترق في خطها العام إلى هذا المســتوى 
بل كان دائما هناك ما يمكن وصفه بنوع من المساومة والمرونة والمهادنة 
ألســباب وعوامــل شــتى لتداخــل مصالــح الطرفيــن، مــن هنا فقــط يمكن 
فهــم واســتيعاب موقــف رضا بهلوي “ابن الشــاه” الذي أكــد في تصريح له 
لبلومبيــرغ، أنــه إذا مــا خير بين منظمة مجاهدي خلق وبين نظام الماللي 
الختــار األخيــر، وهــذا الكالم منطقي ومفهوم كامــال ألنه وكما ذكرنا ليس 
هناك أي شــيء يجمع بين المنظمة وبين نظام والده، لكن هناك ما يجمع 

بينه وبين نظام الماللي. “إيالف”.

إيران القصة تعيد نفسها أم ماذا؟ )2(

تصفير العاطلين... هل هو 
مستحيل؟!

اإلعــالن الحكومــي المثير للتفاؤل واإلعجاب الــذي أطلقه معالي نائب رئيس الوزراء 
الشــيخ خالــد بــن عبــدهللا آل خليفــة بتصفيــر طلبات اإلســكان فــي برنامــج الحكومة 
قادني ألتأمل إمكانية االقتراب من أزمة العاطلين األزلية وتخيل أننا بلغنا ذات يوم 
مرحلة خط النهاية بهذه األزمة، وتم تصفير قوائم البطالة، هل هو خيال ومستحيل 
على مجتمع صغير متراص ومترابط ال يتجاوز عدد سكانه المليون ونصف المليون، 
أكثــر مــن نصفهــم أجانب؟ هل بلوغ مســتوى خــط القضاء على البطالــة حلم بمجتمع 
هــذه حــدوده ولديــه مــن اإلمكانيات مــا يقربه من تحقيــق هذا الحلم لوال السياســات 
التي البد من وضع التصورات والحلول العبقرية لها، وإذا ما توفرت اإلرادة فاألحالم 

تتحقق ولكن بالبحث والتقصي عن األسباب والنتائج.
حاليــًا العاطلــون يــزدادون وفــرص العمــل تتقلص وبالوقــت ذاته تقــول اإلحصائيات 
إن ســكان البحريــن أكثــر من نصفهــم أجانب أغلبهم يحتلون مراكــز ووظائف مكتبية 
وتخصصيــة، )مهندســون، أطبــاء، محامــون، مستشــارون، موظفــون عاديــون(، فيمــا 
يتكدس آالف الخريجين بال وظائف والسؤال أين الخلل؟ في التعليم أم سوق العمل 

أم في سياسة التوظيف؟
لمــاذا بعــض الخريجيــن يجــدون فرصتهــم بالعمــل حالمــا ينزلــون إلــى ســوق العمــل، 
وبعضهــم ينتظــر ســنوات قبــل أن يحظــى بوظيفــة متواضعــة؟ لمــاذا ُســدت أبــواب 

الوظائف بالقطاعين العام والخاص أمام البعض وشرعت أمام البعض اآلخر؟
لإلجابــة علــى هــذه األســئلة البــد مــن تأمــل المجتمــع البحرينــي المؤلــف مــن طبقــات 
وشــرائح وفئات، وأن نتأمل وســائل التعليم بما فيها التعليم العالي، وأن نبحث بهذه 

الدهاليز عن األسباب وراء األسئلة العديدة المطروحة هنا.
إن الدولــة والمجتمــع عمومــًا تطــورا خــالل الســنوات األخيــرة تطــورًا ملحوظــًا بــكل 
المجــاالت والقطاعــات، وهنــاك آليــات وأســاليب غــزت ســوق العمــل وغيــرت نمــط 
األعمــال والوظائــف ولــم تعــد بأغلبهــا كتلــك المتعلقــة بالوظائــف المكتبيــة الروتينية 
وال بالتقليديــة المرتبطــة بالــورق والمكاتــب والمراجعات الخدمية، لقد تطور الســوق 
وتطــورت األعمــال وتعقــدت الوســائل وخــالل كل هــذا التحــول والتغييــرات ظلــت 

مخرجات التعليم نفسها بالكثير من الوجوه.
أمــا التعليــم العالــي فهو بالكثير من وجوهه مازال أســير االرتباط بالتعليم المتوســط 
وامتــدادا لــه حيــث تنعــدم مراكــز البحــوث العلميــة وتغيــب مراكــز البحــث واإلبــداع 
العلمي المرتبط بســوق العمل والتحوالت العلمية بالكون وال يواكب عالم االتصاالت 

والمعلومات وحاجات السوق بالوظائف المعقدة المرتبطة بالتكنولوجيا.

تنويرة: ال تعمل صياداً مادمت تخشى البحر. «
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أهل البحرين شعورهم 
شعور األسرة الواحدة

دائمــا يقــول ويــردد ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه في مجلس 
ســموه العامــر وفــي أيــة مناســبة كانــت )إن أهــل البحريــن شــعورهم 

شعور األسرة الواحدة(.
حينمــا تقــف وتتأمــل هــذه الجملــة العظيمــة ســتجد روعــة المحبــة 
والتــواد والتالحــم بين أبناء الشــعب بمختلف طوائفهــم وتوجهاتهم، 
وهــي حقيقة مصنوعة مــن المجد وأبجدية الوفاء، قبل يومين كنت 
عند األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية الدكتور مصطفى السيد، 
وأول جملــة قالهــا لي قبل كل شــيء “هللا يرحم الوالــد... كان صديقا 
لــي وزميــل مدرســة فــي االبتدائــي وجــارا لــي”، وقتهــا شــعرت بأنني 
أشــرب من ينابيع الفرح ومدائن الســعادة، لســبب واحد ال غير هو أن 
معــارف الوالــد كثيرون جدا، فكل مســؤول التقى به أو حتى مواطن 
عادي أتفاجأ بأنه يعرف والدنا رحمه هللا، في وزارة، شركة، مؤسسة، 
مجلــس... إلــخ، وهــذا ينطبــق على كل أهــل البحرين الذيــن يحملون 
شــمعة التالحــم والتعاضــد التــي ال تنطفــئ، فــكل بيت يعــرف اآلخر، 

وكل مواطن في كل مدينة وقرية و”فريج” تجده قريبا من اآلخرين 
ويعرفهم، وهذه هي عادة أهل البحرين وسماء المجد التي تظللهم.

حين تجلس في مجلس سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه 
تجــده يعــرف الجميــع باالســم، يســأل كل مواطن عن أهله فــردا فردا، 
حتى أن سموه يسأل عن الغائبين ويوصي بتوصيل السالم لهم، ومن 
هنا تعكس مقولته العظيمة “إن أهل البحرين شعورهم شعور األسرة 
الواحــدة” الظواهر المضيئة فــي تاريخ البحرين ونهج حكام البحرين 
الكــرام عبــر مــر التاريخ في الســؤال عــن كل أبناء الشــعب وااللتصاق 
بهم ومحبتهم واالطمئنان على أحوالهم والتحدث معهم دون وسيط، 
إنها عادة توارثها اآلباء واألجداد ومبادئ راسخة منذ أقدم العصور.

حين يسألك أحد ما عن فرد من عائلتك ويقول إنه يعرف  «
فالنا وفالنا، تأكد أنها شجرة الوطنية والمحبة وبساتين النور 
والسالم التي زرعها حكامنا “آل خليفة الكرام” في هذه األرض 

الطيبة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الروح... ُينعشها الشغف!
نعيــش وســط مجتمعــات ال حــرارة في كثير من أجســاد البشــريين فيها! ومن 
ال حــرارة فيــه؛ ال روح فيــه! فالــروح هي ما يجعل بني البشــر أحيــاًء في هذه 
الحيــاة الدنيــا! أمــا نبــض القلب؛ فليس أكثر مــن عمليٍة آلية لجهــاٍز بارد، ما لم 
تعاضــده حركــة الــروح وانطالقتهــا التــي تبعــث فــي كل واحد منا اإلحســاس 
والتجاوب اإليجابي أو االســتجابة الصحية؛ وإال أصابتها أمراض هذا العصر 

النفسية العصية على الحل أو العالج! 
لعــل أكثــر مــا يحــرك الروح هو الشــغف بما نمارســه مــن عمل أو أداء، الشــغف 
هــو مــا ُيوصلنــا إلــى درجــة عالية من اإلتقــان في كل شــيء؛ أًيا كان، الشــغف 
هــو ســر االجتهــاد والتفاعــل واإلنجــاز، الشــغف هــو الوصفــة الســحرية للرضا 
الداخلــي، والســكينة والهــدوء النفســي، ومــا لــم يكن لنا هذا الشــغف؛ ســتحل 
الســآمة والملل؛ وســتنطفئ اســتجاباتنا تجاه كل شــيء، ونميل نحو السلبية، 
واالنسحاب، والهروب، فتبرد أرواحنا؛ حينها؛ يستحيل وجودنا عبثا، وتضييَع 

وقت، ويصبح وجودنا مجرد شْغل حيٍز في فراغ!
أســوأ مــا فــي الحيــاة، أن تمضي أعماُرنا عبثـًــا، تزيــد أرقاُمها، ويقــل رصيُدها! 
دون أن نعيــش كمــا يجــب، وبالشــكل الطبيعــي الــذي يحقــق للــروح التــوازن 
واالنســجام والتناغــم. مــن المريــر والموجــع؛ أننا ال نستشــعر خســارة كل يوم 

يمضــي مــن أعمارنــا، ونحــن نتعاطــى مــع أشــخاص أو أشــياء، دون محبــة أو 
رغبــة! فكــم مــرة هــدرت أيــام حياتــك فــي عمــل ال ترغــب فيه! مع شــخص ال 
ترغــب فيــه! فــي مــكان ال ترغــب فيــه! فــي تخصــص دراســي ال ترغــب فيــه! 
فــي عالقــة ال ترغــب فيها! كم مــرة انتصرْت عليــك الحياُة الصورية الشــكلية 
 ، البــاردة الجامــدة والجافة؛ وكنت أســير واقع ال ترتضيه، وال تبتغيه، وســكتَّ

وواصلت، واستكنت، لتمضي حياة اآلخرين؛ وتتوقف حياتك أنت!
بــاردة أرواحنــا مــا لم نمنحها الرعاية واالهتمــام، وال عزاء لنا إن تركناها تذبل 
وتــذوي ثــم تمــوت فــي الدنيا قبــل موتها الطبيعــي. كل ذلك؛ يأتــي من خالل 
الوعــي بأهميــة أن نحــب أنفســنا فــي المقــام األول؛ ونكتشــفها، ونبحــث عمــا 
يريحها، وما يحقق لها الطمأنينة. تعالوا ندرس ذواتنا؛ ماذا تريد؟ ما هدفها؟ 
ما غايتها؟ ونجيب عن كثير من األســئلة التي قد يكون إلجاباتها األثر الكبير 
في تحديد قراراتنا المصيرية المسؤولة عن توجيه بوصلة كل واحد منا في 

هذه الحياة.
ال نريد أن نعيش الموت قبل أوانه، أو نجبر أنفسنا على شخص أو فعل  «

أو عمل أو شيء ما؛ ففي الدنيا متسع لكثير من الخيارات، وهذه الروح 
تستحق الحياة بأكثر من وجه وطريقة، فقط َحِدد اتجاه البوصلة!.

د. زهرة حرم 

راهنت إدارة أوباما والديمقراطيون والكسرويون بقيادة كسرى طهران، والطورانيون 
بقيادة المنافق الطوراني على أن طرفين من هؤالء ســينجحان بتحقيق أهداف كل 
طــرف، فالطــرف األول ســيحقق أوال بعــض أهــداف أوبامــا، مثــل كســر أي شــكل مــن 
أشكال وحدة األمة العربية اإلسالمية بل وزيادة إضعافها، عبر تنصيب إيران وكيال 
عــن الخليــج وشــبه الجزيرة العربية. وثانيا تحقيق هدفي كســرى طهران وهما نشــر 
الخمينيــة لتكــون مذهبــا ثالثا، وإعــادة المجد الغابــر ألمته الكســروية بإعادة احتالل 
العالــم العربــي اإلســالمي مــن جديــد، وهــذا الطرف األول هــم خونة العروبــة وتغيير 
التاريــخ واإلرث والحضــارة والهويــة العربية اإلســالمية إلى تاريخ خميني كســروي، 
فئة شــاذة، وهؤالء هم أتباع مســيلمة لبنان، وكاهن صعدة، والميليشــيات الكسروية 
فــي بغــداد، كل هــؤالء عملــوا علــى نشــر المظاهــر الكســروية وحــرث األرض العربيــة 
اإلســالمية مــن جديــد تمهيدا لزرع بــذور التاريــخ والهوية الخمينية الكســروية فيها 

قبل وبعد مؤامرة الربيع العربي.
أما الطرف الثاني، فئة شــاذة أيضا، وهم اإلخوان المســلمون. هؤالء ســيحققون حلم 
المنافق الطوراني، بأن يكون زعيما وسيدا على أبناء ونساء األمة العربية اإلسالمية، 
وأن يعيد االحتالل الطوراني القذر لألمة العربية اإلسالمية، والذي بسببه تم تعطيل 
الدور العربي اإلسالمي في بناء الحضارة اإلنسانية العالمية تحت حجة حماية األمة، 
وهم أيضا سيحققون بعض أهداف أوباما، وإن تظاهروا برفض ذلك أمام الناس، إال 
أنهم لن يســتطيعوا الوقوف بوجهها، وهي نشــر البهيمية الغربية من انحالل وشذوذ 
ونزعة فردية، تفصل األبناء عن البيت األســري، وتجعل الفتاة حرة في ممارســة كل 
شــيء اســمه عيــب وحــرام، ويصبــح كل حرام حــالال بحكــم القانون الــذي جاءت به 
مؤامرة الربيع العربي، وبالتالي مسخ الهوية اإلسالمية لإلنسان العربي تحت مسمى 
)حرية التعبير والديمقراطية(، حيث تعتبران غطاء جميال لكل القيم الغربية القذرة.

وخيــر مثــال علــى ذلــك بلد يتفاخر بإســالميته، وهو طبعــا القدوة العظيمــة لإلخوان 
المســلمين، ويتفاخــر أيضــا بقيــم حريــة التعبيــر والديمقراطيــة التي جعلت الشــذوذ 
الجنســي والدعــارة مــن األمــور المســموح بهــا ويحميهــا القانــون وكل النــاس تعــرف 
ذلــك إال اإلخــوان فإنهــم يتغاضــون عن ذلــك، فمن يبيع وطنه العربي مــن أجل أوباما 
والمنافــق الطورانــي ويحقــق أهدافهما، فمن الطبيعي أن يبيع الهوية اإلســالمية في 

سبيل أن يحكم. وللحديث بقية.

مؤامرة الربيع العربي... الرهان الخاسر

د. طارق آل شيخان

tariq
@cogir.org 
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ال تقتصر المشاركات 
الخارجية لقضاة المالعب 

على الرجال فقط، إذ تعد مشاركة 
حكمة كرة السلة إيمان الثقفي 

في إدارة دورة األلعاب الرياضية 
النسائية الجامعية بمدينة جدة، 

دلياًل على كفاءة وجدارة العنصر 
النسائي.

بينما يستأنس الالعبون 
وقت االنتصار بإجراء 

التصريحات اإلعالمية، يمتنعون 
عنها بعد الخسارة، وكأّن الدنيا 

قد اسوّدت في وجوههم، إذ 
يجب أن يتحلى الرياضيون 

بالروح الرياضية وأن ال تثيرهم 
الهزيمة.

اســتقبل رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المنامة زهير كازروني، وذلك في مكتب ســموه بأم 
الحصم، وذلك ضمن سياســة التواصل المســتمر بين ســموه واألندية الوطنية، وضمن إطار اهتمام ســموه الكبير بدعم ومســاندة األندية في سبيل تطوير لعبة كرة 

ا وانعكاساتها اإليجابية على مستوى الرياضة البحرينية. السلة محليًّ

وبحــث ســموه مــع كازروني رئيــس نــادي المنامة أبرز 
رئيــس  وأثنــى  المشــترك،  االهتمــام  ذات  المواضيــع 
االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة على الــدور الذي يلعبه 
مجلــس إدارة نــادي المنامــة برعايــة لعبــة كــرة الســلة 

بالنادي ومنحها مساحة كبيرة من االهتمام والدعم.
وقــّدم ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي الدعــم الكامــل 
لمجلس إدارة نادي المنامة من أجل استضافة بطولة 
األنديــة الخليجيــة لكــرة الســلة خــال الفتــرة مــن 25 
أبريــل ولغايــة الثالــث مــن مايــو القــادم بعــد أن تحّدد 
ذلك في اجتماع اللجنة التنظيمية الخليجية في دبي 
يــوم أمــس األول، مشــيًرا ســموه إلى أن نــادي المنامة 
قــادر من خــال الخبرة الكبيرة التــي يمتلكها رجاالت 
النــادي علــى اســتضافة مثــل هــذا الحــدث الخليجــي 
المهــم على أرض البحرين، بالذات في ظل اســتضافة 
النادي للعديد من البطوالت الخليجية الســابقة، وأكد 
ســموه أن اتحــاد الســلة يقــف مــع نــادي المنامــة فــي 
ا التوفيــق للمناميين  اســتضافة هــذه البطولــة ومتمنيًّ
في التنظيم وكذلك المنافســة بقوة على إحراز اللقب 

ليكون نجاًحا جديًدا لكرة السلة البحرينية.
مــن جانبه، أشــاد زهيــر كازروني بالجهــود التي يبذلها 

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في قيادة دفة 
كرة الســلة البحرينية، مشــيًرا إلى أن السلة البحرينية 
شــهدت تطــوًرا ملحوًظــا فــي عهــد ســموه وأشــاد بــه 

الجميع.
االتحــاد  لرئيــس  الجزيــل  الشــكر  كازرونــي  وقــّدم 
البحرينــي لكــرة الســلة نظيــر جهــوده الكبيــرة التــي 

تكللــت باســتضافة البحريــن البطولــة الخليجيــة فــي 
شهر أبريل القادم، مشيًرا إلى أن النادي يضع يده بيد 
مع اتحاد الســلة من أجل إخراج البطولة بأفضل حلة 
تنظيميــة تعكس التطور الكبير الذي تشــهده الرياضة 
وأقــوى  أهــم  اســتضافة  علــى  وقدرتهــا  البحرينيــة 

البطوالت الخارجية.

جانب من اللقاء

وقوف اتحاد السلة بجانب المنامة الستضافة الحدث الخليجي

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل كازروني
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تقــام اليوم )األربعاء( منافســات ذهاب نصف نهائــي كأس جاللة الملك لكرة القدم 
للموسم الرياضي 2019-2018، وذلك على استاد البحرين الوطني.

يلعب الرفاع مع المحرق عند 4.50 عصًرا، 
والحالة مع الحد عند 7.30 مساء.

وتقــام مباريات اإلياب يوم اإلثنين المقبل 
الموافــق 11 فبرايــر الجــاري؛ لحســم هوية 
المتأهليــن إلــى نهائي أغلــى الكؤوس الذي 

سيقام يوم 21 من الشهر الجاري أيًضا.
فــإن  اليــوم،  مباريــات  إلــى  وبالعــودة 
المواجهــة األولــى تعــد قمــة تقليديــة بيــن 

طرفين كبيرين وهما الرفاع والمحرق.
بيــن  الموســم  هــذا  التنافــس  ويشــتد 
يتصــدر  الرفــاع  أن  خصوًصــا  الفريقيــن، 
دوري ناصــر بــن حمــد الممتاز بفــارق نقطة 

عن المحرق، في حين يتنافسان أيًضا
نحو الوصول إلى نهائي كأس الملك.

يشــرف علــى الرفاع المــدرب الوطني علي 
عاشــور، والمحــرق المدرب التونســي نبيل 
الكوكــي، وهو المــدرب الثالث للمحرق هذا 

الموسم بعد الوطني سلمان
شريدة والتونسي ناصيف البياوي.

مرحلــة  فــي  التقيــا  أن  للفريقيــن  وســبق 

الذهــاب للدوري، وانتهت المباراة بالتعادل 
.)1-1(

ولقــاء اليــوم ســيكون بدايــة لسلســلة مــن 
التــي ســتجمعهما خــال األيــام  اللقــاءات 
المقبلــة؛ كونهما ســيلتقيان يــوم 11 فبراير 
كأس  نهائــي  لنصــف  اإليــاب  مرحلــة  فــي 
فبرايــر   16 يــوم  ســيلتقيان  كمــا  الملــك، 
ضمــن مرحلة اإلياب لدوري ناصر بن حمد 

الممتاز.

جميع هذه المعطيات توحي بأن المنافسة 
والنديــة واإلثارة ســتكون موجودة بشــكل 
إلــى  الوصــول  نحــو  الفريقيــن  بيــن  كبيــر 
التنافــس  علــى  عــاوة  األغلــى،  النهائــي 
بيــن  التشــجيع  وحــاوة  الجماهيــري، 
الرابطتيــن؛ لما تكتســيه مباريات الطرفين 

من متعة وقوة.
وفــي المبــاراة الثانية، يدخــل الحالة لقاءه 
للطرفيــن،  كبيــرة  بطموحــات  الحــد  أمــام 

ــا المركــز  خصوًصــا أن الحالــة يحتــل حاليًّ
حمــد  بــن  ناصــر  دوري  فــي  األخيــر  قبــل 
إلــى  الوصــول  مــن  تمكــن  لكنــه  الممتــاز، 
قبــل النهائــي فــي كأس الملــك، وبــا شــك 
يأمــل في منافســة مشــروعة للوصول إلى 

النهائي.
مشــواره  لتعزيــز  يســعى  فإنــه  الحــد،  أمــا 
الناجــح خــال الســنوات األخيــرة، والتــي 
تمكــن فيهــا مــن حصــد العديد مــن األلقاب 

بينهــا كأس الملــك رفقــة المــدرب الوطنــي 
ســلمان شــريدة، والــذي عــاد فــي منتصــف 
الموســم الحالــي خلفــا للمــدرب المســتقيل 

محمد المقلة.
ورغــم الفــوارق في العناصر بيــن الطرفين 
مــع األفضليــة للحداويــة، إال أن مواجهــات 
الكــؤوس ال تعتــرف إال بمعيــار مــا يقدمــه 
الاعبــون داخل أرضية الملعب، خاصة مع 
وجود فرصة للتعويض في مرحلة اإلياب.

اليوم ذهاب نصف نهائي كأس الملك

قدمــت اللجنــة التنظيميــة الخليجيــة لكرة 
الســلة موعــد البطولــة الخليجيــة لألنديــة 
األبطــال الـــ 39، التــي ســتحتضنها مملكــة 

البحرين بضيافة نادي المنامة. 
إذ ستبدأ البطولة بتاريخ 20 أبريل المقبل، 
الســابع  فــي  المنافســات  تختتــم  أن  علــى 
والعشــرين من الشهر نفسه، بدالً من موعد 
انطاقتهــا الســابق وهــو 25 أبريــل، ويأتي 
هــذا األمــر من أجل إتاحــة الفرصة لألندية 
المتأهلــة لتصفيــات بطولــة آســيا لألنديــة 
أخــذ  مــع  المطلــوب  بالشــكل  لاســتعداد 
القســط الكافي من الراحة كون التصفيات 

اآلسيوية ستنطلق يوم 7 مايو.
جــاء ذلــك، خــال االجتمــاع الــذي ترأســه 
األســيوي  لاتحــاد  التنفيــذي  المديــر 
والمديــر التنفيذي ألمانة آســيا في االتحاد 
الدولــي Khajiria بمشــاركة ممثلي االتحاد 
البحرينــي لكرة الســلة نائب رئيس مجلس 

العــام  واألميــن  القصيــر  ناصــر  اإلدارة 
لاتحاد أحمد يوسف.

وخــال االجتمــاع، تحــدث Khajirian، عن 
إمكانيــة عــودة مشــاركة االتحــاد الكويتي 
مــا  إذا  اآلســيوي  االتحــاد  مســابقات  فــي 
أنهــى االتحاد خارطة الطريق التي وضعها 

االتحــاد الدولــي، بموعد أقصاه نهاية شــهر 
فبرايــر الجــاري، وإقامة انتخابــات االتحاد 
المقبــل،  مــارس  شــهر  خــال  الكويتــي 
فــي  للمشــاركة  العــودة  إمكانيــة  وبالتالــي 

مسابقات اللجنة التنظيمية المقبلة.
البطــوالت  نظــام  عــن  أيًضــا  وتحــدث 

المعتمــدة فــي االتحاد اآلســيوي والخاصة 
بالفئــات الســنية، وترتيبها ونظــام المناطق 

الفرعية التابعة لاتحاد اآلسيوي.
وتطــرق Hagop Khajiria عــن انتخابــات 
االتحاد اآلســيوي المقبلة والتي من المقرر 

لها أن تقام في شهر أغسطس المقبل.
موعــد  اعتمــاد  االجتمــاع  خــال  وجــرى 
لألنديــة،  الســلة  لكــرة  اآلســيوية  البطولــة 
لتبــدأ التصفيــات للمناطــق بتاريــخ 7 مايــو 
المقبــل، على أن يتم تحديد مكان البطولة 

الحًقا.
وتطرق االجتماع أيًضا إلى برامج المنطقة 

الخليجية من عام 2019 حتى 2023.
عضــو  انتخــاب  االجتمــاع،  خــال  وجــرى 
االتحــاد  فــي  الخليــج  عــن منطقــة  ممثــل 
اآلســيوي وهــو رئيــس اللجنــة التنظيميــة 
عبداللطيف الفردان ليصبح عضًوا االتحاد 

اآلسيوي.

تقديم موعد انطالق خليجية األندية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

نيابــة عــن رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة آل خليفــة، توج عضو مجلس إدارة االتحــاد ورئيس لجنة 
المســابقات عبدالرضا حقيقي فريق النجمة بطال لدوري األشــبال لكرة القدم للموســم الرياضي 2019-2018، وذلك بحضور عضو 

مجلس إدارة االتحاد ورئيس لجنة االستثمار والتسويق محمد الحمادي، واألمين العام لالتحاد إبراهيم البوعينين.

لــدوري  الختامــي  اليــوم  فــي  ذلــك  جــاء 
األشــبال، اإلثنيــن 4 فبرايــر الجاري، وذلك 
علــى الماعــب الخارجية التابعــة لاتحاد 

البحريني لكرة القدم.
وتســلم العبو النجمة درع دوري األشــبال 
والميداليــات الذهبيــة، فيمــا حصــل فريق 
المحــرق علــى المركــز الثانــي )الميداليــات 
الفضيــة(، وفريــق البســيتين علــى المركــز 

الثالث )الميداليات البرونزية(.
واألخيــرة   19 الجولــة  نتائــج  وكانــت 
مــن دوري األشــبال أســفرت عــن اآلتــي: 
الحالــة   ،)5-0( ســترة  علــى  النجمــة  فــوز 
علــى المحــرق )1-2(، مدينــة عيســى علــى 
3-( الحــد  علــى  االتحــاد   ،)2-1( البحريــن 

تعــادل   ،)6-0( البديــع  علــى  االتفــاق   ،)1
البســيتين والتضامــن )2-2(، األهلــي علــى 
علــى  الشــباب   ،)2-0( الشــرقي  الرفــاع 

المنامة )1-3(، فيما لم تقم مباراة المالكية 
وقالي لعدم حضور األخير.

 من تتويج النجمة بالميداليات الذهبية

ثالثـــا والبســـيتين  الثانـــي  بالمركـــز  حـــل  المحـــرق 
النجمة بطال لدوري األشبال لكرة القدم

سيشارك فريق األهلي لكرة السلة في البطولة الخليجية لألندية األبطال الـ39 التي ستحتضنها البحرين باستضافة نادي المنامة 
في الفترة من 20 حتى 27 أبريل المقبل.

وتأتي مشاركة األهلي في “خليجية األندية” كممثل ثان للبحرين 
فــي البطولــة إلــى جانــب المســتضيف المنامــة، إذ يمتلــك الفريــق 
أحقيــة المشــاركة كونــه وصيــف دوري زين في الموســم الرياضي 

الماضي.
وسيشــارك فــي النســخة المقبلة من البطولة فريقــان من اإلمارات 
وفريقــان قطــر، وفريــق واحــد مــن الســعودية وعمان، إلــى جانب 

فريقين من البحرين.
وســتنتظر اللجنــة التنظيميــة بــدول مجلس التعــاون لدول 

الخليــج العربيــة حتــى يــوم نهايــة شــهر مــارس المقبل 
األنديــة  مشــاركة  مصيــر  لتحديــد  نهائــي  كموعــد 

حــال  وذلــك  األنديــة،  بطولــة  فــي  الكويتيــة 
ســير االتحــاد الكويتــي علــى خارطــة الطريــق 
التــي وضعهــا االتحــاد الدولــي واالنتهــاء مــن 
إجــراءات انتخابــات االتحــاد. إذ في حال رفع 

اإليقاف عن المشــاركة الكويتية، فسيمثل الكويت 
فــي البطولــة فريــق واحــد إلــى جانــب فريــق واحــد 

فقط من قطر.
وتواجــدت أندية الســلة البحرينيــة في البطــوالت الخليجية بقوة 
مــن  األكبــر  النصيــب  واألهلــي صاحبــي  المنامــة  بفريقــي  ممثلــة 
المشــاركات الخليجية، إذ شــارك المنامة في 21 نســخة، وهذه هي 
المشــاركة الخامســة علــى التوالي للزعيــم والثانية والعشــرين في 
تاريخــه وهــو عــدد مــرات فــوزه ببطولــة الــدوري. المنامــة وخال 
مشــاركاته فــي البطولة، ظفر باللقب الخليجي في مناســبتين بعد 
أن حقــق لقــب نســختي 1995 و2001 اللتيــن أقيمتا على 

أرض مملكة البحرين.
ويأتي في المرتبة الثانية من حيث المشاركة فريق 
األهلي بـ17 مشاركة وهو عدد مرات فوزه بالدوري.  
ويمتلــك األهلي الرصيد نفســه فــي مرات الفوز 
باللقــب الــذي حققــه عامــي 1985 و1988. أّمــا 
فريق المحرق، فإنه سجل ظهوره في البطولة 
فــي 4 مناســبات، إذ شــارك في بطــوالت أعوام 

2009 و2012 و2013، وأخيًرا 2018.

يمتلـــك أحقيـــة المشـــاركة لحصولـــه علـــى وصافـــة الـــدوري
األهلي ممثاًل ثانًيا للبحرين في “خليجية األندية”

االتحاد البحريني لكرة السلة

وافــق االتحــاد البحرينــي لكرة الســلة 
البحرينيــة  الحكمــة  مشــاركة  علــى 
الشــابة إيمان جعفــر الثقفي في إدارة 
منافســات كــرة الســلة بــدورة األلعــاب 
الرياضية النســائية السنوية الجامعية 
التي تســتضيفها مدينة جدة بالمملكة 
العربيــة الســعودية وبتنظيــم جامعــة 
 7 مــن  الفتــرة  خــال  الحكمــة  دار 
مــن  إذ  الحالــي،  فبرايــر   9 ولغايــة 
المقــرر أن ُتغــادر الثقفي إلى جدة غًدا 
الخميس تحضيًرا للمشاركة في إدارة 

المباريات.
وهــذه الــدورة تأتي تماشــًيا مــع رؤية 
2030 في تعزيز مســتوى الصحة لدى 
كل مواطن ومقيم في المملكة العربية 
السعودية، علًما بأنها الحدث الرياضي 
األبــرز فــي مدينة جــدة على مســتوى 
وشــهد   ،2010 عــام  منــذ  الجامعــات 
العام الماضي مشــاركة ست جامعات، 
وكذلــك فــإن الهــدف مــن إقامــة هــذه 
تطويــر  فــي  للرغبــة  يعــود  الــدورة 
لاعبــات  الرياضــي  األداء  مســتوى 
واالرتقــاء بمســتوى بطولة كرة الســلة 
وإتاحة الفرصة لاعبات للتنافس في 

إطار من الروح الرياضية.
والحكــم إيمــان الثقفي مــن الكفاءات 
تحكيــم  فــي  الشــابة  البحرينيــة 
منافســات كــرة الســلة، إذ كانــت العبة 
فــي البدايــة لــدى عــدة فــرق نســائية 
محليــة ومثلــت المنتخــب أيًضــا، قبل 
أن تلتحــق بســلك التحكيــم قبــل أكثر 
فــي  وتدرجــات  ســنوات،  عشــر  مــن 
تحكيــم مباريات الفئــات العمرية قبل 
مســتوى  علــى  مبــاراة  أول  ُتديــر  أن 
الرجال في 2013، وســبق أن شــاركت 
في إدارة نهائي كأس زين لكرة السلة.

الثقفي تشارك في تحكيم بطولة جدة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

ناصر القصير وأحمد يوسف خالل حضورهما االجتماع

محمد الدرازي

أحمد مهدي

قمة تقليدية بين 
الرفاع والمحرق.. 
والحالة أمام الحد



بعــث رئيــس االتحــاد األردنــي لإلعــام الرياضــي أمجــد المجالــي 
تهنئــة إلــى رئيــس القســم الرياضــي فــي جريــدة )البــاد( الزميــل 
أحمد كريم، بمناسبة تعيينه رئيًسا للجنة الصحافيين الرياضيين 

البحرينيين.
وأورد المجالــي فــي تهنئتــه للزميــل كريم أطيب وأصــدق التحايا 
باســم أســرة االتحــاد األردني لإلعام الرياضــي، معرًبا عن خالص 
للجنــة  رئيًســا  تعيينــه  بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي  وأجمــل 
الصحافيين الرياضيين في مملكة البحرين. وذكر المجالي: “وإننا 
إذ نعتــز بهــذه الثقــة الغاليــة مــن جمعيــة الصحافييــن البحرينية.. 
نؤكد لكم حرصنا على التعاون المشترك مع لجنة اإلعام الرياضي 

البحرينيــة لخدمــة مســيرة اإلعــام الرياضي في مملكــة البحرين 
والمملكــة األردنيــة الهاشــمية”. وتمنــى المجالي في ختــام تهنئته 

النجاح والتوفيق للزميل كريم وللجنته في المرحلة القادمة.

كلَّــف االتحــاد العربــي لكــرة القــدم، رئيس 
لكــرة  البحرينــي  باالتحــاد  الحــكام  لجنــة 
القــدم عضو لجنة الحكام باالتحاد العربي 
لكرة القدم خليفة الدوسري، بتقييم طاقم 
تحكيــم مبــاراة فريقــي الهــال الســعودي 
واالتحاد الســكندري المصري التي ستقام 
يــوم 16 فبراير الجاري، ضمن إطار ذهاب 

ربع النهائي لكأس زايد لألندية األبطال.
الريــاض،  فــي  المهمــة  المبــاراة  وســتقام 
وسيشــرف الدوســري علــى تقييــم طاقــم 
تحكيــم مختلــط مكون من حكم الســاحة 
المغربــي نورالديــن الجعقــري، والمســاعد 

الثانــي  والمســاعد  لحســن  أزكاو  األول 
األول  اإلضافــي  الحكــم  مبــروك،  يوســف 
الســوري مسعود طفيلية، الحكم اإلضافي 
الثانــي األردنــي أحمــد يعقــوب، والحكــم 

الرابع األردني أحمد فيصل.
لجنــة  لرئيــس  العربــي  التكليــف  ويأتــي 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  الحــكام باالتحــاد 
خليفــة الدوســري تأكيــدا علــى النجاحات 
الكــوادر  تحققهــا  التــي  المتواصلــة 
التحكيميــة البحرينيــة عبــر الحضــور فــي 
مختلف البطــوالت وعلى جميع األصعدة، 
للتحكيــم  المرموقــة  المكانــة  بمــا يعكــس 

البحرينــي الذي يتمتع بســمعة طيبة وثقة 
كبيــرة فــي األوســاط المحليــة واإلقليمية 

والقارية والدولية.

الدوسري يقّيم حكاًما بكأس زايد لألندية األبطالالمجالي يهنئ الزميل أحمد كريم

أعــرب خليفــة بــن عبــدهللا القعود رئيس لجنة رياضات الموروث الشــعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينيــة، عن بالغ فخره اعتزازه 
بتكليف النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة، لجنة رياضات الموروث الشعبي بتنظيم مسابقة تحدي الموروث.

 وكان سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
قــد وّجه بتنظيم مســابقة تحدي الموروث 
وذلك ضمن المبادرات التي يقدمها ســموه 

الداعمة للمجالين الرياضي والثقافي. 
 وأكــد خليفــة بــن عبــدهللا القعــود أن هــذه 
الثقــة الغاليــة تعــد بمثابــة الوســام لجميــع 
أعضــاء لجنــة رياضــات الموروث الشــعبي 
وجميــع منتســبيها الذيــن يفاخــرون بهــذا 
التكليف من ســمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة لتنظيم مسابقة تحدي الموروث.
 وأضــاف القعــود: “نفتخر دائًما بالنجاحات 
المــوروث  رياضــات  لجنــة  تحققهــا  التــي 
الشــعبي فــي تنظيم المســابقات المختلفة، 
نجــاح  بعــد  يأتــي  الجديــد  التكليــف  هــذا 
اللجنة في تنظيم مسابقة فارس الموروث 
والتــي حظيــت باهتمــام كبيــر ورعايــة من 
لــدن حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمد 

بــن عيســى آل خليفة عاهل البــاد المفدى 
حفظــه هللا ورعاه ودعم ومتابعة مباشــرة 
مــن ممثــل جالــة الملــك المفــدى لألعمــال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، ونحــن نســتمد قوتنــا من 

هذا الدعم الكبير”.
التــي  النوعيــة  المبــادرات  القعــود  وثّمــن   
بــن حمــد آل  الشــيخ خالــد  يقدمهــا ســمو 
المــوروث،  لرياضــات  الداعمــة  خليفــة 
مشيًدا بجهود سموه الحثيثة في االرتقاء 
بمنظومــة الشــباب والرياضــة فــي مختلف 

األلعاب. 
 وأصــدر خليفــة بــن عبدهللا القعــود رئيس 
قــراًرا  الشــعبي  المــوروث  رياضــات  لجنــة 
لمســابقة  منظمــة  لجنــة  بتشــكيل  يقضــي 

تحدي الموروث، حيث سيتم اإلعان عنها 
في وقت الحق.

 وســتقام مســابقة تحدي الموروث برعاية 
كريمــة مــن ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل 
خليفة، وذلك في شــهر مارس المقبل على 
ســواحل المحافظــة الشــمالية علــى مــدى 
يومين، حيث تم تخصيص يوم 22 مارس 
للســيدات ويــوم 23 مــارس للرجــال وذلك 
للمشــاركة فــي هذه المســابقة التي تشــمل 
11 تحدًيــا مختلًفــا بيــن المــوروث البحري 

والزراعي.
 وتعــد المســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا 
علــى مســتوى المنطقة، حيث تنظم ســعيا 
وراء التميز والتفرد بنشر ثقافة الرياضات 
التراثيــة بمختلــف أنواعهــا ألكبــر شــريحة 
فــي المجتمــع، إضافــة إلــى التركيــز دائًمــا 
بالمهــن  والتعريــف  الشــعبي  الطابــع  علــى 

الشــعبية القديمة التي اشــتهرت بها مملكة 
البحرين قديما.

وتعتمد فكرة البطولة على عدد  «
من المراحل من خالل الخوض في 
تحديات مختلفة تعتمد على ثالث 
عناصر هي القوة والسرعة والخفة.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

ــوه الـــــداعـــــمـــــة لــــلــــريــــاضــــات الـــتـــراثـــيـــة ــ ــمـ ــ ــن مـــــــبـــــــادرات سـ ــ ــم ــ ث

القعود: نعتز بتكليف خالد بن حمد بتنظيم “تحدي الموروث”

خليفة القعود

“إليزيان” راعًيا ماسًيا ليوم البحرين الرياضي
الكبير واهتمامها  ــد  ــرائ ال ــا  دورهـ يجسد  الــشــركــات  رعــايــة  ــوري:  ــاش ع

أعــرب رئيــس قســم التســويق باللجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمــود عاشــوري عــن 
الشــريك  وتمكيــن  الماســي،  الشــريك  )إليزيــان(  لشــركة  وتقديــره  شــكره  خالــص 
 )kia( اإلســتراتيجي، ومصرف الســام وشــركة جيبك، وشــركة بن هندي للســيارات
وشــركة سامســونج، الشــركاء الذهبييــن وبنك اإلثمار الشــريك الفضــي، إضافة إلى 
شــركة ألبــا علــى دعمهــم لفعاليــة يــوم البحريــن الرياضي الذي ســيقام يــوم الثاثاء 

المقبل 12 فبراير الجاري.

إلــى  الشــركات  تلــك  رعايــة  أن  وأكد 
الحــدث الرياضــي الكبيــر يعكــس حســها 
كافــة  دعــم  علــى  وحرصهــا  الوطنــي 
الموجهــة  المجتمعيــة خصوصــا  البرامــج 
إلــى قطاعــي الشــباب والرياضــة، مضيفــا 
“نتقــدم بوافر الشــكر واالمتنان إلى جميع 
الشركات الداعمة لفعالية اليوم الرياضي، 
والتــي تعتبــر واحــدة مــن أكبــر الفعاليات 
الوطنية على مســتوى مملكة البحرين لما 
تســتقطبه مــن اهتمــام كبيــر مــن مختلف 
فئــات المجتمــع ولمــا لذلــك الحــدث مــن 

أهــداف ســامية علــى صعيــد نشــر ثقافــة 
الرياضة..”.

الشــركات  رعايــة  أن  عاشــوري  وأوضــح 
الوطنيــة ليــوم البحريــن الرياضي يجســد 
دورهــا الرائــد واهتمامهــا الكبيــر بالجانب 
علــى  وحرصهــا  والرياضــي  الشــبابي 
إنجــاح مختلــف األنشــطة التي تقــام على 
أرض المملكــة، معربــا عــن اعتــزاز اللجنــة 
األولمبية البحرينية بالشراكة المتميزة مع 
تلــك الشــركات الراعيــة، والتــي من خال 
تواجدهــا فــي أكبــر حدث رياضــي وطني 

أثبتــت التزامهــا بالمســؤولية االجتماعيــة 
تجاه الوطن.

وأضــاف “إن الرعايــة المتميــزة لمختلــف 
فــي  األثــر  أبلــغ  لهــا  ســيكون  الشــركات 
إنجــاح يــوم البحرين الرياضــي، خصوصا 
وأن الرعــاة هــم مــن خيرة الشــركات على 

مســتوى  علــى  وأبرزهــا  الوطــن  مســتوى 
دعم كافة البرامج االجتماعية والرياضية 
والوطنيــة ويتمتعــون بســمعة بــارزة على 
هــذا الصعيد وهو ما ســيوفر كافة عوامل 
النجــاح إلخــراج الفعاليــة بأفضــل صــورة 

ممكنة..”.

رعاة اليوم الرياضي محمود عاشوري

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية
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بدأت مســابقة القناص الصغير مرحلتها األولى برياضتي الرماية والهجن، وذلك في قرية البحرين الدولية لســباقات القدرة 
بالصخير، حيث تقام المسابقة برعاية كريمة من ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

لمســابقة  المنظمــة  اللجنــة  وقســمت 
القنــاص الصغير التي تقام في نســختها 
بنــاء  المشــاركون لمجموعتيــن  الثالثــة، 
علــى األعمــار، بحيــث تكــون األعمار من 
سبع وحتى تسع سنوات في المجموعة 
األولى، واألعمار من عشــر إلى ســنة في 

المجموعة الثانية.
وشــرعت اللجنــة المنظمة بتعليــم أفراد 
يتجــاوز  ال  التــي  األولــى  المجموعــة 
ســنوات  تســع  فيهــا  المشــاركين  أعمــار 
فنــون رياضــات المــوروث الشــعبي دون 
نتائــج، حيــث شــهدت  أن تحتســب أي 
المرحلــة األولى تعليم أساســيات ركوب 

الهجن وأساسيات الرماية.

الثانيــة  المجموعــة  المســتوى  وعلــى 
التي يتراوح أعمار المشــاركين فيها من 
عشــر ســنوات إلــى ســنة، بــدأت اللجنــة 
المنظمة في احتساب نتائج المشاركات 
مــن خــال تصفيــات تأهيليــة حتــى في 
النهائيــة  المراحــل  حتــى  رياضــة  كل 
التــي تشــهد فــوز قنــاص صغيــر واحــد 
بالمســابقة، بحيــث يفــوز المشــارك الذي 
يحصــل علــى أعلى عدد مــن النقاط في 

المراحل النهائية.
لمســابقة  المنظمــة  اللجنــة  تغفــل  ولــم 
تدريــب  أهميــة  الصغيــر  القنــاص 

المشاركين في المجموعة الثانية.
ولــم تحتســب اللجنــة المنظمــة النتائــج 

فــي المجموعــة الثانيــة إال بعــد خــوض 
جميع المشــاركين مرحلة تدريب مكثفة 
على ممارســة جميــع رياضات الموروث، 
حيــث خصصــت اللجنــة مجموعــة مــن 
المدربيــن المتخصصيــن لتدريب هؤالء 
هــذه  ممارســة  كيفيــة  علــى  النــشء 
الرياضــات بصورة صحيحة مثلما مر به 

اآلباء واألجداد.
الصغيــر  القنــاص  مســابقة  وتقــام 
الشــيخ  ســمو  مــن  كريمــة  بتوجيهــات 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وبتنظيم من 
لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة 
للجنة األولمبية البحرينية، حيث تهدف 
األجيــال  تعليــم  إلــى  المســابقة  هــذه 

رياضــات  ومهــارات  فنــون  القادمــة 
الموروث الشــعبي المختلفــة وما تحمله 
بالغــة؛  أهميــة  مــن  الرياضــات  هــذه 
كونهــا تمثــل عــادات وتقاليــد المجتمــع 
البحرينــي، حيث تعد الحفاظ على هذه 
الرياضــات التراثيــة أولويــة قصوى لدى 
لجنــة رياضات الموروث الشــعبي وذلك 
تنفيذا لرؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة الذي يحــرص دائًما على دعم 

أنشطة وفعاليات اللجنة.

لجنة رياضات الموروث الشعبي – المركز اإلعالمي

القناص الصغير تبدأ المرحلة األولى بالرماية والهجن

جانب من المرحلة األولى من مسابقة القناص الصغير

أمجد المجالي أحمد كريم
خليفة الدوسري

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي سبورت

اللجنة اإلعالمية

قــال رئيس االتحــاد الرياضــي باألمن 
العقيــد  الداخليــة  بــوزارة  العــام 
“تنفيــذا  الخيــاط:  عبدالعزيــز  خالــد 
الفريــق  الداخليــة  وزيــر  لتوجيهــات 
أول ركــن الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا 
آل خليفــة، وبمتابعة من رئيس األمن 
الحســن  حســن  طــارق  اللــواء  العــام 
البحريــن  يــوم  بفعاليــات  للمشــاركة 
 12 يــوم  إقامتــه  المقــرر  الرياضــي 
االتحــاد  قــام  فقــد  الجــاري،  فبرايــر 
الرياضــي باإلعــداد والتحضير إلقامة 
الرياضيــة  الفعاليــات  مــن  العديــد 
التابــع  الضبــاط  نــادي  مــع  بالتعــاون 
الحقيقــة  المشــاركة  بهــدف  للــوزارة؛ 
الوطنــي  اليــوم  هــذا  فــي  والفاعلــة 

الرياضي”.
وأضــاف أن االتحــاد الرياضــي لألمــن 
العــام يعــد مــن الجهــات الســباقة فــي 
الرياضيــة  الفعاليــة  بهــذه  المشــاركة 
الوطنية؛ نظرا لما لها من أهمية كبيرة 
األهــداف  بتحقيــق  المســاهمة  فــي 

اليــوم  هــذا  بتخصيــص  والتطلعــات 
إلقامة الفعاليــات الرياضية المختلفة 
المجتمــع  أطيــاف  كافــة  وإشــراك 
والمقيميــن  والمواطنيــن  المدنــي 
فــي تلــك األنشــطة والفعاليــات التــي 
تقــام على مســتوى المملكــة؛ من أجل 
تحقيــق الهــدف مــن تخصيــص هــذا 
اليــوم، وتعزيــز أهميــة الرياضــة فــي 
وقائيــة  كوســيلة  ودورهــا  المجتمــع، 
األمــراض  مــن  التقليــل  فــي  تســاهم 
الفرصــة  وتعطــي  المزمنــة،  الســيما 
لألفــراد فــي المجتمع التخاذهــا نمطا 

للحياة والصحة.

الخياط: هدفنا المشاركة الفاعلة

خالد الخياط

تعليم وتدريب 
الصغار على 

فنون رياضات 
الموروث
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وجه رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس األعلى 
للبيئة ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة أعضاء مجلس إدارة االتحاد ولجنة 
قفــز الحواجــز واللجنــة المنظمــة لبطولــة ســموه لقفــز الحواجــز واللجــان العاملــة؛ 
لتحقيــق جميــع عوامــل النجــاح بالبطولــة وتوفيــر كافــة احتياجــات الفرســان التي 
مــن المقــرر أن تقــام منافســاتها يوم الجمعــة المقبل بميــدان قفز الحواجــز باالتحاد 

الرياضي العسكري بالرفة. 

وأكــد ســموه أن مجلــس ادارة االتحــاد 
علــى  الحــرص  كل  حريــص  الملكــي 
توفيــر أجــواء المنافســة المثاليــة فــي 
لــذا  الحواجــز،  قفــز  مســابقات  جميــع 
باالســتعداد  المنظمــة  اللجنــة  وجهنــا 
للبطولــة وتوفيــر احتياجــات الفرســان 
حتــى نصــل بأعلــى مســتوى تنافســي 
يســاهم فــي تطور مســتوياتهم ويخلق 
أجــواء التنافس الرياضــي الذي يطمح 

له الجميع.  
إليــه  وصلــت  مــا  أن  ســموه  وأضــاف 
الفروســية  ومســابقات  بطــوالت 
وســباقات القدرة وقفــز الحواجز حتى 
اليــوم يؤكــد للجميــع أن هــذه الرياضــة 
فــي مملكــة البحريــن باتــت اليــوم أكثر 
نشــاطا وتطــورا؛ نظــرا لالهتمــام الكبير 
من جانــب القيادة الحكيمــة واالهتمام 
المباشــر مــن جانب ممثــل جاللة الملك 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
لالتحــاد  الفخــري  الرئيــس  البحرينيــة 
القــدرة  وســباقات  للفروســية  الملكــي 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، 
مؤكــدا فــي الوقت نفســه علــى الجهود 
التي يبذلها االتحاد ولجنة قفز الحواجز 
إلــى جانب جهود فرســان اإلســطبالت؛ 
من أجل االرتقاء بمســتواهم ومستوى 
الجياد بمســابقات القفز وحرصهم على 

تقديم أفضل المستويات. 
وأوضح ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد 
الحواجــز  قفــز  رياضــة  أن  خليفــة  آل 
تشــهد نقله نوعية فــي اآلونة األخيرة؛ 
نظــرا للجهــود التي يبذلها الفرســان مع 
اســطبالتهم وهــو مــا انعكــس إيجابيــا 
على مســتويات الفرســان والمســابقات 
التنافســية التــي شــاهدناها وتابعناهــا 
فــي المســابقات والبطــوالت الماضيــة، 
مشيدا ســموه بالمستويات التي قدمها 
الفرســان فــي مســابقات قفــز الحواجــز 
فــي الموســم الحالــي حتــى اآلن والتي 
جاءت تنافسية بين جميع اإلسطبالت 
مــن  بجهــد؛  يعملــون  الذيــن  المحليــة 
أجــل رقي وتطوير مســتوياتهم بشــتى 
الوســائل، والعمــل لتخطــي التحديــات 
التي تعترض طريقهم في التطوير، كما 
نــوه ســموه لمشــاركة العنصــر النســائي 
الفاعلــة في الموســم الجــاري، حيث إن 
رياضــة قفــز الحواجــز النســائية تشــهد 
تطــورا ملحوظــا مع مشــاركة عدد كبير 
من الفارســات في مختلف المســابقات، 
وهو ما يساهم بشكل مباشر في تطور 
الرياضة النســائية عمومــا ورياضة قفز 

الحواجز خصوصا. 
الملكــي  االتحــاد  أن  ســموه  ونــوه 
يحــرص  القــدرة  للفروســية وســباقات 
المســابقات  جميــع  تقييــم  علــى  دائمــا 
بعــد االنتهــاء منها وذلــك رغبة منه في 

للمســابقات،  التطويــر  تحقيــق عوامــل 
الموســم  انطلــق  األســاس  هــذا  وعلــى 
أي  مــن  أعلــى  بارتفاعــات  الجديــد 
موســم مــاٍض، وهــي إحــدى اإلضافات 
التطويريــة التي حرصنــا باالهتمام بها، 
المشــاركين  الفرســان  لجميــع  متمنيــا 
فــي الموســم الجديــد لمســابقات القفــز 
التوفيــق وتحقيــق تطلعاتهــم وأفضــل 

النتائج التي يطمحون لها. 
جميــع  يقدمــه  بمــا  ســموه  أثنــى  كمــا 
العاملين في اللجان التنظيمية، مشيدا 
بجهودهم لمواصلــة تحقيق النجاحات 
التي أثلجت أعضاء مجلس اإلدارة من 
حســن تنظيم وإدارة جميع المنافسات 

والمسابقات. 
وفــي ختــام حديثــه حث ســموه جميع 
تقديــم  علــى  واإلســطبالت  الفرســان 
والراقيــة  الفنيــة  المســتويات  أفضــل 
التــي تعكــس مــا وصلــت إليــه رياضــة 

قفــز الحواجــز البحرينية في البطوالت 
القادمة، وما تبقى مسابقات من موسم 
قفــز الحواجــز الحالــي، متمنيــا للجميع 
إليــه  يطمــح  مــا  وتحقيــق  التوفيــق 

الفرسان وما تطمح إليه اإلسطبالت. 

  داد اهلل: ننتظر بطولة قوية 

 رحب الحكم الدولي ومدير مسابقات قفز 
الحواجــز محمــد داد هللا بجميع الفرســان 
بطولــة  مســابقات  لخــوض  والفارســات 
ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفة 
يــوم الجمعــه المقبــل على ميــدان االتحاد 
الرياضي العسكري بالرفة، منوها بتصاعد 
المســتوى التنافســي لبطــوالت القفــز مــع 
كل بطولــة، وأشــار أن منافســات بطولــة 
ســمو الشــيخ فيصــل بــن راشــد آل خليفة 
ســتكون مغايرة، حيث سيســعى الفرسان 
والمســتويات  النتائــج  أفضــل  لتحقيــق 
والصعــود على منصات التتويج خصوصا 
مــع اقتراب بطوالت موســم قفز الحواجز 

على الختام. 
بالتنســيق  حرصنــا  “لقــد  هللا  داد  وقــال   
مــع االتحــاد الملكــي بوضع خطــة لالرتقاء 
بمســابقات هــذا الموســم، حيــث بدأنــا مــن 
ارتفاعات منخفضة في أول بطولة وبستة 

مسابقات، مسابقتين للناشئين و4 للعموم، 
نسعى هذا هذا الموسم للوصول بالفرسان 
الرتفاعات تصل إلى 150 سم، هيئنا جميع 
األجــواء؛ مــن أجــل رفع مســتوى التنافس 
وخلــق البيئــة المناســبة للفرســان، نحرص 
على توفير جميع عوامل األمن والســالمة 
للمشاركين ونحثهم بالتركيز دائما وقراءة 

المسلك بالشكل الصحيح”. 
الماضيــة  البطــوالت  “معطيــات  وأضــاف 
تؤكد االســتعداد الجيد للفرســان للموســم 
االتحــاد  رئيــس  ســمو  بطولــة  الحالــي، 
ســتكون قويــة ونتمنــى التوفيــق للجميع، 
حيــث إن الــكل سيســعى لتحقيــق أفضــل 
النتائــج وتعويــض مــا فاتــه مــن تحقيــق 

للمراكز المتقدمة”. 
ورفع داد هللا باســمه وباسم جميع اللجان 
المنظمــة للبطولــة جزيل الشــكر والعرفان 
لســمو فيصــل بــن راشــد آل خليفــة علــى 
للرياضــة  يقدمــه  الــذي  الكبيــر  الدعــم 
لرياضــة قفــز الحواجــز، مؤكــدا أن بطولــة 
ســموه للقفــز مــن البطــوالت التــي يوليهــا 
الفرســان أهميــة كبيــرة واســتعداد مميــز، 
ودعــم ســموه المتواصل ســاهم في إثراء 

مسابقات القفز ورفع مستوياتها كثيرا.

فيصل بن راشد

محمد داد الله

البطوالت المتتالية ترفع من مستويات الفرسان
ــى تــحــقــيــق أفــضــل الــنــتــائــج ــل ــث جــمــيــع الــفــرســان ع ــح فــيــصــل بـــن راشــــد ي

اللجنة اإلعالمية

سيطر التعادل اإليجابي على مواجهة 
وجامعــة  األهليــة  الجامعــة  فريقــي 
فــي  لمثلهمــا  بهدفيــن  بولتيكنــك 
المواجهــة المؤجلــة التــي مــن الجولــة 
للجامعــات  الوطنــي  للــدوري  األولــى 
لكــرة القــدم، وأضــاف كل فريق نقطة 
لرصيــده ليصبــح لألهليــة 3 نقــاط من 
بولتكنيــك  أضــاف  فيمــا  مباريــات   4
فــي  3 مباريــات  مــن  الثانيــة  النقطــة 
وســط  فــي  الفريقيــن  وكال  رصيــده 

الترتيب.
فريــق  نجــح  الثانيــة  المبــاراة  وفــي 
جامعــة الخليــج العربــي مــن تحقيــق 
فــوزه األول فــي الدوري على حســاب 
جامعة المملكة بخمسة أهداف مقابل 
هــدف ليرفــع رصيــده مــن النقــاط إلى 
4 نقــاط تــارًكا قــاع الترتيــب ومتقدًما 
إلــى مراكز الوســط، فيما تجمد رصيد 
المملكــة عنــد 3 نقاط متلقًيا خســارته 

الرابعة في الدوري.

الرفاع - اتحاد الطاولة

اللجنة اإلعالمية اللجنة اإلعالمية

حث عمران النجداوي رئيس اللجنة المنظمة 
العليــا لبطولــة الميثاق للناشــئين لكــرة القدم 
2019 والتي ســتقام هذا الشهر، جميع الفرق 
المشــاركة علــى ضــرورة اســتكمال وتجهيــز 
كشوفاتها كي يتم اعتماد كافة الالعبين قبل 
وقــت كاف من انطــالق الدورة يوم الخامس 
عشــر مــن الشــهر الحالــي علــى مالعــب نادي 
طيــران الخليج في ســلماباد، والعــد التنازلي 
بــدأ لالنطــالق، إذ يتــم ذلــك بالتواصــل مــع 
رئيــس اللجنــة الفنيــة مكي ســعيد من خالل 
تقديم الكشــف مع نسخة من البطاقة الذكية 

لكل العب من مواليد 2002 فما فوق.
وســتقوم اللجنــة المنظمــة فــي األيــام القادم 
بزيــارة لتدريبــات الفــرق مــن أجــل االطــالع 
هــذه  لخــوض  التحضيــرات  كافــة  علــى 
البطولة وتشــجيع الالعبين ودعمهم لخوض 
المباريــات، إذ بــدأت هذه الفــرق خالل األيام 
الماضيــة التحضيــر الفنــي واإلداري لخــوض 
الــدورة. وكانــت قرعــة البطولــة قــد أجريــت 
إذ  متكافئتيــن،  مجموعتيــن  عــن  وأســفرت 
ضمــت المجموعــة األولــى فــرق مركز شــباب 
أبوقوة، مركز شــباب الشاخورة، مركز شباب 

صــدد ونــادي باربــار، بينما ضمــت المجموعة 
الثانية فرق مركز شــباب الزالق، مركز شباب 
القريــة، مركــز شــباب كــرزكان ونــادي ســار، 
وأجريــت مراســم القرعــة فــي نــادي طيــران 
الخليــج، وســتقام البطولة فــي مالعب نادي 
بدايــة  بســلماباد  الرياضــي  الخليــج  طيــران 
مــن يــوم الجمعــة الموافــق 15 فبرايــر القادم 
 16 الســبت  تلعــب  فيمــا  األولــى  للمجموعــة 

فبراير فرق المجموعة الثانية.

العد التنازلي لبطولة الميثاق الكروية دوري الجامعات

تشــهد صالــة االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولة مســاء اليوم األربعاء بروفــة أخيرة قبل اســتضافة المملكة لبطولــة البحرين الدولية 
العاشرة للناشئين واألشبال التي يستضيفها اتحاد الطاولة خالل الفترة من 7 حتى 11 فبراير الجاري.

أن  ســيادي  إبراهيــم  البطولــة  مديــر  وأكــد 
األخيــرة  لمراحلهــا  وصلــت  المنظمــة  اللجنــة 
اتحــاد  صالــة  زينــت  حيــث  التجهيــزات،  مــن 
الطاولــة بأعــالم الدول وبنــرات خاصة بالبطولة 
الســتضافة  االســتعداد  أتــم  علــى  وأصبحــت 

الحدث العالمي.
األربعــاء  اليــوم  أن  ســيادي  إبراهيــم  وأوضــح 
سيشهد بروفة نهائية ستطلع من خاللها اللجنة 
المنظمــة على الفقرات الخاصــة بحفل االفتتاح 

الذي سيقام مساء يوم غد الخميس.
هــذا ووصــل يــوم أمــس الحكــم العــام للبطولــة 
العــام  والحكــم  بوجهــام  عبــدهللا  الجزائــري 

المساعد سعيد لعناصري.
وســيكون الحكــم الدولي البحريني السيدبشــير 
ــا مســاعًدا فــي البطولــة، وتم  العلــوي حكًمــا عامًّ
وجميعهــم  المباريــات  تحكيــم  طاقــم  اعتمــاد 

عبــدهللا،  منصــور  وهــم:  البحريــن  مملكــة  مــن 
عبــدهللا عيســى، أحمــد عبدهللا، ســيدتقي علي، 
ميــرزا داود، فريــد محمــد، ســيدماجد حســين، 
سيدمصطفى جعفر، ابتسام حبيب، منى سلمان 
الدالل، حســين علي الشــهابي، أحمــد عبدالعزيز 

الشهابي، هاني شاكر ويوسف عبدالحسن.
وبدأت الوفود الرســمية المشــاركة في البطولة 
وصولهــا إلــى مملكــة البحريــن، حيث سيشــارك 
في البطولة 113 العًبا والعبة يمثلون 17 دولة 

هم.

جانب من وصول الحكام

وصــول المنتخبــات والحــكام والعمــل علــى قدم وســاق
بروفة أخيرة لبطولة البحرين الدولية للطاولة

استعرض أطفال قريتي جو وعسكر مهاراتهم الكروية واستمتعوا بمشاركة نجوم منتخبنا الوطني السابقين حمد محمد ومحمد 
سلمان ومحمود جالل خالل الزيارة التي قام بها فريق عمل مبادرة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “مالعب الفرجان” إلى 
ملعب مركز شــباب الجنوب بقرية جو وســط حضور متميز من األهالي الذين رافقوا أبناءهم إلى الملعب وأعربوا عن إعجابهم 

بالمبادرة، وقدموا الشكر إلى اللجنة األولمبية وفريق العمل على المجهود الكبير لتفعيل هذه المبادرة اإليجابية.

وكان فريــق العمــل المكــون مــن كل مــن 
محمــد لــوري وحســن إســماعيل وحمــد 
محمد ومحمد ســليمان ومحمد الرميلي 
موقــع  فــي  التواجــد  علــى  حــرص  قــد 
الحدث وااللتقاء بالمدرب الوطني جمال 
الدوسري المنسق العام لتجميع الالعبين 
من قريتي عسكر وجو وتعريفه بأهداف 
هــذه المبادرة لتعميم هذه األهداف على 
الالعبيــن، وتقديــم النصح لهم بممارســة 
الرياضــة بشــكل يومــي بعدها تــم توزيع 
الالعبيــن إلــى مجموعتيــن الســتعراض 

مهاراتهــم وقدراتهــم الكرويــة بمشــاركة 
النجــوم الدولييــن حمــد محمــد ومحمــد 
بــرزت  حيــث  جــالل،  ومحمــود  ســلمان 
بيــن  مــن  المتميــزة  المواهــب  بعــض 
عــن  عبــروا  الذيــن  الالعبيــن  مجموعــة 
سعادتهم الغامرة بهذه اللفتة واعتبروها 
كشــف  كمــا  لالســتمرارية،  لهــم  حافــزا 
البعــض منهــم عــن أمنياتــه المســتقبلية 
بتمثيــل أحــد األندية البحرينيــة الكبيرة 

والوصول إلى ارتداء شعار الوطن.
التدريبيــة  الحصــة  مــن  االنتهــاء  وبعــد 

القصيرة قام فريق العمل بتوزيع الكرات 
علــى جميــع الالعبين المشــاركين كهدايا 
تشــجيعية مقدمة مــن اللجنــة األولمبية 

البحرينية.
النجــم الدولي الســابق والمــدرب الحالي 
محمود جالل أعرب عن فخره واعتزازه 
بوجــوده ضمــن فريــق العمــل فــي هــذه 
المهمــة،  الوطنيــة  الرياضيــة  المبــادرة 
مؤكــدا أن مالعب الفرجان البد أن تعود 
كمــا كانــت فــي الماضي رافدا رئيســا من 
الوطنيــة،  والمنتخبــات  األنديــة  روافــد 

وأنه ال يزال يتذكر بداياته مع كرة القدم 
التــي انطلقــت مــن مالعب الفرجــان إلى 
أن وصل إلى صفوف المنتخب الوطني، 
وكان له شرف تمثيل البحرين على مدار 
اثنــي عشــر عامــا.. وأضــاف جــالل بــأن 
مبــادرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد ال 

خليفــة الرامية إلحيــاء مالعب الفرجان 
من شأنها أن تحقق العديد من األهداف، 
لعــل أبرزهــا إخــراج النــشء مــن مراحل 
الخمــول إلــى مراحــل الحركــة، وهــو مــا 
ينمــي فيهم القــدرات الصحيــة والبدنية 
تقليــص  علــى  ويجبرهــم  والذهنيــة، 

ســاعات الجلــوس أمــام شاشــات التلفزة 
والهواتــف النقالــة ويجنبهــم العديــد مــن 

األمراض والعوارض الصحية السلبية.
وفي ختام تصريحه، قدم محمود جالل 
الشــكر والتقديــر إلــى اللجنــة األولمبيــة 
التــي حرصــت علــى تفعيــل  البحرينيــة 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  مبــادرة 
إلــى واقــع ملمــوس، متمنيــا  آل خليفــة 
تحقــق  وأن  المبــادرة،  هــذه  تســتمر  أن 

األهداف المرجوة منها.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية

أطفال الجنوبية يستعرضون مهاراتهم في “ملعب الفريج”

لقطة جماعية للمشاركين في مالعب الفرجان
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جانب من قفز الحواجز

عمران النجداوي

حضور متميز 
من األهالي 

الذين أعربوا عن 
إعجابهم بالمبادرة



حافــظ داركليــب علــى وصافــة دوري الدرجــة األولى للكرة الطائرة بعد فوزه على األهلي بنتيجة 3/2 في المباراة الجماهيرية التي أقيمت مســاء أمس الثالثاء على صالة 
االتحاد بمدينة عيسى الرياضية في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة.

بالنتائــج  اللقــاء  أشــواط  وانتهــت 
 ،25/21  ،20/25  ،26/24  ،23/25
15/10 بــإدارة طاقــم الحــكام الدولي 
المكــون مــن األول عبــاس عبدالرضــا 

والثاني محمد منصور.
وبذلــك الفــوز رفــع داركليــب رصيده 
28 نقطــة؛ ليبقــى فــي المركــز الثاني، 
واحــدة  نقطــة  األهلــي  حصــد  فيمــا 
26 نقطــة لكنــه  إلــى  ليرفــع رصيــده 
ويعتبــر  الرابــع،  المركــز  إلــى  تراجــع 
لداركليــب  الثانــي  هــو  الفــوز  هــذا 
هــذا الموســم بعــد أن أطــاح باألهلــي 

بنتيجة 3/1 في الدور األول.
داركليــب  تفــوق  مــن  الرغــم  وعلــى 
نقــاط   4 بفــارق  األول  الشــوط  فــي 
فــي  األهلــي  تراجــع  بســبب   20/16
وارتبــاك  األولــى  الكــرة  اســتقبال 
توجهــت  الــذي  العبــار  محمــد  ســيد 
نحــوه اإلرســاالت، إال أن األهلــي عاد 
 22/20 الفــارق  وقلــص  جديــد  مــن 
بفضــل النشــاط الهجومــي لمحترفــه 
الكولومبــي “بيــزا” كمــا شــكل دخــول 
علــي مرهــون بــدال مــن العبــار نقطــة 
تحــول بإرســاالته المركــزة؛ ليكســب 
ويقلــب  متتالييــن  خطأيــن  منهــا 
بالتعــادل  داركليــب  علــى  الطاولــة 
أن  قبــل   24/23 التقــدم  ثــم   23/23
ينهي عباس الخباز الشوط بصد رائع 

على محمد يعقوب 25/23.
بالشــوط  عافيتــه  داركليــب  اســتعاد 
الثانــي وبــرز البرازيلــي ويليــان فــي 
الهجــوم مــع فاعليــة محمــد يعقــوب؛ 
تعــادل  ثــم   12/11 العنيــد  ليتقــدم 

األهلــي  وتقــدم   17/17 الفريقــان 
19/17 ألفضلية األهلي في الصد من 
خــال الصيرفــي ومرهــون فــي أكثر 
مــن مناســبة، ثــم أصبحــت النتيجــة 
يحافظــوا  لــم  النســور  لكــن   ،22/20
األخطــاء  لكثــرة  تقدمهــم  علــى 
التعــادل  العنيــد  ليحــرز  الهجوميــة؛ 
24/24، مــن ضربــة ســاحقة   ،23/23
ليعقــوب وضربــة طائشــة لعنــان فــي 
الشبك فاز داركليب بالشوط 26/24.
فــي الشــوط الثالث تحــدث الحوائط 
باللون األصفر وسط سلبية هجومية 

واضحــة مــن قبــل ضاربــي داركليــب 
مع سوء استقرار الكرة األولى؛ ليفوز 

األهلي بالشوط 25/20.
وقــدم داركليــب أداءا رائعا بالشــوط 
الرابــع مــن خــال التنويــع الهجومــي 
والنشــاط الواضــح لضاربي األطراف 
مع استخدام ساح اإلرسال الذي هز 
اســتقبال األهلــي مــع تعــدد األخطاء 
العنيــد  ليكســب  لألخيــر  الهجوميــة 

الشوط 25/21.
واســتمر تفوق داركليب في الشــوط 
الحاســم؛ بفضــل تألق محمــد يعقوب 

األطــراف  فــي  إبراهيــم  وعلــي 
ســاح  اســتغال  مــع  الهجوميــة 
اإلرســال في إرباك اســتقبال األهلي. 
وتأثــر النســور بخــروج محمــد عنــان 
 8-6 النتيجــة  عنــد  أصيــب  الــذي 
ليشــرك أميــن محمــد بــدال له، ووســع 
ضربــة  ومــن   14-10 الفــارق  العنيــد 
طائشة لعباس الخباز لينتهي الشوط 

.15/10

النجمة يعبر النصر

اســتطاع  الثانيــة  المواجهــة  وفــي 
النجمــة أن يكرر انتصــاره على النصر 

نظيفــة  أشــواط   3 بـــ  هزمــه  بعدمــا 
 ،25/20  ،25/21  ( كالتالــي  انتهــت 
التــي  ذاتهــا  النتيجــة  وهــي   )25/19
انتهــت عليهــا مواجهــة الذهــاب فــي 

الدور األول.
وبذلــك الفــوز المســتحق رفــع النجمة 
رصيــده إلــى 27 نقطــة؛ ليصعــد إلــى 
المركــز الثالث، فيمــا الزال النصر عند 

9 نقاط في المركز السادس.

مواجهات اليوم

منافســات  األربعــاء  اليــوم  تختتــم 
الــدوري  مــن  الثانيــة عشــرة  الجولــة 

المتصــدر  المحــرق  يلتقــي  عندمــا 
متذيــل  البســيتين  أمــام  نقطــة(   32(
الترتيــب )نقطة واحــدة(، فيما يلتقي 
فــي المواجهة الثانيــة عالي الخامس 
)11 نقطــة( أمــام بنــي جمرة الســابع ) 
4 نقــاط(، وتبدو حظوظ المحرق هي 
القــوى لتخطــي عقبــة البســيتين فــي 
واإلمكانيــات،  المســتوى  فــارق  ظــل 
بينمــا تبــدو الكفــة متســاوية إلــى حد 
بنــي جمــرة وعالــي علــى  بيــن  كبيــر 
الرغــم مــن تفــوق األخيــر في القســم 

األول.

داركليب يحافظ على وصافة دوري الطائرة
ــث ــ ــال ــ ــث ــ ــز ال ــ ــرك ــ ــم ــ ــل ــ ــب الــــنــــصــــر ويــــصــــعــــد ل ــ ــس ــ ــك ــ ــة ي ــ ــم ــ ــج ــ ــن ــ ال

البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  أعلــن 
رئيــس  نائــب  اإلعاقــة،  لــذوي 
البحرينــي  الخــاص  األولمبيــاد 
آل  دعيــج  بــن  محمــد  الشــيخ 
خليفة، عن مشــاركة فريق الشراع 
البحرينــي  الخــاص  باألولمبيــاد 
ضمــن البطولة العالميــة لألولمبياد 
الخــاص الدولــي المقامــة فــي أبــو 
ذلــك  القــادم،  مــارس  فــي  ظبــي 
األلعــاب  اتحــاد  مــع  بالتعــاون 

البحرية بمملكة البحرين.
وأعــرب عــن بالــغ شــكره وتقديــره 
اتحــاد  إدارة  رئيــس مجلــس  إلــى 
األلعاب البحرية الشــيخ خليفة بن 
عبــدهللا آل خليفة الذي ُيعزى إليه 
نجــاح هذا التعاون، حيث يشــترك 
فريــق ُمزدوج يدمج ما بين أبطال 
المنتخــب  وأبطــال  العزيمــة  ذوي 
البحرينــي للشــراع، وُيحســب ذلك 
كنقطــة إيجابيــة تُصب فــي صالح 
تحقيق مفهوم الدمج الذي يسعى 

له األولمبياد.

الصخير - حلبة البحرين الدولية
اللجنة اإلعالمية

 FORMULA 1 50 يوما فقط يفصلنا عن اســتضافة “بال حدود” ســباق الـ
جائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران الخليج ل للعام 2019 فــي حلبة البحرين 

الدولية والمقرر إقامته في الفترة من28 حتى 31 مارس 2019 المقبل.

الكبــرى  البحريــن  جائــزة  وتنطلــق 
الموســم  تقويــم  فــي  كثانــي جولــة 
 2019 للعــام  للفورمــوال1  الجديــد 
والمكــون مــن 21 ســباقا على تقويم 
االتحــاد الدولــي للســيارات، ليكــون 
التــي  الســادس  الليلــي  الســباق 
تحتضنــه “موطن رياضة الســيارات 
في الشــرق األوسط” والذكرى الـ 15 
النطاق سباقات الفورموال وان في 
البحريــن، وكذلــك الســباق رقم 999 

ضمن بطولة العالم للفورموال 1.
وتتواصــل عمليــة بيــع تذاكــر جائزة 
للفورمــوال1،  الكبــرى  البحريــن 
وللراغبيــن فــي شــراء تذاكرهــم من 
اليوم مــن خال الموقــع اإللكتروني 
 www.bahraingp.com الرســمي 
والخــط الســاخن للحلبــة -450000

بيــع  مركــز  إلــى  إضافــة   ،17-973+
البحريــن  لحلبــة  التابــع  التذاكــر 

الدولية بمجمع سيتي سنتر.
وتوفر جميع أســعار التذاكر الدخول 
ألول  وذلــك  األربعــة  الســباق  أليــام 
تشــهد  والتــي  اإلطــاق،  علــى  مــرة 
الفورمــوال1،  ســباق  جانــب  إلــى 
أخــرى  رئيســة  عالميــة  ســباقات 
وبطــوالت إقليمية. هــذا إضافة إلى 
حزمــة الفعاليــات الترفيهيــة للحلبة، 
مختــارة  مجموعــة  تشــمل  والتــي 
من أشــهر الفنانين الموســيقيين في 
العالــم إلــى جانــب نخبــة مــن نجــوم 
الغنــاء، وأبرزهــا حفــل الفنــان مارتن 
غاريكس، ويقام الحفل يوم الجمعة 
2019، وحفــل  مــارس   29 الموافــق 
الســبت   KYGO العالمــي  الفنــان 
إلــى  المقبــل  مــارس   30 الموافــق 
جانــب جــدول حافــل مــن فعاليــات 
الترفيــه العائليــة علــى مــدار عطلــة 

نهاية األسبوع.

50 يوًما على انطالق “بال حدود” الشراع البحريني

عــاد فريقــا األهلــي والدير إلى ســكة االنتصارات مجدًدا من خالل الجولة الســابعة من الدور التمهيدي لــدوري أندية الدرجة األولى 
كرة اليد والتي أقيمت يوم أمس بعدما تعرضا للخسارة في الجولة السابقة على يدي باربار والنجمة.

نظيــره  علــى  األهلــي  فريــق  تغلــب  إذ 
وبذلــك   ،)23/36( بنتيجــة  ســماهيج 
أصبــح رصيــده 19 نقطــة فــي المركــز 
الثالث، وســماهيج بخســارته السادسة 

أصبح رصيده 9 نقاط.
وفــي المبــاراة الثانيــة، فــاز الديــر على 
وبذلــك   ،  )20/31( بنتيجــة  البحريــن 
أصبــح رصيــده 16 نقطــة فــي المركــز 
 7 رصيــده  أصبــح  والبحريــن  الرابــع، 

نقاط في المركز األخير.

مباريات اليوم

تختتم منافســات الجولــة اليوم األربعاء 
بإقامــة مباراتيــن، المبــاراة األولى تجمع 
توبلي مع االتفاق في تمام الساعة 5.30 
أم  يجمــع  لقــاء  مباشــرة  وتليهــا  مســاًء 

الحصــم والشــباب عنــد الســاعة 7 وذلك 
على صالة أم الحصم.

يدخل توبلي والشباب هاتين الموقعتين 
مــن أجل تحقيــق الفوز والعــودة مجدًدا 
لمراكز المقدمة بعدما تقدم عليهما الدير 
نقطــة(   14( يمتلــك  توبلــي  أمــس،  يــوم 

وســياقي االتفــاق )8 نقــاط( “الغريــب” 
الضعيفــة  بمســتوياته  الموســم  هــذا 
ونتائجــه غيــر المتوقعــة، والشــباب )14 
نقطــة( ســيواجه أم الحصــم )12 نقطــة( 
الــذي هــو اآلخــر ال يقــدم مــا هــو منتظــر 

منه.

توبلــي وأم الحصــم يصطدمــان باالتفاق والشــباب اليوم 
ي والدير يعودان لسكة االنتصارات األهل

تــوج رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد البحريــن للدفــاع عن النفــس أحمــد عبدالعزيز الخيــاط أبطال 
دوري المملكــة الممتــاز للكاراتيــه 2019 والــذي أقيــم تحــت رعايته على صالة االتحــاد البحريني 

لكرة الطاولة وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس اإلدارة.

أعضــاء  مــن  وعــدد  الخيــاط  المهنــدس  وقــام 
مجلــس اإلدارة بتتويــج الفائزين، حيث حصل 
علــى المركــز األول فــي فئــة كاتــا بنــات 10-11 
ســنة أفــاح مــن مدرســة )JKS( والثانــي بتول 
أحمــد )أكاديمية البحرين الشــوتوكان( والثالث 
بــال  إيشــال  )JKS( والثالــث مكــرر  فاشــناني 
)أكاديميــة البحرين الشــوتوكان(، وفي فئة كاتا 
13-12 سنة المركز األول الاعبة هبة )أوكناوا( 
والثاني أفنان لطيف )JKS(، والثالث سماريثي 
 ،)BUSHIDO( والثالث مكرر ســاجاريجا )JKS(
وفئــة 15-14 ســنة األولــى فاطمــة علــي )بووم 
فيتن( والثاني ليكشــمي )WSKF( والثالث تقى 
ناصــر )بووم فيتنــس( والثالث مكرر أمل رحمة 
)JKS(، وفئــة كاتــا 18-16 ســنة األولــى أســرار 
محمــد  حنــان  والثانــي  فيتنــس(  )بــووم  علــي 

والثالــث   )WSKF( ألشــوا  والثالــث   )WSKF(
مكرر ماريا ناصر )بووم فيتنس(.

 وفــي منافســات كاتــا ذكور 11-10 ســنة األول 
فيصل إبراهيم )أكاديمية البحرين الشوتوكان( 
والثانــي أحمــد محمــد مــن نفــس األكاديميــة، 
والثالــث   )OKINAWA( زيــان  محمــد  والثالــث 
مكــرر فاضــل عبدالكريم )بــووم فيتنس(، وفئة 
والثانــي   )OLINAWA( أتــول  ســنة   12-13
كارثيكيــان )BUSHIDO( والثالث طارق صاح 
 ،)JKS( والثالــث مكــرر فانــدان )بــووم فيتنــس(
خلــف  عبدالرحمــن  األول  ســنة   14-15 وفئــة 
محمــد  هللا  عطيــة  والثانــي  فيتنــس(  )بــووم 
 )OKINAWA( والثالــث دونيــل )بــووم فيتنــس(
 16-18 )JKS(، وفئــة  والثالــث مكــرر ديفيــش 
سنة األول بندر محمود )بووم فيتنس( والثاني 

 )OKINAWA( والثالث ســايوج )WSKF( ماثيــو
.)OKINAWA( والثالث مكرر وحيد

 أمــا فــي فئــة قتال ذكــور 11-10 ســنة وزن 30 
كيلوغراًمــا األول أحمــد محمــد حيــدر )أكاديية 
OKINA- )البحرين الشــوتوكان( الثاني أنشــول 
WA( والثالــث محمــد حميد )المحــرق( والثالث 

وفئــة   ،)OKINAWA( زيــان  عبــدهللا  مكــرر 
األول  كيلوغراًمــا   35-45 وزن  ســنة   10-11
حســين أحمــد )أكاديميــة البحرين الشــوتوكان( 
 )WSKF( والثالــث أرون )JKS( الثانــي فانــدان
10- وفئــة   ،)WSKF( أنيــرودا  مكــرر  والثالــث 

11 ســنة وزن 50-45 كيلوغراًمــا األول فيصــل 
إبراهيم )أكاديمية البحرين الشــوتوكان( الثاني 
حســن علي )بــووم فيتنــس( الثالــث عبدالرزاق 
عبدالكريــم )بــووم فيتنــس( الثالث مكرر أرشــد 
)JKS(، وفئــة 13-12 ســنة وزن 45 كيلوغراًمــا 
OKI-( أثــول  الثانــي   )WSKF أبهينــاف  )األول 
NAWA( الثالث خليفة سند )أكاديمية البحرين 
الشــوتوكان(، وفئة 13-12 ســنة وزن تحت 53 
ســنة   12-13 وفئــة  ســايول  األول  كيلوغراًمــا 
وزن فــوق 53 كيلوغراًمــا األول أحمــد يحيــى 
وفئــة 15-14 ســنة تحــت 52 كيلوغراًمــا األول 
 )WSKF( جوديــان  الثانــي  خلــف  عبدالرحمــن 
الثالــث ماثيــو )WSKF( والثالــث مكــرر مانــاس 
 55 تحــت  وزن  ســنة   14-15 وفئــة   ،)WSKF(
كيلوغراًمــا وتحــت 57 كيلوغراًمــا األول بنــدر 

عطيــة هللا  والثانــي  فيتنــس(  )بــووم  محمــود 
)بــووم فيتنــس( والثالــث خليفــة محمــد )بووم 
)بــووم  فريــد  علــي  مكــرر  والثالــث  فيتنــس( 
فيتنــس( وفئــة فــوق 18 ســنة وزن تحــت 60 
 )OKINAWA( وتحت 65 كيلوغراًما األول وليد

.)BUSHIDO( الثاني كاليان
 وفــي فئــة البنــات قتال 11-10 ســنة تحت 30 
و35 كيلوغراًمــا األولى إيشــال بــال )أكاديمية 
البحرين الشــوتوكان( الثاني سوياشي )الرفاع( 
مكــرر  والثالــث   )BUSHIDO( أكشــيتا  الثالــث 
بتــول أحمــد )أكاديميــة البحريــن الشــوتوكان(، 

وفئــة 11-10 ســنة وزن تحــت 45 كيلوغراًمــا 
األول ســاجاريكو )BUSHIDO( الثانــي فاطمــة 
 )JKS( أفنــان  والثالــث   )OKINAWA( هبــا 
 14-15 وفئــة   ،)jks( ســمريثي  مكــرر  والثالــث 
ناصــر  تقــي  كيلوغراًمــا   48 تحــت  وزت  ســنة 
)بــووم  علــي  فاطمــة  الثانــي  فيتنــس(  )بــووم 
فيتنــس( الثالــث ليكشــمي )WSKF( وفئــة -14
15 ســنة وزن تحت 53 كيلوغراًما األول أسرار 
علــي )بــووم فيتنــس( الثاني ماريــا ناصر )بووم 
فيتنــس( الثالــث أشــواريا )wskf( الثالــث مكــرر 

.)WSKF( حنان محمد

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

الخياط يتّوج أبطال دوري المملكة للكاراتيه
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استطاع مركز بووم فيتنس الرياضي حصد المركز األول بعدد الميداليات،  «
حيث حصل على 8 ميداليات ذهبية و5 فضيات و9 برونزيات بمجموع 22 

ميدالية، والمركز الثاني أكاديمية البحرين للشوتوكان بمجموع 11 ميدالية 
 OKINAWA وهي 6 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، والمركز الثاني

KARATE CENTER بمجموع 11 ميدالية وهي 3 ذهبيات و3 فضيات و5 
برونزيات.

“بووم فيتنس” األول على الترتيب

علي مجيد

حسن علي

عنان ينفذ ضربة ساحقة أمام حوائط داركليب



تأييد السجن 7 سنوات لشاب شرع في التفجير
الـــواقـــعـــة ــن  ــ ــوات م ــ ــن ــ الـــمـــحـــكـــوم بـــعـــد 4 س الـــقـــبـــض عـــلـــى 

ا، استئناف شاب مدان  رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى، غيابيًّ
بالشــروع فــي تفجيــر عبــوة محلية الصنــع تم إشــعال النيران فيهــا بهدف قتل 
أفــراد الشــرطة، وأيــدت الحكــم الصــادر عليه بالســجن لمــدة 7 ســنوات؛ وذلك 
بعدما تم التوصل لهويته عقب الواقعة بـ4 سنوات من ارتكابها، إذ تم اكتشاف 
أنــه هــو مصــدر الخاليــا المجهولــة - فــي ذلــك الوقــت- والمرفوعــة مــن العبــوة 

المضبوطة.

وتتحصــل وقائــع القضيــة فــي أنه كان 
قــد ورد بــاغ للنيابــة العامــة مــن مركز 
شــرطة مدينــة حمــد الجنوبــي، مفــاده 
قيام أشــخاص مجهولين بوضع جســم 
غريــب بالقــرب مــن معســكر دمســتان، 
متفجــرة،  عبــوة  يكــون  أن  يشــتبه 
وأن الجنــاة الذوا بالفــرار مــن الموقــع، 
قاصدين من ذلك إشــاعة الفوضى في 
الباد وزعزعة األمن واستقرار المملكة 
وبــث الرعــب فــي نفــوس المواطنيــن 
مصالحهــم  وتعطيــل  والمقيميــن 
تنفيــًذا ألغــراض  المروريــة؛  والحركــة 

إرهابية.
وبحضــور قــوات التدخــل الســريع تــم 
التعامل مع الجسم الغريب، والذي كان 
مشــتعاً ويخــرج منه الدخــان، إذ ثبت 

أنه قنبلة حقيقية وليست وهمية.

وبفحــص العبــوة المتفجــرة اتضح أنها 
عبــارة عن أســطوانة غــاز تحتوي على 
مادة قابلة لاشــتعال “تيزاب” وأســاك 
كهربائيــة موصولــة بهاتــف نقــال، وقــد 

اشتعلت فيها النيران.
مــن  العينــات  رفــع  خــال  مــن  وثبــت 
علــى األســطوانة المضبوطــة والهاتف، 
تــم اكتشــاف عينــة خايا بشــرية على 
فــي  البحــث  ولــدى  لكــن  األســطوانة، 
قاعــدة البيانــات عــن صاحبهــا لــم يتــم 

العثور عليه بذلك الوقت.
إال أنــه وعقــب مــرور 4 ســنوات علــى 
القضية والتي تم حفظها، ظهر صاحب 
القبــض  تــم  والــذي  البشــرية  الخايــا 
عليــه فــي جرائــم تفجير أخــرى وأدين 
بالســجن المؤبــد فــي إحــدى القضايــا، 
خايــاه  مــع  العينــة  مطابقــة  وتبيــن 

بشــأن  معــه  التحقيــق  فتــم  البشــرية 
هــذه القضيــة، لكنــه أنكــر عاقتــه بهــا 
أو اســتعماله للهاتــف النقــال المضبوط 
والــذي كان قد أخذه من أحد أصدقائه 
لتصنيــع العبــوة المتفجــرة حســب مــا 

ورد بالتحريات.
هذا، وثبت للمحكمة أن المتهم بتاريخ 
وآخــرون  شــرع   ،2014 ســبتمبر   22

مجهولــون فــي إحــداث تفجيــر بقصــد 
تنفيــذ غرض إرهابي بــأن قاموا بوضع 
عبوة غاز متفجرة في مكان عام بقصد 
إيــذاء األشــخاص وإتــاف الممتلــكات 
العامــة والخاصــة وبــث الرعــب بينهــم 
وتعريض حيــاة الناس للخطر، وأوقف 
أثــر الجريمــة لســبب ال دخــل إلرادتهــم 

فيه.

قــال المحامــي محمــد الــذوادي إنــه تقــدم للمحكمة اإلدارية بمذكــرة للرد على ممثل جهــاز قضايا الدولــة، أوضح فيها أن 
اســتناد المدعــى عليهمــا فــي إصــدار القــرار على االتفاقيــة الموحدة للقيمــة المضافة غيــر صحيح، إذ إن المــادة )29( من 
االتفاقية لم تنص على فرض الضرائب على الكهرباء، بل على العكس أعطت كل دولة الحق في إعفاء بعض القطاعات 
بما يتناسب مع القانون المحلي، فضال عن أن المادة )30( نصت صراحة على إعفاء الجهات الحكومية من دفع الضرائب، 

وبالتالي ال يجوز لهذه الجهة تحصيل الضرائب.

وأضــاف أن اســتناد المدعــى عليهما 
فــي فــرض القيمــة المضافــة، للقــرار 
رقم )43( لســنة 2018، غير دستوري 
حيــث أن المادتيــن )15 و107( مــن 
الدســتور نصتــا علــى أن الضرائب ال 

تفرض إال بقانون.
ولفــت إلــى أن دفــع المدعــى عليهمــا 
بــأن هيئــة الكهرباء ال تمــارس علمها 
بشــكل ســيادي، وال يوجــد مــا يمنــع 
مــن المنافســة، غيــر صحيــح حيــث 
الهيئــة  أعطــى  الكهربــاء  قانــون  إن 
العديــد مــن الحقــوق والصاحيــات 

التــي تؤكــد علــى مظهرها الســيادي، 
كما أن المادة )2( من قانون الكهرباء 
عــدم  علــى  صراحــة  نصــت  والمــاء 
جواز ممارسة هذا العمل لألشخاص 

أو الجهات غير وزارة الكهرباء.
ودفــع الــذوادي أمــام المحكمة بعدم 
دســتورية القــرار )43( لســنة 2018، 
المحكمــة،  عليــه  تــرد  لــم  مــا  وهــو 
الدعــوى  بحجــز  قرارهــا  وأصــدرت 
للحكــم فــي جلســة يــوم 24 فبرايــر 

الجاري.

خّففت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى مرة أخرى عقوبة شــاب “19 عاًما” 
قتل آخر عمًدا خالل احتفالية النصف من شعبان “الناصفة”، بواسطة سكين غرزها 
في صدر المجني عليه “22 عاًما”، واكتفت بسجنه لمدة 7 سنوات بدالً من 10 سنوات 

المخففة سابًقا من 15 عاًما المحكوم بها من قبل محكمة أول درجة.

وأوضحــت المحكمة االســتئنافية أنه اســتقر 
فــي يقينهــا أن المــدان اعتــدى علــى ســامة 
جســم المجنــي عليه باســتخدام مطــواة ولم 
يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضي إلى الموت 
وبذلــك تقضي المحكمة بتعديل عقوبته، في 
حيــن أكــدت محكمــة أول درجــة أنهــا تيقنت 
أن القاتــل ارتكــب جريمتــه بدافــع االنتقــام، 
الضحيــة؛  روح  إلزهــاق  اتجهــت  نيتــه  وأن 
تفــرق  لحيــن  وانتظــر  الســكين  اســتل  ألنــه 
المجتمعين، ثم توّجه للضحية رافًعا السكين 
أثنــاء  مجهــول،  وآخــر  شــاهدين  بهــا  وهــّدد 
محاولتهــم منعــه مــن الوصول للمقتــول، وما 
إن اقتــرب منــه رفــع الســكين لألعلــى ليهــوي 
بهــا علــى المجني عليه وهو يعلم بأنها ســاح 
قاتــل، وحــاول اســترداد الســكين ولــم يفلح، 

والذ بالفــرار بعدمــا تيقــن أن المجنــي عليــه 
البد وأنه هالك، ونفت أن يكون المدان بحالة 

دفاع شرعي.
فــي  حكمــت  درجــة  أول  محكمــة  وكانــت 
وقــت ســابق بســجن المــدان لمــدة 15 ســنة 
وبمصــادرة أداة الجريمــة، فطعــن علــى هــذا 
الحكم باالســتئناف وتم تخفيفه إلى الســجن 
بالتمييــز  عليــه  طعنــه  وعقــب  ســنوات،   10
ونقض الحكــم وإعادته لمحكمة االســتئناف، 
قضت مجــدًدا المحكمة بتخفيفها مرة أخرى 

واكتفت بسجنه لمدة 7 سنوات.
وتعــود تفاصيــل الواقعة إلــى أن أحد حراس 
األمــن فــي مركز محمد جاســم كانــو الصحي 
بمنطقة مدينة حمد دوار 17، أبلغ بأن شخًصا 
تــم جلبــه للمركــز الصحــي فــي الســاعة 9:58 

مســاء يــوم 1/6/2015 وهــو مطعــون، ومــن 
الممكــن أن يكــون قــد فــارق الحيــاة، وبه آثار 
طعنــة فــي جســمه، وفــي ذات الوقــت حضــر 
شخص آخر به إصابات ونزيف برأسه، وأفاد 
بأنــه كان قــد تشــاجر مــع الشــخص المقتــول، 
وأقّر بأنه هو من قام بطعنه بواســطة ســكين 
أثناء تلك المشاجرة التي وقعت في دوار 22 

بمنطقة مدينة حمد.
وثبــت بتقريــر الطبيــب الشــرعي أن اإلصابــة 
الموصوفــة علــى يســار الصــدر قــد أحدثــت 
تمزقــات فــي القلــب وصاحبهــا أنزفــه دموية 
حدثــت مــن المطــواة المضبوطــة، والتي نفذ 
نصلهــا في الصــدر، وأن الوفاة حدثت نتيجة 

هذه اإلصابة الطعنية في الصدر.
إلى ذلك، أدانت المحكمة المتهم بعدما غيرت 
القيــد والوصــف مــن تهمــة القتــل العمــد إلــى 
الضــرب المفضــي إلــى مــوت، بأنه فــي تاريخ 
1 يونيــو 2015، اعتــدى علــى ســامة جســم 
المجنــي عليــه بــأن طعنــه بالمطــواة ولم يكن 

يقصد من ذلك قتا إال أنها أودت بحياته. محمد الذوادي

غّيــرت القيــد والوصــف للضــرب المفضــي إلــى مــوتالقانــون أعطــى للهيئــة حقوًقــا وصالحيــات ســيادية
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تلقــى القائــد العــام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن أحمــد آل خليفة برقية تهنئة 
من رئيس جهاز األمن الوطني الفريق عادل بن خليفة الفاضل بمناســبة الذكرى الحادية والخمســين 

لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها: 

ســيدي صاحب المعالي المشــير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة حفظه هللا

القائد العام لقوة دفاع البحرين
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

إنــه ليســرني أن أتقدم إلــى معاليكم باألصالة 
عــن نفســي ونيابــة عــن كافــة منتســبي جهاز 
التهانــي  آيــات  بأســمى  الوطنــي،  األمــن 
والتبريــكات بمناســبة احتفال البــاد بالذكرى 
دفــاع  قــوة  إلنشــاء  والخمســين  الواحــدة 

البحرين الباسلة.
إن هــذه الذكــرى المتجــددة المجيــدة تحمــل 
في نفوســنا وفي ذاكرتنــا الوطنية كل معاني 
إليــه  وصلــت  بمــا  نعتــز  كمــا  والفخــر،  العــزة 
قــوة دفــاع البحريــن ورجالهــا المخلصين من 
أعلــى مســتويات الجاهزيــة العاليــة والعمــل 
االحترافــي تســليًحا وتدريًبــا وتنظيًمــا حتــى 
والحصــن  الواقــي  الــدرع  اليــوم  أصبحــت 
ومكتســباته  الوطــن  عــن  للــذود  الحصيــن 

الحضارية والتنموية الكبيرة.
التحيــة  خالــص  عــن  لمعاليكــم  أعــرب  وإذ 
وإنجازاتكــم  المشــهود  لدوركــم  والتقديــر 
الباهرة في استتباب األمن واالستقرار، فإنني 
أدعــو المولى العلي القدير أن يحفظ معاليكم 
ويديــم عليكم نعمة الصحة والعافية في ظل 
العهــد الزاهــر لســيدي حضرة صاحبــا الجالة 

عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه. 

رئيس هيئة األركان يتلقى تهنئة 
رئيس جهاز األمن الوطني

تلقــى رئيس هيئــة األركان الفريق الركن ذياب بن 
صقــر النعيمي برقية تهنئــة من رئيس جهاز األمن 
الوطنــي الفريق عادل بن خليفة الفاضل بمناســبة 
الذكــرى الحادية والخمســين لتأســيس قــوة دفاع 

البحرين هذا نصها: 
ســعادة الفريــق الركــن ذيــاب بــن صقــر النعيمــي 
الموقر
رئيس هيئة األركان

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
إنه ليســرني أن أتقّدم إلى سعادتكم باألصالة 
عــن نفســي ونيابــة عــن كافــة منتســبي جهاز 
التهانــي  آيــات  بأســمى  الوطنــي،  األمــن 
والتبريــكات بمناســبة احتفال البــاد بالذكرى 
دفــاع  قــوة  إلنشــاء  والخمســين  الواحــدة 

البحرين الباسلة.
إن هــذه الذكــرى المتجــددة المجيــدة تحمــل 
في نفوســنا وفي ذاكرتنــا الوطنية كل معاني 
إليــه  وصلــت  بمــا  نعتــز  كمــا  والفخــر،  العــزة 
قــوة دفــاع البحريــن ورجالهــا المخلصين من 
أعلــى مســتويات الجاهزيــة العاليــة والعمــل 
االحترافــي تســليًحا وتدريًبــا وتنظيًمــا حتــى 

والحصــن  الواقــي  الــدرع  اليــوم  أصبحــت 
ومكتســباته  الوطــن  عــن  للــذود  الحصيــن 

الحضارية والتنموية الكبيرة.
التحيــة  خالــص  عــن  لســعادتكم  أعــرب  وإذ 
وإنجازاتكــم  المشــهود  لدوركــم  والتقديــر 
واالســتقرار،  األمــن  اســتتباب  فــي  الباهــرة 
فإنني أدعو المولى العلي القدير أن يحفظكم 
ويديــم عليكم نعمة الصحة والعافية في ظل 
العهد الزاهـــر لســيدي حضرة صاحب الجالة 

عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه.
وتفضلوا سعادتكم بقبول خالص التحية، 

الفريق عادل بن خليفة الفاضل 
رئيس جهاز األمن الوطني

ودمتم معاليكم سالمين موفقين بعناية هللا 
تعالى 

الفريق عادل بن خليفة الفاضل 
رئيس جهاز األمن الوطني

وزير شؤون الدفاع يتلقى تهنئة 
رئيس جهاز األمن الوطني

تلقى وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن 
حســن النعيمي برقية تهنئة من رئيس جهاز األمن 
الوطنــي الفريــق عادل بن خليفة الفاضل بمناســبة 
الذكــرى الحاديــة والخمســين لتأســيس قــوة دفاع 

البحرين هذا نصها: 
ســعادة الفريــق الركــن عبــدهللا بــن حســن النعيمي 

وزير شؤون الدفاع 
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 إنــه ليســرني أن أتقــدم إلــى ســعادتكم باألصالــة 
عــن نفســي ونيابــة عن كافة منتســبي جهــاز األمن 
الوطني، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
احتفال الباد بالذكرى الحادية والخمسين إلنشاء 

قوة دفاع البحرين الباسلة.
 إن هــذه الذكــرى المتجــددة المجيــدة تحمــل فــي 

نفوســنا وفــي ذاكرتنــا الوطنيــة كل معانــي العــزة 
قــوة دفــاع  إليــه  بمــا وصلــت  نعتــز  والفخــر، كمــا 
البحريــن ورجالهــا المخلصين من أعلى مســتويات 
تســليًحا  االحترافــي  والعمــل  العاليــة  الجاهزيــة 
الــدرع  اليــوم  أصبحــت  حتــى  وتنظيًمــا  وتدريًبــا 
الوطــن  عــن  للــذود  الحصيــن  والحصــن  الواقــي 

ومكتسباته الحضارية والتنموية الكبيرة.
وإذ أعرب لســعادتكم عــن خالص التحية والتقدير 
لدوركم المشهود وإنجازاتكم الباهرة في استتباب 
األمن واالستقرار، فإنني أدعو المولى العلي القدير 
أن يحفظكــم ويديــم عليكم نعمة الصحة والعافية 
فــي ظــل العهــد الزاهـــر لســيدي حضــرة صاحــب 

الجالة عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه.
وتفضلوا سعادتكم بقبول خالص التحية.
أخوكم 
الفريق عادل بن خليفة الفاضل 
رئيس جهاز األمن الوطني

المنامة - بنا

المشير ورئيس هيئة األركان يتلقيان تهنئة رئيس “الجهاز”
ــة ــوزي ــه ــج ــن مـــســـتـــويـــات ال ــ ــوة الــــدفــــاع م ــ ــه قـ ــيـ ــت إلـ ــلـ ــز بـــمـــا وصـ ــت ــع ن

أشــاد وزيــر شــؤون اإلعــالم رئيس مجلس أمناء معهــد البحرين للتنمية السياســية علي الرميحي 
بدور قوة دفاع البحرين في الذود عن أمن الوطن واستقراره وسيادته، وحماية حدوده وسالمة 
أراضيه، ومســاهمتها الفاعلة كشــريك أســاس في مســيرة البناء والتنمية الشــاملة والمســتدامة 

خالل العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 

ورفــع الرميحــي أســمى آيــات التهانــي والتبريكات 
إلــى صاحــب الجالــة الملــك القائد األعلــى ورئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان ال خليفــة، وولــي العهد نائــب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة وإلى جميع 
أبنــاء الشــعب البحريني، بمناســبة الذكــرى الحادية 

والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.
وتقــدم بعظيــم الشــكر والتقديــر إلــى القائــد العــام 
لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ خليفة 

القــوات  منســوبي  وكافــة  خليفــة،  آل  أحمــد  بــن 
الباســلة بجميع وحداتها البريــة والجوية والبحرية 
علــى جهودهــم المخلصــة فــي الدفــاع عــن الوطن، 
وصــون إنجازاتــه التنمويــة والحضاريــة بالشــراكة 
مع إخوانهم البواســل في وزارة الداخلية والحرس 
الوطني، داعًيا لهم بالتوفيق في مواصلة رســالتهم 
الســامية كــدرع واقي للوطن، وركيزة أساســية في 
مســيرة تقدمــه وازدهــاره عبــر مســاهمتها الفاعلــة 
واإلســكانية  الصحيــة  بالخدمــات  االرتقــاء  فــي 

واالقتصادية.

الرميحي يهنئ جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد

عباس إبراهيم

العليــا  االســتئناف  محكمــة  أّيــدت 
الجنائيــة األولى إدانة مســتأنف من 
أصــل 5 متهميــن، تتــراوح أعمارهــم 
مــا بيــن 19 و27 عاًمــا، وذلك بوضع 
عبــوة متفجــرة وهميــة علــى شــارع 
الشــيخ زايد بمنطقــة عالي؛ وقضت 
بســجنه بالعقوبة المحكــوم بها على 
جميع المدانين لمدة 5 ســنوات لكل 
منهم عما أســند إليهم مــن اتهامات، 
وأمــرت بمصــادرة العبــوة الوهميــة 
أول  محكمــة  وذكــرت  المضبوطــة. 
درجــة أن تفاصيل الواقعة تتحصل 
فــي أن المتهــم الثالــث كلــف المتهم 
الخامــس “المســتأنف” بالتوجــه إلى 
ســاحة قريبــة مــن أحــد المآتــم فــي 
منطقة إســكان عالي، وذلك إلحضار 
للمتهــم  وتســليمه  وهمــي  جســم 
الرابــع؛ تمهيــًدا لوضعــه علــى شــارع 

الشيخ زايد بمنطقة عالي.
وأرســل المتهم الثالث إلى الخامس 
للمــكان  صــوًرا  عليــه”  “المقبــوض 
الموجــود فيه ذلك الجســم الوهمي، 
إذ توجه األخير للموقع وأخذه، فيما 
أرســل المتهم الرابع المتهمين األول 
والثاني إلى الخامس ليتسلماه منه، 

وهو ما حصل فعاً.

وأضــاف المســتأنف فــي اعترافاتــه 
ذات  فــي  الثالــث  المتهــم  أبلــغ  أنــه 
الوهمــي  الجســم  وضــع  أنــه  اليــوم 
علــى شــارع الشــيخ زايــد كمــا هــو 

متفق عليه.
وأســفرت التحريــات التــي أجريــت 
عــن  الســرية  المصــادر  طريــق  عــن 
التوصــل لهويــة المتهمين الخمســة، 
عليهــم  القبــض  يتــم  لــم  والذيــن 
ســوى المســتأنف -المتهــم الخامــس 
الثالــث  أن  حيــن  فــي  بالقضيــة-، 
بهــدف  وذلــك  إيــران؛  فــي  مقيــم 
زعزعة األمن وتعطيل حركة المرور 
النــاس  وأمــاك  حيــاة  وتعريــض 

للخطر؛ تنفيًذا لغرض إرهابي.
الجســم  أن  التقاريــر  مــن  وثبــت 
ليس ســوى هيــكل محاكي ألشــكال 
المتفجــرات، وهــو عبــارة عــن علبــة 
اللــون بهــا أســاك  معدنيــة ســوداء 
شــحن  وجهــاز  الصــق  وشــريط 
وأنابيــب  وبطاريــات  نقــال  هاتــف 
باســتيكية موضوعين داخل كيس 

أسود اللون.
لديهــا  ثبــت  إنــه  المحكمــة  وقالــت 
يقيًنــا أن المســتأنف وآخريــن قضي 

بإدانتهم بتاريخ 5 ديسمبر 2015.
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شــاركت مجموعة لولو هايبر ماركت بصفتها شــريًكا بالتينًيا في النســخة الخامســة من مهرجان البحرين للتســوق، “البحرين تتســوق” أضخم فعالية للتســوق على 
مستوى المملكة، وتنبع هذه الشراكة التي استمرت منذ النسخة األولى للمهرجان، من إدراك المجموعة بأهمية دعم هذا الحدث الوطني البارز الذي يسهم في نمو 

قطاع التجزئة في البحرين.

وبموجب شراكتها، استضافت المجموعة 
مــن  متنوعــة  تشــكيلة  المهرجــان  خــال 
الفعاليــات واألنشــطة التي تناســب جميع 
أفــراد العائلــة مــن بينهــا عــروض الطهــي 
مواقــع  مؤثــري  مــع  بالتعــاون  المباشــر 
التواصــل االجتماعــي فــي مجــال الطبــخ 
فــي لولــو الجنبيــة، باإلضافــة إلــى عــرض 
الخبــز المباشــر الــذي أقيم فــي لولو هايبر 
ماركــت بمجمــع الجفيــر. كمــا تــم تصويــر 
الترويجيــة  الفيديــو  مقاطــع  مــن  عــدد 
للمهرجــان فــي لولــو هايبــر ماركــت الحــد 
ذلــك،  عــن  فضــاً  وجاليريــا.  والجنبيــة 
أطلقت مجموعــة لولو هايبر ماركت باقة 
التــي  الرائعــة  الترويجيــة  العــروض  مــن 
منحــت المتســوقين أكبر قدر مــن الفائدة 

بالتزامن مع المهرجان.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لهيئــة البحريــن 
بــن  خالــد  الشــيخ  والمعــارض  للســياحة 
حمــود آل خليفــة: “نشــكر مجموعة اللولو 
النســخة  مــع  الباتينيــة  شــراكتها  علــى 
الخامسة لمهرجان “البحرين تتسوق” منذ 

انطاقه، مما يؤكد حرصها على االنضمام 
للمبادرات الوطنية التي ترســخ العاقات 
والخــاص  الحكومــي  القطاعيــن  بيــن 
والســعي لتحقيــق أهداف المهرجــان. كما 
نتطلع لتجديد الشراكة مع المجموعة في 

النسخ المقبلة من المهرجان.”
 من جهته قال المدير اإلقليمي لمجموعة 
روبــاواال:  جوزيــر  ماركــت،  هايبــر  لولــو 
لمهرجــان  والترويــج  المشــاركة  “تســعدنا 
“البحريــن تتســوق” ودعــم هــذا الحــدث، 

بصفتنــا أضخــم مجموعة للبيــع بالتجزئة 
فــي مملكــة البحريــن. ويؤكــد المهرجــان 
مــن  البحريــن  مملكــة  تمتلكــه  مــا  علــى 
مقومــات ســياحية مميزة تجتــذب الزوار 

في مواسم العطل واإلجازات”.

المملكة ــوى  ــت ــس م ــى  ــل ع لــلــتــبــضــع  فــعــالــيــة  ــم  ــخ أض

لولو هايبر ماركت شريًكا لـ“البحرين تتسوق”

الشــركة  الفطيــم،  ماجــد  أعلنــت 
الرائــدة فــي مجــال تطويــر وإدارة 
مراكز التســوق، والمــدن المتكاملة 
ومنشــآت التجزئــة والترفيــه علــى 
مســتوى الشرق األوســط وافريقيا 
وآســيا، عــن الفائز بالســحب الكبير 

 LX570s لكــزس  ســيارة  علــى 
والــذي   ،2019 موديــل  الرياضيــة 
البحريــن«  ســنتر  »ســيتي  نظمــه 
المركــز  احتفــاالت  مــن  كجــزء 
علــى  العاشــرة  الســنوية  بالذكــرى 

افتتاحه.
وأعلن »سيتي سنتر « عن فوز أحالم عبدالرحيم الكوهجي بسيارة  «

لكزس LX570s الرياضية موديل 2019 في السحب الذي نظم خالل 
احتفاالت المركز بالذكرى السنوية العاشرة والتي تواصلت من 1 

ديسمبر 2018 لغاية 31 يناير 2019، واستضاف خاللها العديد من 
الفعاليات والتجارب الترفيهية العائلية والجوائز الفورية المميزة.

LX570s سيتي سنتر” يهدي الكوهجي لكزس“

أقامــت شــركة كانــو موتــورز، الوكيل الرســمي لســيارات ماكالريــن الفاخرة فــي مملكة البحريــن فعالية خاصة في حلبــة البحرين 
الدولية تحت عنوان “ ليلة حصرية مع ماكالرين” اســتضافت من خاللها مجموعة من مالك ســيارات ماكالرين وعدد من عشــاق 

العالمة الرائدة. 
وأقيمت هذه الفعالية بناًء على النجاح 
الباهــر الــذي حققتــه الفعاليــة الســابقة 
ماكاريــن  موديــات  قيــادة  لتجربــة 
والتي أقيمت في أواخر العام 2018. 

وفتحــت هذه الفعاليــة المجال مجددًا 
لمــاك ســيارات ماكاريــن ولعــدد مــن 
عشــاق هــذه العامــة للحصــول علــى 
مضمــار  علــى  شــيقة  قيــادة  تجــارب 
حلبــة البحرين الدوليــة المعروفة على 
بــاألداء  ولاســتمتاع  العالــم  مســتوى 
الرياضي الخــارق لموديات ماكارين 
 Series Superو  Sports Series

والتعرف على إمكانياتها.
تعليقًا على هذه الفعالية، صرح رئيس 
فليتشــر  تريفــور  البحريــن  ماكاريــن 
قائاً: “ نظمت ماكارين البحرين هذه 
الفعاليــة الناجحــة مــرًة أخــرى حيــث 

نلتقــي  لقــاء جديــد  بمثابــة  تعــد  انهــا 
مــن خاله بعمــاء ماكاريــن البحرين 

وأولئــك الراغبيــن فــي االنضمــام لهذه 
العائلة”.

قــام بنــك اإلثمــار، بنــك التجزئة اإلســالمي الــذي يتخذ مــن البحرين مقرًا لــه، بإطالق 
النســخة الجديــدة مــن حســاب االدخــار القائم علــى الجوائز “ثمــار” مع تقديــم 3،206 

جائزة ألصحاب حساب ثمار، وهو أكبر عدد من الجوائز بين البنوك في البحرين. 
بزيــادة  أيضــًا  اإلثمــار  بنــك  قــام  كمــا 
إلــى  الجوائــز  مجمــوع  إجمالــي 
ذلــك  فــي  بمــا  دوالر،   4،400،000
جائزتيــن كبرتيــن تقدر قيمة كل منهما 
مليــون دوالر، لتصبــح واحــدة من أكبر 
الجوائــز التــي يمكن ربحها فــي مملكة 

البحرين. 
رئيــس  العــام،  المديــر  مســاعد  وقــال 
محمــد  لألفــراد  المصرفيــة  األعمــال 
جناحــي:” إن بنــك اإلثمــار ملتــزم بــأن 
يصبح بنك التجزئة اإلسامي المفضل 
لــدى األفــراد، ونحن نعمل علــى الدوام 
المصرفيــة  عمائنــا  تجربــة  لتعزيــز 

وتقديم خدمات تركز على العماء”. 
وأضــاف جناحــي:” تماشــيًا مــع التــزام 
البنــك بالتركيــز علــى العمــاء لتقديــم 
أفضل الخدمات المصرفية، فإننا نعمل 

بجد لتحســين حساب االدخار ثمار من 
لمتطلبــات  باهتمــام  االســتماع  خــال 

العماء وتلبيتها فعليًا”. 
كمــا قــال جناحــي:” لقــد الحظنــا تزايد 

الطلــب على الجوائــز النقديــة الكبيرة، 
لذلك قمنا بتحسين حساب ثمار ليضم 
رابحيــن اثنيــن لديهمــا الفرصــة لربــح 
جائــزة مليــون دوالر مــن حســاب ثمار. 
نقــدم  أن  أيضــًا  العــام  هــذا  ويســعدنا 
1،212 جائــزة لعمــاء ثمــار األوفيــاء، 
الذيــن لــم يحالفهم الحظ ســابقًا خال 
لربــح  الفرصــة  الماضييــن،  العاميــن 
الــوالء  جوائــز  ضمــن  مميــزة  جوائــز 

ومجموعها 660،000 دوالر”.

ــة ــي ــدول ــن ال ــري ــح ــب ــي حــلــبــة ال ــيــة خــاصــة فـ فــعــال ــار ــاب االدخ ــن حس ــدة م ــخة الجدي ــق النس ــار” يطل “اإلثم

كانو موتورز تقيم “ليلة حصرية مع ماكالرين” 4.4 مليون دوالر إجمالي جوائز “ثمار”

محمد جناحي
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ســاهمت شــركة مونتريال للســيارات 
فــي تدويــر عجلــة ســوق الســيارات 
مــن جديــد وجــاء  الســوق  وإنعــاش 
ذلــك عقب العــروض الرائعــة المغرية 
إلــى عمائهــا  الشــركة  التــي قدمتهــا 
التنافســية  األســعار  طريــق  عــن 

والتخفيضــات الخياليــة التي وصلت 
إلى %50 من سعر السيارة.

شــركة  فــروع  جميــع  وشــهدت 
منقطــع  إقبــال  للســيارات  مونتريــال 
العــروض  مــن  لاســتفادة  النظيــر 
المغريــة التــي قدمتها الشــركة والتي 

شــملت مجموعة كبيرة من السيارات 
والتــي  المســتعملة  وأيضــا  الجديــدة 
باإلضافــة  الممتــازة  بحالتهــا  تتميــز 
تقدمهــا  التــي  المرنــة  للتســهيات 
الشــركة لعمائهــا فــي مختلــف طــرق 
التمويــل الممكنــة وبــدون دفعه أولى 

أو اشتراطات إضافية ولجميع الفئات 
العمرية وجميع الفئات المختلفة.

وأكدت الشــركة أن عــروض مهرجان 
تصفيــة األســعار شــهد إقبــال ورضــا 
األســعار  بســبب  عمائهــا  جميــع 
واإلقســاط المغريــة والتــي تبــدأ مــن 

26 دينــارا شــهريا فقــط، األمــر الــذي 
مجموعــة  طــرح  إلــى  الشــركة  دفــع 
جديــدة تشــمل العــرض والتــي أيضــا 
وقــت  فــي  االنتهــاء  علــى  شــارفت 
مــن  الكبيــر  اإلقبــال  بســبب  قياســي 

جميع عمائها.

مـونتـريـال للسيـارات تنعــش الســوق
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تخفيضات مغرية 
تصل إلى 50 % 
من سعر المركبة
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تعيش جًوا من الضغوط المستمرة نتيجة عملك.

عليك بالهدوء حتى تستطيع أن تتخطى 
المرحلة.

تعاني ضغطا يجعلك عرضة لبعض األمراض.

أنت بحاجة إلى الهدوء واتباع نظام غذائي 
مفيد.

يتحاشاك زمالؤك في العمل بسبب الغموض 
الذي تمارسه.

تحاول أن تتخذ اإلجراءات لتجنب اإلصابة 
بوعكة.

تنال إعجاب الجميع، وتصل إلى ما تريده.

عليك فقط االهتمام بالنظام الغذائي الصحي.

أنت شخص محبوب بين الجميع خصوصا في 
العمل.

ال تفكر في األمر فهو ال يستحق إطالقا.

خوض المغامرة بحاجة إلى نفس طويل.

مخالفتك إرشادات مسؤولك قد تعرضك 
لمشاكل.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

6 فبراير
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القائد األرجنتيني 
خوسيه دي 

سان مارتين 
يعبر جبال 
األنديز مع جيشه 

لتحرير تشيلي من 
االحتالل اإلسباني.

 Warner Bros. طرحت
Pictures المنتجة لفيلم 

SHAZAM التريلر األول، 
للفيلم المقرر طرحه يوم 
5 أبريل من العام الحالي 
في اميركا، ليتم طرحه 

بعد ذلك في دور السينما 
البحرينية.

tariq.albahar
@albiladpress.com

الحقيقــة الســاطعة وراء اغتيــال المهاتما غانــدي في ذكراه

”The Gandhi Murder“ شاهدت لكم: فيلم

افتتــح فيلم “The Gandhi Murder” في 
الذكــرى الـ 71 الغتيــال المهاتما غاندي، إذ 
يبــدأ الفيلــم خــالل األســابيع التي ســبقت 
شــخصيات  بيــن  ويخلــط  غانــدي،  مــوت 
خياليــة وواقعية. ويفترض أن الســلطات 
ســيحدث  القتــل  أن  مســبقا  تعلــم  كانــت 
يعرفــوا  لــم  لكنهــم  يوقفــه،  أن  ويمكــن 
أن قتلــه ســيجعله أكثــر قــوة بعــد موتــه 
األكبــر  االســم  طويــل  لوقــت  وســيصبح 
فــي الهنــد وأن قتلــه وحــد بيــن الهندوس 

والمسلمين في أعقاب استقالل الهند.

”The Gandhi Murder” مــن بطولــة النجم 
بــوري، ســتيفن النــج  الراحــل أوم  الهنــدي 
وهــو  جونــز،  وفينــي  باســكوالينو  ولــوك 
يتنــاول أيضــا بشــكل عميق األيــام األخيرة 
المضطربــة فــي حيــاة المهاتما غانــدي التي 
أدت فــي النهايــة إلــى اغتياله فــي 30 يناير 
1948. وللعلم الزعيم مهاتما غاندي هو أحد 
أشهر المناضلين السياسيين في العالم وتم 
اغتياله بســبب دعواته لألغلبية الهندوسية 
باحترام حقوق األقلية المســلمة واعتبرتها 
بعــض الفئــات الهندوســية المتعصبة خيانة 
عظمــى، فقررت التخلــص منه، حيث أطلق 
أحد الهنــدوس المتعصبين، ويدعى ناثورم 
جوتســى، 3 رصاصــات قاتلــة ســقط علــى 
عمــر  عــن  صريًعــا  غانــدي  المهاتمــا  إثرهــا 
 The“ يناهــز 78 عاًما. مــن الصعب أن اعتبر
Gandhi Murder” فيلــم يســيء ألحــد مــن 
الديانــات خصوصــا بعــد منــع عرضــه فــي 
الهند، وكان مقرًرا له اإلطالق في 30 يناير، 
مشــيرين إلــى مخــاوف أمنيــة وتهديــدات 

فــي  الفيلــم  فريــق  تالحــق  بالقتــل 
حــال عرضــه. وتشــير تقاريــر 

تلقــي  إلــى  متداولــة 
المنتــج المشــارك للفيلم 
الكشــمي آيــر تهديدات 
صريحــة بالقتــل، علــى 
هاتفها الشخصي، من 
متصليــن لديهم هوية 

مخفيــة، ممــا اضطرها 

إلــى تغييــر مقــر إقامتها مرتين في األشــهر 
الستة األخيرة، كما طالت كذلك التهديدات 
المخــرج بانــكاج ســيجال. وقــال مصــدر ذو 
صلــة بجهاز الرقابة علــى المصنفات الهندي 
لوكالــة األنبــاء الهنديــة )IANS( “قررنا عدم 
إطــالق The Gandhi Murder فــي الهنــد. 
الحــظ،  لســوء  كبيــرة.  ســوق  هــي  الهنــد 
أصــدرت بعــض العناصر تهديــدات باإليذاء 
للمنتــج  الجســدي 
وقــال  والمخــرج”. 
المصــدر إن الفيلم 
أخرجــه  الــذي 
تراديديــا  كريــم 
وبانكاج سيجال، 

ويتخــذ مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
مقًرا له يتناول “الحقيقة الســاطعة وراء 
اغتيال مهاتما غاندي. وأضاف “المجلس 
المركــزي لشــهادات الســينما أجــازه فــي 
العام الماضي؛ ألنه ال ينحاز بأي شكل من 
األشــكال. إذا كان الهنــود أكثر حساســية 
من أن يتعلموا الحقيقة فإنه من الواضح 
أنه ليس الوقت المناســب”. وعندما ُسئل 
عــن التهديــدات، قــال “هــؤالء أشــخاص 
مجهولــة.  بأرقــام  يتصلــون  مجهولــون 
المهاجمــون علــى درايــة جيدة باألســرة، 

واألعمال التجارية األخرى للمنتجين”. 
فــي أعقــاب عواقــب اســتقالل الهنــد عن 
بريطانيــا وتقســيم الهنــد البريطانية إلى 
الهنــد وباكســتان، يتتبــع الفيلــم الجهــود 
لثالثــة ضبــاط شــرطة هنــود مختلفيــن 
)ســتيفن النغ ولوك باســكوالينو والراحل 

أم بــوري(. التصــرف بنــاء على اســتنتاج 
يوحــي بــأن المســلحين الهنــدوس كانــوا 
يخططــون لقتــل غانــدي )يســوع ســان(، 
مــع  لتســامحه  ملتــزم  هندوســي  وهــو 
المســلمين. غانــدي تعــرض فــي حياتــه لـ 
6 محــاوالت الغتياله، ولقي مصرعه في 
المحاولــة السادســة. وقــال غانــدي قبــل 
“ســيتجاهلونك  الشــهيرة  وفاتــه جملتــه 
ثــم يحاربونــك ثــم يحاولــون قتلــك ثــم 
يفاوضونــك ثم يتراجعــون، وفي النهاية 
ســتنتصر”. وتخليدا لســيرة هــذا العظيم 
قدمت السينما العالمية عددا من األفالم 
عــن حياته شــارك فيهــا كبار نجــوم الهند 
ومنهم النجم الهندي العالمي شــاروخان، 
والفيلــم من إخراج كريم تريديا وبانكاج 

سيجال.

أكــدت الفنانــة هنــد البحرينيــة، أنهــا 
أكثــر فنانــة خليجية تتعــرَّض للتنمر 
بســبب لــون بشــرتها وطــول قامتها، 
موضحــة أنها أحياًنا كانت تبكي من 

كثرة التعليقات المؤذية.
وقالــت فــي لقــاء مــع قنــاة “إم بــي 
ســي”، إن “بعــض الســيدات يجلســن 
وراءهــن  يوجــد  وال  المنــزل  فــي 
شــيء إال تناول الطعام الذي يسبب 
األخريــات  وانتقــاد  الســمنة  لهــن 
مــن  متعجبــة  منهــن”،  والســخرية 

عــدم شــغل اإلنســان لوقتــه بقــراءة 
كتــاب أو أي نشــاط وتــرك اآلخريــن 

وشأنهم.
أنهــا  المبدعــة،  النجمــة  وأضافــت 
“أحياًنــا تتعــرَّض لتعليقــات قاســية 
مــن البعــض خالل ســيرها بالشــارع، 
ولكــن لــم يعد هذا الهجــوم يعني لها 
أصبحــت  أنهــا  إلــى  شــيًئا”، مشــيرة 
تتعــرَّض  ال  عندمــا  تتعجــب  ــا  حاليًّ
للتنمــر فــور نشــرها ألي شــيء عبــر 

صفحاتها بالسوشيال ميديا.

هند: أنا األكثر تعرًضا للتنمر
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1819
 السير توماس ستامفورد رافلز يؤسس سنغافورة.

 1820
 جمعية االستعمار األميركية ترسل أول 86 أميركي أسود إلنشاء مستعمرة.

1840
نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية.

1922
التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية؛ للحد من التسلح البحري.

1952
األميرة إليزابيث تتوج ملكة على المملكة المتحدة بعد وفاة والدها.
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انتهت الفنانة انتصار الشراح من تصوير مسلسل »عشاق رغم 
الطــاق«، كما تواصل حاليًا مواجهــة الفنانة حياة الفهد في 

»حدود الشر« للمخرج أحمد دعيبس.
بدأت الفنانة القديرة انتصار الشراح تصوير دورها في الدراما 
االجتماعيــة “حدود الشــر” مــع الفنانة القديرة حيــاة الفهد 

ونخبة من نجوم الدراما الخليجية.
الشــراح، التي كانت انتهت أيضا قبل فترة من تصوير مسلســل 

“عشاق رغم الطاق” للمخرج خالد جمال الشراح.

اثار اللقــاء األول بين الفنانتين نوال وأحــام في منزل األولى، 
عقــب تصالحهمــا، ضجــة كبيــرة عبــر مواقــع التواصــل 
االجتماعي، حيث زارت أحــام الكويت أخيرا، وحرصت على 
تلبية دعــوة الفنانة نوال، لتشــاركها وجبة عشــاء وثقتها 
أحام عبر صفحتها ب»ســناب شــات«، وبدت في الفيديو 

حنين نجلة نوال، ودار بين ثاثتهن حوار عفوي.
وتعد تلــك الزيارة هي األولى من أحام لنــوال في منزلها عقب 

صلحهما أخيرا، وبعد جفاء دام ألشهر.

احتفى الفنان بدر الشــعيبي بألبومه الجديد “شيء مختلف”، 
ضمــن حفل كبيــر أقيــم ، وتخلله إعان بعض المشــاريع 
الجديــدة لشــركة “بالمخبة”، منها “الســيت كــوم” الذي 
يتصدى لبطولته الفنان حمد أشكناني، إلى جانب المطربة 

شيخة العساوي.
وعلــى هامش الحفل، الذي شــهد حضورا كبيــرا من محبي 

بدر، الســيما انه قــدم أغنيــات ألبومه كاملة، إلــى جانب عرض 
الفيديو كليب الجديد “يا متعبة كل الناس”.

“شيء مختلف”زيارةعشاق رغم الطالق

طارق البحار



“مفقــود” فــي رابع أيــام مهرجان أوال المســرحي

حرصت النجمة المكسيكية سلمى حايك على تهنئة اإلعالمية األميركية  «
أوبرا وينفري، بعيد ميالدها، إذ قامت بنشر صورة تجمعهما معا عبر 
حسابها على “انستغرام”، وعلقت عليها “عيد ميالد سعيد لألسطورة 

أوبرا”، والقت الصورة إعجاب اآلالف من متابعي سلمى. وتحرص حايك 
على تهنئة عدد من زمالئها في صناعة السينما بهوليوود عبر حساباتها 

المختلفة على مواقع التواصل.

تتواصــل فعاليــات مهرجــان أوال الدولــي الثاني عشــر، والــذي يقام في الفتــرة من 3 - 
9 فبرايــر الجــاري علــى خشــبة صالــة البحريــن الثقافيــة، حيــث تعرض اليوم مســرحية 
“مفقــود” لفرقــة الســلطنة للثقافــة والفــن مــن ســلطنة عمــان، مــن تأليــف نصــر ســامي 
وإخــراج مرشــد راقــي، أمــا يوم غــدا الخميس فســيكون الموعــد مع العرض الســعودي 

“تنصيص” لمسرح الطائف من تأليف فهد الحارثي وإخراج سامي صالح الزهراني.

األحــد  يــوم  انطلــق  قــد  المهرجــان  وكان 
الماضــي بالعــرض اإليطالــي “ماكينــة بينــو 
كيــو” مــن إيطاليــا، تأليــف وإخــراج باولــو 
اليســاندري، وعن هذا التجمــع الفني الكبير 

استطلعت “البالد” آراء عدد من الفنانين.
أن  شــك  ال  يقــول:  مبــارك  أحمــد  الفنــان 
قــدم  الدولــي  المســرحي  أوال  مهرجــان 
الكثير إلى الســاحة الفنية في البحرين من 
خــالل العروض الدولية ووجود فنانين من 
مختلــف دول العالــم، ناهيك عــن االحتكاك 

وتبادل الخبرات والمعارف. 
وبدوره أشــاد الفنــان حمد عتيــق بالتنظيم 
المشــاركة  وبالعــروض  للمهرجــان  الرائــع 
وأضــاف “نشــكر القائميــن علــى المهرجــان 
حســن التنظيم وجميعنا ســعداء بالحضور 

فــي مثــل هــذا المحفــل المســرحي الدولــي 
الــذي ينتظــره كل فنــان”. وتمنــى عتيــق أن 

الفنانــون الشــباب علــى الحضــور  يحــرص 
ليــال لمشــاهدة العــروض؛ وذلــك الكتســاب 
الخبــرة الســيما أن هناك عروضــا دولية من 
خــارج البحرين من الممكن االســتفادة منها 
ومتابعتهــا؛ ألنهــا تشــكل مدرســة مختلفــة 
مــن المهــم االطــالع عليها. يذكــر أن اللجنة 
الفنــان  مــن  تتكــون  بالمهرجــان  العاملــة 
أنــور أحمــد رئيســا والفنــان جمــال الغيــالن 
مديــرا للمهرجــان واإلشــراف العــام والدعم 

وســيكرم  العكبــري،  أحمــد  اللوجســتي 
المهرجــان فــي حفــل الختــام يــوم الســبت 
المقبــل كل من الفنان يعقوب القوز والفنان 
محمــد العبيدلــي والفنانــة فــوز الشــرقاوي 
والمصور يوســف ســلطان، كأعضاء مسرح 
أوال، ناهيــك عــن منــح العضويــة الشــرفية 
عبدالحميــد،  عبدالعزيــز  الفنــان  مــن  لــكل 
والفنــان عبدالرحمــن المــال، والفنــان هانــي 

الدالل والفنان علي العرادي.

األربعاء
6 فبراير 2019 
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“فارق مذهل” بين أدمغة الجنسين
أجراهــا  حديثــة،  علميــة  دراســة  كشــفت 
فريــق مــن األطبــاء فــي إحــدى الجامعــات 
بالواليــات المتحــدة، عن فــارق مذهل بين 
أدمغــة الرجــال والنســاء، الســيما فــي مــا 
يتعلــق بالذاكــرة، وفــق مــا ذكــرت صحيفة 

“التايمز” البريطانية أمس الثالثاء.
أجراهــا  التــي  الدراســة،  نتائــج  وأكــدت 
باحثــون من كلية الطب بجامعة واشــنطن 
أن  ميــزوري،  بواليــة  لويــس  ســانت  فــي 
أدمغــة اإلنــاث بــدت أكثــر شــبابا بنحــو 4 
ســنوات مقارنــة بأدمغــة الذكــور مــن العمر 
شــملت  التــي  الدراســة،  وأظهــرت  نفســه. 
أكثر من 200 شخص من النساء والرجال، 
أن دمــاغ المــرأة تفــوق علــى دمــاغ الرجل 
فــي اختبــارات حــدة الذاكــرة بشــكل كبير، 

السيما عند التقدم في العمر.
وأشارت نتائج الدراسة التي استندت إلى 
صــور مقطعيــة ألدمغــة عــدد مــن الرجــال 
والنســاء تراوحــت أعمارهــم بيــن 20 و82 
عامــا، إلــى أن دمــاغ المرأة كان أكثر شــبابا 
مــن دمــاغ الرجل من الناحيــة البيولوجية، 

بنحو 3 سنوات و8 أشهر.
ولم تكتف الدراســة على الصور المقطعية 
بــل  والنســاء،  الرجــال  لــدى  الدماغيــة 
اســتندت أيضــا إلــى تأثيــر حــرق الجســم 
للســكر وتأثيــر ذلك على عمــل الدماغ لدى 
االثنين. وقال مانو جويال، من كلية الطب 
بجامعة واشــنطن، إن نتائج الدراسة تقدم 
تبريــرا منطقيــا بشــأن ميل النســاء للتفوق 

على الرجال في االختبارات اإلدراكية في 
السبعينات من العمر”.

وأوضح جويال أن نتائج الدراسة  «
تعطي تفسيرا لألسباب الكامنة 
وراء عدم تدهور الجانب اإلدراكي 

والمعرفي لدى النساء مع التقدم 
في السن؛ ألن أدمغتهن أصغر سنا 

وتبقى تعمل بشكل فعال.

أو  الشــخصية  المبــادرات  هــي  كثيــرة 
القوميــة التــي يتــم تبنيهــا إلبعــاد النــاس 
تقــدم عليــه  قــد  مــا  لكــن  التدخيــن،  عــن 
والية أميركية ربما يفوق كل ما سبق في 
هــذا الســياق. وتــدرس واليــة هــاواي في 
الواليــات المتحدة مشــروع قانون جديد، 
ســيرفع الســن القانونيــة لشــراء الســجائر 
بشــكل تدريجــي بــدءا مــن العــام 2020، 
وصوال إلى ســن تعجيزيــة؛ من أجل منعه 
علــى اإلطالق في العــام 2024. وبموجب 
السياســي  بــه  تقــدم  قانــون  مشــروع 
الديمقراطي ريتشارد كريغان، فإنه سيتم 
حظر بيع الســجائر ألي شــخص يقل عمره 
عــن 100 عــام فــي 2024، وفــق مــا ذكــر 

موقع “سكاي نيوز”، أمس الثالثاء.

ويعد تدخين السبب الرئيس للوفاة  «
في الواليات المتحدة، إذ يتسبب 

سنويا بوفاة نحو نصف مليون 
شخص كل عام، وفق مراكز السيطرة 

على األمراض والوقاية منها.

رفع السن 
القانونية للتدخين 

إلى 100 عام
أثــارت وزيــرة التربيــة الجزائريــة نوريــة بــن 
غبريــط الكثير مــن الجدل بعــد تأييدها قرار 
الدوليــة  الجزائــر  بمدرســة  تلميــذة  معاقبــة 
بالعاصمــة الفرنســية باريــس؛ بســبب صالتها 
بوابــة  ونقلــت  المدرســة.  ســاحة  وســط 
قولهــا  الوزيــرة  عــن  الجزائريــة  “الشــروق” 
“المدرســة قامت بواجبهــا فقط، وهو معاقبة 
وليــس  المنــزل  مكانهــا  الصــالة  التلميــذة.. 
“التالميــذ  التعليميــة”. وتابعــت  المؤسســات 

يذهبــون إلــى المؤسســات التربويــة من أجل 
التعلــم، وأظــن أن هــذه الممارســات )الصالة( 
تقــام فــي المنزل، ودور المدرســة هو التعليم 
والتعلــم فقــط”. وأثار تصريــح الوزيرة جدال 
واسعا على المواقع االجتماعية في الجزائر، 
حيــث اعتبــر البعض أن الصــالة تقام في كل 
األماكــن وال تقتصــر على المنــازل فقط، فيما 
أيد آخرون تصريح نورية بن غبريط، قائلين 

إنه يصب في مصلحة التالميذ.

المجتمــع  أن  مــن  جديــد  تقريــر  حــذر 
“اختفــاء”  قريبــا  يالحــظ  قــد  البريطانــي 
البطاطــس مــن قائمــة األطعمــة فــي بالده، 
علــى  الجويــة  األحــوال  بقيــت  حــال  فــي 
“ديلــي  صحيفــة  وذكــرت  عليــه.  هــي  مــا 
البطاطــس  وجــود  أن  البريطانيــة،  ميــل” 
األحــوال  بتحســن  رهيــن  األســواق  فــي 
الطقــس  “خــرب”  أن  بعــد  وذلــك  الجويــة، 
عــددا  الماضــي  العــام  فــي صيــف  الســيئ 
المملكــة  فــي  والخضــراوات  الفواكــه  مــن 

المتحــدة. وأضافــت أن إنتــاج البطاطــس 
شــهد انخفاضــا بنســبة 20 % فــي الصيــف 
ســبقه؛  الــذي  بالموســم  مقارنــة  الماضــي، 
وذلــك نتيجة موجــات الحــرارة والجفاف، 
ائتــالف  وحــذر  البــالد.  علــى  أثــرت  التــي 
المناخ، ومقره لندن، من أن ارتفاع درجات 
الحــرارة بســبب التغيــر المناخــي قــد يضــر 
بمحصول البطاطس في المستقبل، مشيرا 
إلــى أن العديــد مــن المنتوجــات الغذائيــة 

مهددة بسبب المناخ، من بينها العنب.

وزيرة التربية الجزائرية: المدرسة ليست للصالة

تحذير: البطاطس قد تختفي من األسواق

إضاءة برج طوكيو لإلذاعة والتلفزيون بمناسبة 
االحتفال برأس السنة القمرية الصينية الجديدة في 

اليابان.

على الرغم من الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من والية كوينزالند 
األســترالية، جلســت عائلــة وســط أحــد شــوارع المدينــة، وكان لهــا طريقــة 

مختلفة في التعامل مع األمطار الموسمية والمياه التي مألت الشوارع.

ورصــد مقطــع فيديــو عائلة مــن مدينة ماونت لــو بمقاطعة تاونســفيل بالوالية 
األســترالية وابنهم الصغير يرقص وســط األمطار، وقد جلس أفراد العائلة في 

المياه التي مألت الشوارع من جراء الفيضانات.
وقامت امرأة من المدينة بتصوير الفيديو الذي أظهر العائلة المكونة من الزوج 
مــع شــقيقته إضافــة إلى أقربــاء زوجته وهــم يصفقون البنه، الــذي تحمس مع 
األجــواء، وقــام بالرقــص تحت األمطــار. وكانت فيضانات ضخمــة هددت آالفا 
مــن المنــازل فــي والية كوينزالند األســترالية، مما أجبر أكثر من 1100 شــخص 
علــى تــرك منازلهــم بعدمــا فتحــت الســلطات بوابــات ســد فــي أعقــاب أيــام من 
هطــول أمطــار غزيرة مألت الخزانات وفاضت. وتلقــت خدمات الطوارئ آالف 
االتصاالت خالل الليل في أنحاء مختلفة من مقاطعة تاونسفيل، حيث امتألت 
مراكز اإليواء، فيما أظهرت صور بثت على وســائل التواصل االجتماعي بعض 

التماسيح في الشوارع.

عندما تأتي الفرحة وسط المحنة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

العام 2023

جاء خبر بعنوان “نحن اآلن في 
عــام 2023... صالــح العجيــري: 
الســنين  عــدد  فــي  خطــأ  هنــاك 
المنشــورات  ضمــن  الميالديــة” 
األعلــى تفاعــالً علــى إنســتغرام 
“البالد” أمس. وقال المســتخدم 
فــواز الهجــري “يعنــي أنــا الحين 
وقالــت   ،”37 أصيــر   33 عمــري 
آمــال الناصــر “المفــروض الحين 

أني من مواليد 97؟”.

أعلــن أحــد متاحــف الفنــون فــي سويســرا 
أن موقــع فيســبوك حظــر اســتخدام صور 
تمثــال شــبه عــار لفينــوس، وتمثــال آخــر 
لرجــل عــار يركــع، كان المتحــف يأمــل في 
نشــرها عبــر منصــة التواصــل االجتماعــي 
الفــن  متحــف  مقبــل.  لمعــرض  للترويــج 
والتاريــخ لجــأ إلى موقع “تويتر” ليعلن أنه 
كان يريــد الترويج لمعرض “قيصر ورون” 
الــذي يســتمر مــدة 3 أشــهر ونصف الشــهر 
ويفتــح أبوابه الجمعة المقبلة، باســتخدام 
مــن  “منعنــا  فيســبوك  أن  غيــر  صورتيــن، 

استخدامهما؛ ألنهما عاريتان”.

المتحف نشر الصور على موقع تويتر  «
الجمعة، وتحتها الكلمة الفرنسية 

المرادفة لكلمة “مراقبة” بسبب 
األعضاء الخاصة التي تظهر، مضيفا 

“ربما آن األوان لهذه المنصة؛ كي 
تغير سياستها بالنسبة للمتاحف 
والمؤسسات الثقافية؟”. ولم يرد 

موقع فيسبوك على الفور على رسالة 
إلكترونية تطلب التعقيب.

بســبب  والديــه  مقاضــاة  هنــدي  شــاب  قــرر 
والدتــه دون إذنــه؛ ليكــون فــي طليعة حركة 
اجتماعيــة جديــدة وغريبة من نوعها ظهرت 
فــي الهنــد أخيرا. ويقــول رافائيــل صموئيل، 
الــذي يعيش فــي مومباي “إنني أحب والدّي، 
ولكنهــم أنجبوني إلســعاد أنفســهم”. ووصف 
ال  ولكنــه  “المذهلــة”،  بـــ  حياتــه  صموئيــل 
يعتقــد أن هذا الواقع يجــب أن ُيفرض عليه، 
وال يرغــب فــي أن يحصــل األمــر نفســه مــع 
شــخص آخــر. وقــال صموئيــل “ال أدري لماذا 
تجــب والدة حياة أخرى، تشــمل الهروب من 
المدرســة وإيجــاد عمــل، خصوصــا عنــد عدم 

وجود رغبة في ذلك”.

ويبدو أن حركة “التحرر من  «
الوالدات”، هي خيار متأثر بعدم 
التكاثر، يعاود الظهور في الهند، 

مع ظهور مجموعات متعددة على 
فيسبوك، ويفترض بشكل أساس أن 
العالم سيكون مكانا أفضل إذا توفي 

البشر بهدوء.

“فيسبوك” يخذل 
الفن... و “تويترط 

ينتصر له

هندي يقاضي 
عائلته إلنجابه 

“دون إذنه”
قد يكون من الصعب على أي إنســان أال يغســل شــعره على مدار أســبوع كامل، لكن هناك امرأة 
بريطانية تحدت هذه القاعدة، ولم تكتف بعدم غسل شعرها لمدة 20 عاما، بل لم تقصه أيضا.

 32( كلونــي  فرانكــي  شــعر  طــول  ويبلــغ 
عامــا(، وهــي فنانــة مــن برايتــون جنــوب 
وفــق  المتريــن،  نحــو  بريطانيــا،  شــرقي 

أمــس  “أودتــي ســنترال”،  مــا ذكــر موقــع 
بتمشــيطه  أنهــا تكتفــي  الثالثــاء، مؤكــدا 

للحفاظ عليه.

شعرها يصل األرض ولم تغسله منذ 20 عاما

زي للمصمم زياد نكد لمجموعته لربيع وصيف 2019 التي قّدمها أخيرا  «
ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

وبدأت كلوني في التوقف عن قص شعرها وهي في السادسة من عمرها، وعندما بلغت 13 عاما وصل شعرها إلى 
خصرها، وقالت إنها تكره استخدام الشامبو والبلسم اللذين كانا سببا في جفافه قبل أن تتوقف عن غسله تماما.

السنة الحادية عشرة - العدد 3767

األربعاء
6 فبراير 2019 

غرة جمادى الثانية 1440

المراة تتفوق على الرجل في حدة الذاكرة
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