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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الخميس 
أوام���ر ملكية تقض���ي بإعادة تش���كيل مجلس ال���وزراء في تعديل 
شمل وزارات عدة بينها الخارجية واإلعالم، وفق ما أوردت وكالة 

األنباء السعودية الرسمية )واس(.
وم���ن بي���ن التعدي���الت الوزاري���ة تعيي���ن إبراهي���م العس���اف وزيرا 
للخارجي���ة خلفا لعادل الجبير، الذي س���يتولى منصب وزير الدولة 

للشؤون الخارجية وسيكون عضوا في مجلس الوزراء.
وج���اء في أمر ملكي نش���رت نّص���ه “واس” أّن الجبير أصبح “وزير 
دول���ة للش���ؤون الخارجي���ة وعضوا ف���ي مجل���س ال���وزراء”، وُعّين 

مكانه إبراهيم العّساف.

كانت إي���ران في ديس���مبر 2018 على موعد 
م���ع موج���ة احتجاج���ات واس���عة ض���د نظام 
اإليراني���ون  الناش���طون  ترجمه���ا  المالل���ي، 
النظ���ام،  لرم���وز  ص���ور  ف���ي  الن���ار  بإض���رام 

والنزول إلى الشوارع باآلالف.
ونش���ر المجلس الوطني للمقاوم���ة اإليرانية 
تقريرا مفصال شمل جوانب عدة من مظاهر 
االحتجاج���ات الت���ي قاده���ا أنص���ار منظم���ة 
معاق���ل  ف���ي  المعارض���ة  “خل���ق”  مجاه���دي 
ديس���مبر  خ���الل  إي���ران  داخ���ل  االنتفاض���ة 

الجاري.
وأض���رم المتظاه���رون الغاضب���ون الن���ار ف���ي 
أبرز مراك���ز رموز النظام، بما في ذلك قاعدة 
للباس���يج، وأش���علوا الفت���ات كبي���رة تحم���ل 

صورا للمرشد اإليراني علي خامنئي.
الس���لطات  تح���دي  م���ن  النش���طاء  وتمك���ن 
ولصقوا منش���ورات وبوسترات تحمل صورا 
لقيادة المقاومة اإليرانية، مثل مريم رجوي، 

كم���ا كتب���وا ش���عارات مناهض���ة للنظ���ام على 
الجدران، ووزعوا بيانات ضده.

وحطم المتظاه���رون الفتة لوزارة مخابرات 
المالل���ي تحمل صورا لخامنئ���ي في طهران، 
الرئي���س  ص���ورة  تحم���ل  الفت���ة  وأحرق���وا 
اإليران���ي حس���ن روحاني، كما أضرم���وا النار 

ف���ي مدخل أحد مراكز القم���ع بمدينة دورود 
في محافظة لورستان.

وش���ملت االحتجاج���ات مدن���ا إيراني���ة عدة، 
م���ن بينها كرج وخراس���ان وماكو ومازندران 
ومشهد وساري وبختياري وأصفهان ومرند، 

إضافة إلى العاصمة طهران.

أعلن���ت وزارة التربي���ة والتعلي���م ع���ن ت���ورط 
اإلعدادي���ة  عيس���ى  مدين���ة  بمدرس���ة  معلم���ة 
للبن���ات ف���ي واقع���ة تصوي���ر امتح���ان الم���واد 
قب���ل  اإلع���دادي،  األول  للص���ف  االجتماعي���ة 
بدئ���ه بدقائ���ق. وأف���ادت ب���أن تحقيق ال���وزارة 
انته���ى إل���ى التوصي���ة بالفص���ل النهائ���ي ل���كل 
م���ن مدي���رة المدرس���ة والمعلم���ة واإلداريتين، 
ورف���ع الموضوع إل���ى ديوان الخدم���ة المدنية 
وتحويله���ن إل���ى النياب���ة العام���ة. كم���ا أوص���ى 
التحقي���ق بإلغ���اء نتائ���ج االمتح���ان، وإعادت���ه 

لجميع طلبة الصف األول اإلعدادي.
إضرام النار في رموز النظام اإليراني

م���ع ب���دء الجلس���ات الفعلي���ة لمجل���س النواب، 
بدأت تتبّين مشكلة جديدة بشاشة التصويت 
بالنظ���ام اإللكترون���ي الجديد بقاع���ة البرلمان. 
وتتلخص المشكلة في إسقاط الشاشة أسماء 
واالكتف���اء  والغائبي���ن،  المعتذري���ن  الن���واب 
بنش���ر أس���ماء المنتخبين الحاضري���ن. وكانت 

شاش���ة التصويت بالنظام اإللكتروني الس���ابق 
تنش���ر جميع أس���ماء النواب األربعين، وتحدد 
حالته���م أثن���اء التصوي���ت، س���واء م���ن حي���ث 
الحضور بالقاعة أو عدم حضورهم، وموقفهم 
الرف���ض أو  أو  بالموافق���ة  التصويت���ي س���واء 
االمتناع.  وسيتس���بب إسقاط أس���ماء النواب 
المعتذري���ن أو الغائبي���ن من شاش���ة التصويت 

في إرباك الصحافة والرأي العام.

أعلن���ت وزارة الخارجي���ة عن اس���تمرار العمل 
في س���فارة مملك���ة البحرين ل���دى الجمهورية 
العربي���ة الس���ورية الش���قيقة، علم���ا أن س���فارة 
ل���دى مملك���ة  الس���ورية  العربي���ة  الجمهوري���ة 
البحري���ن تقوم بعملها، والرحالت الجوية بين 
البلدين قائم���ة دون انقطاع. وأك���دت الوزارة 
ف���ي بيان أمس ح���رص مملك���ة البحرين على 

اس���تمرار العالق���ات م���ع الجمهوري���ة العربي���ة 
العرب���ي  ال���دور  تعزي���ز  وأهمي���ة  الس���ورية، 
وتفعيل���ه م���ن أج���ل الحف���اظ عل���ى اس���تقالل 
ومن���ع  أراضيه���ا  وس���يادتها ووح���دة  س���وريا 
مخاط���ر التدخ���الت اإلقليمي���ة ف���ي ش���ؤونها 
الداخلي���ة، بم���ا يعزز األم���ن واالس���تقرار فيها 
ويحقق للش���عب الس���وري الش���قيق طموحاته 

في السالم والتنمية والتقدم.

عاقب���ت المحكم���ة الكب���رى الجنائي���ة 
14 متهم���ا بتأس���يس  أم���س  الرابع���ة 
عصاب���ة تابع���ة لتنظي���م “ائت���الف 14 
فبراي���ر” اإلرهاب���ي؛ بالس���جن المؤب���د 
للمته���م األول واألم���ر بتغريم���ه مبل���غ 

100 ألف دينار.

كما قررت المحكمة س���جن 9 متهمين 
بإس���قاط  وأم���رت  س���نوات،   7 لم���دة 
الجنس���ية البحرينية عنه���م، وبتغريم 

3 مبلغ 200 دينار لكل منهم.
كما قض���ت المحكم���ة بالحب���س لمدة 
3 س���نوات عل���ى 4 مدانين لم تتجاوز 
أعماره���م 18 عاما، وأم���رت بمصادرة 

المضبوطات.

إدانة 14 متهما بجماعة إرهابيةفتح سفارة البحرين بسورياشاشة البرلمان تحجب الغائبين

وإداريتي��نات���س���اع االح���ت���ج���اج���ات ب���وج���ه ن���ظ���ام ال��م��ال��ي والمدّرس��ة  المدي��رة  فص��ل  تق��رر  “التربي��ة” 

معلمة تسرب أسئلة امتحان بـ “الواتساب”غليـــان الشــــارع اإليـرانـــي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليمأبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

األحمر يفوز على لبنانتألق الخطاطات“الربيع العربي”... دمار902 ألف لقراءة العداداتما يمدح العروس إال...

“ما يمدح العروس إال.. أهلها”.  «
باستعارة هذا المثل الشعبي 
المعروف يمكن توصيف بيان 
المنبر التقدمي عن أداء كتلته 

البرلمانية )تقدم(. استعجل 
المنبر في كيل المديح ألداء كتلة 

في غضون أقل من شهر.

طرحت هيئة الكهرباء والماء  «
مناقصة لتزويد خدمة قراءة 

العدادات للعامين 2019 و2020 
تقدم إليها 4 عطاءات، أقل عطاء 
فيها بنحو 902.5 ألف دينار، وفقا 

لموقع مجلس المناقصات 
أمس.

اعتبر األمين العام لجامعة  «
الدول العربية أحمد أبوالغيط أن 

أحداث الربيع العربي لم تخلف 
سوى الدمار وانتشار اإلرهاب في 

المنطقة. وقال “هناك خطأ يجب 
أن نقف في وجهه ونقومه )...( وهو 

ما يسمى بثورات الربيع العربي”.

تزينت جدران ساحة الخط، حيث  «
ملتقى خطاطات الخليج ضمن 

فعاليات الدورة الحادية والعشرين 
بالشارقة. ومثلت خطاطتان 

المملكة بعد اختيار مشاركاتهما 
ضمن المعارض التي تجمع 

خطاطات دول مجلس التعاون.

حقق منتخبنا الوطني األول لكرة القدم  «
فوزا على نظيره اللبناني بنتيجة )1/0( في 
المناورة الودية التي أقيمت بينهما مساء 

أمس على استاد البحرين الوطني. وانتهى 
الشوط األول من المباراة بالتعادل السلبي، 

قبل أن يسجل إبراهيم أحمد حبيب هدف 
منتخبنا في الدقيقة 46 عن طريق ركلة جزاء.
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تلق���ى رئي���س ال���وزراء صاحب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل 
خليفة برقية شكر من وزيرة الصحة فائقة الصالح؛ بمناسبة مرور 60 عاًما 

على إنشاء مستشفى السلمانية الطبي. 

وقالت الصالح إنه وبفضل رؤى س���موه 
السديدة والدعم غير المحدود وعطاء 
ومساندة س���موه حقق القطاع الصحي 
ف���ي المملك���ة إنج���ازات عدي���دة رائ���دة 
وملموسة بشهادات واعتمادات عالمية 
البحري���ن مراك���ز  تب���وء مملك���ة  تؤك���د 
متقدم���ة ف���ي القط���اع المه���م؛ لتجس���د 
والرعاي���ة  والدع���م  االهتم���ام  م���دى 
المتواصل���ة م���ن جان���ب قي���ادة عاه���ل 

الب���الد صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د 
ب���ن عيس���ى آل خليفة. ورفع���ت وزيرة 
الصح���ة ف���ي برقيتها إلى س���مو رئيس 
ال���وزراء أس���مى آيات الش���كر والعرفان 
 60 بم���رور  االحتف���ال  س���موه  لرعاي���ة 
عاًما على إنش���اء مستش���فى السلمانية 
الطب���ي، وال���ذي نظمت���ه وزارة الصح���ة 
ديس���مبر   26 المواف���ق  األربع���اء  ي���وم 

2018 بمجمع السلمانية الطبي.

صورة ضوئية من االمتحان المسرب

أش���ارت مص���ادر خاص���ة ل���� “الب���الد” 
بنفاد أبر المغذي الوريدي )السيالن( 
بمجمع الس���لمانية الطب���ي وقصرها 
على ع���دد محدود لحاالت الطوارئ 
فق���ط، مم���ا يع���د ذل���ك على حس���ب 

أهمية الحالة الحرجة المريضة.
وأبلغ���ت المص���ادر ع���ن تأخ���ر خزنة 
مطل���ع  من���ذ  المغ���ذي  إب���رة  طلبي���ة 
ديسمبر حتى اآلن لم تصل الشحنة.

وأفادت المص���ادر بعدم توافر دواء 
محل���ول  يع���د  ال���ذي  كومبيفيني���ت 
االستنش���اق لمرض���ى مم���ن يعانون 
الرئ���وي ومرض���ى  االنس���دادي  م���ن 
انس���داد الش���عب الهوائي���ة المزم���ن، 
وحبوب فيتامي���ن “دال” ومجموعة 
المتواف���رة  غي���ر  الفيتامين���ات  م���ن 
أيض���ا في مخ���زن صيدلي���ات وزارة 

الصحة.

نفـــاد 
“السيـــالن” من 

الصال��ح: رؤى س��مو رئي��س ال��وزراء حققت إنج��ازات رائدة“السلمانية”

إنجازات صحية رائدة بشهادات عالمية

المنامة - بنا

إعفاء تذاكر السفر من “المضافة”

الضريبة ترفع الناتج المحلي بالخليج 1.5 ٪

المحرق - طيران الخليح

الدمام - اتحاد الغرف

أعلن نائب الرئي���س التنفيذي لطيران 
الخلي���ج، القبط���ان ولي���د عبدالحمي���د 
العل���وي، أن الناقل���ة الوطني���ة طي���ران 

الخلي���ج ل���ن تف���رض ضريب���ة القيم���ة 
المضاف���ة على ش���راء تذاك���ر الطيران 

وشحنات البضائع.

ذك���ر اتح���اد غ���رف دول مجل���س 
تطبي���ق  أن  الخليج���ي  التع���اون 
ضريب���ة القيم���ة المضاف���ة يدخ���ل 
عام���ه الثان���ي ف���ي دول المجل���س 
م���ع انضم���ام البحرين إل���ى كل من 
الس���عودية واإلم���ارات في تطبيق 
ه���ذه الضريب���ة م���ع توق���ع انضمام 
بقي���ة دول التع���اون خ���الل الع���ام 
 .2020 الع���ام المقب���ل  الجدي���د أو 
وبناء على توقعات صندوق النقد 
الدول���ي، م���ن المتوق���ع أن تتمك���ن 

ه���ذه الدول عند تطبي���ق الضريبة 
من زيادة الناتج المحلي اإلجمالي 

بنسبة 1.5 %.
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اس���تنكر أولياء أمور قرار وزارة التربية والتعليم إعادة امتحان المواد 
االجتماعية لنهاية الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 2018 -   2019 
لجمي���ع طلبة الصف األول اإلعدادي بعد أن قدموه أمس، مباش���رًة بعد 

آخر يوم في جدول االمتحانات كإجراء احترازي.  
ورصدت “البالد” قفل وزارة التربية والتعليم حسابها عبر “االنستغرام” 

ومس���ح جمي���ع التعليقات بعد وصولها إل���ى 471 تعليقا من أولياء أمور 
يحتجون فيه على إعادة االمتحانات ألبنائهم الطلبة.

وطال���ب أولياء األم���ور عبر “البالد” بعدم إع���ادة االمتحان لجميع طلبة 
الص���ف األول اإلع���دادي، وإقص���اره فق���ط عل���ى طلب���ة المدرس���ة الت���ي 

تورطت في التسريب.

أولياء أمور يحتجون على إعادة االمتحان لجميع الطلبة

)06(

سمو رئيس الوزراء

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة، تعميم بشأن عطلة رأس السنة الميالدية الجديدة 2019.

وجاء في التعميم: بمناس���بة حلول الس���نة الميالدي���ة الجديدة 2019، 

تعط���ل وزارات المملك���ة وهيئاته���ا ومؤسس���اتها العام���ة ي���وم الثالثاء 
األول م���ن ش���هر يناي���ر 2019م الموافق للخامس والعش���رين من ش���هر 

ربيع اآلخر 1440ه�.

الثالثاء عطلة رأس السنة

)08(

المنامة - وزارة الخارجية



وأك���د أن مملكة البحري���ن، وإيمانا 
منه���ا بأهمي���ة م���ا تش���كله الثقافة 
للفرد، قد ش���جعت في دستورها - 
الضامن األساس���ي لحقوق األفراد 
فض���ا  العلم���ي،  البح���ث  عل���ى   -
ع���ن كفالته���ا للخدم���ات التعليمية 
والثقافية لمواطنيها، وما مهرجان 
وغي���ره  للكت���اب  الثقاف���ي  األي���ام 
م���ن المعارض المماثل���ة التي تقام 
محليا إال ممارسة عملية لما تلقاه 
مثل هذه التظاهرات الثقافية من 
رعاي���ة واهتم���ام م���ن قب���ل الدولة 

بجميع أجهزتها.
وأض���اف: “أن���ه عل���ى الرغ���م م���ن 
المس���بوق  غي���ر  التقن���ي  التط���ور 
الذي نش���هده في الوقت المعاصر، 
والذي س���اهم في إدماج المعارف 
ومص���ادر الق���راءة واالط���اع في 
متقدم���ة  تكنولوجي���ة  وس���ائل 
كالهوات���ف واأللواح الذكية، إال أنه 
ال ت���زال للكتاب رمزيت���ه المعنوية 
التي تجعل م���ن الكثيرين يقبلون 
على مثل هذه المعارض، ال لمجرد 
اقتناء كتاب، ب���ل للعاقة الرابطة 
الت���ي تولدت بينه���م وبين الكتاب 
في صورت���ه الورقية، على نحو ال 
يتناف���ى م���ع إقب���ال اآلخرين على 
للكت���ب  اإللكتروني���ة  المنص���ات 
غي���ر الورقي���ة، ومنص���ات الكت���ب 
الصوتي���ة الت���ي كان له���ا نصي���ب 
وفرص���ة م���ن الحض���ور والتواجد 
في هذا المهرجان، وهي مبادرات 
نشجع عليها بوصفها من المشاريع 
الوط���ن  مس���توى  عل���ى  الرائ���دة 

العربي”.
وحي���ا ف���ي ه���ذا الصدد مؤسس���ة 
عل���ى  والنش���ر  للصحاف���ة  األي���ام 
إقام���ة  عل���ى  يمثل���ه حرصه���ا  م���ا 

وتنظي���م ه���ذا المهرج���ان الثقافي 
من���ذ 25 س���نة وبصف���ة متواصل���ة 
النش���ر  دور  أع���رق  واس���تقطابها 
والعربي���ة  المحلي���ة  والطباع���ة 
م���ن  ذل���ك  يمثل���ه  م���ا  والعالمي���ة، 
ش���راكة حقيقي���ة ومطلوب���ة بي���ن 
ومب���ادرات  الرس���مية  الجه���ود 
ومؤسس���اته  الخ���اص  القط���اع 
األهلي���ة، وذلك بهدف رفد الثقافة 
كونه���ا  عل���ى  ع���اوة  والمعرف���ة، 
فرصة س���انحة لاحتفاء بالمؤلف 
والكتاب والقارئ على حد س���واء، 
وملتق���ى يجم���ع النخ���ب الثقافية 

والفكرية تحت سقف واحد.
الخامس���ة  ال���دورة  ف���ي  ويش���ارك 

األي���ام  م���ن مهرج���ان  والعش���رين 
محلي���ة  نش���ر  دار   243 الثقاف���ي 
م���ن:  قدم���ت  وعالمي���ة،  وعربي���ة 
الس���عودية،  العربي���ة  المملك���ة 
ولبن���ان،  والكوي���ت،  واإلم���ارات، 
والع���راق،  واألردن،  وس���وريا، 
والمغ���رب،  والجزائ���ر،  وتون���س، 
وإيطالي���ا،  أللماني���ا،  باإلضاف���ة 

وكندا، والمملكة المتحدة.
وبه���ذه المناس���بة، أع���رب رئي���س 
األي���ام  مؤسس���ة  إدارة  مجل���س 
للصحاف���ة والنش���ر نجي���ب الحمر، 
ع���ن بالغ ش���كره وتقديره للش���يخ 
خال���د بن عب���د هللا آل خليفة على 
رعايت���ه الكريم���ة لمهرج���ان األيام 

الثقاف���ي للكتاب وافتت���اح الدورة 
الخامسة والعشرين منه.

ولف���ت الحمر بأن رعاي���ة وافتتاح 
الشيخ خالد بن عبد هللا المهرجان 
يؤكد حرصه الكبير على الجوانب 
الفك���ري  والح���راك  الثقافي���ة، 
والمعرف���ي ف���ي مملك���ة البحري���ن 
وال���ذي تولي���ه القي���ادة والحكومة 
أهمي���ة بالغ���ة لم���ا ل���ه م���ن جوانب 
وحضاري���ة  وتنموي���ة  تنويري���ة 
بالمملك���ة  االرتق���اء  ف���ي  تس���هم 
وشعبها، خاصة وأن الكتاب يمثل 
بواب���ة تتس���ع آفاقها للدخ���ول إلى 
هذا الفضاء الرحب بكل تفرعاته، 
وس���ائل  أه���م  م���ن  وس���يلة  وه���و 

الصعود على سلم المعرفة التي ال 
تحدها حدود.

وبي���ن الحمر بأن الش���يخ خالد بن 
عب���د هللا آل خليف���ة يرع���ى للع���ام 
الثاني عل���ى التوالي ه���ذا الحدث 
الثقاف���ي، ليرس���م منهاجا يس���تند 
إلى الثقافة بكل آفاقها ومعارفها، 
وليك���ون ذل���ك س���بيا للس���ير نحو 
عم���اده  ومؤص���ل  مت���زن  ارتق���اء 
الكت���اب، وأساس���ه المعرف���ة الت���ي 
المجتمع���ات  بن���اء  أس���اس  ه���ي 
واألوط���ان، وهذا ما يستش���ف من 
دعم له���ذا المهرجان الذي يحتفي 

هذا العام باليوبيل الفضي.
وأش���ار الحم���ر إل���ى أن االحتف���اء 

باليوبي���ل الفض���ي لمهرجان األيام 
إنم���ا ه���و احتف���اء بم���ا ق���دم ه���ذا 
عقدي���ن  م���دى  عل���ى  المهرج���ان 
ونص���ف م���ن عط���اء نلم���س أث���ره 
ف���ي النخ���ب الثقافي���ة والفكري���ة 
المملك���ة، فلطالم���ا  ف���ي  واألدبي���ة 
ملتق���ى  المهرج���ان  ه���ذا  كان 
والمثقفي���ن  والق���راء  للناش���رين 
والكتاب، ومحطة س���نوية تس���هم 
في رفد الس���احة المحلية بأحدث 
اإلص���دارات، ليكون بذلك أساس���ا 
الثقاف���ي،  الح���راك  أس���س  م���ن 
ي���زال  تنويري���ا كان وال  ومس���عى 
يخلق أجياال من القراء المثقفين.
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الصحي ال��ق��ط��اع  ف��ي  متقدمة  م��راك��ز  ت��ب��وأت  البحرين  ال��ص��ال��ح: 

رؤى سمو رئيس الوزراء حققت إنجازات رائدة

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان ال 
خليفة برقية ش���كر من وزيرة الصحة فائقة الصالح، وذلك بمناس���بة 
م���رور 60 عامًا على إنش���اء مستش���فى الس���لمانية الطب���ي. وفيما يلي 

نص البرقية:

 حض���رة صاح���ب الس���مو الملك���ي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئي���س ال���وزراء الموق���ر حفظك���م 

هللا ورعاكم

هللا  ورحم���ة  عليك���م  الس���ام 
وبركاته..

مق���ام  إل���ى  أرف���ع  أن  يش���رفني   
الش���كر  آي���ات  أس���مى  س���موكم 
والعرف���ان لرعاية س���موكم الكريم 
االحتف���ال بم���رور 60 عام���ًا عل���ى 
إنشاء مستشفى السلمانية الطبي، 
والذي نظمته وزارة الصحة صباح 
ي���وم أم���س المواف���ق 26 ديس���مبر 

2018م بمجمع السلمانية الطبي.

 سيدي صاحب السمو..

إن���ه لم���ن دواعي س���رورنا وفخرنا 
س���موكم  يش���هد  أن  واعتزازن���ا 
الكريم لحظات هامة تس���طر على 
صفحات التاريخ، وتكون ش���اهدا 
على التط���ور الذي حقق���ه القطاع 
البحري���ن،  مملك���ة  ف���ي  الصح���ي 

وتكون ش���اهدا عل���ى التطور الذي 
حققه القط���اع الصحي على مدى 
إنش���اء  من���ذ  الماضي���ة  الس���نوات 
ع���ام  ف���ي  الس���لمانية  مستش���فى 
1958 ف���ي عه���د صاح���ب العظمة 
المغفور له الشيخ سلمان بن حمد 
آل خليف���ة، وعراق���ة ه���ذا الص���رح 
الهام والحيوي والذي مر بعدد من 
الحقب التطويرية والمراحل، إلى 
أن أصب���ح االكبر واألهم بالمنطقة 
الصحي���ة  الخدم���ات  خ���ال  م���ن 

المقدمة والكوادر العاملة.

 سيدي صاحب السمو..

الكري���م  س���موكم  تفض���ل  إن 
ورعايتكم له���ذا الحفل الهام، كان 
ل���ه أبل���غ األث���ر ف���ي نف���وس جميع 
العاملي���ن بالقط���اع الصح���ي، كم���ا 
س���وف  ش���ك  أي  دون  وم���ن  أن���ه 
ينعكس على أداء الكوادر العاملة 
به���ذه المراف���ق الهام���ة والحيوية، 
لارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات 
للمواطني���ن  المقدم���ة  الصحي���ة 
والمقيمي���ن عل���ى حد س���واء على 

أرض مملكتنا الحبيبة.

 سيدي صاحب السمو..

الس���ديدة  رؤاك���م  بفض���ل  إن 
وعط���اء  الامح���دود  ودعمك���م 
ومس���اندة س���موكم حق���ق القطاع 
الصح���ي ف���ي المملك���ة إنج���ازات 
عديدة رائدة وملموس���ة بشهادات 
واعتم���ادات عالمي���ة تؤك���د تب���وء 
مملك���ة البحري���ن لمراك���ز متقدمة 
ف���ي ه���ذا القط���اع اله���ام لتجس���د 
مدى االهتم���ام والدع���م والرعاية 
قي���ادة  جان���ب  م���ن  المتواصل���ة 
حض���رة صاح���ب الجال���ة المل���ك 
حم���د بن عيس���ى آل خليفة عاهل 

الباد المفدى حفظه هللا ورعاه.

 وف���ي الخت���ام نس���أل المول���ى عز 
وجل أن يحفظ س���موكم ويس���دد 
خطاك���م  الخي���ر  مس���يرة  عل���ى 
الكريم���ة بقي���ادة صاح���ب الجالة 
المل���ك المفدى حفظ���ه هللا ورعاه 
التق���دم  م���ن  المزي���د  لتحقي���ق 
والرفع���ة والرخاء لمملكتنا الغالية 

ولشعبها الوفي.

هللا  ورحم���ة  عليك���م  والس���ام   
وبركاته.

فائقة بنت سعيد الصالح 
وزيرة الصحة.

المنامة - بنا
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ت���ل���ق���ى ع����اه����ل ال����ب����اد ص��اح��ب 
ال��ج��ال��ة ال��م��ل��ك ح��م��د ب��ن عيسى 
جوابية  شكر  برقية  خليفة،  آل 
م���ن ج��ال��ة ال��م��ل��ك ف��ي��ل��ي��ب ملك 
على  ردا  وذل���ك  بلجيكا،  مملكة 
برقية جالته المهنئة له بمناسبة 
أع��رب جالته  الملك،  ذك��رى عيد 
وتقديره  شكره  خالص  عن  فيها 
لجالة الملك على مشاعر جالته 
ال���ص���ادق���ة وال��ن��ب��ي��ل��ة، وم��ت��م��ن��ًي��ا 
لجالته موفور الصحة والسعادة 
المزيد  البحرين  مملكة  ولشعب 

من التقدم واالزدهار.

نائب رئيس مجلس الوزراء في جولة بمهرجان األيام الثقافي للكتاب

المنامة - بنا

التقني ال��ت��ط��ور  رغ���م  ال��م��ع��ن��وي��ة  رم��زي��ت��ه  ل��ل��ك��ت��اب  ع���ب���داهلل:  ب���ن  خ��ال��د 

ال���وع���ي ب��م��ا ن���ق���رأ ي���رف���ع م���ن ش����أن األم���ة

العاهل يتلقى شكر 

ملك بلجيكا

تلق���ى رئيس ال���وزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمي���ر خليف���ة بن س���لمان آل 
خليفة برقية ش���كر جوابية من النائب 
األول لرئي���س ال���وزراء وزي���ر الدف���اع 
األحم���د  ناص���ر صب���اح  الش���يخ  س���مو 
الصباح بدولة الكويت الشقيقة، وذلك 
ردًا عل���ى برقي���ة س���مو رئي���س الوزراء 
المهنئة له بمناسبة نجاح رحلة عاجه، 

وفيما يلي نص البرقية:

صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة 
بن سلمان آل خليفة حفظه هللا

رئيس مجلس الوزراء 
مملكة البحرين الشقيقة 

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته..
تلقي���ت ببالغ الش���كر والتقدير تهنئتكم 
بمناسبة عودتنا من رحلة العاج التي 
تكلل���ت بفض���ل هللا ورعايته بالش���فاء 
والتي عبرتم بها عن صادق مشاعركم 

مم���ا كان ل���ه أطي���ب األثر في نفس���ي، 
س���ائلين المول���ى ع���ز وج���ل أال يريك���م 
أي مك���روه وان يمتع س���موكم بموفور 
الصح���ة والعافية وأن يمن على بلدكم 

الشقيق بنعمة األمن واألمان.
مع أطيب التمنيات.

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ناصر صباح األحمد 
الصباح.

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر النائب األول لرئيس الوزراء الكويتي

02

سمو رئيس الوزراء

النائب األول لرئيس الوزراء الكويتي 

المنامة - وزارة الداخلية

اس���تقبل وزير الداخلية الشيخ راش���د بن عبدهللا آل خليفة، أمس، 
س���فير مملك���ة البحري���ن ل���دى المملكة األردنية الهاش���مية الش���قيقة 

أحمد الرويعي.

ورحب الوزير بالس���فير، مش���يًدا 
بجهود السفارة في تقديم أفضل 
الخدم���ات لرعايا مملكة البحرين 
الهاش���مية  األردني���ة  بالمملك���ة 
الش���قيقة والعم���ل عل���ى تطوي���ر 
الثنائي���ة والتاريخي���ة  العاق���ات 

بين البلدين.
اس���تعراض  اللق���اء  خ���ال  وت���م 
برامج التع���اون األمني في إطار 
عاق���ات  تطوي���ر  عل���ى  العم���ل 
التعاون والتنس���يق بي���ن البلدين 

الشقيقين.

تدعيم التنسيق األمني مع األردن

   رعاية 

سموه حفل 

“السلمانية” 

تركـت أبلــغ 

األثر بنفوس 

العاملين

قال نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة إن شيوع ظاهرة القراءة في أوساط األفراد 
بمجتمعاته���م م���ا ه���ي إال نواة لتش���كيل أمة تقرأ، واألهم من ذلك أنها تعي ما تقرأ فتفرق بين ما هو غث وس���مين، 
ليك���ون ه���ذا الوع���ي بمثاب���ة األداة التي تعلي من ش���أن أمتنا في أوس���اط األمم األخ���رى. جاء ذلك ل���دى افتتاحه 
أم���س ال���دورة الخامس���ة والعش���رين من مهرج���ان األيام الثقاف���ي للكتاب، بحض���ور رئيس مجلس الن���واب فوزية 

زين���ل، ورئي���س مجلس الش���ورى علي الصالح، وعدد من الوزراء، وعدد من أعضاء الس���لك الدبلوماس���ي س���فراء 
الدول الشقيقة والصديقة، وكبار المسؤولين، ورجاالت الفكر والثقافة والصحافة واإلعام في المملكة، احتفاء 
باليوبي���ل الفض���ي لهذا المهرجان الذي تس���تمر فعالياته حتى الخامس من يناير 2019 على مدى عش���رة أيام، في 

مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
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أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حمد آل خليفة 
أن الش���باب البحرين���ي هو مصدر فخر واعتزاز لمملكة البحرين بما يمتلكونه من ش���غف لتحقي���ق المنجزات للوطن بفكر إبداعي 
ومبتكر، مش���يرا س���موه إلى أن الش���باب هو المحور الرئيس الذي يجب زيادة تمكينه من أجل تحقيق الخير والنماء لوطنه بما 

يحقق األهداف التنموية المنشودة.

لق���اء س���موه بحض���ور  ل���دى  ذل���ك  ج���اء 
وزي���ر المالية واالقتصاد الوطني الش���يخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة بقصر الرفاع 
أمس مؤسس���ي ش���ركة ال���راوي الفائزين 
ف���ي برنام���ج جائ���زة “رواد ف���ي القص���ر” 
ف���ي نس���خته العالمي���ة الثالث���ة ونس���خته 
ف���ي  أقيم���ت  الت���ي  األول���ى  الخليجي���ة 
أبوظب���ي، هالة س���ليمان وأميرة القبيطي 
ومحمد إبراهيم، إذ أش���اد سموه باإلنجاز 
ال���ذي حققه تطبيق ال���راوي، والذي يؤكد 

أن مملكة البحرين تمتلك طاقات شبابية 
تس���عى دوما لإلب���داع واالبت���كار، وهو ما 
نؤكده دوما وس���نواصل الس���عي لتحقيق 
كل ما يمّكن الش���باب م���ن تنفيذ أفكارهم 
الخالقة التي تعود على الوطن باالزدهار 
تهنئت���ه  ع���ن  س���موه  معرب���ا  والنم���اء، 
لمؤسسي تطبيق الراوي بفوزهم بإحدى 
المس���ابقات العالمية المهمة ورفعهم اسم 
البحري���ن مج���ددا عاليا في ه���ذا المحفل 

العالمي.

ونوه س���موه ب���دور المبادرة الت���ي أطلقها 
صاحب الس���مو الملكي األمير أندرو دوق 
ي���ورك ف���ي تعزي���ز روح االبت���كار وريادة 
مملك���ة  اس���تضافت  والت���ي  األعم���ال، 
البحري���ن دورة خصوص���ا بها وش���ارك بها 
العدي���د من الش���باب البحرين���ي من رواد 
األعمال، األمر الذي أهلهم للمش���اركة في 
ال���دورة الخليجي���ة منه���ا، متمني���ا س���موه 
للرواد الش���باب كل التوفيق والنجاح في 

تحقيق أهدافهم.
من جانبهم، أشاد مؤسسو تطبيق الراوي بالدعم الالمحدود الذي يحظى به رواد األعمال البحرينيين من جانب صاحب  «

السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، وحرص سموه على االستثمار في الطاقات 
البحرينية الشابة والواعدة، معربين عن شكرهم لسموه على فرصة اللقاء وتهنئته بالفوز الذي حققوه، مؤكدين أن هذا يعد 

دفعا لهم نحو تحقيق المزيد من اإلنجازات خالل المرحلة المقبلة.

سمو ولي العهد مستقبال الشركاء المؤسسين لتطبيق الراوي

المنامة- بنا

شباب البحرين مصدر فخر واعتزاز
س��م��و ول����ي ال���ع���ه���د: م��ؤس��س��و ”ال���������راوي” رف���ع���وا اس����م ال��م��م��ل��ك��ة ع��ال��ي��ا

االرتقاء بمستوى الجهوزية القتاليةهدية تذكارية لوزير الديوان الملكي
الرفاع - قوة الدفاعالمنامة - بنا

اس���تقبل وزير الديوان الملكي الش���يخ خالد بن أحمد آل خليفة في مكتبه صباح أمس الخميس، قائد مستش���فى الملك حمد 
الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية هللا آل خليفة.

وخالل اللقاء قدم اللواء طبيب الشيخ 
س���لمان ب���ن عطية هللا آل خليف���ة لوزير 
الدي���وان الملكي هدي���ة تذكارية تقديًرا 
لدعم���ه المس���تمر لفعالي���ات مستش���فى 
المل���ك حمد الجامع���ي، باألخص فعالية 
ي���وم البحث العلم���ي البحرين���ي 2018، 
ال���ذي أقي���م تحت رعاي���ة الش���يخ خالد 
ب���ن أحم���د خالل ش���هر ديس���مبر الجاري 
بهدف تقديم الجوائز للفائزين بالبحوث 
مختل���ف  ف���ي  المخت���ارة  المتمي���زة 

المجاالت الطبية.
وبه���ذه المناس���بة، هن���أ وزي���ر الدي���وان 
ف���ي  والمش���اركين  الفائزي���ن  الملك���ي 
البح���وث، مؤك���ًدا أهمية البح���وث التي 
ف���ي  عليه���ا  واالعتم���اد  اختياره���ا  ت���م 
نشرها وتطبيقها في المجاالت الصحية 

وغيره���ا، مش���يًدا ب���دور مرك���ز البحوث 
والدراس���ات في مستش���فى الملك حمد 
الجامع���ي ف���ي تطوي���ر ورف���ع مس���توى 

المعرف���ة بالقط���اع وال���ذي يه���دف إل���ى 
إثراء مادة البحث العلمي الذي يقوم به 

األطباء واالستشاريون.

تفّقد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير 
الرك���ن الش���يخ خليف���ة ب���ن أحم���د آل خليفة 
أم���س، إحدى وح���دات قوة دف���اع البحرين. 
وفي بداية الزيارة استمع إلى إيجاز من قائد 
الوحدة اس���تعرض من خالله االس���تعدادات 
الالزم���ة لرف���ع مس���توى الجهوزي���ة القتالي���ة 
والكف���اءة اإلداري���ة المطلوبة. وأش���اد القائد 
العام ببرامج التحديث والتدريب والخطط 
التطويرية المس���تدامة، الت���ي تنتهجها هذه 
الوحدة بجانب كافة أس���لحة ووحدات قوة 
دف���اع البحري���ن، الت���ي ته���دف إل���ى االرتقاء 
بمس���توى الجاهزية القتالية واالس���تعدادات 
اإلداري���ة وزيادة زخم العم���ل والتدريب في 
الش���أن العس���كري الحيوي وبم���ا يتواكب مع 
الخطط واالس���تراتيجيات المعنية بتحقيق 
أعل���ى مس���تويات األداء العس���كري في ظل 
التوجيه���ات الني���رة م���ن عاهل الب���الد القائد 
األعل���ى صاح���ب الجالل���ة المل���ك حم���د ب���ن 

عيسى آل خليفة.

وزير الديوان الملكي مستقبال قائد مستشفى الملك حمد الجامعي

القائد العام في زيارة إلحدى وحدات قوة الدفاع

اختتمت صباح أمس الخميس فعاليات التمرين البحري الثنائي  «
المشترك “شاهين الجزيرة” الذي جرى تنفيذه بسالح البحرية 

الملكي البحريني بين المجموعة البحرية الخاصة والقوات البحرية 
الخاصة التابعة للقوات البحرية لجمهورية باكستان اإلسالمية 

الصديقة.  وشملت فعاليات التمرين على العديد من التطبيقات 
العسكرية، حيث تم فيه تنفيذ تمارين الغطس وعمليات اإلنزال من 

الطائرات العمودية.

“شاهين الجزيرة” يختتم فعالياته

نقّدر دور “هواوي” في تطوير شبكات االتصاالت
س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د: ت��ع��زي��ز “ت��ق��ن��ي��ة ال���م���ع���اوم���ات” ل��خ��ل��ق ف����رص ال��ع��م��ل

أكد ول���ي العهد نائ���ب القائد األعل���ى النائب 
صاح���ب  ال���وزراء  مجل���س  لرئي���س  األول 
الس���مو الملك���ي األمي���ر س���لمان ب���ن حمد آل 
خليف���ة مواصلة العمل لتعزي���ز قطاع تقنية 
المعلوم���ات واالتص���االت باعتب���اره من أهم 
القطاع���ات الحيوي���ة الت���ي تس���هم في خلق 
ف���رص عم���ل نوعي���ة واع���دة وتص���ب ف���ي 

خدمة االقتصاد الوطني.
وأش���ار سموه إلى أن مملكة البحرين تسعى 
االتص���االت  خدم���ات  تطوي���ر  نح���و  دائًم���ا 
وتقديمه���ا بج���ودة عالي���ة والتش���جيع عل���ى 

االستثمار في هذا المجال.
بقص���ر  س���موه  لق���اء  ل���دى  ذل���ك،  ج���اء 
الرف���اع أم���س، بحض���ور وزي���ر المواص���الت 
رئي���س  نائ���ب  أحم���د،  كم���ال  واالتص���االت 

زيوم���ان، حي���ث  م���ارك  ه���واوي  مجموع���ة 
ن���ّوه س���موه بالتعاون القائم مع الش���ركة في 
تطوير ش���بكات االتصاالت ف���ي المملكة بما 

يرفد قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت.
وأضاف س���موه أن قطاع تقني���ة المعلومات 
ا مضطرًدا، والجهود  واالتصاالت يش���هد نموًّ
مس���تمرة ف���ي تعزي���ز البيئ���ة الحاضن���ة لهذا 
القط���اع، من خالل التش���جيع عل���ى اإلبداع 
واالبت���كار وتوظيفه بص���ورة تخدم أهداف 
أع���رب  جانب���ه،  م���ن  المس���تدامة.  التنمي���ة 
زيومان عن ش���كره وتقديره لصاحب السمو 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئي���س مجل���س ال���وزراء على فرصة 
ا لمملكة البحرين دوام  اللقاء بس���موه، متمنيًّ

التقدم والنماء.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد مستقبال نائب رئيس مجموعة هواوي
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تحت رعاية محافظ الجنوبية س���مو الش���يخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
أقام���ت المحافظ���ة حف���ل تكريم للجه���ات الداعمة لكاف���ة الفعاليات الت���ي أقامتها 
المحافظ���ة بمناس���بة األعياد الوطني���ة في الفترة من 9 - 22 ديس���مبر الجاري، في 
جميع مدن ومناطق المحافظة، وذلك بحضور عدد من وكالء الوزارات والهيئات 

وعدد من ممثلي القطاعات والشركات الخاصة وذلك بنادي ضباط األمن العام.

وأشاد سمو المحافظ بالدور الحيوي 
في نجاح الفعاليات التي تزامنت مع 
العيد الوطن���ي المجيد وذكرى تولي 
جالل���ة الملك، مقاليد الحكم، مش���يرا 
إلى أن ما يمي���ز المحافظة الجنوبية 
هو الش���راكة والتع���اون الوثيق بينها 
وبي���ن القط���اع الحكوم���ي والقط���اع 
لتنفي���ذ  األهل���ي  والقط���اع  الخ���اص 
والتنموي���ة  االجتماعي���ة  المش���اريع 
االجتماعي���ة  المناس���بات  فيه���ا  بم���ا 
والوطني���ة، األمر ال���ذي يمثل إضافة 
حقيقية لمسيرة التواصل والشراكة 
م���ع مختل���ف القطاع���ات، منوها في 
الوق���ت ذات���ه بم���ا قدمته م���ن نماذج 
ناجحة كان لها أثر إيجابي من خالل 

مشاركة األهالي والمواطنين.
مملك���ة  تش���هده  م���ا  أن  وأض���اف 
البحرين من االنفتاح المجتمعي بين 
القطاع���ات هو ثمرة توجيهات عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس���ى آل خليف���ة، ودع���م ومتابعة 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليفة، 
ومس���اندة ول���ي العه���د نائ���ب القائ���د 

األعل���ى النائب األول لرئيس مجلس 
الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  ال���وزراء 
األمي���ر س���لمان ب���ن حم���د آل خليف���ة 
االجتماع���ي  بالعم���ل  االرتق���اء  ف���ي 
والخدم���ي ومس���اندة ودع���م الصل���ة 

بين أفراد المجتمع.
البرام���ج  إدارة  مدي���ر  وألق���ت 
المجتم���ع  وش���ؤون  االجتماعي���ة 
بالمحافظ���ة الجنوبي���ة فاطمة الغتم 
كلمة أعربت فيها عن الشكر للجهات 
الت���ي  الفعالي���ات  إلنج���اح  الداعم���ة 
أقيمت برعاية كريمة لس���مو الش���يخ 
خليف���ة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
المجتمعي���ة  الش���راكة  أن  مؤك���دة 
أصبحت نموذج���ا ونهجا يحتذى به، 
وحاف���زا مهم���ا لمواصل���ة العم���ل في 
توفي���ر المقوم���ات االجتماعي���ة التي 
تحظى بإش���راك األهالي والمواطنين 
المس���ؤولية  مفاهي���م  ترس���يخ  م���ع 
الفعالي���ات  كاف���ة  ف���ي  المجتمعي���ة 
والبرام���ج الت���ي تقيمه���ا المحافظ���ة، 
وه���و أم���ر ناب���ع م���ن قي���م وأع���راف 

وتقاليد خيرة في المجتمع.

وبعد ذلك تفضل سمو المحافظ بتكريم 25 جهة داعمة تمثلت في الوزارات  «
والهيئات الحكومية والخاصة، والرعاة الماسيين والرعاة الذهبيين والرعاة 

الفضيين والرعاة اإلعالميين، إضافة لممثلي وزارة الداخلية والمدارس 
الحكومية والخاصة والشركات المتعاونة.

سمو محافظ الجنوبية يرعى حفل تكريم للجهات الداعمة لفعاليات المحافظة بمناسبة األعياد الوطنية

المنامة - وزارة الداخلية

تكريم 25 جهة داعمة لفعاليات “الجنوبية”
س��مو الش��يخ خليفة بن عل��ي: ما يميزن��ا التع��اون الوثيق بي��ن “الحكوم��ي” و ”الخاص”

نواب يطلعون على خطط “الكهرباء”
م���ي���رزا: ال���ت���واص���ل ي��ح��ق��ق ال��ت��ط��وي��ر ال��م��ط��ل��وب م���ن ال��م��واط��ن

أطلع وزير الكهرباء والماء عبدالحس���ين ميرزا 
ع���ددا م���ن الن���واب على خط���ط وبرام���ج هيئة 
الكهرب���اء والماء في المرحل���ة القادمة وخطط 

تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة. 
وكان وزير الكهرباء والماء قد استقبل بمكتبه 
عدًدا من أعضاء مجلس النواب وهم: عيس���ى 

القاضي، محمد السيسي، وزينب عبداألمير.
وأطل���ع الوزي���ر الن���واب ف���ي اللق���اء عل���ى آخ���ر 
المس���تجدات ف���ي مش���اريع الطاق���ة المتجددة 
والخط���وات الت���ي اتخذتها الحكومة لتش���جيع 
االس���تثمار ف���ي الطاقة الشمس���ية والعمل على 
زي���ادة كف���اءة الطاق���ة، واإلنج���ازات الواضحة 

التي تحققت في هذا المجال.
م���ن  ع���دًدا  الن���واب  م���ع  الوزي���ر  واس���تعرض 
المواضي���ع المرتبط���ة بقط���اع الكهرب���اء والماء 
أه���م  عل���ى  والتع���رف  المتج���ددة  والطاق���ة 
للمواطني���ن  تقديمه���ا  يت���م  الت���ي  الخدم���ات 
والمقيمي���ن، كم���ا طرح���وا م���ن جانبه���م بع���ض 

ه���ذا  ف���ي  واالقتراح���ات  االستفس���ارات 
الخصوص الواردة من عدد من أهالي دوائرهم 
االنتخابي���ة. وفي اللقاء، أش���اد مي���رزا بالجهود 
المخلص���ة الت���ي يق���وم به���ا الن���واب ف���ي طرح 
ومناقشة القضايا التي تمس مصلحة المواطن 
وبالتع���اون المش���ترك بي���ن الس���لطة التنفيذي���ة 
والس���لطة التش���ريعية ف���ي تحقي���ق تطلع���ات 

المواطنين واالرتقاء بجودة وكفاءة الخدمات 
المقدم���ة، وذل���ك انطالًقا م���ن توجيهات رئيس 
ال���وزراء صاحب الس���مو الملك���ي األمير خليفة 
بن س���لمان آل خليفة بتوثيق وتوطيد التعاون 

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مي���رزا  بجه���ود  الن���واب  أش���اد  جهته���م،  م���ن 
والمس���ؤولين ف���ي العم���ل على تحس���ين جودة 

الخدمات، مؤكدين خالل اللقاء أن تعزيز سبل 
التواص���ل واللق���اءات المتواصلة بين الس���لطة 
التنفيذي���ة والتش���ريعية س���يثمر عنه���ا تحقيق 
العدي���د من الجوان���ب التطويري���ة التي يطمح 
ويتطل���ع إليها المواطن، ومعربين عن ش���كرهم 
وتقديره���م للتعاون المس���تمر ال���ذي يحظى به 

أعضاء المجلس النيابي من كبار المسؤولين.

وزير الكهرباء والماء مستقبال عدًدا من النواب 

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

كرم���ت لجن���ة تقيي���م مراك���ز الخدم���ة الحكومي���ة الف���رق والمعنيي���ن بعملي���ة تقييم 
مراك���ز الخدم���ة الحكومي���ة خالل الحف���ل الذي أقيم بمناس���بة إتم���ام الفريق عملية 
التقيي���م النهائية للمراكز بحضور رئيس اللجنة الرئي���س التنفيذي لهيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية محمد القائد، ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات 
اإلس���تراتيجية والدولي���ة والطاقة نائب رئيس اللجنة الش���يخ عبدهللا بن أحمد آل 

خليفة، بحضور أعضاء اللجنة، ونحو 30  فردا من الفرق والمعنيين بالتقييم.

وبه���ذه المناس���بة، أكد القائ���د أن هذا التكريم 
يأت���ي تقدي���را لم���ا قام ب���ه الفريق م���ن جهود 
مش���يدا  التقيي���م،  عملي���ة  بتنفي���ذ  فاعل���ة 
بمستوى األداء خالل عملية التقييم النهائي، 
وإنجازه���م العم���ل ب���روح الفري���ق الواحد كل 
وفق اختصاص���ه، وحرصهم االلتزام بتطبيق 
كافة المعايير واالشتراطات المتعلقة بعملية 
التقييم، مش���ددا أثر ذلك في نجاح المشروع 
وتحقيق���ه األهداف التي يرم���ي إليها، والتي 
ستس���اعد في االرتقاء بجودة مراكز الخدمة 

الحكومية لكافة المؤسسات الحكومية نحو 
رفع مستوى رضا المتعاملين معها.

وأش���ار إل���ى أن لجن���ة تقيي���م مراك���ز الخدمة 
التكام���ل  تعزي���ز  بض���رورة  االهتم���ام  تول���ي 
الحكوم���ي، في س���بيل ضمان عملي���ة التطور 
لالرتق���اء  الحكومي���ة  للخدم���ات  المس���تمر 
تجرب���ة  وتعزي���ز  الحكومي���ة  بالخدم���ات 
المس���تفيدين من التعامل م���ع مراكز الخدمة 
الحكومية، عبر تحسين اإلجراءات، وضمان 
تقديمه���ا بج���وده عالي���ة، وفق���ا للممارس���ات 

العالمي���ة، وه���ذا م���ا يعك���س تطلع���ات اللجنة 
التنس���يقية برئاس���ة ول���ي العهد نائ���ب القائد 
األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ورؤية سموه في قدرة المؤسسات 
الحكومية على تحقي���ق التميز والجودة في 
األداء قوال وعمال، منفذًة ذلك بشكل إيجابي 

بم���ا دع���م روح اإلب���داع واالبتكار ل���دى كافة 
موظفي القطاع الحكومي.

وش���كر القائ���د التع���اون المثمر والبن���اء الذي 
أب���داه كل من مركز دراس���ات، ديوان الخدمة 
المدني���ة، هيئ���ة ج���ودة التعلي���م والتدري���ب، 
جامعة البحرين، وشركة صلة الخليج، والذي 
تمثل ف���ي تكليفها لعدد من كفاءتها الوطنية 

المؤهلة للمش���اركة ضمن فريق التقييم الذي 
ش���كلته اللجن���ة.  ف���ي خت���ام الحف���ل، تفضل 
التقديري���ة،  الش���هادات  باس���تالم  المكرمي���ن 
معبري���ن عن ش���كرهم عل���ى ه���ذه اللفتة وما 
تعكسه من تقدير، مشيدين بتعاون العاملين 
إلنج���اح  الحكومي���ة  الخدم���ة  مراك���ز  ف���ي 
العملي���ة، مؤكدين فاعلي���ة ونجاح مهمة فرق 

تجرب���ة  خاض���ت  والت���ي  الس���رية،  التس���وق 
العم���الء للحص���ول على الخدم���ة الحكومية، 
ومدى إس���هامها في تحس���ين جودة الخدمة 
األداء  مس���توى  قي���اس  م���ن  تمكينه���ا  عب���ر 
وااللت���زام بالمعايي���ر بحس���ب خط���ة التقييم 
المتبع���ة، مؤكدين س���عيهم للعمل فيما يصب 

في مصلحة الوطن والمواطن.

مدينة عيسى - الحكومة االلكترونية

“تقييم الخدمة” تكرم الفرق وتشيد باألداء

لقطة جماعية على هامش الحفل

المنامة - بنا

اس���تقبل وزير ش���ؤون مجل���س الوزراء 
محم���د المط���وع بمكتب���ه صب���اح أم���س 
محم���د،  يوس���ف  واإلعالم���ي  الباح���ث 
حيث أهداه نسخة من كتابه التوثيقي 
ال���ذي يحمل عن���وان “زاي���د والبحرين”، 
الذي يس���تعرض تاريخ عالقات األخوة 
مملك���ة  بي���ن  ترب���ط  الت���ي  والتع���اون 
العربي���ة  اإلم���ارات  ودول���ة  البحري���ن 
المتحدة الش���قيقة وجهود سمو الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا في 
تعزيز هذه العالقات. وفي اللقاء، أشاد 
الوزير بالجه���ود التي بذلها الباحث في 
إع���داد هذا الكتاب المه���م، والذي يوثق 
بالصور والمعلوم���ات لمرحلة مهمة في 
تاري���خ العالق���ات المتمي���زة التي تربط 
بي���ن مملكة البحري���ن ودول���ة اإلمارات 
العربية الش���قيقة، متمنيا ل���ه مزيدا من 

التوفيق والنجاح.

المطوع يتسلم “زايد والبحرين”



قال���ت ابتس���ام الدالل إن قان���ون مزاولة مهن���ة الطب وطب 
األس���نان بجمي���ع مواده قي���د المراجع���ة والتعدي���ل من قبل 
جمعي���ة االطب���اء البحريني���ة، ول���م يص���در أي جدي���د بش���أن 

القانون.

وأوضح���ت ال���دالل أن���ه يت���م 
ف���ي الوق���ت الراهن مناقش���ة 

جميع المواد.
الرج���وع  س���يتم  وأضاف���ت: 
إلى الجهات الطبية الرسمية 
ذات  المهني���ة  والمؤسس���ات 

العالقة بمهنة الطب.
وتابعت: س���يتم االس���تئناس 
بال���رأي الش���رعي متمث���الً في 
للش���ؤون  األعل���ى  المجل���س 
اإلس���المية ف���ي الم���واد التي 
تتطل���ب ذل���ك وفق م���ا جرت 
مختل���ف  ف���ي  الع���ادة  علي���ه 

القوانين.
وأكدت أنه لم يصدر أي قرار 

جدي���د بش���أن م���واد القان���ون 
المذكور.

ت���رأس وزير العمل والتنمية االجتماعي���ة، رئيس مجلس إدارة الصندوق االجتماعي الوطني 
جمي���ل حميدان، االجتماع الثالث لمجلس إدارة الصندوق، بعد صدور القرار رقم )34( لس���نة 
2017 بش���أن إع���ادة تش���كيل مجلس إدارة الصن���دوق، والذي يضم ممثلين ع���ن وزارة العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة، اللجنة العليا لرعاية ش���ؤون ذوي اإلعاقة، اللجن���ة الوطنية للطفولة، 

واللجنة الوطنية للمسنين، إلى جانب وزارة التربية والتعليم.

ويختص الصندوق االجتماعي الوطني، الذي 
لس���نة   )84( رق���م  بموجب المرس���وم  تأس���س 
2011، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات 
الخاص���ة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار الس���ن، 
ذوي  األش���خاص  وتعلي���م  وتأهي���ل  ورعاي���ة 
اإلعاق���ة، فض���ال عن دع���م وتموي���ل الخدمات 
الالزم���ة لتنمي���ة األس���رة، إضاف���ة إل���ى صرف 

المكافآت الشهرية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
الموضوع���ات  بح���ث  ت���م  االجتم���اع،  وف���ي 
ومتابع���ة  األعم���ال،  ج���دول  عل���ى  المدرج���ة 
تنفي���ذ السياس���ة العام���ة للصن���دوق، كم���ا ت���م 
استعراض المس���تجدات في ميزانية محافظ 
الخدمات التي يدعمها الصندوق للعام 2018، 
وبح���ث الخط���ة المس���تقبلية لمنهجي���ة تنمية 
م���وارده؛ به���دف تطوي���ر أعمال���ه والخدم���ات 
المقدم���ة م���ن خالله، فضال عن بح���ث اللوائح 
المنظمة لعمل مجلس اإلدارة؛ س���عيا لتحقيق 
شراكة مجتمعية أوس���ع مع القطاعين األهلي 
والخ���اص في إط���ار جهود االرتقاء بمس���توى 

وجودة الخدمات المقدمة ضمن اختصاصه.
وبهذه المناس���بة، أعرب حمي���دان عن تقديره 
االرتق���اء  س���بيل  ف���ي  المبذول���ة  للجه���ود 
بمس���تويات العم���ل بالصندوق، مؤك���دا أهمية 
ال���ذي  الخدم���ي والتنم���وي والرعائ���ي  ال���دور 
يقدمه الصن���دوق لخدمة الفئات المس���تهدفة 
م���ن ذوي اإلعاق���ة وكبار الس���ن واألطفال، في 
إط���ار م���ن المرون���ة والش���فافية، منوه���ا إل���ى 
أن المرحل���ة المقبل���ة ستش���هد تعزي���ز الجهود 
تقدي���م  ف���ي  الفاعل���ة  المب���ادرات  وإط���الق 
الدع���م ل���كل المج���االت الرعائي���ة والتأهيلي���ة 
للمش���اريع  عم���ل  لخط���ة  وفق���ا  االجتماعي���ة، 
تنفيذه���ا  المس���تهدف  والبرام���ج  والخدم���ات 
سنويا، وفي ضوء أولويات االحتياجات التي 
تفرضه���ا الظ���روف االقتصادي���ة واالجتماعية 

والمالية.
عل���ى  كذل���ك  االجتم���اع  ف���ي  التأكي���د  وت���م 
التطوي���ر والمراقب���ة  آلي���ات  ض���رورة تفعي���ل 
لمب���دأ  ترس���يخا  المش���اريع،  دع���م  ف���ي 

الش���فافية والمحافظ���ة عل���ى الم���وارد الذاتية 
واالس���تثمارية، وإعداد اللوائح المنظمة لعمل 
مجل���س إدارة الصن���دوق، حي���ث تكمن أهمية 

تعزي���ز ف���رص التع���اون والش���راكة المجتمعية 
م���ع القط���اع األهل���ي والخاص، لتنفي���ذ برامج 

التنمية االجتماعية المتنوعة والمنشودة.
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حضانة “ريتش” توفر 6 مقاعد مجانية لأليتام
فيه��ا المؤسس��ة  أبن��اء  إللح��اق  اتفاقي��ة  وقع��ت  الملكي��ة”  “الخيري��ة 

وقع���ت المؤسس���ة الخيري���ة الملكي���ة اتفاقية تع���اون مع حضانة ريت���ش، يتم بموجبه���ا التعاون 
إلدراج عدد من أبناء المؤسسة في الحضانة ممن ال تتجاوز أعمارهم 4 سنوات. 

الع���ام  األمي���ن  م���ن  كل  االتفاقي���ة  وق���ع 
مصطف���ى  الملكي���ة  الخيري���ة  للمؤسس���ة 
آل  أمين���ة  الحضان���ة  ومدي���رة  الس���يد، 
رحم���ة، حيث نصت االتفاقي���ة على توفير 
الحضان���ة ل���� 6 مقاعد مجاني���ة لأليتام في 

سن الحضانة.
أن  إل���ى  الس���يد  أش���ار  المناس���بة،  وبه���ذه 
االتفاقي���ة تأت���ي ضم���ن اهتمام المؤسس���ة 

عل���ى  األس���ر  بإعان���ة  الملكي���ة  الخيري���ة 
توفي���ر التعلي���م المتمي���ز لألطف���ال، فض���ال 
ع���ن الحرص عل���ى تعزي���ز مبدأ المش���اركة 
المجتمعية مع المؤسس���ة الخيرية الملكية 

من خالل مؤسسات المجتمع.
وأش���اد بحرص حضانة ريتش على تأهيل 
األطفال لمرحلة ما قبل المدرس���ة، وتوفير 

المؤسسة الخيرية الملكية وقعت اتفاقية تعاون مع حضانة ريتشبيئة تعليمية آمنه ومريحة.

المنامة - بنا

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البحري���ن  هيئ���ة  رئيس���ة  اس���تقبلت 
للثقاف���ة واآلث���ار الش���يخة م���ي بن���ت 
محم���د آل خليف���ة في مكتبه���ا صباح 
أمس وزير المالية واالقتصاد الوطني 

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
واس���تهلت الش���يخة مي بن���ت محمد 
آل خليف���ة اللق���اء بتهنئ���ة الوزير على 
وتعيين���ه  الملكّي���ة  بالثق���ة  تش���ريفه 
وزي���ًرا للمالي���ة واالقتص���اد الوطن���ي. 
وأش���ارت إلى أن الثقافة رافد أساس 
من روافد التنمية المستدامة، مؤكدة 

أهمي���ة الحفاظ على اإلرث اإلنس���اني 
الثقافي���ة  بالمقوم���ات  واالعتن���اء 
للمملكة عبر تعزيز التعاون بين جميع 

الجهات المعنية.
المالي���ة  وزي���ر  أش���اد  جانب���ه،  م���ن 
هيئ���ة  بجه���ود  الوطن���ي  واالقتص���اد 
البحري���ن للثقافة واآلثار في النهوض 
بالعمل الثقافي في البحرين، ودورها 
ف���ي إب���راز اإلرث الحض���اري لمملك���ة 
تحقي���ق  ف���ي  وإس���هاماتها  البحري���ن 

المنجزات على أعلى المستويات.

وزير المالية يشيد بجهود “الثقافة”

المنامة - نادي توستماسترز

هش���ام  الش���يخ  العاصم���ة  محاف���ظ  برعاي���ة 
ن���ادي  ينظ���م  خليف���ة،  آل  عبدالرحم���ن  ب���ن 
الخطاب���ي  الملتق���ى  الس���يف  توستماس���ترز 
الراب���ع بمش���اركة خليجي���ة الي���وم )الجمع���ة( 
بعنوان “ش���اطئ السيف يجمع أهل الخليج”، 
متضمن���ا أرب���ع مس���ابقات تعليمي���ة: مس���ابقة 
خطب االرتجال، المسابقة الفكاهية، مسابقة 

التقويم، وأخيرا مسابقة الخطب العربية.
وقالت التوستماس���تر أنيسة عبدهللا “رئيس 
اللج���ان التعليمية للملتقى” إن الملتقى الرابع 
يتمي���ز بمش���اركة األش���قاء م���ن دول مجلس 
التع���اون الخليج���ي وال���ذي سيش���كل تمي���زا 
فريدا من نوعه في كس���ب مهارات التواصل 
والقيادة واإللقاء، كما يتوقع من المش���اركين 
أن تك���ون له���م إضافات ممي���زة للملتقى لهذا 
الع���ام. وأضاف���ت أن الحضور س���يكون الفتا 
ه���ذا الع���ام م���ن المهتمي���ن بالتوستماس���ترز 
والطلب���ة الجامعيي���ن أيضا، فق���د تجاوز عدد 
وتع���د  ش���خصا،   380 للملتق���ى  المس���جلين 

الجامع���ة األهلية أحد أبرز الجه���ات الداعمة 
له���ذا الملتق���ى، إضاف���ة إل���ى مجموع���ة م���ن 
الش���ركات. ومن جان���ب آخر، أك���دت عبدهللا 
أن استقطاب الملتقى لهذا التنوع الجغرافي 
والكمي سيضفي مزيًدا من التميز، وسيمنح 

البرنامج متعة إضافية. 
يذك���ر أن التوستماس���ترز يطم���ح وراء ه���ذه 
االس���تضافات المتنوع���ة؛ لخلق بصمة مميزة 

باجتماع الخبرات وتنوع الطاقات.

ملتقى السيف الخطابي الرابع ينطلق اليوم

شكلت وزارة العمل والتنمية االجتماعية فريق عمل مكون من باحثات اجتماعيات،  «
فور وقوع حادث انفجار أسطوانة غاز في منطقة البسيتين، مساء يوم 25 ديسمبر 

الجاري، وذلك لبحث أوضاع األسر المتضررة وتقدير حجم األضرار الناتجة.

وتم إجراء تقييم أولي لألضرار الناجمة جراء الحادث في )9( منازل مجاورة لموقع  «
حادث االنفجار، وذلك من قبل الباحثات االجتماعيات بالوزارة، لحين اكتمال إجراءات 

إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، ليتسنى دراسة الحاالت وتقييمها تمهيًدا لتعويض 
أصحابها عن الحريق.

وقالت الوزارة إنه جار متابعة أحوال أصحاب المنازل المتضررة من خالل مركز المحرق  «
االجتماعي لتيسير سبل معيشتهم، إلى حين استالم التقرير النهائي من الدفاع 

المدني، وفق الشروط المقررة لمثل هذه الحوادث.

“التنمية” تشكل فريًقا لمتابعة انفجار أسطوانة غاز

ابتسام الدالل

خطة لمشاريع وبرامج الصندوق االجتماعي
والتأهيلية ال��رع��ائ��ي��ة  ال��خ��دم��ات  دع���م  م���ب���ادرات  ت��ع��زي��ز  ح��م��ي��دان: 

وزير العمل والتنمية االجتماعية ترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البحرين رائدة بحماية األطفال رسميا وأهلياالدالل: “المهن الطبية” قيد المراجعة
“ال��ع��ال��م��ي��ة ل��ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل” ت�����زور م���رك���ز ع��ائ��ش��ة ل��ل��ت��دخ��ل

أك���د عبدالعزي���ز الس���بيعي رئيس المنظم���ة العالمية لحماي���ة الطفل ومقرها بروكس���ل أن التقدم 
الملح���وظ ال���ذي يحظ���ى به الطفل ف���ي البحرين م���ن االهتم���ام والحماية االجتماعي���ة والرعاية 

الصحية والتعليمية، من األمور المثيرة لإلعجاب، سواء على المستويين الرسمي واألهلي.

وج���اءت تصريح���ات الس���بيعي أثن���اء زيارت���ه 
مركز عائش���ة للتدخل المبك���ر، حيث قام بتكرم 
األطف���ال م���ن منتس���بي المرك���ز، بحض���ور مدير 
مكتب المنظمة في البحرين س���لمان الس���بيعي، 
ومدي���رة المرك���ز عائش���ة الحم���ر، حي���ث اطل���ع 
عل���ى مختلف األقس���ام والخدم���ات التي تقدم 
لمختل���ف األعم���ار، الفت���ا إل���ى أن مركز عائش���ة 
يتميز بالمستوى المتقدم في استفادة األطفال.

وأش���ار إل���ى أن “التكري���م يأت���ي ضم���ن زي���ارة 
رسمية لمملكة البحرين لالطالع على أحدث ما 
حققته في مجال رعاية الطفل، خصوصا مركز 
حماي���ة الطفل الذي يعد من المراكز الرائدة بين 

دول الخليج ومنطقة الشرق األوسط”.
م���ن جانبه، كش���ف س���لمان الس���بيعي ع���ن عزم 

المنظم���ة العالمية لحماي���ة الطفل تنظيم مؤتمر 
عالم���ي في الكويت ف���ي الفت���رة 14-12 فبراير 
المتح���دة واالتح���اد  األم���م  بمش���اركة  المقب���ل، 
عربي���ة  دول  ع���دة  م���ن  وخب���راء  األوروب���ي 
االجتماعي���ة  الحماي���ة  ويناق���ش  وأوروبي���ة، 

والنفسية والتربوية للطفل.
وأوض���ح أن المنظم���ة تعنى بكي���ان الطفل دون 
النظ���ر إلى العرق أو االنتماء، معربا عن أمله أن 
يت���م توجيه مزي���د من الدعم م���ن جانب وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية إلى المراكز األهلية 
لرعاية األطف���ال وخصوص���ا ذوي االحتياجات 
الخاص���ة، م���ن خ���الل تخصيص مرك���ز متكامل 
ليكون بيئة مناسبة لهؤالء األطفال ورعايتهم.

الش���كر  ع���ن  الحم���ر  عائش���ة  أعرب���ت  بدوره���ا، 

والتقدي���ر لرئي���س المنظم���ة العالمي���ة لحماي���ة 
الطف���ل عل���ى الزي���ارة وتكري���م أطف���ال المرك���ز، 
بالمملك���ة تقدي���م  المعني���ة  الجه���ات  وناش���دت 
األطف���ال  رعاي���ة  لمراك���ز  الدع���م  م���ن  المزي���د 

خصوصا المراكز األهلية نظرا لألعباء المتزايدة 
عل���ى كل من المراكز وأولياء األمور بش���أن فئة 
األطفال ذوي اإلعاقة والتوحد ومتالزمة داون 

وغيرهم من ذوي االحتياجات الخاصة.

المنامة - مركز عائشة للتدخل المبكر

إنجاز مشروع إضاءة جسر الشيخ عيسى
“ال�������خ�������اص” ي�����دع�����م “االس�����ت�����ث�����م�����ار ف������ي ال���ث���ق���اف���ة”

بالتعاون ودعم وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تم إنجاز أحد 
المش���اريع المدرجة ضمن االحتفاء باختيار مدينة المحرق عاصمة الثقافة اإلس���امية 
للعام 2018، حيث اس���تكمل مش���روع إضاءة جسر الشيخ عيس���ى الرابط بين المحرق 

والعاصمة المنامة.

وتعم���ل هيئة البحري���ن للثقافة واآلثار 
بش���كل أس���اس على النهوض بمشاريع 
البنية التحتية والمرافق والمس���احات 
العامة واستغاللها بشكٍل يعكس جمال 
البحري���ن وغن���ى تراثها اإلنس���اني، كما 
تهت���م الهيئ���ة بتطوير وإع���ادة تصميم 
اإلض���اءة لعدٍد م���ن المراف���ق والمباني 
م���ا  إلب���راز  التاريخي���ة  األهمي���ة  ذات 

تحمله من عمٍق حضاري.
واختي���رت ش���ركة “ت���ي ج���ي اليتن���ج” 

للش���ركة  وس���بق  اإلض���اءة،  لتصمي���م 
ذاته���ا إضاءة كوب���ري المنامة بالتعاون 
م���ع وزارة األش���غال. وأيض���ا بدعم من 
القط���اع الخ���اص ت���م إض���اءة متح���ف 
البحري���ن،  قلع���ة  الوطن���ي،  البحري���ن 
قلع���ة الرف���اع، قلعة ع���راد، ومبنى باب 
البحري���ن تح���ت مظلة “االس���تثمار في 
الثقاف���ة” بدع���م من قبل بن���ك أركابيتا، 
بن���ك البركة، ش���ركة زي���ن البحرين، أ م 

مشروع إضاءة جسر الشيخ عيسى الرابط بين المحرق والمنامةج للمشاريع.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

مدينة عيسى - اإلدارة العامة للمرور

أك���د مدي���ر إدارة العملي���ات والمراقبة 
للم���رور  العام���ة  ب���اإلدارة  المروري���ة 
المق���دم عادل الدوس���ري، وضع خطة 
انس���ياب  لتأمي���ن  متكامل���ة  مروري���ة 
الحرك���ة المروري���ة بجمي���ع الش���وارع 
والط���رق  الب���ر  لمناط���ق  المؤدي���ة 
م���ع  والتنس���يق  بالتع���اون  الداخلي���ة 
المحافظة الجنوبية ومديرية شرطة 
الجنوبية لتأمين سالمة مرتادي البر.

وأض���اف أنه س���يتم تكثي���ف الحضور 
الم���روري وتنفيذ الحم���الت المرورية 
اتخ���اذ  تتضم���ن  الت���ي  التوعوي���ة 
اإلج���راءات القانوني���ة الالزم���ة تجاه 
الس���لوكيات المرورية الخاطئة، ومن 
بينها عدم االلتزام بالسرعة المحددة، 
الثبوتي���ة  األوراق  حم���ل  وع���دم 
للمركبات والسائقين، كذلك استخدام 
الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي 
والش���وارع  المخيم���ات  م���ن  بالق���رب 

العامة، وعدم استخدام خوذة الرأس 
لقائدي الدراجات.

ودعا مدي���ر إدارة العمليات والمراقبة 
المروري���ة الجمي���ع لاللت���زام باألنظمة 
المروري���ة للمحافظ���ة عل���ى أرواحهم 
الس���المة  متمني���ا  اآلخري���ن،  وأرواح 
لجميع مرتادي البر وموسما خاليا من 

الحوادث المرورية.

حمالت مرورية توعوية لمرتادي البر

المقدم عادل الدوسري

أنيسة عبدالله



اس���تنكر أولياء أم���ور قرار وزارة التربي���ة والتعليم إعادة امتحان الم���واد االجتماعية 
لنهاي���ة الفص���ل الدراس���ي األول للع���ام الدراس���ي 2018 -  2019 لجميع طلب���ة وطالبات 
الص���ف األول اإلع���دادي بع���د أن قدم���وه أم���س، مباش���رًة بع���د آخ���ر ي���وم ف���ي ج���دول 

االمتحانات كإجراء احترازي.  

ورص���دت “الب���اد” قفل وزارة التربي���ة والتعليم 
جمي���ع  ومس���ح  “االنس���تغرام”  عب���ر  حس���ابها 
تعليق���ا   471 إل���ى  وصوله���ا  بع���د  التعليق���ات 
م���ن أولي���اء أم���ور يحتج���ون في���ه عل���ى إعادة 

االمتحانات ألبنائهم الطلبة.
وطال���ب أولياء األمور عبر “الب���اد” بعدم إعادة 
االمتح���ان لجميع طلبة الص���ف األول اإلعدادي 
واقتص���اره فق���ط عل���ى طلب���ة المدرس���ة الت���ي 
تورط���ت ف���ي التس���ريب.  وأضاف���وا “أبناؤن���ا ال 
يحمل���ون هواتفه���م النقال���ة وال يمك���ن إرس���ال 
االمتح���ان له���م قبل ب���دء االمتح���ان التحريري 
بدقائ���ق، فم���ن غير الممكن أن يص���ل إلى جميع 

الم���دارس اإلعدادي���ة. وأش���اروا إل���ى أن الق���رار 
تعس���في ويحب���ط معنوي���ات أطفالن���ا لدراس���ة 
تعاق���ب  أن  المفت���رض  وم���ن  األخ���رى،  الم���واد 
المدرس���ة الت���ي س���محت بتس���ريب االمتح���ان 

وليس جميع المدارس األخرى.

“التربية” تغلق التعليقات على الخبر في “انستغرام”

صورة ضوئية من االمتحان المسرب 

أيام قالئل تفصل أهل البحرين عن ضريبة أثارت عاصفة من التساؤالت والمخاوف حول المستقبل الذي ينتظر جيب المواطنين 
بع���د موج���ات الرس���وم المتتالية في العامين الماضيين في ظل الظروف االقتصادية التي تمر بها المنطقة.وكش���فت فوضى جلس���ة 
النواب الماضية عن حالة الخوف التي تعتري المواطنين مما يخبئه لهم قادم األيام، وعالقتهم كمواطنين بهذه الضريبة وكيف ستنعكس على 

دخلهم ومعيشتهم. 

وفي هذا الش���أن، تواصلت “الب���اد” مع الخبير 
االقتص���ادي أكب���ر جعف���ري؛ لبي���ان األث���ر ال���ذي 
سيقع على المواطن في حال تطبيق الضريبة. 
وبي���ن جعفري أن ضريب���ة القيمة المضافة هي 
م���ن الضرائب غير المباش���رة التي ال تس���تقطع 
وإنم���ا  مباش���ر،  بش���كل  المواط���ن  دخ���ل  م���ن 
يتحملها نتيجة اس���تهاكه للس���لع غير المعفية 

من الضريبة وعادة ما تكون كمالية. 
وأوضح أنه لكون أغلب الس���لع األساسية 
واالس���تهاكية م���ن خض���راوات وفواك���ه 
وتعليمي���ة  صحي���ة  خدم���ات  أو  وأدوي���ة 
معفي���ة م���ن الضريب���ة، ف���إن المواط���ن لن 
يتحمل سوى مقدار بسيط جدا ال يتجاوز 
2 % عل���ى األكث���ر م���ن متوس���ط صرف���ه 

باس���تطاعتهم  المواطني���ن  أن  الش���هري.وأكد 
التقلي���ل من مقدار تحملهم للزيادة في أس���عار 
الس���لع والخدم���ات غي���ر المعفي���ة م���ن خ���ال 

التقليل من استهاكهم للكماليات التي تشملها 

الضريبة.

أكبر جعفري

جعف��ري: ل��ن تتجاوز أكث��ر م��ن 2 % من مع��دل الصرف

تقليل الكماليات يحد من تأثير “المضافة”

كش���ف مدي���ر مرك���ز المحاكاة والمهارات الطبية بجامعة الخليج العربي تيس���ير ج���راده، أن أكثر من 40 طبيًبا متدرًبا في س���نة االمتياز في 
مستش���فى المل���ك حم���د الطب���ي الجامعي قد أنه���وا بنجاح تام دورة تدريبي���ة عن “المح���اكاة اإلكلينيكية ألطباء االمتي���از” أقيمت على مدى 

يوميين متتالين في مركز المحاكاة والمهارات الطبية بجامعة الخليج العربي. 

وأوض���ح ج���رادة أنه ت���م في ال���دورة تدريب 
أطب���اء االمتي���از عل���ى 15 حالة طبي���ة طارئة 
كآلي���ات  الطبي���ة،  المج���االت  مختل���ف  ف���ي 
التعام���ل مع حاالت انس���داد القصبة الهوائية 
وكيفي���ة وض���ع أنب���وب الرئة ال خ���راج الهواء 
ووض���ع أنب���وب ف���ي وري���د الرقب���ة الرئي���س، 
إل���ى جان���ب التعامل م���ع ح���االت عديدة في 
مجال النساء منها الوالدة المتعسرة وفحص 
ال���والدة  وعملي���ة  ال���والدة  قب���ل  المريض���ة 
الطبيعية باإلضافة إلى التدرب على عمليات 

الخياطة الجراحية.
وبّي���ن أن التدري���ب ش���مل أيًض���ا التعامل مع 
ح���االت الرعاف وس���حب الماء من الظهر في 

ح���االت التهاب الس���حايا إلى جان���ب التدرب 
المعقم���ة  الماب���س  ولب���س  التعقي���م،  عل���ى 
والت���درب على وضع قس���طرة الب���ول للرجال 
وفحص قاع العين وكذلك فحص البطن في 

حاالت األنيميا المنجلية. 
وأش���ار ج���راده إل���ى أن���ه ت���م تقس���يم م���واد 
التدري���ب العملي���ة إلى خم���س محطات وكل 
محط���ة تش���مل ث���اث ح���االت طبية له���ا من 

الوقت ما يزيد عن 40 دقيقة.
وأوضح أن الدورة حصلت على خمس نقاط 
من نقاط التدريب الطبي عبر الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية. 
وذك���ر أن فريًق���ا ض���م 10 أطب���اء م���ن ذوي 

ف���ي تدري���ب أطب���اء  التخصص���ات ش���اركوا 
مج���ال  ف���ي  متخصصي���ن  ومنه���م  االمتي���از 
القلب والتخدير والنساء والوالدة والجراحة 
والعناي���ة المرك���زة، منه���م س���بعة أطب���اء من 
مستش���فى المل���ك حم���د وثاث���ة م���ن مجم���ع 
الس���لمانية الطبي باإلضافة إل���ى أطباء مركز 
المحاكاة والمه���ارات الطبية بجامعة الخليج 

العربي.
م���ن جانبه، كّرم عميد كلية الطب عبدالحليم 
ضي���ف هللا األطب���اء المش���اركين ف���ي الدورة 
التدريبي���ة. وكان لمركز التدريب واالحتراف 
الطب���ي في مستش���فى الملك حم���د خصوصا 
أساس���ي  دور  الحس���ن  المرك���ز دالل  مدي���ره 

ف���ي توفي���ر ما يل���زم م���ن مع���دات وإمكانات 
ومدربين إلنج���اح الدورة التي تعود بالفائدة 
عل���ى الخدم���ات الطبي���ة في المستش���فى من 
خ���ال رفع مس���توى المهارة الطبي���ة لألطباء 

وكيفي���ة التعامل مع الحاالت الطارئة وكذلك 
مع المريض من خال الشرح الوافي للعملية 
وكيفي���ة القيام به���ا. ويتطلع مرك���ز المحاكاة 
م���ن  مزي���د  إل���ى  العرب���ي  الخلي���ج  بجامع���ة 

األعمال الطبية في مختلف المجاالت وعمل 
دورات محددة لألطباء في مستشفى الملك 
حم���د وكذل���ك أطب���اء وزارة الصح���ة العام���ة 
بالمملك���ة، إذ س���يتم توفي���ر موق���ع إلكتروني 
يش���مل مركز المحاكاة والمهارات الطبية في 
الجامعة وبرامج التدريب وكيفية التسجيل 

فيها في المستقبل القريب.
وي���درب مرك���ز المح���اكاة في الوق���ت الراهن 
عل���ى  والسادس���ة  الخامس���ة  الس���نة  ط���اب 
آمن���ة  بطريق���ة  الطبي���ة  المه���ارات  اكتس���اب 
وسهلة ومن ثم يكون الطالب مستعد للتعامل 
مع المرضى بشكل أيسر ومهنية أعلى. ووقع 
المركز اتفاقية شراكة لمدة 3 سنوات تساعد 
م���ن خالها ش���ركة ليدرز العالمي���ة في توفير 
األجه���زة الطبي���ة والماني���كان الت���ي تحاك���ي 
الواقع لتدريب الطلبة على الحاالت المرضية 

المختلفة.

40 طبيب امتياز ينهون دورة “المحاكاة اإلكلينيكية”

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أك���د مدي���ر إدارة مش���اريع وصيان���ة الط���رق 
البلدي���ات  وش���ؤون  األش���غال  ب���وزارة 
والتخطي���ط العمران���ي س���يد ب���در عل���وي أن 
ال���وزارة انته���ت م���ن تنفي���ذ مش���روع تطوير 
مجم���ع 911 بمنطق���ة الرف���اع ف���ي المحافظة 
الق���رى  تطوي���ر  برنام���ج  ضم���ن  الجنوبي���ة 
والمناط���ق القديم���ة ال���ذي يهدف إل���ى تلبية 
احتياجات المواطنين والمقيمين وفق خطة 
إع���ادة إنش���اء وتطوي���ر الط���رق والش���وارع 
الت���ي بلغ���ت نهاي���ة عمره���ا االفتراض���ي ف���ي 
المناطق الس���كنية.وذكر أن المش���روع يخدم 
ما يقارب 227 وحدة سكنية، إضافة إلى 11 

محا تجاريا، ومن أبرز ما تضمنه المش���روع 
تطوير الطرق الرئيس���ة ذات المس���ار الواحد 
ف���ي االتجاهين والط���رق الداخلية والممرات 
بمجم���ع 911، بطول يبلغ نح���و 13 كيلومترا، 
البني���ة التحتي���ة  م���ن خ���ال إع���ادة إنش���اء 
القديم���ة  الرص���ف  طبق���ات  بإزال���ة  للط���رق 
وم���واد الدف���ان غير الصالح���ة وإعادة رصف 
الش���وارع الرئيس���ة ف���ي المجم���ع باألس���فلت 
ورصف الطرق الفرعية والممرات واألرصفة 
الجانبية ومواقف السيارات بالطوب، إضافة 
إل���ى إنش���اء ش���بكة جدي���دة لتصري���ف مي���اه 

األمطار.

تطوير الطرق الرئيسة بمجمع 911

معلمـة تسرب أسئلة امتحان عبر “الواتساب”
“ال���ت���رب���ي���ة” ت���وص���ي ب��ف��ص��ل ال���م���دي���رة وال���م���دّرس���ة وإداري���ت���ي���ن

أعلنت وزارة التربية والتعليم اكتشاف تورط معلمة بمدرسة مدينة عيسى اإلعدادية 
للبنات في واقعة تصوير امتحان المواد االجتماعية للصف األول اإلعدادي، قبل بدئه 

بدقائق، على الرغم من أنها غير مخّولة بذلك وفقا لإلجراءات والتعليمات الرسمية.

كم���ا تورط���ت المعلمة )وهي ولية أمر لطالب في الصف األول اإلعدادي( في نش���ر هذا 
االمتحان عن طريق )الواتساب( على مجموعة )قروب( ألولياء أمور طلبة يدرسون مع 

ابنها قبل االمتحان بدقائق، وبذلك تكون قد ارتكبت مخالفات جسيمة.

التعلي���م  ال���وزارة لش���ؤون  وأوض���ح وكي���ل 
والمناهج فوزي الجودر أن العملية تمت في 
غرف���ة مديرة المدرس���ة، وبحض���ور المديرة 
ولجن���ة الكنت���رول المكلف���ة بفت���ح مظاريف 
االمتح���ان، حيث دخل���ت المعلم���ة المرتكبة 
لفع���ل التصوي���ر الغرفة بخ���اف التعليمات، 
وتم���ت مس���اعدتها م���ن جان���ب اثنتي���ن من 
زمياته���ا، وتمكينه���ا م���ن تصوي���ر األس���ئلة، 
وبذل���ك يكّن ق���د تورطن أيضا م���ع المعلمة، 
وعلي���ه، قامت الوزارة بتحويل جميع من له 

عاقة بهذه الواقعة إلى التحقيق.
وانته���ى التحقي���ق إل���ى إيق���اف المتورطات 
والتوصي���ة  العم���ل،  ع���ن  الواقع���ة  ف���ي 
بالفص���ل النهائ���ي ل���كل من مديرة المدرس���ة 
والمعلمة واإلداريتي���ن، ورفع الموضوع إلى 
دي���وان الخدم���ة المدني���ة وفقا لم���ا تقتضيه 
اإلجراءات الرسمية، وتحويلهن إلى النيابة 
العام���ة. كما انته���ى إلى إيق���اف المتورطات 
م���ن عض���وات لجن���ة الكنت���رول ع���ن العم���ل 
والخصم من الراتب لمدد متفاوتة بحس���ب 

ن���وع المخالفة، وإلغاء نتائج امتحان الصف 
األول اإلع���دادي ف���ي الم���واد االجتماعي���ة، 
وإعادته لجميع طلبة وطالبات الصف األول 
اإلعدادي مباش���رة بعد آخ���ر يوم في جدول 
احت���رازي؛ الحتم���ال  كإج���راء  االمتحان���ات 
انتش���ار ما ت���م تصويره وتوزيع���ه، بما يخل 

بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.  
وخت���م وكي���ل التعلي���م والمناه���ج تصريحه 
بتأكي���د أن ال���وزارة ل���ن تت���ردد ف���ي اتخ���اذ 
تس���ّول  م���ن  كل  ض���د  صارم���ة  إج���راءات 
ل���ه نفس���ه تج���اوز األنظم���ة والتعليم���ات أو 

المساس بالثوابت التربوية.

فوزي الجودر

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وس���ائل  عب���ر  نش���ر  م���ا  ض���وء  ف���ي 
قي���ام  ح���ول  االجتماع���ي  التواص���ل 
المدرس���ة البريطاني���ة بفرض رس���وم 
م���ن  ع���دد  عل���ى  المضاف���ة  القيم���ة 
الخدمات التي تقدمها لطلبتها، ومن 
بينه���ا اللب���اس الرس���مي والمأكوالت 
والقرطاس���ية واألنش���طة المدرسية، 
للتعلي���م  المس���اعد  الوكي���ل  أوض���ح 
الخ���اص والمس���تمر جعف���ر الس���تري 
قام���ت  الخ���اص  التعلي���م  إدارة  أن 
المدرس���ة  م���ع  الموض���وع  بمتابع���ة 
اإلدارة  تس���لمت  حي���ث  المذك���ورة، 
خطاًبا من مدير المدرسة عبر البريد 

ه���ذا  ع���ن  في���ه  يعت���ذر  اإللكترون���ي 
اإلج���راء، مش���يًرا إل���ى أن المدرس���ة 

سوف تقوم بتصحيح هذا الخطأ.
والتعلي���م  التربي���ة  وزي���ر  أن  يذك���ر 
ماج���د النعيم���ي أعل���ن ف���ي تصري���ح 
سابق أن الخدمات التعليمية تندرج 
ضمن الخدمات التي تم اس���تثناؤها 
من تطبيق رس���وم القيم���ة المضافة، 
تأكي���ًدا على اهتم���ام مملكة البحرين 
بوصف���ه  للجمي���ع،  التعلي���م  بتوفي���ر 
ركيزًة أساسية لبناء العنصر البشري 

وتحقيق التطلعات التنموية.

المدرسة البريطانية تعتذر

06local@albiladpress.com

الجمعة
28 ديسمبر 2018 

21 ربيع الثاني 1440

 بدور المالكي

العملية تمت بغرفة 
المديرة وبحضورها 

ووجود لجنة فتح 
المظاريف

إلغاء نتائج االمتحان 
وإعادته لطلبة 

األول اإلعدادي 

السلع غير 
المعفية من 
الضريبة عادة 

ما تكون 
كمالية

سيد علي المحافظة

تس���تضيف إدارة الش���ؤون الديني���ة بوزارة العدل والش���ؤون اإلس���المية واألوقاف أس���تاذ الفقه ف���ي جامعة القصيم 
والمحاضر بالمس���جد الحرام وإمام جامع الش���يخ ابن عثيمين في عنيزة  س���امي الصقير، في الفترة من 29 ديس���مبر 

الجاري وحتى األول من يناير المقبل.

وق���ال مدي���ر إدارة الش���ؤون الديني���ة 
اس���تضافة  تأت���ي  القط���ان:  محم���د 
ال���وزارة للصقي���ر انطاًق���ا م���ن مهم���ة 
والمراك���ز  والمعاه���د  البح���وث  قس���م 
الدعوي���ة الرامي���ة إل���ى نش���ر الثقاف���ة 
اإلس���امية الوسطية من خال برامج 
الوعظ واإلرشاد بالتعاون مع مختلف 
مؤسس���ات المجتم���ع المدن���ي، وبي���ان 
الس���محة،  مضامي���ن رس���الة اإلس���ام 
العقي���دة  يرس���خ  وس���طي  بأس���لوب 
الهوي���ة  ويحف���ظ  األخ���اق  ويحم���ي 
اإلس���امية، وينب���ذ العن���ف والتط���رف 
إل���ى  والدع���وة  والطائفي���ة،  والفرق���ة 
الس���ام والوح���دة والتآل���ف، والح���ث 

على العمل لتنمية المجتمع وازدهاره.
أوض���ح  الصقي���ر،  برنام���ج  وع���ن 
ي���وم  س���يبدأ  البرنام���ج  أن  القط���ان 
الس���بت 29 الج���اري بتقدي���م سلس���لة 

محاض���رة  أوله���ا  المحاض���رات،  م���ن 
بمجل���س  الت���اوة”  “أح���كام  بعن���وان: 
جمعي���ة التربية اإلس���امية بالمحرق، 
ومحاضرة أخرى بتاريخ 30 ديس���مبر 
بعنوان “من أحكام الش���تاء” بعد صاة 
الفارس���ي  ش���يخان  بجام���ع  العش���اء 
بالرف���اع، وف���ي 31 ديس���مبر س���يقدم 
محاض���رة بعن���وان ق���راءة في رس���الة 
“منه���ج يوم���ي لطال���ب العل���م” محم���د 
العثيمي���ن، بع���د صاة العش���اء بجامع 
عيسى بن علي بالمحرق، وفي جمعية 
الهداي���ة اإلس���امية بالرفاع س���يلتقي 
م���ع طلبة العل���م في لق���اء مفتوح بعد 

صاة العشاء يوم 1 يناير 2019.

سامي الصقير

يق��ّدم سلس��لة محاض��رات بدءا م��ن غدا وتس��تمر 4 أيام

“الشؤون اإلسالمية” تستضيف الصقير

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

مروة خميس

 القرار تعسفي ويحبط 
معنويات أطفالنا 

لدراسة المواد األخرى

ال��م��دارس بجميع  االم��ت��ح��ان  إع����ادة  ع��ل��ى  األم����ور  أول��ي��اء  اح��ت��ج��اج 



زينل وبوعنق... صافي يا لبن
ط����ي ص���ف���ح���ة ال���ت���وت���ر ال�������ذي ش���ه���دت���ه ج���ل���س���ة ال���ث���اث���اء

طوي���ت صفحة التوتر الحاد الذي ش���هدته جلس���ة مجل���س النواب األخيرة بين رئيس���ة المجلس 
فوزية زينل والنائب خالد بوعنق.

وبحسب مصادر “البالد” فقد شوهدت الرئيسة 
وبوعن���ق يجلس���ان متجاوري���ن خ���الل حض���ور 
فعالي���ة تدريبي���ة نظمه���ا المجل���س ي���وم أم���س 

الخميس، وتبادال األحاديث اإليجابية.
وكان بوعن���ق ق���د انتق���د إدارة زين���ل للجلس���ة 

خالل األسبوعين الماضيين.
وق���ال ل� “الب���الد”: “ال يجب أن تقط���ع مداخالت 
النواب أو تس���تمع الرئاس���ة لحديث المستش���ار 
النائ���ب  إن  إذ  يتحدث���ون،  والن���واب  القانون���ي 

يجب أن يتكلم بأريحية )...(”.

وعن الج���دل بجلس���ة النواب األخي���رة، قال: ال 
يج���ب أن يتم تخيي���ر النائب بي���ن خيارين مما 
سيس���بب فوض���ى، إذ م���ن المفت���رض أن يكون 
هن���اك اقتراح وتصويت األغلبية عليه لكي يتم 
حس���م الموضوع. وأضاف: إن المجلس بحاجة 

إلى حنكة وشخص يمتلك الدراية.

وقال: أكّرر بأنه ال يوجد خالف بيني وبين  «
رئيسة المجلس، ونتطلع إلى أن يكون 

البرلمان مجلًسا يخدم الشعب، مؤكًدا في 
بوعنق والرئيسة زينل بالفعالية التدريبية بمجلس النواب أمسختام كالمه دعمه للمرأة البحرينية.

تح���دث النائب محمود البحراني عن وجود “اس���تياء كبير من تك���رار المخالفات والتجاوزات بتقرير ديوان 
الرقابة من غير وجود رادع أو آلية حاسمة تضمن عدم تكرار هذه المخالفات والتجاوزات”.

“الب���الد”  عب���ر  البحران���ي  وطال���ب 
الدول���ة باتخاذ إجراءات حاس���مة 
وش���فافة لمحاربة الفس���اد والهدر 
المتك���رر لألموال العام���ة، وإيجاد 
آليات تضمن محاربة الهدر المالي 

والفساد في مؤسسات الدولة.
ودع���ا إلى أن يتخذ ديوان الرقابة 
إج���راءات  واإلداري���ة  المالي���ة 
وخطوات مباشرة من قبيل إحالة 
المخالفين إلى النيابة العامة وفق 
دي���وان  قان���ون  م���ن   )11( الم���ادة 
الرقاب���ة المالي���ة واإلدارية الصادر 
بالمرس���وم بقانون رقم )16( لسنة 
أن:  عل���ى  تن���ص  والت���ي   ،2002
“يتول���ى الدي���وان إب���الغ الجه���ات 
بالمخالف���ات  لرقابت���ه  الخاضع���ة 

التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ 
لتحصي���ل  الالزم���ة  اإلج���راءات 
المبال���غ المس���تحقة له���ا، أو الت���ي 
صرفت منها بغير حق خالل فترة 
زمنية معينة، وله إحالة األمر إلى 
الجهة المختصة بتحريك الدعوى 
لدي���ه  تواف���رت  م���ا  إذا  الجنائي���ة 
أدل���ة جدي���ة عل���ى وج���ود جريمة 

جنائية”.
سنس���عى  “أنن���ا  البحران���ي  وأك���د 
ف���ي مجل���س الن���واب للعم���ل على 
المتاح���ة  تفعي���ل جمي���ع اآللي���ات 
دس���توريا وقانوني���ا لمواجهة هذه 
إم���كان  وس���نتدارس  الح���االت، 
المخصص���ة  الميزاني���ة  تقلي���ص 
والهيئ���ات  والجه���ات  لل���وزارات 

الحكومي���ة التي حصلت وتكررت 
فيها المخالفات الواردة في تقرير 
دي���وان الرقابة المالي���ة واإلدارية، 
مب���دأ  تعزي���ز  عل���ى  وس���نعمل 
المس���اءلة والمحاس���بة م���ع بقي���ة 
أعض���اء المجل���س عل���ى أال تكون 
اإلج���راءات بطيئ���ة و طويل���ة، بل 
يمك���ن  ف���ال  وحاس���مة،  س���ريعة 
التج���اوزات  ه���ذه  ع���ن  الس���كوت 
ف���ي ظ���ل اتج���اه الحكوم���ة إل���ى 
مبدأ التقش���ف وتخفيض النفقات 
كاه���ل  تره���ق  ضرائ���ب  وف���رض 
المواط���ن وتزي���د األعب���اء علي���ه، 
به���ذه األم���وال  أول���ى  فالمواط���ن 
رفاهيت���ه،  عل���ى  وأح���ق بصرفه���ا 
وتوفير مختلف الخدمات ألجله”.

المس��اءلة البطيئ��ة ف��ي  ل��� “^”: ال لإلج��راءات  البحران��ي 

عقوبة الوزارة المخالفة بـ “الرقابة” خفض ميزانيتها

إسقاط أسماء النواب الغائبين من شاشة التصويت
الع��ام وال��رأي  للصحاف��ة  إرب��اًكا  سيس��بب  الجدي��د  اإللكترون��ي  النظ��ام 

مع بدء الجلس���ات الفعلية لمجلس النواب، بدأت تتبّين مش���كلة بشاش���ة التصويت 
بالنظام اإللكتروني الجديد بقاعة البرلمان.

وتتلخص المش���كلة في إس���قاط الشاش���ة أسماء 
الن���واب المعتذري���ن والغائبي���ن، واالكتفاء بنش���ر 

أسماء المنتخبين الحاضرين.
وكان���ت شاش���ة التصوي���ت بالنظ���ام اإللكتروني 
الس���ابق تنش���ر جمي���ع أس���ماء الن���واب األربعين، 
وتحدد حالتهم أثناء التصويت، سواء من حيث 
الحض���ور بالقاع���ة أو عدم حضوره���م، وموقفهم 
أو  الرف���ض  أو  بالموافق���ة  س���واء  التصويت���ي 

االمتناع.
وسيتس���بب إس���قاط أس���ماء النواب المعتذرين 
أو الغائبي���ن م���ن شاش���ة التصوي���ت ف���ي إرب���اك 
للصحاف���ة وال���رأي العام بتحدي���د مواقف بعض 
الن���واب وحالتهم عند نش���ر المواق���ف البرلمانية 
م���ن التش���ريعات أو الملف���ات المعروض���ة تح���ت 
قبة البرلمان. وكان رئيس مجلس الشورى دّشن 
قبل بدء برلمان 2018 واليته الدستورية، نظاًما 
ا جديًدا في القاعة الرئيس���ية للمجلس،  إلكترونيًّ

والذي يعد األحدث على مستوى الوطن العربي، 
ليكون متاًحا ألعضاء مجلسي الشورى والنواب 

في الفصل التشريعي الخامس. 
وم���ن أبرز الخدمات التي يوفرها النظام الجديد 
أن���ه س���يمّكن األعض���اء م���ن االط���الع عل���ى بنود 
ج���دول األعم���ال، ومرفقاته���ا بش���كل إلكتروني، 
خ���الل  ال���كالم  طالب���ي  قائم���ة  عل���ى  والتع���رف 
التصوي���ت،  نتيج���ة  عل���ى  والتع���رف  الجلس���ة، 
الس���ابقة،  الجلس���ات  عل���ى مضبط���ة  واالط���الع 
وإمكانية تبادل الرس���ائل الصوتي���ة أو المكتوبة 

بين األعضاء.

كما سيتمكن األعضاء من مشاهدة  «
زوايا مختلفة لقاعة االجتماع بفضل 
الكاميرات الحديثة الموزعة في زوايا 

مختلفة داخل القاعة، والتي تدار من 
غرفة تحكم مجهزة بأحدث التقنيات، 

إلى جانب تجهيز القاعة بشاشات كبيرة 
عالية الجودة.

شاشة التصويت ال تظهر أسماء النواب المعتذرين أو الغائبين

اقتراح للمستشارين بونجمة والعصفور
يتق���دم الفري���ق السياس���ي بصحيف���ة “الب���الد” 
الن���واب  لمجل���س  الع���ام  لألمي���ن  باقت���راح 
الع���ام  واألمي���ن  بونجم���ة،  راش���د  المستش���ار 
لمجلس الش���ورى المستش���ار أس���امة العصفور 
بتوجيه اإلدارة المختصة بالمجلس���ين إلعادة 
أس���ماء األعض���اء المعتذري���ن أو الغائبي���ن عن 
حض���ور الجلس���ات العام���ة بشاش���ة التصويت 

بالنظام اإللكتروني الجديد بقاعة الجلسات.

أهله���ا”..  إال..  الع���روس  يم���دح  “م���ا 
باستعارة هذا المثل الشعبي المعروف 
يمك���ن توصيف بي���ان المنب���ر التقدمي 

عن أداء كتلته البرلمانية.
لقد اس���تعجل المنبر في كي���ل المديح 
ألداء كتلته في غضون أقل من ش���هر، 
وكأنم���ا الجمعي���ة ف���ي س���باق إلثب���ات 
قدرة كتلة “تق���دم” على أداء واجباتها 
الدس���تورية دون معوق���ات، وما جرى 
لعمال ش���ركة “بابكو” المعارين لش���ركة 
“تطوي���ر” مث���ال لعدم التوص���ل لحلول 
مرضية للعمال على الرغم من قس���اوة 

انتقادات الكتلة.
اآلن  حت���ى  يواج���ه  ل���م  البرلم���ان  إن 
بالرقاب���ة  القاس���ية  االختب���ارات 
والتش���ريع، والس���بب يعود لتأجيل أّي 
مهم���ة رقابي���ة لما بع���د إق���رار البرلمان 

برنامج عمل الحكومة.
س���جل نائبا الكتلة، وهما النائب األول 
س���لمان  عبدالنب���ي  المجل���س  لرئي���س 
ورفيق���ه النائ���ب س���يد ف���الح هاش���م، 
مواقف تضامنية واس���عة سواء تحت 
قب���ة البرلم���ان أو خارجه���ا بالمنص���ات 

اإللكترونية أو الشعبية.
للمنب���ر  السياس���ي  المكت���ب  وكان 
التقدم���ي ق���د اجتم���ع حديًث���ا. وأش���اد 
بتبني كتلة تق���دم البرلمانية وبأعضاء 
مجلس النواب مطل���ب تأجيل تطبيق 

ضريب���ة القيم���ة المضاف���ة، مم���ا يؤك���د 
أهمية وح���دة موقف أعضاء المجلس 

من الهموم المعيشية للمواطنين. 
ودع���ا ألن يرتق���ي أداء مجلس النواب 
ف���ي فصل���ه التش���ريعي الخام���س إلى 
أمام���ه،  المطروح���ة  المه���ام  مس���توى 
ته���م  الت���ي  القضاي���ا  ع���ن  والدف���اع 
المجل���س  خ���الف  عل���ى  المواطني���ن، 
المنته���ي واليت���ه، وال���ذي أق���ّر ضريبة 
القيم���ة المضاف���ة دون مناقش���ة، فيما 
كان األجدر بهم وضع سياسة ضريبية 
تطب���ق عل���ى الش���ركات والمؤسس���ات 
الكبيرة التي تحقق أرباًحا طائلة تقدر 

بماليين الدنانير.

“المنبر” و ”تقدم”... ما يمدح العروس إال أهلها

أوض���ح النائ���ب عادل العس���ومي أنه لم يغب عن الحضور عن جلس���ة مجل���س النواب األخيرة، 
ولكنه اعتذر عن الحضور ببداية الجلسة وحضورها متأخرا بسبب عودته من السفر. 

وكان���ت “الب���الد” قد بدأت في نش���ر أس���ماء وص���ور المعتذري���ن والغائبين عن جلس���ات مجلس 
الشورى ومجلس النواب والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.

ونش���رت الصحيفة بتغطية جلس���ة مجلس النواب األخيرة اعتذار النائبين العسومي وعبدهللا 
الذوادي وذلك حس���بما نطقته رئيس���ة المجلس فوزية زينل في بداية الجلسة من دون تقديم 

إيضاحات أخرى.

العسومي: ظروف السفر أّخرت حضوري

07 local@albiladpress.com
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مروة خميس

راشد الغائب

د. عبدالرحمن النجدي
Û  عندما خرج الفيلس���وف الفرنس���ي )مونتيس���كيو( بكتابه الش���هير

روح القوانين وفيه نظريته الش���هيرة فصل السلطات والمعمول 
���ا في أكث���ر دول العال���م الديمقراطي، ل���م يقصد إطالقا  به���ا حاليًّ
الفص���ل الّت���ام بي���ن الس���لطات الث���الث التش���ريعية والتنفيذي���ة 
والقضائي���ة، ب���ل ذك���ر وك���ّرر وأّك���د ض���رورة أن يكون بي���ن الكل، 
تعاون وتش���ارك وتفاهم غايته المصلحة الشاملة، خالل ممارسة 

كل منها الختصاصاتها..
Û  وبم���ا أّن مملك���ة البحري���ن ق���د أخ���ذت بالمفاهي���م الديمقراطي���ة

الحديث���ة وبمب���دأ فصل الس���لطات فأّنه���ا معنية أيًض���ا بأن تكون 
س���لطاتها المنفصلة الثالث متعاونة يس���ود أعمالها روح التفاهم 
والمش���اركة وتغليب المصلح���ة العامة عل���ى المصالح المحدودة 
ذات االختصاص���ات الخاص���ة، وجدي���ر بالذك���ر أن نش���ير إلى أّن 
تلك األش���كال والنظم السياس���ية الحديثة مهما كان نوعها يجب 
أن تلت���زم بالفضاء اإلس���المي والوطني ال���ذي يحتويها ويجعلها 
صالح���ة للتطبي���ق والتنفيذ في مجتمع ل���ه خصوصيته وظروفه 
وأوضاع���ه الت���ي ال يحيد عنه���ا، فمملكة البحرين دولة إس���المية 
)مادة 1 - الدستور( وإذا ما علمنا ذلك فإن موضوع االختصاصات 
النيابية في حق موضوع تقرير ديوان الرقابة المالية، وباألخص 
اإلجراءات التي يستطيع فيها مجلس النواب التفاعل والتعامل 
مع محتويات التقرير يجب أن يكون في حدود أحكام الدستور 

ومقتضيات القانون.

Û  وحي���ث تبّين أّن هناك خلال وفراغا يحول دون ممارس���ة مجلس
الن���واب الس���ابق والاّلح���ق الختصاصات���ه وصالحيات���ه في هذه 
المسألة، لعدم تمكن المجلس الجديد مباشرة أعماله في مواجهة 
التنفيذيين الذين انته���ت مهامهم بانتهاء مهام المجلس النيابي 
الس���ابق، وال���ذي ل���م يتمك���ن ه���و أيًضا، م���ن مباش���رة اختصاصه 
بس���بب انته���اء مهامه قبل عرض التقرير علي���ه، األمر الذي جعل 
هذا الخلل والفراغ قضية خطيرة تمس سمعة القوانين المعمول 
به���ا ف���ي هذا المجال، إضافة إلى تهميش جانب مهم من جوانب 

العمل النيابي.
Û  وحيث إّن المعالجة القانونية لهذه المسألة الخطيرة تستبعد من

نواح���ي المبادئ القانونية واإلجرائية في هذا الصعيد، أن يكون 
الح���ل في يد المجل���س النيابي الجديد، كما لن يكون الحل طبًعا 
لدى المجلس النيابي السابق، فليس أمام هذه الوضعية الشائكة 
ا مس���تقباًل، إذا ما تقّرر  ا وعمليًّ إال أن يتم معالجة المس���ألة قانونيًّ
الب���دء فيها م���ن اآلن، لكي ال تتكّرر نفس الوضعية أمام المجلس 

النيابي الجديد في السنة الرابعة من عمره.
Û  أّما فيما يتعلق بالمسألة الحالية التي نحن بصددها، فنرى أّن ما

أش���رنا إليه في مقدم���ة الطرح والذي يتمثل ف���ي ضرورة وجود 
تعاون وتش���ارك وتفاهم بين الس���لطات الثالث والذي هو أساس 
نج���اح العم���ل الديمقراط���ي الراق���ي ال���ذي يس���تهدف المصلح���ة 
العام���ة ومصلح���ة الوط���ن والمواطنين وم���ن أجل ت���دارك تكرار 

األخط���اء والمخالف���ات المالي���ة واإلداري���ة، ولمحاس���بة المهملين 
ف���ي أداء الخدم���ات العامة وف���ي المحافظة على أم���وال الدولة، 
وحي���ث إن المحاس���بة ال تقتصر فقط على مجل���س النواب، وإن 
كان ه���و المس���ؤول األول ف���ي هذا الش���أن، والذي يعتق���د الكثير 
من���ا أن ه���ذا األخي���ر هو المعن���ي بها فق���ط بمفرده، ف���إن تحريك 
موض���وع المس���اءلة والتفاعل المحاس���بي مع التقري���ر، يمكن أن 
يتم عن طريق غير مجلس النواب، ويكون عن طريق السلطتين 
التنفيذية والقضائية، وعليه فإن المسألة الحالية الخطيرة التي 
تحتوي ما تّم الكشف عنه من خالل تقرير ديوان الرقابة المالية 
يمك���ن أن يت���م عب���ر الس���لطتين األخريي���ن انطالًقا م���ن الروابط 
التعاوني���ة والتفاه���م وال���ود الذي يس���بغ عالقة جميع الس���لطات 
بعضه���ا ببع���ض، ويك���ون المخالف���ون والمهمل���ون تح���ت طائل���ة 
القان���ون، وُمَجّرِمين حس���ب قواعد الحالل والحرام اإلس���المية، 
ومحاس���بين لخرقهم ضرورة االلتزام بصفات األمانة واإلخالص 
والنزاهة الواجب توافرها في أي موظف وعامل والتي تتش���ّدد 
في تطبيقها حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة خالل تسييرها 

للخدمات العامة.
Û  وبذل���ك ُتعال���ج ه���ذه المس���ألة الخطي���رة، وُتط���وى صفحتها بكل

عدالة وإنصاف ورضا عام، والبدء حااًل في وضع تصور عالجي 
قانون���ي وعمل���ي لنفس المس���ألة، لتكون تح���ت طائلة اختصاص 

المجلس النيابي الجديد الحالي.

قواعد الحالل والحرام “بديل فعال” للمحاسبة البرلمانية

ليلى مال اهلل

“التقدمي” 
استعجل اإلشادة 

بمواقف الكتلة 
تحت قبة البرلمان

خلل يحول 
دون ممارسة 

البرلمان السابق 
والالحق 

اختصاصاته 
الرقابية

راشد بونجمة أسامة العصفور

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

أكد النائب أحمد الس���لوم أن وضع الس���وق في 
الفترة الراهنة يفرض على الجميع إعادة النظر 
بش���أن س���رعة تطبيق ضريبة القيم���ة المضافة 
ف���ي يناي���ر، مش���يدا بتوجيه���ات عاه���ل الب���الد 
جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لألجهزة 
التنفيذية المختصة إلى  مراجعة آليات تطبيق 
التجريبي���ة  الفت���رة  خ���الل  الُمضاف���ة  القيم���ة 

النطالقها.
 وقال السلوم إن هناك شبه إجماع بين النواب 
والتج���ار أيًض���ا عل���ى أهمي���ة مراع���اة “التوعية 
الت���ي ال  الكافي���ة” بآلي���ات وتطبي���ق الضريب���ة 
ش���ك أنها ش���أن مس���تحدث في النظ���ام المالي 
بالمواطني���ن  يتعل���ق  فيم���ا  س���واء  البحرين���ي 
والمس���تهلكين بش���كل ع���ام، أو حت���ى التج���ار 

والمستوردين والموردين بالسوق.
وق���ال الس���لوم “ل���ن أتفاج���أ بالم���رة إذا س���يق 
عش���رات التج���ار إل���ى النياب���ة بتهم���ة )الته���رب 
الضريب���ي( ف���ي الع���ام األول م���ن التطبيق، ألن 

عدًدا كبيًرا منهم ال يزال بعيًدا تماًما عن اإللمام 
بالضريبة وكيفية التسجيل في النظام وكيفية 
جمعها ثم توريدها للحكومة، وغيرها من أمور 
إجرائي���ة ومعلوماتي���ة، وبالطب���ع نح���ن ال نريد 

ذلك سواء أكنا نواًبا أو تجاًرا”.
 وق���ال النائب أحمد صباح الس���لوم إن “مطالب 
النواب بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

لفت���رة م���ن الزم���ن لي���س م���ن ب���اب )مواجه���ة 
الحكوم���ة( أو الص���دام معه���ا، ولك���ن م���ن ب���اب 
رغبتنا في )التنفيذ السليم( والصحيح والمقنع 
لجمي���ع األط���راف داخ���ل المنظوم���ة وخاص���ة 
المواطن المس���تهلك الذي سيدفع الضريبة من 
جيبه، والتاجر الذي س���يجمعها في كل معاملة 

تجارية ضمن مبيعاته”.

الحايكي والسلوم والنعيمي والصالح والبحراني بالجلسة األخيرة

”VAT“ ���الس��لوم: وض��ع الس��وق يف��رض إع��ادة النظ��ر ف��ي ال

لن أفاجأ باتهام تجار بالتهرب الضريبي



عاقب���ت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس 14 متهما بتأس���يس عصاب���ة تابعة لتنظيم “ائتالف 14 فبراير” اإلرهابي، هدفها 
تنفيذ العمليات اإلرهابية داخل المملكة وتس���ليم واس���تالم أموال لصالح الجماعة، وارتكبوا عملية اعتداء على مركز ش���رطة 
سترة؛ وذلك بالسجن المؤبد للمتهم األول واألمر بتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، فيما سجنت 9 متهمين لمدة 7 سنوات، وأمرت 

بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبتغريم 3 مبلغ 200 دينار لكل منهم.

كم���ا قض���ت المحكم���ة بالحب���س لم���دة 
3 س���نوات عل���ى 4 مداني���ن ل���م تتجاوز 
أعماره���م 18 عام���ا، وأم���رت بمص���ادرة 

المضبوطات.
وتتمث���ل التفاصيل حس���بما جاءت في 
تصري���ح س���ابق لرئي���س نياب���ة الجرائم 
اإلرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، 
أن���ه تم االنتهاء من التحقيق في واقعة 
تأس���يس عصابة إرهابي���ة تابعة لتنظيم 
ائت���اف 14 فبراي���ر اإلرهابي، وتس���ليم 
وإعط���اء أم���وال لصال���ح تل���ك الجماعة 
إرهابي���ة، وأوض���ح أنه���م ت���م إحال���ة 13 
وس���بعة  محبوس���ون،   6 منه���م  متهم���ا، 
آخ���رون هارب���ون -وتمت إحال���ة المتهم 

الرابع عشر بعد صدور التصريح-.
وأس���ندت إليه���م النياب���ة ته���م تأس���يس 
واالنضم���ام إل���ى عصاب���ة إرهابي���ة على 
وتس���ليم  القان���ون،  أح���كام  خ���اف 
وإعطاء أموال لصال���ح جماعة إرهابية 

والتجمه���ر والش���غب وحي���ازة عب���وات 
قابلة لاش���تعال وحيازة صور ومقاطع 

فيديو إباحية.
وأش���ار إلى أن نيابة الجرائ���م اإلرهابية 
كان���ت تلقت باغ���ا م���ن إدارة المباحث 
الجنائي���ة مفاده قي���ام المتهمي���ن األول 
والثاني بتش���كيل عصابة إرهابية تابعة 
لتنظي���م “ائتاف 14 فبراي���ر” اإلرهابي، 
وذل���ك بع���د أن تم تجنيده���م من جانب 
14 فبراي���ر”  “ائت���اف  قي���ادات تنظي���م 
تل���ك  وتس���تهدف  بالخ���ارج،  اإلرهاب���ي 
القي���ام بالعملي���ات  العصاب���ة اإلرهابي���ة 
اإلرهابية واالعتداء على مركز ش���رطة 
االس���تقرار  لمن���ع  خصوص���ا؛  س���ترة 
واستتباب األمن بالمنطقة، وقد تكفلت 
القي���ادات اإلرهابي���ة بالخ���ارج بتموي���ل 
نش���اط التنظي���م وتوفير الدع���م المالي 
لهم، وقام المتهمان األول والثاني بضم 
باقي المتهمين لهذه العصابة اإلرهابية، 

وت���م تكليفه���م باالعت���داء عل���ى مرك���ز 
ش���رطة س���ترة وذلك تنفي���ذا للتكليفات 
الت���ي يتلقونها م���ن القي���ادات اإلرهابية 

بالخارج.
وأس���ندت نياب���ة الجرائ���م اإلرهابية في 
التدليل على األدلة القولية منها ش���هادة 
واعتراف���ات  الفني���ة  واألدل���ة  الش���هود 

المتهمين.
وكان���ت أحالت النياب���ة العامة المتهمين 
ال� 14 للمحاكمة بعد أن وجهت لهم تهما 
تمثل���ت ف���ي أنهم ف���ي غض���ون العامين 

2017 و2018، ارتكبوا اآلتي:
أسس���ا  والثان���ي:  األول  المتهم���ان  أوال: 
 14 “ائت���اف  لتنظي���م  تابع���ة  عصاب���ة 
فبراي���ر” اإلرهاب���ي عل���ى خ���اف أحكام 
القانون الغرض منه الدعوة إلى تعطيل 
أحكام الدستور والقوانين األخرى ومنع 
مؤسس���ات الدول���ة والس���لطات العام���ة 
م���ن ممارس���ة أعماله���ا واالعت���داء على 

الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من 
الحري���ات والحق���وق العام���ة التي كفلها 
الدس���تور والقانون واإلض���رار بالوحدة 
الوطني���ة تنفي���ذا ألغ���راض إرهابية عن 
طري���ق الوس���ائل الت���ي تس���تخدم ف���ي 
تنفي���ذ األغ���راض التي تدع���و إليها هذه 

العصابة.
الثال���ث وحت���ى  م���ن  المتهم���ون  ثاني���ا: 
التاس���ع: انضموا للعصابة المذكورة في 

البند أوال وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
ثالث���ا: المته���م األول: تس���لم أم���واال من 

جماعة تباشر نشاطا إرهابيا الستغالها 
ب���أن  اإلرهاب���ي  نش���اطها  مباش���رة  ف���ي 
تس���لم مبال���غ مالية من الجماعة س���الفة 
الذك���ر عن طري���ق البري���د المي���ت وقام 
بإعطائها ألعضاء الجماعة كمصروفات 
لهم كونه���م مطلوبين أمنيا وذلك تنفيذ 

لغرض إرهابي.
رابعا: المتهمون من األول وحتى الثاني 

عشر والمتهم 14:
-1 اش���تركوا وآخ���رون مجهول���ون ف���ي 
تجمه���ر في م���كان عام مؤل���ف من أكثر 
م���ن 5 أش���خاص الغ���رض من���ه ارت���كاب 
الع���ام  باألم���ن  واإلخ���ال  الجرائ���م 
واستخدام العنف الغاية لتحقيق الغاية 

التي اجتمعوا من أجلها.
-2 صنعوا وح���ازوا وأحرزوا مع آخرين 
لاش���تعال  قابل���ة  عب���وات  مجهولي���ن 
ف���ي  اس���تخدامها  بقص���د  “مولوت���وف” 
تع���رض حي���اة الن���اس واألم���وال العامة 

للخطر.
بطري���ق  اش���ترك   :13 المته���م  خامس���ا: 
االتفاق والمس���اعدة ف���ي تنفيذ الجرائم 

الواردة في البند الرابع.

والثال���ث  األول  المتهم���ون  سادس���ا: 
والراب���ع عش���ر: ح���ازا ص���ورا ومقاط���ع 
هواتفهم���ا  بداخ���ل  إباحي���ة  فيدي���و 
النقال���ة. وأوضح الحم���ادي في تصريح 
بع���د ص���دور الحك���م أن النياب���ة العام���ة 
اس���تندت في التدليل على ثبوت التهم 
ف���ي ح���ق المتهمين إل���ى األدل���ة القولية 
منها ش���هود إثبات واعت���راف المتهمين 
واألدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى 
المحكم���ة الكبرى الجنائي���ة الرابعة وقد 
المحكم���ة  القضي���ة بجلس���ات  تداول���ت 
بحض���ور محام���ي المتهمي���ن ومكنته���م 
م���ن الدفاع وإب���داء الدف���وع القانونية، 
ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، 
وقضت بحكمها س���الف البيان. وأضاف 
أن للمتهمي���ن ح���ق الطع���ن عل���ى الحكم 
الص���ادر أم���ام محكم���ة االس���تئناف في 
قام���ت  إذا  قانون���ا  المق���ررة  المواعي���د 
أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح 
النظام القضائي م���ن بعد مرحلة الطعن 
أم���ام االس���تئناف الطع���ن أم���ام محكمة 
التميي���ز، وهي من الضمان���ات القانونية 

المكفولة ألي متهم.

أحمد الحمادي

إدانة 14 متهما بجماعة تابعة لـ “االئتالف”
عوقبوا بالسجن المؤبد و7 و3 سنوات وإسقاط الجنسية عنهم جميعا

قضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى في استئنافات 27 مدانا بواقعة شروع في قتل شرطيين على شارع البديع 
وإح���راق المركب���ة األمنية التي كانا يس���تقالنها عبر مهاجمتها بعب���وات “المولوتوف” الحارقة، وذلك برف���ض وتأييد العقوبات 
الص���ادرة عل���ى 23 مس���تأنفا، فيم���ا حكمت في اس���تئنافين إضافيين بعدم قبولهما ش���كال، األول للتقرير به م���ن غير ذي صفة، 
والثاني للتقرير به بعد الميعاد القانوني، فضال عن رفضها لمعارضتين استئنافيتين، في األولى حكمت باعتبارها كأن لم تكن، 

واألخرى برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.

وكانت حكمت محكم���ة أول درجة على 
المتهمي���ن ال���� 43 بالقضي���ة، بمعاقب���ة 13 
متهم���ا بس���جن كل منهم لم���دة 15 عاما، 
وبمعاقب���ة 22 متهم���ا بحب���س كل منه���م 
لم���دة 3 س���نوات؛ وذل���ك لصغر س���نهم إذ 
ل���م يتجاوز عم���ر أكبره���م 17 عاما، فيما 
برأت 5 متهمين آخرين مما نسب إليهم؛ 
وذل���ك لتش���ككها وع���دم اطمئنانه���ا لم���ا 
ورد بحقه���م من اتهام���ات، وأمرت بعدم 
اختصاصه���ا ف���ي النظ���ر بدع���وى ض���د 3 
بإحالته���ا  “15 عام���ا”، وأم���رت  متهمي���ن 
لمحكم���ة األح���داث لاختص���اص؛ ألنه���م 
كانوا أحداث ولم يبلغوا الخامسة عشرة 

من عمرهم وقت ارتكابها.
وذك���ر رئي���س نياب���ة الجرائ���م اإلرهابي���ة 
المحام���ي الع���ام أحم���د الحم���ادي ح���ال 
ص���دور حك���م أول درج���ة أن تفاصي���ل 
الواقع���ة تع���ود إل���ى قي���ام الجن���اة بعق���د 
الدوري���ات  م���ن  أي  الس���تهداف  الع���زم 

العسكرية المارة في المنطقة.
فتم���ت مراقب���ة حرك���ة الدوري���ات عل���ى 
الشارع العام والترصد لها بغرض إزهاق 
أرواح رج���ال الش���رطة، فقام���وا بحم���ل 
الزجاجات الحارقة التي أعدوها سابقا.

وأض���اف أنه وبعد مرور قليل من الوقت 
مرت دورية عسكرية تابعة لمركز شرطة 

البديع على ش���ارع البدي���ع العام، بالقرب 
بالترص���د  فقام���وا  ال���دراز،  م���ن منطق���ة 
له���ا وأثن���اء مرورها بالق���رب منهم قاموا 
بالهج���وم عليه���ا بالزجاج���ات الحارق���ة، 

وأشعلوا النار بها وبمن داخلها.
وأوضح أنهم قصدوا من ذلك قتل رجال 
الش���رطة وترويع المواطنين والمقيمين 
وتعريض أمن المملكة وسامتها للخطر 

من خال العمل اإلرهابي.
ونتج عن ذلك احتراق الدورية وتعرض 

شرطيين لحروق جراء ذلك الفعل.
المحكم���ة أن  م���ن خ���ال حك���م  وثب���ت 
الخاص���ة  الش���رعية  الطبي���ة  التقاري���ر 

بالمجن���ي عليهم���ا احت���وت عل���ى إصابة 
األول )نائ���ب عريف( بحروق بمس���احات 
الث���اث  الدرج���ات  م���ن  تب���دو  مختلف���ة 
األولى، منتشرة بمقدم الوجه وصيواني 
األذنين والش���فة والعنق وبجزء محدود 
م���ن الصدر والس���اعد األيم���ن، والذي تم 
إج���راء عملي���ة ترقي���ع جل���دي جراح���ي 
ل���ه في العن���ق وأصبع���ي اإلبهامي���ن بكا 
اليدي���ن، وأنه مازال تحت العاج كما أن 

حالته اإلصابية عرضة للتطور.
ف���ي حي���ن أصي���ب المجني علي���ه الثاني 
بح���روق نارية من الدرج���ة األولى خلف 

أذنه اليسرى واألنف.
ودلت تحريات المازم أول على ارتكاب 
المتهمي���ن س���الفي الذك���ر للواقعة لغرض 
 5 ضب���ط  م���ن  حينه���ا  وتمك���ن  إرهاب���ي 

متهمين فقط.
وأدان���ت المحكمة المتهمين أنهم في 21 

و22 يونيو  2015:
ف���ي  مجهول���ون  وآخ���رون  ش���رعوا   .1
قت���ل المجن���ي عليهم���ا )الش���رطيين( م���ع 
س���بق اإلصرار والترصد ب���أن بيتوا النية 
وعق���دوا الع���زم عل���ى قتل أي م���ن رجال 
الش���رطة أثن���اء مروره���م عل���ى الطري���ق 
الع���ام، واتفق���وا فيم���ا بينهم عل���ى تنفيذ 
الخط���ة الت���ي ش���اركوا ف���ي إعدادها بأن 
قاموا بإعداد الزجاجات الحارقة وقاموا 
م���رور  النتظ���ار  واالختب���اء  بالترص���د 
دوري���ة عس���كرية وما إن م���رت الدورية 
بواس���طة  عليه���ا  هجم���وا  العس���كرية 
زجاج���ات “المولوت���وف” وأش���علوا الن���ار 
به���ا واش���تعلت النيران بالمجن���ي عليهما 
قتله���م،  ذل���ك  م���ن  جميعه���م  قاصدي���ن 
وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة 
م���ن جراء جمل���ة أفعاله���م، فأحدثوا بهم 
اإلصاب���ات الموصوف���ة بالتقارير الطبية، 

وقد خ���اب أث���ر الجريمة لس���بب ال دخل 
إلرادته���م في���ه، وه���و مدارك���ة المجن���ي 
عليهم���ا بالع���اج، حال كونهم���ا موظفين 
عموميين ووقع عليه���م هذا الفعل أثناء 
وتنفي���ذا  وظيفته���م  تأديته���م  وبس���بب 

لغرٍض إرهابي.
عم���دا  وآخ���رون مجهول���ون  أش���علوا   .2
)المركب���ة(  منق���ول  م���ال  ف���ي  حريق���ا 
تنفي���ذا  الداخلي���ة  ل���وزارة  والمملوك���ة 

لغرض إرهابي.
3. أتلف���وا أم���اكا عام���ة، وه���ي المركب���ة 
المملوكة لوزارة الداخلية بقصد إحداث 
الرع���ب بي���ن الن���اس وإش���اعة الفوض���ى 

تنفيذا لغرض إرهابي.
4. ح���ازوا وأحرزوا وآخ���رون مجهولون 
عبوات قابل���ة لاش���تعال بقصد تعريض 
حياة الناس وأمواله���م العامة والخاصة 

للخطر؛ تنفيذا لغرض إرهابي.

تأييد سجن 27  شرعوا بقتل شرطيين
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إعداد: عباس إبراهيم

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير ع���ام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدل���ة الجنائي���ة بأن���ه تم القب���ض على 
ش���خصين )رج���ل وام���رأة( م���ن جنس���ية 
آس���يوية مش���تبه ف���ي قيامهم���ا بتصني���ع 
وبيع مواد كحولية في منطقة القضيبية.
وأوض���ح أن المعلوم���ات األولي���ة، دل���ت 
على تورط المذكورين في تصنيع المواد 
الكحولي���ة بإح���دى الش���قق، وبع���د تأكيد 
المعلوم���ات ت���م مباش���رة أعم���ال البحث 
والتح���ري والت���ي أس���فرت ع���ن تحدي���د 
هوي���ة المذكوري���ن والقب���ض عليهما، كما 
تم تحريز المضبوطات. وأشار مدير عام 
اإلدارة العام���ة للمباحث واألدلة الجنائية 
إل���ى أنه ت���م اتخاذ اإلج���راءات القانونية 
النياب���ة  إل���ى  القضي���ة  وإحال���ة  الازم���ة 

العامة.

ضبط رجل وامرأة 
يتاجران بالكحول 5 سنوات لسارَقي 50 ديناًرا من “كاشير” مطعم

إب���ع���اده���م���ا ن���ه���ائ���ي���ا ع����ن ال����ب����اد ب���ع���د ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ق��وب��ة
دان���ت المحكم���ة الكبرى الجنائية األولى متهمين آس���يويي الجنس���ية، بس���رقة مبلغ 50 دين���اًرا من أحد المطاعم ف���ي منطقة المنامة 
بطريق اإلكراه الواقع على عاملين فيه، بمساعدة من آخرين مجهولين، وقضت بمعاقبتهما بسجن كل منهما لمدة سنوات، كما أمرت 

ا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. بإبعادهما نهائيًّ

القضي���ة  وقائ���ع  أن  المحكم���ة  وذك���رت 
تتحص���ل ف���ي أنه بحوالي الس���اعة 3:20 
فجر يوم 3 أغسطس الماضي، وأثناء ما 
كان المجن���ي عليهما يقوم���ان بعملها في 
المطع���م اللذان يعمان فيه، دخل عليهم 
المتهم���ان وبرفقتهم���ا أش���خاص آخرون 
مجهول���ون، والذين اعتدوا على المجني 
خش���بية  بأل���واح  بالض���رب  األول  علي���ه 
كانوا يحملونها، فيما اعتدوا على الثاني 

بواسطة أيديهم.

وأضاف���ت أن الجن���اة تمكن���وا من س���رقة 
النق���ود  م���ن صن���دوق  دين���اًرا   50 مبل���غ 
والذوا  بالمطع���م،  الخ���اص  “الكاش���ير” 

بالفرار من المطعم.
أجري���ت  الت���ي  التحري���ات  أن  وبّين���ت 
ع���ن طريق أف���راد الش���رطة توّصلت إلى 
اش���تراك المتهمين مع آخري���ن مجهولين 
ف���ي ارت���كاب الواقعة، إذ تمك���ن المجني 
المتهمي���ن  عل���ى  التع���رف  م���ن  عليهم���ا 

بطابور التعرف.

ه���ذا، وثب���ت للمحكم���ة أن المتهمين في 
ليل���ة 3 أغس���طس 2018، س���رقا وآخرين 
مجهولي���ن المبل���غ النق���دي المبي���ن ق���دًرا 
باألوراق والمملوك للمطعم المجني عليه 
الثال���ث بالقضي���ة، وذلك بطري���ق اإلكراه 
الواق���ع على المجن���ي عليهما، بأن اعتديا 
عليهم���ا بالضرب فأحدثا بهم���ا اإلصابات 
الموصوفة بالتقارير الطبية وتمكنا بهذه 
الوس���يلة من شل مقاومتهما واالستياء 

على المسروقات.

حكم���ت المحكم���ة الكب���رى الجنائي���ة الرابعة 
بحب���س ثماني���ة متهمي���ن دانتهم باس���تخدام 
العب���وات المش���تعلة )المولوت���وف( ف���ي حرق 
ع���دد م���ن حاوي���ات القمام���ة الموضوعة في 
الطري���ق بالقرب م���ن دورية أمني���ة متمركزة 
ف���ي منطق���ة العكر ف���ي تجمهر ش���اركوا فيه 
مع آخرين مجهولين؛ لمدة سنة واحدة فقط 

لكل منهم، بعد أخذهم بقسط من الرأفة.
القضي���ة  تفاصي���ل  إن  المحكم���ة  وقال���ت 
تتحصل ف���ي أن المتهمين كانوا قد تواصلوا 
فيما بينهم مع ش���خص مجه���ول عبر تطبيق 
الازم���ة  التعليم���ات  إلعطائه���م  “زيل���و”؛ 
للتجمه���ر واالعت���داء عل���ى دوري���ات األم���ن، 
إذ اتفق���وا عل���ى التجم���ع بالق���رب م���ن أح���د 

مس���اجد المنطقة وجلبوا الزجاجات الحارقة 
ووضع���وا اللث���ام عل���ى وجوهه���م، ليتوجهوا 
بع���د ذلك للطريق العام بالقرب من الدوريات 
األمنية المتمركزة عليه، وما إن اقتربوا منهم 
حت���ى باغتوه���م برم���ي الزجاج���ات الحارقة 
على الدورية األمنية، ما تس���بب في اشتعال 
الن���ار ف���ي حاوي���ات القمام���ة الموضوعة في 

المنطقة.
وبالتح���ري ع���ن مرتكب���ي الواقع���ة تبي���ن أن 
المتهمي���ن األول والثان���ي والموقوفي���ن على 
ذمة قضي���ة أخرى كانا من المش���اركين فيها، 
وبالتحقي���ق معهم���ا اعترفا بمش���اركتهما في 
العملية وقررا مشاركة باقي المتهمين معهما.

المتهمي���ن  أحال���ت  العام���ة  النياب���ة  وكان���ت 

الثماني���ة للمحاكمة على اعتب���ار أنهم ارتكبوا 
اآلتي:

أوال: ش���اركوا وآخرون مجهولون في تجمهر 
بمنطق���ة العك���ر مؤل���ف م���ن أكثر من خمس���ة 
الجرائ���م  ارت���كاب  من���ه  الغ���رض  أش���خاص 
واإلخال باألم���ن العام، مس���تخدمين العنف 

لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.

ثاني���ا: ح���ازوا وأح���رزوا وآخ���رون مجهولون 

عب���وات قابلة لاش���تعال “مولوت���وف” بقصد 

العام���ة  وأمواله���م  الن���اس  حي���اة  تعري���ض 

والخاصة للخطر.

ثالث���ا: أش���علوا الني���ران ف���ي الطري���ق الع���ام 

معرضين بذلك حياة وأموال الناس للخطر.

ب����اغ����ت����وا دوري����������ة أم����ن����ي����ة ب����رم����ي “ال�����م�����ول�����وت�����وف” ف�����ي ال���ع���ك���ر

سنة سجنا لـ 8 مدانين بالتجمهر وحرق حاويات
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عيد الميالد المجيد

“طلعات النواب وصدمة الفرحة”

يحتفل العالم بعيد الميالد المجيد، يوم ميالد النبي عيس����ى “عليه السالم” 
ف����ي الخامس والعش����رين من ديس����مبر، ومع اخت����الف تاريخ مول����ده إال أن 
مي����الده إش����راقة للدني����ا وكلم����ة هللا ف����ي األرض من أج����ل الخير والس����الم، 
ويأت����ي هذا الميالد المجيد واألرض تحترق وتنتش����ر عل����ى ترابها الحروب 
واإلره����اب والكراهي����ة، ويفر الناس من بلدانه����م هرًبا من الموت إلى الموت 
الُمحقق، ويعيش����ون الجئين في بلداٍن أخ����رى، فمنهم َمن يصل، ومنهم من 

يقضي بعيًدا عن األهل والوطن.
عي����د المي����الد المجيد ليس مجرد عيد س����نوي بقدر ما هو رس����الة إنس����انية 
عالمي����ة لجميع البش����ر، رس����الة تدعو إلى تذكر اآلخري����ن الذين يبحثون عن 
الوطن والش����فاء والطعام، ومشاركة اآلخرين في ما أنعم هللا علينا، رسالة 
لحق����ن الدماء وتنحية مش����اعر الكراهية واالنتقام، رس����الة م����ن أجل كتابة 
صفح����ة جديدة م����ن الحياة، صفحة النق����اء والصفاء لنا ولآلخرين، رس����الة 
لبناء األوطان التي دمرتها الحروب وعودة من تركوا ديارهم، رسالة لينعم 
الناس بحياة جديدة خالية ِمن الُعنف والُمعاناة، حياة تتناغم مع الس����كينة 
والسالم الذي ُيمثله ميالد المسيح “عليه السالم”، لنحتفل جميًعا بهذا العيد 

بقلٍب ُمحب مع جميع الناس، بقلب يحن إلى السالم والتآلف والتآزر... عيد 
يصم����ت فيه الس����الح وتغادرنا ُكل االضطراب����ات االجتماعية واالقتصادية، 

عيد يستعيد فيه المنهكون قوتهم ويعود الُمهجرون لديارهم.
ليحل األمن والسالم على مدينة بيت لحم، مدينة الوالدة الُمشرقة، فأرض 
بي����ت لح����م تتوجع وأهلها يتألمون، والفرحة ال تتناغم مع حالهم، إنها أرض 
الع����رب الت����ي يبتلع الصهاينة في كل يوم ما تبقى منها، الس����الح موجه إلى 

أهلها الذين يرفضون صهينتها.
تحتفل ُمدن العالم بعيد الميالد بالزينة وموائد ما لذ من الطعام، وبالهدايا 
الجميل����ة، وتبق����ى بيت لحم مدين����ة حزينة، مدين����ة تحتفل بقلبه����ا وتتزين 
بعم����ق إيمانه����ا بدي����ن هللا ومحب����ة رس����وله، إذا كان����ت مظاهر العي����د مؤقتة 
ولساعاٍت وأيام فاإليمان زينة دائمة لإلنسان ويبقى معه حتى رحيله، هذا 
اإليمان العميق هو تأكيد بأن فلس����طين عربية وعاصمتها القدس الش����ريف 

وأنها األمل الذي يستحق الحياة والتضحية.
لنتوجه جميًعا إلى السماوات الُعلى لنرتل ترانيم عيد الميالد المجيد،  «

عيد المحبة والسالم والحياة.

علق األمل على النواب الجدد، لكن مع األس���ف االندفاع أو 
الحم���اس قد يك���ون ناتجا عن عدم تصديقهم الوصول إلى 
البرلم���ان، ما جعل بعضهم يخرج علين���ا بطلعات و”نطات”، 
فمنه���م م���ن ه���رول إل���ى وزي���ر اإلس���كان يطال���ب بوحدات 
س���كنية ألهالي دائرت���ه، ثم يتوعد الوزير ح���ال انتهائه من 
تأدي���ة قس���مه، ومنهم من وقف وطال���ب بآيباد رغم رخص 
س���عره مقارنة بمزايا النائب المادية التي س���يحصل عليها، 
ومنهم من ذهب إلى مجلس من مجالس أهالي البس���يتين 
يدافع عن النائب الذي اقترح وقفة حداد، وآخر يزور أهالي 
مريض ويتواصل مشكورا مع وزيرة الصحة، وكأنه ناشط 

اجتماعي، هذا حال بعض النواب الجدد، هللا يسعدهم.
الش���عب عقد آم���اال كبيرة عل���ى المجالس النيابية الس���ابقة 
ومازال يعق���د على المجلس الحالي، والذي يحاول البعض 
أن يص���د نظر المواطنين عم���ا جاء من مخالفات في تقرير 
ديوان الرقابة المالية، وها نحن نقرأ ألحدهم أنه سيحاول 
دع���م الش���باب وأن يظه���ر بقان���ون يحف���ظ حقوق الش���باب 
كقانون حقوق الطفل، وغيرهم يحاول أن يداعب مش���اعر 
المواطنين بتأجيل ضريب���ة القيمة المضافة أو إعفاء ذوي 
الدخل المحدود، وكلها في األخير أماني ألنهم تركوا األهم، 
أال وهو المحاسبة العسيرة لما ورد في التقرير، ألن الضائع 
والس���ائب من األموال يق���در بمئات الماليين، هذه الماليين 
لو جمعت لس���دت باب العازة والعوز لدى الدولة والش���عب، 
ولت���م االس���تغناء عن القيم���ة المضافة والضرائ���ب، لكن مع 
األس���ف الش���ديد واألم���ر المح���زن ال ن���دري لم���اذا تهاون���ت 

المجالس السابقة في المحاسبة، وهذا المجلس لن نتسرع 
في الحكم عليه، لكن نحكم على البش���ائر والطالئع التي ال 
تبش���ر بل تثير التساؤل عن كيفية سير هذا المجلس، وهل 
س���يكون طرح���ه كدعاي���ات التلفزي���ون لترويج وتس���جيل 
إعجاب وتداول “يوتيوب” تمجيد بعض حسابات التواصل 
االجتماع���ي ش���جاعة أم فالن التي يصوره���ا وكأنها فارس 

على حصان يصول ويجول في المعركة.
ه���ذا بع���ض الواق���ع المري���ر ال���ذي فج���ر قل���وب المواطنين 
الذين كانوا يأملون خيرا في نوابهم بأن يقدموا المش���ورة 
الصادق���ة م���ن القل���ب وأن يمثل���وا الش���عب أطفال وش���بابا 

وكبارا.
أن يتص���دوا للفس���اد وأن يأت���وا باقتراح���ات مثم���رة تف���رح 
قل���وب العب���اد وتدف���ع البحري���ن إلى األم���ام دول���ة ناهضة، 
اقتصاده���ا قوي، وأمنها مس���تتب ومس���تقر، ه���ذا ما نتمناه 
من النواب الجدد هللا يسعدهم ويخفف عنهم صدمة الفوز 
حتى يعودوا إلى ثباتهم ويتذكروا أنهم تحت قبة البرلمان 
لخدم���ة الوطن والمواطن مقابل أجر ومزايا س���خية تدفع 

لهم من مال الشعب.

“الضائع والسائب من األموال يقدر بمئات الماليين،  «
هذه الماليين لو جمعت لسدت باب العازة والعوز 
لدى الدولة والشعب، ولتم االستغناء عن القيمة 

المضافة والضرائب”.
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هل هذا أسلوب ممثلي 

الشعب؟

طالعتنا الصحف مؤخرا بحدوث فوضى ومشاحنات في الجلسة الثالثة لمجلس 
النواب، ما جعل رئيس���ة الجلس���ة “فوزية زينل” تقول لزمالئها “هل هذا أس���لوب 

ممثلي الشعب؟”.
ه���ذا الج���و م���ن المش���احنات والفوض���ى يذكرن���ا بمس���رح الالمعقول ال���ذي تابعه 
المواط���ن ف���ي األربع س���نوات الماضية ف���ي المجلس الس���ابق الذي ض���رب الرقم 
القياس���ي ف���ي الفش���ل وخذالن الناس واس���تعراض العض���الت، إذ يب���دو أن هناك 
بع���ض النواب الجدد يعيش���ون على آيديولوجية الش���هرة وحب الظهور وتأجيج 
المواقف، وهذا ما لمس���ناه من أول ثالث جلس���ات “وهللا يس���تر من القادم”، وكأن 
اإلخوة في طابور مدرسة وليس في برلمان وضع من أجل التعاون مع الحكومة 

والتعاضد والتكاتف معها من أجل المواطن.
رئيس���ة الجلس���ة تطالبهم بالهدوء وااللتزام بالالئحة وبعضهم يرفع صوته غضبا 
ويه���دد الرئيس���ة وكأن���ه يهدد حكم مب���اراة احتس���ب ركلة جزاء ض���د فريقه في 
الوق���ت بدل الضائع، أس���لوب يندى له الجبين “ويفش���ل” وال يمك���ن أن يصدر من 
نائ���ب وممثل للش���عب، والبعض اآلخر أضاع طريق األب���واب والنوافذ وخرج عن 
الموضوع وعالمه الواقعي وأخذ يعيد ويتكئ على المجلس الس���ابق متخذا منه 

ظال يسير معه أينما ذهب.
ف���ي تلك الجلس���ات الث���الث اتضح لنا ف���ي الصحافة أن هناك بع���ض النواب مثل 
جزي���رة صغي���رة وس���ط محي���ط واس���ع، وحي���دة منعزلة بعي���دة ع���ن أي خط من 
خط���وط الس���فن والبواخر، ونتمنى من كل قلوبن���ا أن ال يتحولوا مع مرور الوقت 

مثل من سبقوهم 
إلى “عاطلين عن العمل” وقوة غير منتجة فيما يخص مصالح ومطالب المواطن 
ويبق���ون هك���ذا إل���ى نهاي���ة توديعهم المجل���س، فالمواطن ي���رى ويتاب���ع العوامل 
القريب���ة والبعي���دة فال تجعلوه “يتحس���ف” عل���ى انتخابكم ألن الخط���أ هذه المرة 

غير مقبول.

ومثلما شخصيات الرواية تنكشف مع مرور الزمن للقارئ أيضا  «
ستنكشف شخصية كل نائب مع مرور الوقت، وسيعرف المواطن من 

هو النائب الذي يقدم الوطنية في أوسع معانيها ويتحرك على نطاق 
واسع لفعل كل ما يهم المواطن، ومن هو النائب الذي يشتغل لنفسه 

ويسير على غير هدى وال يهتم إال بالمزايدات الكالمية والشعارات الفارغة 
والكلمات الطنانة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

يط���ل علينا تقرير دي���وان الرقابة المالية واإلدارية ف���ي كل مرة ليعلن عن 
مفاجآت جديدة، وبعضها متكرر، وهو ما يخلق ردود فعل متشابهة قوية 
م���ن قب���ل الناس، فضالً عن االس���تياء الذي يبديه الن���واب، مع عدم وجود 
آلي���ة واضحة لتعامل الن���واب مع هذا التقرير الذي يثي���ر حفيظتنا جميعًا، 
ويخلق تساؤالت متكررة عن سبب تفاقم واستمرار التجاوزات في بعض 
وزارات وأجه���زة الدول���ة رغ���م الصالحيات التي يمارس���ها دي���وان الرقابة 

ونتائج تقريره المعلن!
آلي���ة عم���ل الحكومة اآلن واضحة ومعروفة تج���اه التقرير، وهو ما يتمثل 
بعم���ل اللجنة التنس���يقية برئاس���ة س���مو ولي العه���د، وما نتج عنها س���ابقًا 
م���ن إحال���ة بعض القضايا إلى النيابة العام���ة، ومتابعة الحكومة تحقيقات 
اإلدارة العامة لمكافحة الفس���اد واألمن االقتص���ادي واإللكتروني، واتخاذ 

الحكومة إجراءات محددة منها تصحيحية وأخرى تأديبية.
المطل���وب م���ن مجل���س النواب الي���وم، ليس عل���و الص���وت، واإلفصاح عن 
االستياء العارم لما ورد واعتدنا وروده في التقرير، بل قراءة هذا التقرير 
بعي���ن فاحص���ة، والعم���ل على وضع آلي���ة ممنهجة وفق كت���ل نيابية قوية، 
تعم���ل عل���ى توجي���ه المس���اءلة والرقاب���ة للجه���ات الت���ي وردت مخالفات 
متك���ررة باس���مها في التقرير، وكلف���ت الدولة ماليين الدنانير بس���بب هذه 
التجاوزات، وأس���اءت اس���تخدام المال العام، ونالت م���ن حقوق المواطن 
ومكتس���باته، ف���ي الوق���ت الذي تس���عى في���ه الدول���ة جاهدة إل���ى الخروج 
م���ن عن���ق زجاج���ة األزم���ة االقتصادية، واتباع سياس���ة التقش���ف، وفرض 
الضرائب، هذه الجهود النيابية – إن وجدت – ستكون أفضل من اقتراح - 
بعض النواب – تعيين طاقم يستقبل عائالتهم في المطار، بدل أن يسهموا 
من���ذ البداي���ة في ضم���ان العيش الكري���م للمواطنين، وليس زي���ادة مظاهر 

الترف لهم ولعوائلهم!.

التقرير واستقبال المطار!

علي الصايغ

Ali.alsayegh15@
gmail.com

المس���ألة تس���تحق أن أبق���ى مع إخوان���ي الس���ودانيين لمرة ثالث���ة ورابعة 
وخامس���ة، وعاش���رة إذا ل���زم األم���ر، فالوض���ع ف���ي الس���ودان مقل���ق جدا، 
خصوص���ا أن كل خ���راب كبي���ر ح���ل بغي���ره من ال���دول العربية ب���دأ هكذا، 
مطال���ب تتعل���ق بالخب���ز والحرية تتصاع���د نتيجة ردود األفع���ال، ذلك أن 
مخ���زون ع���دم الثق���ة الموجود ف���ي عقول الش���عوب العربي���ة يجعل هذه 
الش���عوب ال تصدق الوعود باتخاذ إجراءات وسياسات اجتماعية لصالح 

الفقراء.
نظام الرئيس البشير رأى وعايش كيف بدأت الشرارات لدى غيره وكيف 
تحول���ت إلى حرائق كبيرة وأتت على األخضر واليابس، وبالتالي البد أن 
يكون رد فعل هذا النظام غير تقليدي لينقذ الس���ودان من الس���قوط فيما 

سقط فيه غيره. 
ق���د يق���ول قائ���ل: “حيرتين���ا ي���ا بن���ت الع���رب”، باألم���س طالب���ت الش���عب 
الس���وداني بأال يفعلها وأال يس���ير في طريق العنف والدمار وأال يس���تبدل 
الس���يئ باألس���وأ، واليوم تريدين إعطاء دروس للنظام، وأنا أقول له نعم، 

فالبد أن يكون النظام مختلفا في تعاطيه مع األزمة.
فالبع���ض ال تقنع���ه نظريات تفكي���ك الدول وال يقنع���ه الخوف من حروب 
الجيل الرابع والخامس، إذا حدثته عن الربيع العربي، يقول لك إن الربيع 
العربي بدأ عندنا يوم جاءت جبهة اإلنقاذ، وإذا حدثته عن قتلى وجرحى 
ومش���ردين، يقول لك إن قتالنا وجرحانا ومشردينا أكثر بكثير من الدول 
التي حدثتنا عنها... الخالصة أنك إذا حاولت أن تقنع السودانيين بشيء 

أقنعوك بأشياء، حيث الثقافة السياسية الرفيعة والقدرات اللغوية.
والشيء الوحيد الذي لم يستطيعوا إقناعي به حتى اآلن هو أن السودان 
يمك���ن أن يخ���وض ه���ذه التجرب���ة الحالية دون خس���ائر كبي���رة ودون أن 
تس���وده الفوض���ى، وف���ي النهاي���ة الك���رة أصبح���ت ف���ي ملع���ب الحكوم���ة 

السودانية والبد من التعاطي مع الوضع بشكل غير تقليدي.

المسألة تستحق ذلك!

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

“المطلوب من النواب اليوم قراءة هذا التقرير بعين فاحصة،  «
والعمل على وضع آلية ممنهجة للرقابة على الجهات التي وردت في 

التقرير”.

“رأى الجميع كيف بدأت الشرارات األولى، وكيف تحولت إلى حرائق  «
كبيرة وأتت على األخضر واليابس “. 
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“تطوير”: س��وائل حف��ر اآلبار والخدم��ات ب� 5.9 ملي��ون دينار

لقراءة عدادات “الكهرباء”

طرح���ت هيئ���ة الكهرب���اء والم���اء مناقصة لتزويد خدمة قراءة العدادات للعامي���ن 2019 و2020 تقدم إليها 4 عطاءات، علق اثنان منها، وأق���ل عطاء بنحو 902.5 ألف دينار، 
في حين أكبرها بقرابة 1.3 مليون دينار. وسيكون الفائز بالمناقصة مسؤوالً عن تزويد الهيئة بقارئي العدادات للقيام بزيارة المواقع المختلفة للمشتركين وتسجيل قراءة 

عدادات الكهرباء والماء، وذلك بصورة شهرية ليتسنى للهيئة إصدار الفواتير المبنية على القراءات الفعلية المسجلة مباشرة من العدادات وتفادي القراءات المقدرة.

نظ���ام  لتطوي���ر  الثاني���ة  المناقص���ة  أم���ا 
الكش���ف واإلنذار عن الحريق في محطة 
ح���وار لتوليد الكهرب���اء والماء تقدم إليها 

عطاء وحيد بنحو 33 ألف دينار.
كم���ا طرحت ش���ركة البحرين لالس���تثمار 
لتعيي���ن  مناقص���ة  “إدام���ه”  العق���اري 
المرحل���ة  لتطوي���ر  رئيس���ي  استش���اري 
الثاني���ة م���ن مش���روع “س���عادة” بالمحرق 
ويكون االستشاري مس���ؤوالً عن تصميم 
المشروع واإلشراف عليه، تقدم إليها 17 
عطاًء دون أن يتم اإلفصاح عن قيمة أي 

منها، وعلقت 3 عطاءات.
���ا تنفيذ المرحلة  ومعل���وم أنه يجري حاليًّ
األول���ى م���ن مش���روع الواجه���ة البحري���ة 
غرب المحرق “سعادة” التي تضم تشييد 
7 مب���اٍن تش���مل محال تجاري���ة، ومقاهي 
أخ���رى،  س���ياحية  ووجه���ات  ومطاع���م 
إضافة إلى مبنى مواقف سيارات متعدد 
األدوار، بكلفة تقدر بنحو 6 ماليين دينار 
ويتوق���ع االنته���اء منه���ا ف���ي نهاي���ة العام 

.2019
وكذل���ك طرحت ش���ركة تطوي���ر للبترول 
مناقصتي���ن، أبرزهما لتوفير س���وائل حفر 
اآلب���ار والخدمات المتعلقة بها تقدم إليها 

7 عط���اءات عل���ق 3 منه���ا، وأق���ل عط���اء 
بنح���و 15.7 مليون دوالر )م���ا يعادل 5.9 
ملي���ون دين���ار(، في حي���ن أكبره���ا بقرابة 
25.7 ملي���ون دوالر )ما يعادل 9.7 مليون 

دينار(.
وأظه���رت أح���دث بيان���ات نش���رت عل���ى 
موق���ع المجلس أمس، فت���ح 16 مناقصة 
ومزاي���دة، تابع���ة ل���� 9 جه���ات حكومي���ة، 
بإجمال���ي 76 عط���اء، بل���غ مجم���وع أق���ل 
العط���اءات المتقدم���ة نح���و 9.62 مليون 
دينار، ف���ي حين تم تعليق 11 عطاء تابع 

ل� 6 جهات.
وفتح المجلس 3 مناقصات لشركة مطار 
البحري���ن، أبرزه���ا لتحدي���ث نظ���ام إدارة 
الم���وارد تق���دم إليه���ا عطاء وحي���د بنحو 
3.4 ملي���ون دوالر )م���ا يع���ادل 1.3 مليون 
دين���ار(، ويهدف ه���ذا المش���روع لتحويل 
الم���وارد  إلدارة  الحال���ي  أوراكل  نظ���ام 
البش���رية  والم���وارد  إدارة  ف���ي  المالي���ة 
ونظام المشتريات ونظام إدارة العقارات 
للش���ركة إل���ى نظ���ام أوراكل المدعوم من 

قبل الحوسبة السحابية.
كم���ا فت���ح المجل���س مناقصتي���ن ل���وزارة 
ش���ؤون اإلع���الم، أولهم���ا لط���رح مناقصة 

عامة دولية لتطوير خدمات االستش���اري 
لألجهزة الفنية والتقنية لمش���روع إنشاء 
6 اس���توديوهات إذاعي���ة بال���وزارة تقدم 
إليه���ا 4 عط���اءات أقله���ا بنح���و 49.8 ألف 
دينار، والثانية لمش���روع لشراء وتركيب 
كيل���و فول���ت   500( مولدي���ن كهربائيي���ن 
أمبي���ر( والقاطع األوتوماتيكي و3 أجهزة 
تخزين الكهرب���اء االحتياطية وملحقاتها 
لمبن���ى ال� 6 إذاع���ات الجديد تقدم إليها 9 

عطاءات أقلها ب 66 ألف دينار.

 مبنى أكاديمي                               

بـ 795 ألف دينار

وكذلك فتح المجل���س مناقصتين لوزارة 
األش���غال وش���ؤون البلدي���ات والتخطيط 
العمراني )ش���ؤون األش���غال(، أولهما لبناء 
مبنى أكاديمي إضافي متكامل بمدرس���ة 
االبتدائي���ة  خليف���ة  ب���ن  محم���د  الش���يخ 
اإلعدادي���ة للبني���ن في البديع تق���دم إليها 
10 عط���اءات علق أحدها وأق���ل عطاء ب� 
795 أل���ف دينار، والثاني���ة لتوصيل مبنى 
مركز المراقبة الجوية في مطار البحرين 
الدولي بش���بكة الصرف الصح���ي القائمة 

بمجمع 243 تق���دم إليها 6 عطاءات أقلها 
بنحو 97.3 ألف دينار.

وأيًض���ا فتح المجلس مناقصتين لش���ركة 
طي���ران الخلي���ج، أولهم���ا لتقديم خدمات 
األم���ن في مطار تش���ارلز ديق���ول الدولي 
بباري���س تقدم إليها عطاءان أقلهما بنحو 
86.9 أل���ف ي���ورو )م���ا يع���ادل 37.2 أل���ف 
دين���ار(، والثانية لطباع���ة بطاقة تعليمات 
الس���المة لطائ���رات الش���ركة تق���دم إليه���ا 

عطاءان أقلهما بنحو 42.3 ألف دينار.
إل���ى ذل���ك، نظ���ر المجل���س ف���ي  إضاف���ة 
مناقص���ة لش���ركة نف���ط البحري���ن )بابكو( 
لتوقيع عقد طويل األمد لتوريد األوعية 
والمزدوج���ات الحراري���ة لمدة 5 س���نوات 
تق���دم إليها 3 عطاءات أقله���ا بنحو 21.1 
أل���ف دين���ار، وته���دف ه���ذه االتفاقية إلى 
إص���الح وصيان���ة مختل���ف قط���ع الغي���ار 
ومناقص���ة  المصف���اة،  ف���ي  المس���تخدمة 
لحلبة البحرين الدولية لشراء خيمة على 
ش���كل قبة مس���تديرة للحلبة تق���دم إليها 
عطاء وحيد ب� 410 آالف دوالر )ما يعادل 

154.2 ألف دينار(.

النفط يهبط 
ألدنى مستوياته

أم���س   %  1 م���ن  أكث���ر  النف���ط  تراج���ع 
الخميس، بعد انتعاش���ه 8 % في الجلس���ة 
الس���ابقة مع تع���رض األس���عار لضغوط من 
مخ���اوف تخم���ة معروض الخ���ام وبواعث 
العالم���ي.  االقتص���اد  تباط���ؤ  م���ن  القل���ق 
وبحلول الساعة 0845 بتوقيت جرينتش 
كان خ���ام برن���ت منخفًض���ا 70 س���نًتا بم���ا 
يع���ادل 1.3 % إل���ى 53.77 دوالر للبرميل. 
ون���زل الخ���ام األميركي الخفيف 50 س���نتا 

إلى 45.72 دوالر.
أعل���ى  بلغ���ت  النف���ط  أس���عار  وكان���ت 
مس���توياتها في سنوات عدة أوائل أكتوبر 
الماض���ي  لكنها انحدرت نحو 40 % وهي 
ا من أدنى مس���توياتها في 18  تقترب حاليًّ

شهًرا.

لندن -رويترز

المنامة - بورصة البحرين

أقف���ل م�ؤش���ر البحري�ن العام ي����وم أمس الخميس عند مس���توى 1,322.20 
بارتف���اع وق���دره 3.91 نقطة م�قارن�ة بإقفال�ه ي���وم األربعاء، في حين أقفل 
مؤش���ر البحري�ن اإلس���امي عن���د مس���توى 801.53 بارتفاع وق����دره 13.01 

نقطة م�قارنة بإقفال�ه السابق.

وت���داول المس���تثمرون 38.69 ملي���ون 
س���هم، بقي�م���ة إجم�الية قدره���ا 41.60 
ملي���ون دي�ن����ار، ت�م تنفيذه���ا من خالل 
92 صفق���ة، حي���ث رك���ز ال�مس���تث�مرون 
تعامالت�هم على أسهم قطاع االستثمار 
الت���ي بلغ���ت قي�م���ة أس���همه ال�متداول�ة 
نس���بته  م���ا  أي  دي�ن����ار  ملي���ون   40.84
اإلج�م�الي���ة  القي�م���ة  م���ن   %  98.19
للت���داول وبك�مية قدرها 33.83 مليون 
سهم، ت�م تنفيذها من خالل 26 صفقة.

المتح���د  الخلي���ج  ش���ركة  وج���اءت 
القابض���ة ف���ي ال�مرك����ز األول، إذ ب�لغت 
 40.75 ال�متداول����ة  أس���همها  قي�م���ة 
ملي���ون دي�ن�ار أي ما نس���بته 97.96 % 
م���ن إج�م�ال�ي قي�مة األس���هم ال�متداول�ة 
وبك�مية قدرها 32.86 مليون سهم، ت�م 

تنفيذها من خ�الل صفقة واحدة.
أم����ا ال�مرك����ز ال�ث�ان���ي فك����ان ل�مص���رف 
أل���ف   367.38 بقي�م���ة قدره���ا  الس���الم 
م���ن   %  0.88 نس���بته  م���ا  أي  دي�ن����ار 

ال�متداول����ة  األس���هم  قي�م���ة  إجمال���ي 
3.99 ملي���ون س���هم،  وبك�مي���ة قدره���ا 
ت����م تنفيذه���ا م����ن خ����الل 29 صفق���ة.
البحري���ن  ش���ركة مجم���ع  ج���اءت  ث����م 
لألس���واق الحرة بقي�مة قدره�ا 153.35 
أل���ف دي�ن����ار أي ما نس���بته 0.37 % من 
ال�متداول����ة  األس���هم  قي�م���ة  إج�م�ال����ي 
وبك�مي���ة قدره���ا 210 آالف س���هم، ت����م 

تنفيذها من خالل 5 صفقات.

“البورصة” تكسب 3.9 نقطة
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أل������ف دي���ن���ار

800 مــشــارك بــورش “الــقــيــمــة المضــافــة”
“ال�������غ�������رف�������ة”: ال�����م�����ن�����اق�����ش�����ات ال������ب������ن������اءة أث�����������رت ال���ف���ع���ال���ي���ة

اختتم���ت غرفة تج���ارة وصناع���ة البحرين بحضور 
المجموع���ة  ورئي���س  اإلدارة  مجل���س  أعض���اء 
التنس���يقية، س���ونيا جناح���ي ولجنة قط���اع المالية 
والتأمي���ن والضرائب برئاس���ة سوس���ن أبو الحس���ن 
محمد سلس���لة ورش عملها التوعوية حول ضريبة 
التنفيذي���ة  بالالئح���ة  للتعري���ف  المضاف���ة  القيم���ة 
للضريب���ة وقوانينه���ا، والت���ي عق���دت ببي���ت التجار 
عل���ى م���دى 3 أيام وس���ط حضوٍر الفت م���ن التجار 
والمهتمي���ن، حي���ث ت���م التطرق خالل ه���ذه الورش 
إلى أساسيات تطبيق النظام الضريبي في البحرين 
مطلع العام 2019، إضافة إلى تس���ليط الضوء على 

أمثلة عملية من الدول الشقيقة.
 وأعرب���ت الغرف���ة ع���ن عمي���ق اعتزازه���ا وتقديرها 
والذي���ن  ال���ورش  ه���ذه  ف���ي  المش���اركين  لجمي���ع 
وص���ل عدده���م إل���ى أكثر م���ن 800 مش���ارك، مثمنًة 
تفاعلهم ومناقش���اتهم البناءة الت���ي أثرت الفعالية، 

وقال���ت إن إقب���ال ه���ذا الع���دد الالفت م���ن الحضور 
إنم���ا يدل عل���ى اهتمام الش���ارع التج���اري ومجتمع 
األعم���ال بمعرفة حيثيات نظام احتس���اب الضريبة 
وأبع���اده االقتصادي���ة على القطاع الخ���اص، معربًة 

وف���ي الس���ياق ذات���ه ع���ن خال���ص ش���كرها لجمي���ع 
المتحدثي���ن والمحاضرين الذين أجابوا على جميع 
أس���ئلة واستفس���ارات الحضور بما حقق االستفادة 

المرجوة.

 وتناول���ت ورش العمل التوعوية في أيامها الثالثة 
بالتفصيل نظام احتس���اب ضريب���ة القيمة المضافة 
عل���ى مجم���ل قطاع���ات األعم���ال منه���ا: الخدم���ات 
المالي���ة والبن���وك واألعم���ال المصرفي���ة، العق���ارات 
والمق���اوالت، تج���ارة التجزئ���ة والجمل���ة، الصناعة، 
األغذية والمشروبات والس���ياحة، الصحة، التعليم، 
المواص���الت، والتأمي���ن. كما تم خ���الل هذه الورش 
مناقش���ة عدد م���ن المحاور المهم���ة بتعريف ضريبة 
القيم���ة المضاف���ة وتصنيفاته���ا، والس���لع الخاضع���ة 
للضريبة وكيفية حس���ابها، وتعزي���ز إيرادات الدولة 
وبالتالي انعكاساتها بالخير على الوطن والمواطن.

وأش���ارت الغرف���ة إل���ى أن هذه المب���ادرة في تنظيم 
مثل هذه الورش التوعوية تأتي بهدف نشر الوعي 
ل���دى الجمه���ور وتعريفهم بتفاصي���ل ضريبة القيمة 
المضاف���ة وأهم التأثي���رات المحتمل���ة على األعمال 
واألنش���طة المختلف���ة، مؤك���دًة التزامه���ا بمواصل���ة 
تنظي���م ه���ذه الفعالي���ات لخدمة وتثقي���ف أصحاب 

األعمال.

السنابس - الغرفة

إحدى ورش العمل التوعوية بالقيمة المضافة

أكد الجهاز الوطني للضرائب الخليجية أن التجهيزات التي  «
يتم العمل عليها استعداًدا لتطبيق القيمة المضافة بداية 

العام الجديد تضع ضمان مصلحة المستهلكين ووضوح 
الصورة لديه بشكل كامل حيال الضريبة كأولوية أساسية. 

وأوضح الجهاز الوطني بأنه لن يطلب من المستهلك 
التسجيل للقيمة المضافة، وأن شهادة التسجيل في 

الضريبة التي يتعّين الحصول عليها من قبل الشركات 
المسجلة ال يقابلها أية إجراءات مماثلة مطلوبة من قبل 

المستهلكين من أفراد الجمهور العادي، مناشًدا إياهم 
التأكد من وجود الشهادة المذكورة في مكان ظاهر بالمتجر 

أو المؤسسة التجارية، واإلبالغ الفوري عن أية مخالفات في 
هذا الصدد مثل تطبيق الضريبة على سلع أو خدمات غير 

خاضعة للضريبة قانوًنا، أو قبل موعدها المقّرر، أو بأكثر من 
قيمتها المقررة، أو تحصيلها بصورة منفصلة غير مشمولة 
في السعر المعلن، وذلك عبر الخط الساخن )80008001( 

.)vat@mof.gov.bh( أو البريد اإللكتروني

“الضرائب”: مصلحة المستهلكين أولوية

“انتبه، االقتصاد العالمي يرجع إلى الخلف”.. ربما يكون هذا هو الوصف األنس���ب للحالة التي وصل لها االقتصاد العالمي بعد 
ع���ام مش���حون باالضطرابات التجارية والتوترات الجيوسياس���ية م���ا دفع للمخاوف من فقدان الزخم باألس���واق العالمية في 

العام المقبل.

وخّيم���ت نب���رة التحذير على ع���دد كبير 
م���ن المحللي���ن والخب���راء لتش���مل النم���و 
داخ���ل  والوض���ع  العالم���ي  االقتص���ادي 
األسواق الناش���ئة إلى جانب ترقب حذر 
للتط���ورات السياس���ية داخ���ل أوروبا مع 
مخاط���ر تل���وح ف���ي األفق س���واء بش���أن 

العمالت أو سوق األسهم.
وم���ن المرجح أن يش���هد النات���ج المحلي 
اإلجمالي العالمي تباطًؤا في النمو بالعام 
المقب���ل بش���هادة الجمي���ع م���ع مخ���اوف 

متباينة داخل عدد من االقتصاديات.
وف���ي س���ابقة تح���دث للمرة األول���ى منذ 
ع���ام 2016، أعلن صن���دوق النقد الدولي 
تحدي���ث لتوقعاته بش���أن نم���و االقتصاد 

العالم���ي ف���ي العامي���ن الحال���ي والمقبل 
م���ع  مقارن���ة   %  3.7 إل���ى  بالخف���ض 
تقدي���رات يوليو والبالغة 3.9 % لكل من 

2019 و2019.
النم���و  ق���رار خف���ض تقدي���رات  ويرج���ع 
التوت���رات  إل���ى  العالم���ي  االقتص���ادي 
التجارية العالمية واألزمات التي ضربت 
جان���ب  إل���ى  وذل���ك  الناش���ئة  األس���واق 
يق���ول  كم���ا  المالي���ة  األوض���اع  تش���ديد 

آخرون.
وف���ي الوق���ت نفس���ه، توق���ع الصن���دوق 
ا  الدول���ي الذي يتخ���ذ من واش���نطن مقرًّ
ل���ه أن يتع���رض زخ���م النم���و االقتصادي 
ف���ي الياب���ان إل���ى “صدم���ة خفيف���ة” في 

الع���ام القادم بالتزامن م���ع ضعف الطلب 
العالم���ي إل���ى جان���ب حالة ع���دم اليقين 
بش���أن التوترات التجارية التي قد تحفز 
الي���ن وتض���ر أس���واق األس���هم م���ا يعن���ي 

إعادة إحياء المخاطر االنكماشية.
وفي تقرير آخر صادر عن صندوق النقد 
أيًض���ا، ذك���ر أن البيان���ات األخيرة تش���ير 
إل���ى تباطؤ مفاجئ للنمو االقتصادي في 
منطقة اليورو فضالً عن أن “البريكست” 
بدون صفقة من ش���أنه أن ُيشكل تراجًعا 

ا. إضافيًّ
وتق���ول مدي���رة صن���دوق النق���د الدول���ي 
“كريس���تين الجارد” ف���ي نوفمبر الماضي 
توس���ع  ال���ذي  العالم���ي  االقتص���اد  إن 

بمس���تويات تاريخية مؤخًرا يش���هد في 
الوقت الراهن مخاطر كبيرة.

ح���ول  المركزي���ة  البن���وك  طالب���ت  كم���ا 
العال���م باتخاذ مس���ار تدريجي في زيادة 
مع���دالت الفائ���دة اعتماًدا عل���ى البيانات 
ال���واردة. وف���ي نف���س التوقي���ت، تمي���ل 
فئ���ة أخرى إلى إتباع نظ���رة أكثر اعتداالً 
ف���ي ظل حقيق���ة انعكاس منحن���ى عائد 

س���ندات الخزان���ة األميركي���ة، وذلك من 
خ���الل اعتق���اد بأن ه���ذا الوضع ال يش���ير 
إل���ى رك���ود اقتص���ادي ه���ذه الم���رة لك���ن 
“جولدم���ان س���اكس” ي���رى أن احتمالي���ة 
ح���دوث الركود زادت لنحو 26 % خالل 

العامين القادمين.
وكان تقري���ر ص���ادر ع���ن ش���ركة تحلي���ل 
تحذي���رات  صيح���ة  أطل���ق  بيان���ات، 
م���ن ح���دوث رك���ود اقتص���ادي محتم���ل 
بالوالي���ات المتح���دة عل���ى خلفية تحرك 
معدالت الفائ���دة قصيرة اآلجل نظيرتها 
الت���ي يح���ل موع���د س���دادها ف���ي اآلجل 

الطويل.
وبع���د خس���ائر ملحوظ���ة داخل أس���واق 
األس���هم خالل ع���ام 2018 تمي���ل لتكون 
األس���وأ م���ن نوعها منذ عق���د تقريًبا، فإن 
الش���كوك بش���أن س���وق األصول الخطرة 
ال ت���زال قائًم���ا، حي���ث يتواج���ه فريق���ان 

واآلخ���ر  متش���ائمة  رؤي���ة  ذو  أحدهم���ا 
متفائ���ل. وكان بن���ك “مورجان س���تانلي” 
خف���ض توصيته لألس���هم األميركية في 
ع���ام 2019 من زيادة ال���وزن إلى خفض 

لصالح نظيرتها باالقتصاديات الناشئة.
وفي رؤية حذرة صادرة عن االحتياطي 
الفيدرال���ي، ف���إن ارتفاع أس���عار األصول 
إل���ى جان���ب التوت���رات التجاري���ة وحالة 
ع���دم اليقين السياس���ي كانت على رأس 
ته���دد  أن  البن���ك  ي���رى  الت���ي  المخاط���ر 

االستقرار المالي.
ع���ام  أن  إل���ى  المؤي���دة  اآلراء  وتتزاي���د 
ا صعًب���ا  2019 س���يكون عاًم���ا اس���تثماريًّ
بالنسبة لسوق األسهم والسندات، حيث 
يرح���ب المحلل���ون باالحتفاظ بالس���يولة 
النقدية )الكاش( بدالً من حيازة األس���هم 
عند المقارنة بالمخاطر في تقييم يصدر 

للمرة األولى في نحو عقد من الزمان.

دبي - مباشر

االقتصاد العالمي... إلى الخلف در
تزايد اآلراء 

المؤيدة أن 
2019 سيكون 
ا  عاًما استثمارّيً

صعًبا

أمل الحامد

أقل عطاء بالدينار الشركة العدد وصف المناقصة الجهة

902,484.00 DELMENA CONSTRUCTION SPC 4 تزويد خدمة قراءة العدادات للعام 2019 و 2020 هيئة الكهرباء

15,684,268.820 دوالر BAKER HUGHES EHO LTD 7 توفير سوائل حفر اآلبار و الخدمات المتعلقة بها تطوير للبترول

3,365,180.100 دوالر ORACLE SYSTEMS LTD 1 تحديث نظام إدارة الموارد شركة المطار

795,000.00 AL JAMEEL CONSTRUCTION SPC 10
مبنى أكاديمي بمدرسة الشيخ محمد بن خليفة

األشغال االبتدائية اإلعدادية للبنين في البديع
 والبلديات

97,335.00
Afaaq Alkhalij Excavation

Building Equipment Rental & 
6

توصيل مبنى مركز المراقبة الجوية في مطار البحرين
 الدولي بشبكة الصرف الصحي القائمة بمجمع 243

أبرز العطاءات المطروحة
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سجل ميناء خليفة بن سلمان، الميناء التجاري الرئيسي الستيراد البضائع والسلع 
ف���ي البحري���ن، نم���وا في حرك���ة مناولة البضائع والس���لع حس���ب ما أظه���رت أحدث 

بيانات حركة الحاويات، في مؤشر على ارتفاع انسياب التجارة.

وتش���ير البيان���ات إل���ى أن ش���ركة “إي بي 
الش���ركة  البحري���ن وه���ي  إم تيرمينال���ز” 
الحاصل���ة عل���ى امتياز لتش���غيل عمليات 
مين���اء خليف���ة ب���ن س���لمان، ق���د قام���ت 
أل���ف   395 م���ن  أكث���ر  لمناول���ة  بعملي���ات 
حاوي���ة في الفترة الممتدة م���ا بين يناير 
إلى نوفمبر 2018، وذلك مقارنة مع 369 
أل���ف حاوي���ة ف���ي ذات الفت���رة م���ن العام 

الماضي.
وتأت���ي هذه البيان���ات اإليجابي���ة بعد أن 
نجح���ت الش���ركة في طرح نس���بة 20 % 
من ملكية الشركة في اكتتاب عام حظي 
بإقبال كبير بنسبة تغطية بلغت 5.4 مرة.
كما ارتفعت أس���هم الش���ركة فور إدراجها 

ف���ي بورصة البحرين قبل أس���بوعين وال 
زال���ت تحاف���ظ عل���ى مس���تويات مرتفعة 

عن سعر االكتتاب حتى اليوم.
من جانب آخر أظهرت البيانات المالحية 
أن حرك���ة البضائ���ع العام���ة ارتفع���ت هي 
األخ���رى من���ذ بداية العام وحت���ى نوفمبر 
الماض���ي، إذ بلغ���ت قرابة أل���ف 766 ألف 
ط���ن مقارنة م���ع 813 ألف ط���ن في ذات 

الفترة من 2017.
وتش���ير اإلحص���اءات ال���ى أن���ه ت���م نق���ل 
قرابة 76 ألف طن اإلسمنت حتى نوفمبر 
الماض���ي، إذ كان���ت أكب���ر الش���حنات ف���ي 
ش���هري فبراير وم���ارس الماضيين بواقع 
23 ألف طن و24 ألف طن على التوالي.

شحن 414 ألف طن حديد

والصل���ب،  بالحدي���د  يتعل���ق  وفيم���ا 
أش���ارت البيانات الحديثة إلى شحن 
م���ا يقارب 414 ألف ط���ن من الحديد 

خالل هذه الفترة.
يذك���ر أن مين���اء خليف���ة بن س���لمان، 
ام  ب���ي  “اي���ه  ش���ركة  تدي���ره  ال���ذي 
تيرمينال���ز” البحري���ن، ش���هد نموا في 
أع���داد الحاويات بمعدل نمو س���نوي 

العامي���ن  بي���ن   % 10 ق���دره  مرك���ب 
المين���اء  س���جل  كم���ا  2009 و2017. 
نموا بنسبة 7 % في أعداد الحاويات 
ف���ي الع���ام 2017، مع زي���ادة إضافية 
بنس���بة 21 % ف���ي البضائ���ع العام���ة، 

وتوقع���ات مس���تقبلية إيجابي���ة للعام 
2018. وُيع���زا الج���زء األكب���ر من هذا 
النمو إل���ى التبادل التج���اري ومناولة 
خدم���ات  م���ن  مالحيي���ن  خطي���ن 

المالحة البحرية.

نمو عمليات مناولة الحاويات في ميناء خليفة
ال���م���اض���ي ن���وف���م���ب���ر  ح���ت���ى  اإلس���م���ن���ت  م����ن  ط����ن  أل������ف   76.8 ن���ق���ل 

“مونتريال”: انطالق مهرجان تخفيض األسعار
ل��ه��ا مثيل ي��س��ب��ق  ل���م  وب��ق��ي��م��ة  ال��س��ن��ة  م���ن  أي�����ام   3 آخ����ر  ف���ي 

ب���دأت ش���ركة مونتريال للس���يارات أق���وى عروضها لنهاي���ة العام في مهرج���ان تصفية 
األس���عار والذي يمتد لمدة ثالثة أيام إذ بدأ العرض المميز يوم أمس الخميس الس���ابع 
والعش���رين من شهر ديس���مبر ويمتد الى اليوم الجمعة وغدا السبت وتعد هذه الفرصة 

الفرصة األخيرة قبل ضريبة القيمة المضافة.

ويتميز العرض بأس���عاره التي لم يسبق 
لها مثيل على تش���كيلة كبيرة ومتنوعة 
بمختل���ف  الجدي���دة  الس���يارات  م���ن 
ال���ى  باإلضاف���ة  وأنواعه���ا  أحجامه���ا 
تشكيلة مميزة من السيارات المستعملة 
الت���ي يش���ملها العرض بأرخص األس���عار 

وبحالة ممتازة.
وأعلن���ت الش���ركة أنه���ا س���تفتح أبوابه���ا 
خصيص���ا اليوم الجمعة من الس���اعة 10 
صباحا إلى الساعة 9 مساء دون انقطاع 
ف���ي الفرع الرئيس���ي لها بمنطق���ة الهملة 
بس���بب اإلقبال الكبير على العروض في 
اليوم األول والذي شهد إقباال كبيرا من 

جميع العمالء. 
وتتيح الش���ركة أيضا إمكانية اس���تبدال 
وبأفض���ل  الط���رق  بأس���رع  “س���يارتك 
األس���عار األمر الذي س���هل عل���ى العديد 

من العمالء اقتناء سيارة أحالمهم دون 
عناء”.

العم���الء  أن جمي���ع  الش���ركة  وأضاف���ت 
يمكنهم أيضا شراء سيارتهم عن طريق 

دفع مبلغ الس���يارة كام���ال ببطاقة الفيزا 
دون أي���ة رس���وم باإلضاف���ة أيض���ا إل���ى 
الط���رق التمويلية المرن���ة المتاحة لديها 

دون أي اشتراطات ودون دفعة أولى.

المنامة - مونتريال للسيارات

واشنطن - رويترز

ي���درس الرئي���س األميرك���ي، دونال���د ترم���ب، إمكاني���ة إصدار أم���ر تنفيذي ف���ي العام 
الجديد، إلعالن حالة طوارئ وطنية تمنع الشركات األميركية من استخدام معدات 

االتصاالت التي تنتجها الشركتان الصينيتان “هواوي تكنولوجيز” و”زد تي إي”.

ج���اء ذل���ك، وفًق���ا لم���ا قالت���ه ع���دة مص���ادر 
مطلع���ة على الوضع لوكال���ة “رويترز”، بحيث 
يكون هذا األم���ر التنفيذي أحدث خطوة من 
جانب إدارة ترم���ب إلخراج هواوي و”زد تي 
إي”، وهم���ا اثنتان م���ن أكبر ش���ركات معدات 

الشبكات في الصين.
الش���ركتين  أن  المتح���دة  الوالي���ات  وتزع���م 
تعمالن بن���اًء على طلب الحكوم���ة الصينية، 
وأن���ه يمك���ن اس���تخدام معداتهما للتجس���س 
على األميركيين، وبحس���ب ما ذكرته مصادر 
ف���ي صناع���ة االتص���االت واإلدارة األميركية، 
ف���إن ترمب قد يص���در األمر التنفي���ذي، الذي 
كان قي���د النظر ألكث���ر من ثمانية أش���هر، في 
وقت مبكر من ش���هر يناير، الذي يوّجه وزارة 
التجارة لحظر الشركات األميركية من شراء 
المع���دات م���ن ش���ركات االتص���االت األجنبية 
األم���ن  عل���ى  كبي���رة  مخاط���ر  تش���كل  الت���ي 
القوم���ي. وبالرغ���م من أنه م���ن غير المحتمل 
أن يس���مي األم���ر التنفي���ذي “ه���واوي” أو “زد 

تي إي” بش���كل مباشر، فقد أش���ارت المصادر 
إل���ى أنه م���ن المتوقع أن يجري تفس���يره من 
قبل المس���ؤولين ف���ي وزارة التجارة على أنه 
تفوي���ض للحد من انتش���ار المعدات المصنعة 

من قبل “هواوي” و”زد تي إي”.
ويب���دو أنه لم يت���م االنتهاء بع���د من صياغة 
ه���ذا األم���ر التنفيذي، الذي يستش���هد بقانون 
وه���و  الدولي���ة،  االقتصادي���ة  الصالحي���ات 
قان���ون يمنح الرئيس س���لطة تنظيم التجارة 
ته���دد  وطني���ة  ط���وارئ  لحال���ة  اس���تجابة 

الواليات المتحدة.

ضربة أميركية تنتظر شركتين صينيتين

ُأبرم���ت ف���ي بورص���ة البحرين اليومين الماضيين عدة صفقات ش���راء على أس���هم مصرف الس���الم – البحرين، من قبل 
أش���خاص رئيس���يين )أسهم خزينة( رفعت استحواذ البنك على األسهم إلى نحو 29.3 مليون سهم. وعقدت أمس عدة 

صفقات لشراء أسهم خزينة بواقع 2.5 مليون سهم.

وكانت صفقات نفذت يوم األربعاء تنفيذ 
عدة صفقات ش���راء على أس���هم المصرف 
بواقع 2.31 مليون س���هم بأسعار تراوحت 
بي���ن 0.085 دين���ار للس���هم و0.090 دين���ار 
للس���هم. وكذل���ك األمر ي���وم الثالثاء حيث 
أس���هم  تنفي���ذ ع���دة صفق���ات ش���راء  ت���م 
خزينة بواقع 2.546 مليون س���هم، بأسعار 

تراوح���ت بين 0.08 دينار للس���هم و0.086 
الص���ادرة  األس���هم  ع���دد  ويبل���غ  دين���ار. 
والمدفوع���ة للمصرف 2.141 مليار س���هم، 
م���ا يعني أن ال� 29.3 مليون س���هم تش���كل 

حوالي 1.37 % من هذه األسهم.
ووصل���ت القيم���ة الس���وقية أم���س حوالي 

203.34 مليون دينار.

وم���ن المعل���وم أن كب���ار المس���اهمين ف���ي 
المص���رف )حت���ى أم���س( هم بنك مس���قط 
العمان���ي بواق���ع 14.74 %، وبن���ك الطاقة 
عب���ر  وش���ركة   % 6.28 البحرين���ي  األول 
 ،%  6.01 البحريني���ة  لالس���تثمار  البح���ار 
المهي���ري  خليف���ة  اإلمارات���ي  والمس���تثمر 

)رئيس مجلس اإلدارة( نحو 7.86 %.

أعل����ن نائ����ب الرئيس التنفي����ذي لطيران 
عبدالحمي����د  ولي����د  القبط����ان  الخلي����ج، 
الوطني����ة طي����ران  الناقل����ة  أن  العل����وي، 
القيم����ة  ضريب����ة  تف����رض  ل����ن  الخلي����ج 
المضاف����ة عل����ى ش����راء تذاك����ر الطي����ران 
العل����وي  البضائ����ع. وأض����اف  وش����حنات 
أن اإلدارة التنفيذي����ة للناقل����ة الوطني����ة 
حريصة على التعاون مع كافة الجهات 
المعنية لمراجعة آليات تطبيق الضريبة 
خ����الل الفترة التجريبي����ة النطالقها في 

األول من يناير من العام المقبل.

إعفاء تذاكر السفر والشحن من “المضافة”“السالم” يعيد شراء ماليين من أسهم الخزينة

ذك���ر اتح���اد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن تطبيق ضريب���ة القيمة المضافة يدخل عامه الثاني في دول المجلس 
مع انضمام البحرين إلى كل من السعودية واإلمارات في تطبيق هذه الضريبة مع توقع انضمام بقية دول التعاون خالل 
الع���ام الجدي���د أو الع���ام المقبل 2020، وبن���اء على توقعات صندوق النق���د الدولي، من المتوقع أن تتمك���ن هذه الدول عند 
تطبيق الضريبة من زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ٪1.5، مما سيساعدها على تنويع اقتصاداتها وتنفيذ متطلبات 

تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.

وكان التح���اد الغ���رف كممث���ل للقط���اع 
الخاص دور ف���ي التوعية تجاه ضريبة 
القيم���ة المضاف���ة بأنها ليس���ت نفقة من 
نفق���ات العمل ولك���ن ه���ي التكلفة التي 
تصل في نهاية المطاف إلى المس���تهلك 
النهائ���ي عندما يش���تري المنتج، وتعمل 
 ،“ تحصي���ل  “وكالء  بمثاب���ة  الش���ركات 
تجم���ع الضرائ���ب نياب���ة ع���ن الحكومة، 
وبه���ذه الطريق���ة، فإنه���ا تس���اعد عل���ى 
جعل االقتص���اد أكثر ازده���ارًا وكفاءة. 
لكن على الش���ركات، لكي تكون جاهزة 

لتطبيق الضريبة وإيصالها للحكومات، 
الضريبي���ة  أنظمته���ا  هيكل���ة  تعي���د  أن 

وعملياتها ذات الصلة.

اعتماد نظام فعال للضريبة

كم���ا أك���د االتح���اد عل���ى أهمي���ة اعتماد 
عل���ى  قائ���م  للضريب���ة  فع���ال  نظ���ام 
المس���ؤولية المش���تركة بين الحكومات 
والش���ركات والمس���تهلكين ل���دى الدول 
المطبق���ة وذل���ك انطالق���ًا م���ن األهداف 
الواردة ف���ي النظام األساس���ي لمجلس 

تنمي���ة  أهمي���ة  إل���ى  الرامي���ة  التع���اون 
عالقات التعاون القائمة بينها.

كم���ا أن الضريب���ة تأت���ي متوافق���ة م���ع 
بي���ن  االقتصادي���ة  االتفاقي���ة  أه���داف 
تس���عى  الت���ي  التع���اون  مجل���س  دول 
م���ن  متقدم���ة  مراح���ل  تحقي���ق  ال���ى 
التكام���ل االقتصادي ووضع تش���ريعات 
وأس���س قانونية متماثلة في المجاالت 
االقتصادي���ة والمالي���ة وبنف���س الوقت 
تساهم في تعزيز اقتصاد دول المجلس 
ومواصل���ة للخطوات الت���ي تم اتخاذها 

بينه���ا.  االقتصادي���ة  الوح���دة  إلقام���ة 
لذل���ك، قام���ت دول التع���اون مجتمع���ة 
بإقرار اتفاقية موح���دة لضريبة القيمة 
المضافة والتزمت بف���رض أدنى معدل 
ضريب���ة في العال���م وه���و %5، على أن 

تق���وم كل دول���ة بصياغ���ة التش���ريعات 
الخاصة بها. 

تحول من االقتصاد الريعي 

وقال االتحاد إن ف���رض ضريبة القيمة 
المضاف���ة ف���ي البحري���ن يأت���ي تماش���ًيا 
م���ع التزام المملك���ة باالتفاقية الموحدة 
للضريب���ة ل���دول المجل���س، والت���ي ت���م 
توقيعه���ا من قب���ل جمي���ع دول مجلس 

 ،2016 ع���ام  ف���ي  الخليج���ي  التع���اون 
الجه���از  م���ن خ���الل  وس���يتم تطبيقه���ا 
ف���ي  الخليجي���ة  للضرائ���ب  الوطن���ي 

البحرين.
ف���ي  الضريب���ة  تطبي���ق  أن  وأض���اف 
البحري���ن يأت���ي كخط���وة واس���عة على 
طريق تحول اقتصاديات دول الخليج 
العرب���ي من اقتصاد ريع���ي إلى اقتصاد 
حقيق���ي قائ���م عل���ى اإلنتاجي���ة وزيادة 
فعالي���ة العنص���ر البش���ري، يض���اف إل���ى 
اإلج���راءات األخرى التي اتخذتها دول 
الخلي���ج مث���ل رف���ع الدع���م ع���ن الطاقة 
وخصخصة بعض الخدمات الحكومية. 
كما ستحقق الضريبة فائدة أكبر للدول 
الخليجي���ة ذات الدخل األقل من النفط 
مث���ل البحري���ن، خاص���ة وأن البحري���ن 
تعم���ل عل���ى تنوي���ع مص���ادر الدخل من 

خالل برنامج التوازن المالي.

الدمام - اتحاد الغرف

“المضافة” ترفع الناتج المحلي بالخليج %1.5

المحرق - طيران الخليج المحرر االقتصادي

علي الفردان

الفرصة األخيرة 

قبل تطبيق ضريبة 

القيمة المضافة

“الغرف”: 
تطبيق البحرين 
للضريبة التزاما 

باالتفاقية 
الموحدة
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 والسياحة والتجارة الصناعة وزارة
 التسجيل إدارة
 2018( لسنة ---إعالن رقم )

 شركة ذات مسئولية محدودة تحويلبشأن 
 الشخص الواحدشركة  إلى

 
 
الشركاء بأنه قد تقدم إليه السادة والسياحة بوزارة الصناعة والتجارة التسجيل  إدارةعلن ت

طالبين ، 6183المسجلة بموجب القيد رقم  مالسادة للمقاوالت والحفريات ذ.م.شركة  في
وقدره  برأسمالالشخص الواحد شركة  إلى ةالمذكور للشركةتحويل الشكل القانوني 

 .يالسيد محمد جواد محمد ابراهيم العالقبل لتصبح مملوكه من دينار،  300000
 

    
 

 
 

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

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

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

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

البحرین لجمیع الفئات العمریة من سن الوالدة حتی کبار السن

أخصائیة بحرینیة مؤهلة يف العالج الطبیعي لخدمتکم

فحص العین الروتیني

تنظیر قاع العین

عالج متالزمة جفاف العین

فحص حدة البصر عند األطفال

فحص أنکسار العین

قیاس توتر العین

إزالة األجسام الغریبة من العین

عالجات حاالت أعتام عدسة العین

 تشخیص وعالج الزرقفحص رؤیة األلوان

al_amal_hospital Al AMAL Hospital wll

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة بازار تسع وعشرين واحد وأربعين ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
/ محمد عادل علي حس���ن المدني باعتباره المصفي القانوني لش���ركة بازار تس���ع 
وعش���رين واحد وأربعين، والمس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية محدودة بموجب 
القي���د رقم 93317، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية 
وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

25/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018 -183667( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

25/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2018 -183998( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2018 -184975( اعالن رقم

معاملة مشتركة

26/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2018 -183974( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى 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: رياض احمد محسن احمد

االسم التجاري الحالي: مصنع نجم البحرين لأللمنيوم
االسم التجاري المطلوب: ورشة نجم البحرين لأللمنيوم

األنشطة التجارية المطلوبة: صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية - ورشة

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب اس���م  تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلع���الن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: بشار ابراهيم عبدالمحسن المحمود

االسم التجاري الحالي: اسواق بشار
االسم التجاري المطلوب: بشار 2 للهواتف

األنشطة التجارية المطلوبة: تجارة/ بيع معدات االتصاالت وقطع غيارها

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى 

اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: ماجدة تحسين محمد اسلم جودري

االسم التجاري الحالي: قولدن بز للمقاوالت

االسم التجاري: قولدن بز لبيع نظير رسم او على اساس عقد

تقدم إلينا المعلن أدناه بطلب  اس���م تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلع���الن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: ماجدة تحسين محمد اسلم جودري

االسم التجاري الحالي: قولدن بز التنظيفات

االسم التجاري الجديد: قولدن بزلتغليف والتعبئة

قيد رقم: 3-372553قيد رقم: 51854-06

قيد رقم: 3-101151

قيد رقم: 101151-2

27/12/2018
) CR2018 -184962( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم الس���يدة٬خلود يعق���وب يوس���ف صليبي���خ بطل���ب تحويل المح���ل التجاري 
التالي: إلى السيد/ فواز بن مظهر بن مظهر العمري

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

رقم القيد
109411-2

االسم التجاري

نريسا للحالقة النسائية والتجارة

نوع النشاط 

تجارة/بيع العطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة

تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى - نسائي

القيد: 70776  تاريخ: 26/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2018
بشأن تحويل  مؤسسة فردية إلى فرع من فروع شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 72746  تاريخ: 21/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )165146( لسنة 2018
بشأن تحويل  مؤسسة فردية إلى شركة تضامن

القيد: 116992  تاريخ: 26/12/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/
علي أكبر جعفر محمد العالي المالك ل� األطلس للترجمة )مؤسسة فردية( والمسجلة 
بموج���ب القي���د رق���م 70776 طالبا تحوي���ل المؤسس���ة الفردية بجمي���ع فروعها إلى 
قرع من فروع ش���ركة أحمد جاس���م وشركاؤه حس���ين عقيل وعلي العالي للمحاماة 
واإلستش���ارت القانوني���ة والتحكي���م ذ.م.م بموجب القيد رقم 112574 ش���ركة ذات 
مس���ئولية مح���دودة برأس���مال وق���دره 10000عش���رة االف دين���ار، لتصبح الش���ركة 

مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
1. أحمد جاسم عبدهللا جاسم

2. علي أكبر جعفر محمد حسن مكي العالي
3. حسين عقيل احمد عبدالرضا مرهون

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 

هيثم ش���بر ش���رف هاش���م علي المالك ل� ديلز لخدمات المس���تثمرين وهيثم الش���رف 

لمقاوالت تنظيفات المرافق العامة والخاصة )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة بموجب 

القي���د رق���م 72746-01 و72746-04 بطلب تحويل المؤسس���ة الفردية المملوكة له 

إلى ش���ركة تضامن برأس���مال وق���دره 500 دينار بحريني وذل���ك لتصبح مملوكة من 

السادة التالية اسمائهم:

1. هيثم شبر شرف هاشم علي

2. محمد عبدالرسول نصيف علي

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدمت إليها 

مالكة شركة فجر محمد للتسويق والترويج ش.ش.و لمالكتها فجر محمد المسجلة 

بموج���ب القي���د رقم 116992طالبة تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى 

شركة تضامن برأسمال وقدره 500 دينار بحريني وذلك لتصبح مملوكة من السادة 

التلية اسمائهم:

1. أحمد محمد يوسف عبدالصمد

2. فجر محمد مرزوق عبداللطيف

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
شركة يونسي لتشييد المباني ذ.م.م

تجاري رقم 103029

بناء على قرار الشركاء في شركة يونسي لتشييد المباني ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 103029، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/  يونس عيسى أحمد 

حسن مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:  يونس عيسى أحمد حسن

رقم الموبايل: 39333638 )973+(
yosifi_122@hotmail.com
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international
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أبوالغيط: “الربيع 
العربي” كان دمارا

اعتبر األمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط أن أحداث الربيع العربي 

لم تخلف سوى الدمار وانتشار اإلرهاب 
في المنطقة. وفي كلمة ألقاها في ندوة 
“تجربتي” التي نظمتها جامعة القاهرة، 

قال أبو الغيط: “هناك خطأ يجب أن نقف 
في وجهه ونقومه، موجود حاليا، أدى 

إلى انتشار موجات التطرف واإلرهاب، 
وهو ما يسمى بثورات الربيع العربي”.
وتابع قائال “إن تدمير الدول العربية 

وقتل مئات اآلالف من العرب ال 
يمكن أن يسمى ربيعا عربيا، فثورات 
الدول العربية لم تكن ربيعا، بل كانت 
دمارا؛ لكونها أدت إلى انتشار اإلرهاب 

والتطرف”.

الدول��ة أجه��زة  ف��ي  العلي��ا  المناص��ب  ش��مل  التعدي��ل 

أوامر ملكية سعودية.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الخميس أوامر ملكية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في تعديل شمل وزارات عدة بينها الخارجية 
واإلعالم، وفق ما أوردت وكالة األنباء السعودية الرسمية )واس(.  وأوضحت الوكالة أن األوامر تتضمن تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، 

وإعادة مجلس الشؤون السياسية واألمنية برئاسة ولي العهد األمير محمد بن سلمان.

الوزاري���ة  التعدي���الت  بي���ن  وم���ن 
وزي���را  العس���اف  إبراهي���م  تعيي���ن 
الجبي���ر،  لع���ادل  خلف���ا  للخارجي���ة 
الذي س���يتولى منصب وزير الدولة 
للشؤون الخارجية وسيكون عضوا 

في مجلس الوزراء.
وج���اء في أم���ر ملكي نش���رت نّصه 
“وزي���ر  أصب���ح  الجبي���ر  أّن  “واس” 
دول���ة للش���ؤون الخارجي���ة وعضوا 
ف���ي مجلس ال���وزراء”، وُعّين مكانه 

ابراهيم العّساف.

ولي العهد يحتفظ 

بمناصبه

ال ي���زال ول���ي العه���د األمي���ر محمد 
ب���ن س���لمان يحتف���ظ ب���كل مناصبه 
بع���د التعديل األخي���ر، وأبرزها ولي 
العه���د، ووزير الدفاع، ونائب رئيس 
ال���وزراء، ورئيس مجلس الش���ؤون 
ورئي���س  والسياس���ية،  األمني���ة 

مجلس الشؤون االقتصادية.
أخ���رى  ملكي���ة  أوام���ر  وص���درت 
تناول���ت أيضا تعديال ف���ي تركيبتي 
مجلس الشؤون األمنية والسياسية 

ومجلس الشؤون االقتصادية.
وأمر الملك السعودي بإعفاء رئيس 
الهيئ���ة العام���ة للرياض���ة ترك���ي آل 
الش���يخ، من منصب���ه، وتعيينه على 

رأس الهيئة العامة للترفيه.
وزراء  احتف���ظ  الحكوم���ة،  وف���ي 
الحقائ���ب االقتصادي���ة بمناصبه���م، 
وه���م: وزراء الطاق���ة خال���د الفالح، 
ب���ن  عب���دهللا  ب���ن  حم���د  والمالي���ة 
واالقتص���اد  الجدع���ان،  عبدالعزي���ز 

محمد بن مزيد التويجري.
وكان���ت المملك���ة أعلن���ت األس���بوع 
الماض���ي عن ميزانيتها للعام 2019، 
الت���ي اعتب���رت األكب���ر ف���ي تاري���خ 

المملكة.

تغييرات في مواقع أمنية

أما أمني���ًا، فاحتفظ وزي���ر الداخلية 
األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف 

بمنصبه.
لكّن الملك أمر بتعيين كّل من األمير 
عبدهللا بن بندر بن عبدالعزيز وزيرًا 
للحرس الوطني ليح���ّل مكان خالد 
ب���ن عبدالعزيز بن محم���د بن عياف 
محم���د  ب���ن  ومس���اعد  مق���رن،  آل 
العيب���ان مستش���ارا لألم���ن الوطن���ي 
م���كان محم���د ب���ن صال���ح الغفيل���ي، 
وخالد بن قرار الحربي مديرا لألمن 
الع���ام خلف���ا لس���عود بن عب���د العزيز 

هالل.
وكانت الس���عودية أعلنت الخميس 

الماض���ي أّنها س���تقوم باس���تحداث 
إدارات حكومي���ة؛ لتعزيز اإلش���راف 

على أنشطتها االستخبارية.

امرأة بمنصب مساعد وزير التجارة 
وأمر الملك سلمان األسبوع الماضي 
إلع���ادة  وزاري���ة  لجن���ة  بتش���كيل 
هيكلة رئاسة االس���تخبارات العامة 

وتحديثها برئاسة ولي العهد. 
الحكومي���ة  التغيي���رات  وش���ملت 
الجدي���دة تعيين ترك���ي بن عبدهللا 
الش���بانة وزي���را لإلع���الم ب���دال م���ن 
ع���واد العواد الذي أصبح مستش���ارا 
ف���ي الدي���وان الملك���ي، وحم���د ب���ن 
محم���د ب���ن حم���د آل الش���يخ وزيرا 
للتربية م���كان أحمد العيس���ى الذي 
أصبح بدوره مستشارا في الديوان 

الملكي.
وأعفى الملك س���لمان نجله سلطان، 
رائ���د الفض���اء الس���ابق، م���ن رئاس���ة 
“الهيئ���ة العام���ة للس���ياحة والت���راث 
الوطن���ي”، وعّينه على رأس “الهيئة 

السعودية للفضاء”.
كم���ا أعف���ى األمير محمد ب���ن نواف 
بن عبد العزيز آل سعود من منصبه 
كس���فير للمملكة ف���ي لن���دن، وعّينه 

مستشارا له.
وشملت القرارات الملكية تغييرات 
المناط���ق،  أم���راء  مس���توى  عل���ى 
وتعيين���ات ف���ي مجل���س الش���ورى، 
واختي���ار ام���رأة، ه���ي إيم���ان بن���ت 
هب���اس ب���ن س���لطان المطي���ري، في 
التج���ارة  وزي���ر  “مس���اعد  منص���ب 

واالستثمار بالمرتبة الممتازة”.

الرياض ـ وكاالت

القاهرة ـ أش أ

الملك سلمان أصدر أوامر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

تناناريف ـ رويترز الخرطوم - وكاالتأنقرة ـ وكاالت

تنتقدان  تلفزيونيتين  قناتين  على  غرامة  األربعاء  التركية  السلطات  فرضت 
البالد، رجب  رئيس  أهانت  أنها  زعم  الهواء  على  تصريحات  بسبب  الحكومة 

طيب أردوغان، وشجعت على العصيان المدني.

األعلى  المجلس  ف��ي  م��س��ؤول  وق���ال 
ل��إلذاع��ة وال��ت��ل��ف��زي��ون ف��ي ت��رك��ي��ا، إنه 
سيتم وقف برنامج حواري على قناة 
أدلى  تصريحات  بسبب  مؤقتا؛  خلق 
الممثالن الشهيران مجدت غيزين  بها 

ومتين أكبينار.
ت��رك”  “خبر  قناة  وأف���ادت 

بأن مدعيا عاما فتح 
من  وطلب  تحقيقا 
أك��ب��ي��ن��ار وغ��ي��زي��ن 
بأقوالهما،  اإلدالء 
ح���������ي���������ث ن�����ف�����ي�����ا 
االت��ه��ام��ات ب��إه��ان��ة 
والتشجيع  الرئيس 

ع��ل��ى ال��ع��ص��ي��ان، 
تعتبر  حيث 

إهانة الرئيس جريمة في تركيا.
ك���م���ا ج�����رى ت��ع��ل��ي��ق ب����ث 3 ح��ل��ق��ات 
مستقبلية من برنامج األخبار الرئيس 
ع��ل��ى ق���ن���اة “ف���وك���س” ال��ت��رك��ي��ة، بعد 
تعليقات لمذيع فسرت على أنها دعوة 
الغاز  أس��ع��ار  ارت��ف��اع  على  لالحتجاج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي، وف��رض��ت غ��رام��ات 

إدارية على القناتين.
وق������ال������ت ل���ج���ن���ة ح���م���اي���ة 
ال��ص��ح��ف��ي��ي��ن ف���ي دراس����ة 
ت��زال  ال  تركيا  إن  سنوية 
أس����وأ ب��ل��د ف���ي ال��ع��ال��م من 
حيث قمع حرية الصحافة، 
حيث يقبع 68 صحفيا على 
بتهم  القضبان  خلف  األق��ل 

تتعلق بمعاداة الدولة.

العامة  المخابرات  ورئيس  شكري،  سامح  المصري  الخارجية  وزي��ر  توجه 
اللواء عباس كامل، للعاصمة السودانية الخرطوم أمس الخميس؛ للمشاركة 
جهازي  ورئيسي  الخارجية  وزي��ري  مستوى  على  الثاني  الرباعي  باالجتماع 

المخابرات في البلدين.

وص����رح ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��خ��ارج��ي��ة 
من  الزيارة  أن  حافظ،  أحمد  المصرية 
اجتماع  ع��ق��د  أي��ض��ا  تشهد  أن  ال��م��ق��رر 
البلدين،  خ��ارج��ي��ة  وزي���ري  بين  ثنائي 
وف����ق م���ا ذك����ر م���راس���ل “س���ك���اي ن��ي��وز 

عربية” في القاهرة.
تأتي  االجتماعات  تلك  أن  إل��ى  وأش��ار 
ف��ي إط���ار ال��ت��واص��ل ال��دائ��م بين مصر 
والسودان على كافة المستويات، وفي 

ضوء توجيهات قيادتي البلدين نحو 
دعم العالقات الثنائية وتطويرها.
االجتماعات  أن  حافظ  وأوض��ح 
التعاون  جوانب  كافة  ستتناول 

ال������م������ش������ت������رك ب���ي���ن 
ومتابعة  ال��ب��ل��دي��ن، 

المصرية  الرئاسية  اللجنة  نتائج  تنفيذ 
السودانية المشتركة.

عبدالفتاح  ال��م��ص��ري  ال��رئ��ي��س  وال��ت��ق��ي 
ال���س���ي���س���ي ن���ظ���ي���ره ال����س����ودان����ي ع��م��ر 
أكتوبر  أواخ���ر  ال��خ��رط��وم،  ف��ي  البشير 
اللجنة  اج��ت��م��اع  إط����ار  ف���ي  ال��م��اض��ي، 
التعاون  تعزيز  بهدف  المشتركة؛  العليا 

االستراتيجي بين البلدين.
الثاني  الرئيسين  بين  االجتماع  وك��ان 
ف����ي إط������ار ال���ل���ج���ن���ة ال��ع��ل��ي��ا 
المستوى  على  المشتركة 
الرئاسي، حيث عقد األول 
أكتوبر  م��ن  ال��خ��ام��س  ف��ي 
العام 2016 بقصر االتحادية 

بالقاهرة.

أعلنت مفوضية االنتخابات في مدغشقر أمس الخميس فوز المرشح الرئاسي 
أندريه راجولينا في الجولة الثانية من االنتخابات، وذلك طبقا للنتائج األولية 

بعد فرز كامل األصوات.

 9 العليا  ال��دس��ت��وري��ة  المحكمة  ول���دى 
أيام اعتبارا من الخميس التخاذ قرار 
كان  األولية.  النتائج  تلك  تأكيد  بشأن 
مارك رافالومانانا منافس راجولينا قد 
زعم يوم األحد الماضي حدوث تزوير.

حصل  راجولينا  إن  المفوضية  وقالت 
األص���وات في  م��ن  على 55.66 % 

على  راف��ال��وم��ان��ان��ا  حصل  حين 
ن��س��ب��ة  وب���ل���غ���ت   %  44.34
اإلقبال ما يزيد قليال عن 48 

.%
وك����ان ال��رئ��ي��س��ان ال��س��اب��ق��ان 
راف����ال����وم����ان����ان����ا وم���ن���اف���س���ه 

راج��ول��ي��ن��ا ال����ذي أط����اح ب���ه في 
قد   ،2009 ال���ع���ام  ان���ق���الب 
أعلنا في وقت سابق أنهما 

في  اآلم��ال  زاد  مما  النتائج  سيقبالن 
ت��ك��رار  وع���دم  للسلطة  سلمي  ان��ت��ق��ال 
قبل  حدثت  التي  السياسية  الفوضى 

عشر سنوات تقريبا.
المفوضية  إع����الن  راج��ول��ي��ن��ا  وح��ض��ر 
للنتائج أمس الخميس فيما لم يحضر 

رفالومانانا.
مدغشقر،  سكان  عدد  ويبلغ 
وه������ي ج����زي����رة ت���ق���ع ف��ي 
 25 الهندي، نحو  المحيط 
م��ل��ي��ون ن��س��م��ة وه���ي من 
بين أفقر الدول في القارة 
اإلف��ري��ق��ي��ة، ح��ي��ث يعيش 
نحو 80 % من السكان على 
أقل من دوالرين في 

اليوم.

مدغشقر تعلن فوز راجولينا بالرئاسةمصر والسودان... اجتماع رباعي ثانتغريم قناتين بتهمة “إهانة أردوغان”
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

طرابلس ـ اف ب

أك���د تحال���ف دع���م الش���رعية ف���ي اليمن 
المليش���يات  اس���تمرار  الخمي���س  أم���س 
الحوثية الموالية إليران في خرق اتفاق 
وقف إطالق النار بالحديدة على الساحل 
الغرب���ي للب���الد. ورصد التحال���ف العربي 
االنتهاكات الحوثية التفاق وقف إطالق 
الن���ار، مش���يرا إل���ى أن الخروق���ات الت���ي 
ارتكبته���ا المليش���يات االنقالبي���ة بلغ���ت 
29 خالل ال� 24 س���اعة الماضية. وشمت 

الخروق���ات الحوثي���ة، اس���تخدام الهاون 
الحراري���ة  والصواري���خ  ج���ي  ب���ي  واآلر 
وطال���ت  القناص���ة.  ورماي���ة  الناس���فة 
الخروقات مناط���ق الحديدة، الدريهمي، 
التحيتا، حيس، الج���اح، الفازة، الجبلية، 
ومجيليس. وكشف التحالف العربي، أن 
خروق���ات االنقالبيي���ن أدت الس���تهداف 
األعي���ان المدنية، وأوقع���ت إصابات في 

صفوف المدنيين.

قتل ضابطان وأصي���ب 11 آخرون أمس 
الخمي���س ف���ي هج���وم ش���نه مس���لحون 
تش���اديون عل���ى معس���كر الل���واء العاش���ر 
ف���ي  الليب���ي،  الجي���ش  لق���وات  التاب���ع 
منطق���ة تراغ���ن جن���وب غرب���ي ليبيا. في 
عنيف���ة  اش���تباكات  اندلع���ت  التفاصي���ل، 
بي���ن ق���وات الل���واء العاش���ر والمجموع���ة 
حاص���رت  الت���ي  المس���لحة،  التش���ادية 
المعسكر للسيطرة عليه واالستيالء على 

األسلحة والذخائر الموجودة فيه، انتهت 
إل���ى  التش���اديين  المس���لحين  بانس���حاب 
الصح���راء، بع���د اختطافهم 7 م���ن جنود 
الجيش الليبي. ويش���تكي س���كان منطقة 
مكث���ف  تواج���د  م���ن  الليب���ي،  الجن���وب 
للعصاب���ات المس���لحة التابع���ة للمعارض���ة 
التشادية، التي تتمركز خاصة في مواقع 
بجنوب مدينة س���بها، وتسيطر على أهم 

المسالك الصحراوية وطرق التهريب.

اليمن.. استمرار الخروقات الحوثية بالحديدة

ليبيا.. مقتل ضابطين بهجوم لعصابات تشادية

أبوظبي ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

ف���ي  العم���ل  إع���ادة  أن  اإلم���ارات  أك���دت 
س���فارتها ف���ي العاصمة الس���ورية دمش���ق 
أم���س الخمي���س، يهدف إلى إع���ادة تعزيز 
ال���دور العرب���ي ال���ذي ب���ات “أكث���ر ضرورة 
تجاه التغّول اإلقليمي اإليراني والتركي”.
وأعلن���ت الخارجية اإلماراتي���ة، في بيان، 
اس���تئناف العم���ل ف���ي الس���فارة بالعاصمة 
الس���ورية، “حي���ث باش���ر القائ���م باألعم���ال 
بالنياب���ة مه���ام عمل���ه م���ن مق���ر الس���فارة” 

اعتبارا من أمس الخميس.
وتؤكد هذه الخطوة حرص اإلمارات على 
“إع���ادة العالق���ات بين البلدين الش���قيقين 
إلى مس���ارها الطبيعي..”، بما يعزز ويفعل 
الدور العربي في دعم اس���تقالل وس���يادة 

سوريا، وفق ما أكد البيان.
وف���ي ه���ذا الس���ياق، ق���ال وزي���ر الدول���ة 
أن���ور  الخارجي���ة،  للش���ؤون  اإلمارات���ي 
االم���ارات  دول���ة  “ق���رار  إن  قرق���اش، 
العربي���ة المتحدة بعودة عملها السياس���ي 

والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة 
متأنية للتطورات”.

وه���و “ولي���د قناع���ة أن المرحل���ة القادم���ة 
تتطل���ب الحض���ور والتواص���ل العرب���ي مع 
الملف السوري حرصا على سوريا وشعبها 

وسيادتها ووحدة أراضيها”.
وأض���اف قرقاش، في تغريدة على تويتر، 
أن “ال���دور العربي في س���وريا أصبح أكثر 

ضرورة تج���اه التغّول اإلقليم���ي اإليراني 
والتركي..

وتس���عى اإلم���ارات الي���وم عب���ر حضورها 
في دمش���ق إل���ى تفعيل ه���ذا ال���دور، وأن 
وأن  العربي���ة حاض���رة  الخي���ارات  تك���ون 
تس���اهم إيجاب���ا تج���اه إنهاء مل���ف الحرب 
وتعزيز فرص الس���الم واالستقرار للشعب 

السوري”.

إل���ى  أش���ار الرئي���س الس���وداني عم���ر البش���ير 
المخاط���ر والتهديدات التي تتعرض لها الدول 
ابتزازه���ا  ومح���اوالت  واإلس���المية  العربي���ة 

اقتصاديا وسياسيا من جانب القوى الكبرى.
حف���ل  ف���ي  الخمي���س  أم���س  البش���ير  وج���دد 
تخري���ج الدفع���ة 45 من كلية الق���ادة واألركان 
للق���وات المس���لحة الس���ودانية، تأكي���ده عل���ى 
موق���ف الخرط���وم الثابت تج���اه “قضايا األمة 
للحق���وق  واالنحي���از  واإلس���المية  العربي���ة 
والمطالب المش���روعة لش���عوبها وحماية أمنها 
واس���تقرارها”، حس���بما نقلت عنه وكالة األنباء 

السودانية الرسمية “سونا”.
وتط���رق البش���ير حس���ب الوكالة إلى األش���كال 
االقتص���ادي  االبت���زاز  لمح���اوالت  المختلف���ة 
والسياس���ي التي تتع���رض لها البل���دان العربية 
واإلس���المية م���ن جانب الدول الكب���رى؛ بهدف 
“ف���رض التبعية على ش���عوبها وتركيع األنظمة 
ودفعه���ا تجاه تحقيق مصالحها في الس���يطرة 

على موارد الشعوب”.

للق���وات  الكبي���ر”  “اإلنج���از  ب����  البش���ير  وأش���اد 
المادي���ة  إل���ى جاهزيته���ا  مش���يرا  الس���ودانية، 
والمعنوية للقي���ام بواجباتها في “حماية البالد 
وردع المتربصين وحماية األمن واالستقرار”.

إلى ذلك، أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين 
إضراب���ا لمدة 3 أيام ابتداء من أمس الخميس، 
مؤك���دة “انحيازه���ا الكام���ل وتأييده���ا المطلق 

الحري���ة  ف���ي  المش���روعة  الجماهي���ر  لمطال���ب 
والكرامة والتحول الديمقراطي”.

إل���ى ذلك دع���ت المعارض���ة الس���ودانية، أمس، 
للمش���اركة ف���ي تنظي���م مظاه���رات احتجاجية 
م���ن  ع���دد  ف���ي  الس���ودانية  الس���فارات  أم���ام 
العواصم األوروبية، وبالتزامن مع المظاهرات 

في العاصمة الخرطوم.

قرقاش الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة

عمر البشير في حفل تخريج الدفعة 

التغّول اإليراني والتركي الدور العربي بسوريا لمواجهة  شبكة الصحافيين الس��ودانيين تعلن انحيازها للمحتجين

إعادة فتح سفارة اإلمارات بدمشق البشير: القوى الكبرى تبتز الدول اإلسالمية



بيروت ـ اف ب

أف���اد المرص���د الس���وري لحق���وق اإلنس���ان، 
غي���ر  ن���زوح  بموج���ات  الخمي���س،  أم���س 
مسبوقة ش���هدها آخر جيب يس���يطر عليه 
تنظي���م “داع���ش” في ش���رق س���وريا، وذلك 
الديمقراطي���ة  س���وريا  ق���وات  ب���دء  من���ذ 
هجومه���ا في المنطقة قب���ل أكثر من ثالثة 

أشهر.
وتأت���ي موج���ة الن���زوح ف���ي وق���ت يحاول 
في���ه “داعش” الدف���اع عن نقاط���ه األخيرة 
ف���ي المنطق���ة، م���ع مواصلة قوات س���وريا 
الديمقراطي���ة الت���ي يهيم���ن عليه���ا األكراد، 

التقدم بالمنطقة.
ويش���ن التحالف الك���ردي العرب���ي مدعوما 
بالتحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة 
هجوم���ا من���ذ س���بتمبر الماض���ي ض���د آخ���ر 
جي���ب للتنظي���م المتط���رف عل���ى الضفاف 

الش���رقية لنهر الفرات، بمحافظة دير الزور 
وبمحاذاة الحدود العراقية.

وق���ال مدي���ر المرص���د، رام���ي عبدالرحم���ن 
“ش���هد األس���بوعان الماضيان حركة النزوح 
األكبر من جي���ب التنظيم منذ بدء الهجوم 
من���ه،  ش���خص   11500 م���ن  أكث���ر  بف���رار 

غالبيتهم من عائالت المتطرفين”.
يذكر أن قوات س���وريا الديمقراطية كانت 
ق���د فتحت خ���الل الفت���رة الماضية ممرات 
لخ���روج المدنيي���ن م���ن الجي���ب األخي���ر ل���� 

“داعش”.
ومع اش���تداد المعارك وتقدم قوات س���وريا 
الديموقراطي���ة أكثر في الجيب األخير، لم 
يعد “داعش” قادرا، وفق عبدالرحمن، على 
“الس���يطرة على حركة النزوح ومنع الناس 

من الفرار”.

الرباط ـ اف ب

أعلنت الش���رطة المغربي���ة، أمس الخميس، 
إيقافها نحو 19 ش���خصا يش���تبه بتورطهم 
ف���ي جريم���ة قت���ل الس���ائحتين الدنماركية 
والنرويجية، التي وقعت قبل أيام بمنطقة 

إمليل الجبلية ضواحي مدينة مراكش.
وتمكنت الس���لطات األمنية في المغرب من 
تحديد هوية زعيم المجموعة، الذي يدعى 
عب���د الصم���د الج���ود، ووصفت���ه ب �”العق���ل 

المدبر للعملية”، بعد اعتقاله بمراكش.
ه���و  الج���ود  أن  إل���ى  الش���رطة  وأش���ارت 
الش���خص ذات���ه، ال���ذي ظه���ر ف���ي ش���ريط 
فيدي���و وهو يعلن مبايعته ل���� “داعش”، بعد 

أيام قليلة من الجريمة. 
األم���ن  جه���از  باس���م  المتح���دث  وأوض���ح 
الوطن���ي في المغ���رب، أن 10 متهمين ألقي 
عليه���م القبض، خالل اليومي���ن الماضيين، 

لالش���تباه ف���ي صلته���م بقت���ل الس���ائحتين 
األجنبيتي���ن؛ ليص���ل بذلك ع���دد المعتقلين 

حتى اآلن 19 شخصا.
يش���ار إلى أنه توقيف المشتبه بهم األربعة 
الرئيس���ين ف���ي الجريم���ة، الت���ي وصفته���ا 
الس���لطات المغربي���ة ب� ”اإلرهابي���ة”، تّم بين 

االثنين والخميس الماضيين.
وص���رح مس���ؤول أمن���ي، أن المش���تبه به���م 
األربع���ة كانوا يعملون بمفردهم على الرغم 
م���ن مبايعته���م “داعش”، مش���يرا إل���ى أنهم 
نف���ذوا عمليتهم دون التخطيط والتنس���يق 

مع التنظيم المتطرف.
لوي���زا  الدنماركي���ة  الطالبت���ان،  وقتل���ت 
فيس���ترغر يسبرس���ن، والنرويجي���ة ماري���ن 
أوالن���د، لي���ل 16 - 17 ديس���مبر، في جنوب 

المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة.

تونس ـ رويترز

توس���عت  الت���ي  االحتجاج���ات  تتواص���ل 
إل���ى مناط���ق تونس���ية ع���دة لليل���ة الثالثة 
عل���ى التوالي، تندي���دا باألوضاع المتردية 
والبطالة التي يعيش فيها الش���باب، وهي 
الحال���ة التي أدت إلى انتحار ش���اب حرقا 

بعد إضرام النار في نفسه.
وقوبلت ه���ذه االحتجاجات التي تفجرت 
عقب وفاة المص���ور الصحافي عبدالرزاق 
الزرق���ي بع���د إض���رام الن���ار ف���ي جس���ده، 
بصم���ت م���ن الس���لطات، مقاب���ل رد فع���ل 
عنيف من قوات الشرطة التي استخدمت 
الغ���از المس���يل للدم���وع م���ن أج���ل تفريق 
المحتجي���ن الغاضبي���ن، وقام���ت باعتقال 

عدد منهم.
وال تزال مالبس���ات حادثة إحراق المصور 
قام���ت  إذ  غامض���ة،  لنفس���ه  الصحاف���ي 

الس���لطات بإيق���اف ش���خص يش���تبه ف���ي 
قيام���ه بإضرام الن���ار في جس���د الضحية، 
مباشرة بعد أن سكب األخير البنزين على 

نفسه.
ورغم أن الحادث قد يكون متعمدا وبفعل 
فاعل، يستمر الوضع بالتوتر في محافظة 
القصرين، التي تجددت فيها االشتباكات، 
ليل���ة الخميس، بين مجموعة من الش���باب 
وقوات الش���رطة المتمركزة هناك، وكذلك 
جبنيان���ة  بل���دة  تعي���ش  حي���ث  بالتوس���ع، 
الواقع���ة ف���ي محافظ���ة صفاق���س جنوب 
ش���رق تونس، حالة من الغليان واالحتقان 
عل���ى إث���ر وف���اة ش���اب ف���ي حادث م���رور، 
بس���بب مط���اردة أمني���ة وف���ق تقديره���م، 
تحولت إلى احتجاجات عنيفة، إثر إقدام 

شاب آخر على إشعال النار في جسده.

سوريا... موجات نزوح من 
آخر جيوب “داعش”

المغرب... اعتقال “مدبر” 
جريمة قتل السائحتين

تونس... االحتجاجات 
تتوسع إلى صفاقس

السويد تعلن إحباط عمل إرهابي كبير بالكيماوي

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

أعلنت النيابة السويدية والصحافة المحلية أمس الخميس أن 3 أشخاص من آسيا 
الوسطى، تتم مالحقتهم في السويد بتهمة التحضير لعمل إرهابي.

وقال���ت النياب���ة في بيان إنها تش���تبه ب���أن الثالثة “خزن���وا كميات كبيرة م���ن المواد 
الكيمياوي���ة، إضاف���ة إل���ى معدات لقت���ل )أش���خاص( وإصابتهم”، مضيف���ة “لو حصل 

الهجوم اإلرهابي لكان ألحق أضرارا خطيرة بالسويد”.
كذل���ك، يته���م الثالث���ة بتمويل اإلره���اب، على غ���رار 3 آخرين. ويش���تبه بأن الس���تة 

أرسلوا ماالً إلى الخارج لتمويل عمليات لتنظيم “داعش”.
وتراوح أعمار المتهمين بين 30 و46 عاما، ويتحدرون من أوزبكستان وقرغيزستان، 

بحسب صحيفة “داغنز نيهيتر” المحلية. 
وتعذر تأكيد حصولهم على إقامة في السويد.

ونفى هؤالء التهم الموجهة إليهم، وفق النيابة، على أن تبدأ محاكمتهم في السابع 
من يناير.

وال يزال أحد المشتبه بهم طليقا، في حين يعتقل الخمسة اآلخرون منذ أبريل بعد 
عملية للشرطة في سترومسوند )600 كلم شمال ستوكهولم(.

تونسالرباطدمشق

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب إنه ال خطط لديهم لسحب القوات األميركية من العراق، وإنه قد يلجأ إلى استخدام 
القواعد العسكرية فيها إذا أرادت بالده القيام بأي عمل عسكري ضد “داعش” في سوريا.

برفق���ة  األميرك���ي،  الرئي���س  وتفق���د 
زوجته ميالنيا، الق���وات األميركية في 

قاعدة “عين األسد”. 
وأكد ترامب عزمه س���حب قوات بالده 
م���ن س���وريا ونقلها إلى الع���راق لمراقبة 
نشاطات تنظيم “داعش” وكذلك إيران.

ووص���ل ترم���ب إلى الع���راق ف���ي زيارة 
مفاجئة للق���وات األميركية في العراق، 
مس���اء األربعاء؛ بمناس���بة عيد الميالد، 
وه���ي أول زي���ارة له لمنطق���ة صراعات 
بع���د عامين تقريبا من رئاس���ته، وعقب 
أي���ام م���ن اإلعالن ع���ن س���حب القوات 

األميركية من سوريا.
ف���ي غضون ذل���ك، هددت الميليش���يات 
المحس���وبة على إيران في العراق بالرد 
على زي���ارة الرئيس األميرك���ي للعراق، 
مس���اء األربع���اء، وقال���ت عصائب أهل 

الحق وحركة النجباء إن زيارة الرئيس 
األميرك���ي إل���ى قاعدة عين األس���د في 

األنبار لن تمر دون عقاب.
كما حذرت ميليش���يات حرك���ة النجباء 
م���ن أنه���ا ل���ن تس���مح أن يصب���ح العراق 
قاع���دة أميركي���ة لتهدي���د دول الجوار، 
مطالبة الحكومة العراقية بطرد القوات 
األميركي���ة م���ن الب���الد، عل���ى اعتبار أن 
وجودها عل���ى األراضي العراقية يمس 

بسيادة البالد.
ودع���ا صب���اح الس���اعدي، رئي���س كتل���ة 
اإلص���الح واإلعم���ار النيابي���ة، إل���ى عقد 
جلس���ة طارئة لمجلس النواب لمناقشة 
موض���وع وجود الق���وات األميركية في 

العراق.
كش���ف  ق���د  عراق���ي  مس���ؤول  وكان 
ع���ن قي���ام الجي���ش األميرك���ي بإنش���اء 

جديدتي���ن  عس���كريتين  قاعدتي���ن 
غرب���ي العراق، على مقرب���ة من الحدود 

السورية.
وتأتي الخطوة بعد أقل من أسبوع من 
قرار الرئيس ترامب بدء س���حب قوات 

بالده المنتشرة في سوريا.
عض���و  ع���ن  اإلع���الم  وس���ائل  ونقل���ت 
مجلس محافظة األنبار فرحان الدليمي 
قوله، إن القاعدة األولى أنشئت شمالي 
ناحي���ة الرمان���ة التابع���ة لقض���اء القائم 
عل���ى ح���دود س���وريا، والذي يق���ع على 
بع���د 360 كيلومترا غرب الرمادي مركز 
محافظ���ة األنبار، فيما أنش���ئت القاعدة 
الثانية إلى الش���رق م���ن مدينة الرطبة، 
غ���رب  كيلومت���رات   310 بع���د  عل���ى 

الرمادي، قرب الحدود مع سوريا.

ستوكهولم ـ اف ب

ترامب: قواتنا ستبقى في العراق لمراقبة “داعش” وإيران
ل��ب��غ��داد زي���ارت���ه  ع��ل��ى  ب��ال��رد  ت��ه��دد  ط��ه��ران  ع��ل��ى  ال��م��ح��س��وب��ة  الميليشيات 

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

دبي ـ العربية نت

قالت فائزة هاشمي رفسنجاني، الناشطة 
اإلصالحية ابنة رئيس تشخيص مصلحة 
النظ���ام الس���ابق، إن النظ���ام اإليراني يمر 

بمرحلة انهيار من الداخل.
وأكدت رفسنجاني في حوار مع صحيفة 
“مس���تقل” أن “االنهي���ار ح���دث ف���ي داخل 
ينظم���ون  الن���اس  أكث���ر  واآلن  النظ���ام، 
احتجاج���ات من س���ائقي الش���احنات إلى 

المعلمين”.
وأضاف���ت أن���ه لس���بب واح���د ل���م يح���دث 
الس���قوط الكل���ي بع���د، ويع���ود ذل���ك إل���ى 
خ���وف الناس من عدم وجود بديل إذا ما 

رحل هؤالء الحكام.
وكان���ت فائزة رفس���نجاني مدي���رة تحرير 
المحظ���ورة،  “الم���رأة”  أي  “زن”  صحيف���ة 
نائب���ة س���ابقة بالبرلم���ان، وعض���و اللجن���ة 
التنفيذي���ة المركزي���ة ف���ي ح���زب “ك���وادر 
البن���اء” اإلصالح���ي ال���ذي أسس���ه والده���ا 
وأس���تاذة جامعية، وتعتب���ر حاليا من أبرز 

الشخصيات المنتقدة للنظام.
أش���هر   6 لم���دة  كم���ا تعرض���ت لالعتق���ال 
بالع���ام 2009 بس���بب تأييده���ا االنتفاضة 

الخض���راء الت���ي اندلعت ضد م���ا قيل إنه 
تزوير النتخابات الرئاسة آنذاك.

وف���ي يوني���و الماضي، انتقدت سياس���ات 
النظ���ام اإليران���ي وتدخالت���ه في س���وريا 
السياس���ات  ه���ذه  إن  وقال���ت  واليم���ن، 
باإلضافة إلى قمع االحتجاجات الش���عبية 

في الداخل ستطيح به.
كم���ا اعتب���رت الناش���طة المحس���وبة عل���ى 
التي���ار اإلصالح���ي أن االحتجاجات التي 
أنه���ا  الع���ام،  بداي���ة  ف���ي  الب���الد  ش���هدتها 
كان���ت “عالم���ة على عدم رض���ا الناس عن 

األوضاع الحالية”.

فائزة رفسنجاني: نظام إيران منهار من الداخل

كان���ت إي���ران في ديس���مبر 2018 على موعد م���ع موجة احتجاجات واس���عة ضد نظام 
المالل���ي، ترجمها الناش���طون اإليرانيون بإضرام النار في ص���ور لرموز النظام، والنزول 

إلى الشوارع باآلالف.

ونشر المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية 
تقري���را مفص���ال ش���مل جوان���ب ع���دة م���ن 
مظاه���ر االحتجاج���ات الت���ي قاده���ا أنصار 
ف���ي  المعارض���ة  خل���ق  منظم���ة مجاه���دي 
خ���الل  إي���ران  داخ���ل  االنتفاض���ة  معاق���ل 

ديسمبر الجاري.
فق���د أض���رم المتظاه���رون الغاضب���ون النار 
ف���ي أب���رز مراك���ز رم���وز النظ���ام، بم���ا ف���ي 
ذل���ك قاع���دة للباس���يج، وأش���علوا الفت���ات 
كبي���رة تحمل صورا للمرش���د اإليراني علي 

خامنئي.
وتمك���ن النش���طاء م���ن تح���دي الس���لطات 
تحم���ل  وبوس���ترات  منش���ورات  ولصق���وا 
صورا لقيادة المقاومة اإليرانية، مثل مريم 
رجوي، كما كتبوا شعارات مناهضة للنظام 

على الجدران، ووزعوا بيانات ضده.
وحطم المتظاهرون الفتة لوزارة مخابرات 
الماللي تحمل صورا لخامنئي في طهران، 
وأحرق���وا الفت���ة تحم���ل ص���ورة الرئي���س 
اإليراني حس���ن روحاني، كما أضرموا النار 
في مدخل أحد مراكز القمع بمدينة دورود 

في محافظة لورستان.
وش���ملت االحتجاجات مدن���ا إيرانية عدة، 
من بينها كرج وخراسان وماكو ومازندران 
وأصفه���ان  وبختي���اري  وس���اري  ومش���هد 

ومرند، إضافة إلى العاصمة طهران.
وكتب المحتجون على جدران هذه المدن 
وغيرها ش���عارات مناوئ���ة للنظام اإليراني، 
والم���وت  لرج���وي  “التحي���ة  بينه���ا  م���ن 
لخامنئ���ي”، و ”يس���قط خامنئ���ي والتحي���ة 

لمجاهدي خلق”.
مطالب���ات  أخ���رى  ش���عارات  وحمل���ت 
حق���وق  ومؤسس���ات  الدولي���ة  للمنظم���ات 
اإلنس���ان العالمية بالتدخل إلطالق س���راح 
طالب الجامع���ات الذين ت���م اعتقالهم بعد 
قمع مظاهرات لهم داخل الحرم الجامعي، 

كما حصل في جامعة طهران.
وتش���هد مدن إيرانية عدة منذ مطلع العام 
الحال���ي حرك���ة احتجاجي���ة كبي���رة، بدأت 
بالمطالبة بتحسين األوضاع المعيشية في 
بعض المدن المهمشة، وسرعان ما تطورت 

إلى مطالب برحيل النظام اإليراني.

إضرام النار في رموز النظام اإليراني

فائزة هاشمي رفسنجاني

ات�������س�������اع االح������ت������ج������اج������ات ب������وج������ه ن������ظ������ام ال����م����ال����ي

غليان الشارع اإليراني

ترامب خالل زيارة قاعدة “عين األسد” بالعراق
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أطلقت فجر الخميس صفارات اإلنذار في المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة األميركية في بغداد بعد سماع دوي  «
انفجار عنيف فيها. ويأتي الخبر بعد وقت قصير من مغادرة الرئيس األميركي، العراق، إثر زيارة خاطفة لم يعلن عنها 

من قبل استمرت 3 ساعات ونصف الساعة. ورغم السرية التي أحيطت بهذه الزيارة، فإن تكهنات سرت بشأن قيام 
ترامب بهذه الرحلة في أعقاب قراره خفض قواته في أفغانستان واالنسحاب الكامل من سوريا.

سقوط قذائف قرب سفارة أميركا 
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المستوى الالفت الذي 
قدمه العبو داركليب 

في منافسات الدوري للطائرة 
وإسقاطهم األهلي بثالثة أشواط 
لشوط، يؤكد نوايا الفريق للعودة 
لمنصات التتويج مجدًدا بسواعد 

مميزة قادرة على إعادة السعادة 
لجماهيرها العاشقة.

السقوط المدوي لطائرة 
األهلي أمام داركليب في 

منافسات الدوري بّين مدى معاناة 
الفريق في سد الثغرة التي تركها 

ناصر عنان الذي احترف بالخارج 
وأيًضا تواضع محترفه الحالي 

مقارنة بالمحترف السابق الداهية 
28 ديسمبر 2018 الجمعةألفيس.
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اتحاد الكرة

حق���ق منتخبن���ا الوطن���ي األول لكرة القدم فوزا عل���ى نظيره اللبناني بنتيج���ة )1/ 0( في المناورة 
الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد البحرين الوطني.

وانته���ى الش���وط األول م���ن المب���اراة بالتع���ادل 
الس���لبي، قبل أن يس���جل إبراهي���م أحمد حبيب 
ه���دف منتخبن���ا ف���ي الدقيق���ة )46( ع���ن طريق 

ركلة جزاء.
وج���اءت المن���اورة الودي���ة ضم���ن إط���ار إعداد 
 2019 المنتخبي���ن للمش���اركة ف���ي كأس آس���يا 
التي ستس���تضيفها دولة اإلمارات خالل الفترة 
5 يناي���ر وحتى 1 فبراي���ر المقبلين. أدار المباراة 
طاق���م تحكيمي بحريني دولي مكون من حكم 
الس���احة عم���ار محف���وظ، وعاون���ه س���يد جالل 
محفوظ وصالح جناحي، والحكم الرابع محمد 
بونف���ور. ومع ختام من���اورة أمس، تبقت مباراة 
ودي���ة دولي���ة لمنتخبن���ا أم���ام كوريا الش���مالية، 

وكان منتخبن���ا ق���د ف���از على طاجيكس���تان في 
مب���اراة ودي���ة دولي���ة أقيمت ف���ي البحرين يوم 
20 ديس���مبر الجاري بنتيجة )5/ 0(. وسيس���تعد 
الودي���ة  المب���اراة  لخ���وض  الوطن���ي  المنتخ���ب 
الدولي���ة غ���ًدا )الس���بت( أم���ام منتخ���ب كوري���ا 
الش���مالية، والت���ي س���تقام عن���د 8 مس���اء عل���ى 
استاد مدينة خليفة الرياضية، وستكون مغلقة 

أمام الجمهور واإلعالم.
وس���يخوض المنتخ���ب تدريب���ا وحي���دا عن���د 6 
م���ن مس���اء الي���وم عل���ى اس���تاد مدين���ة خليفة 
الرياضي���ة، في حي���ن س���يتدرب منتخب كوريا 
الش���مالية على ملع���ب المباراة أيض���ا عند 7.15 

مساء.

األحمر يفوز على لبنان وديا

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اس���تقبل األمين العام لالتح���اد البحريني لكرة 
القدم إبراهي���م البوعينين، عضو اللجنة الفنية 
باالتحاد الدولي لكرة القدم، التونس���ي بلحسن 
مل���وش، وذلك على هام���ش الزيارة التي يقوم 
به���ا ملوش إل���ى مقر االتح���اد البحرين���ي لكرة 

القدم.
وتأتي الزيارة ضمن إطار اس���تعراض ومتابعة 
بلحس���ن مل���وش لألنش���طة والبرام���ج الفني���ة 
لدى االتح���ادات. وخالل اللق���اء، رحب األمين 
الع���ام لالتح���اد البحريني لكرة الق���دم إبراهيم 
البوعيني���ن بعض���و اللجن���ة الفنية ف���ي )الفيفا(، 
االتح���اد  إدارة  مجل���س  تحي���ات  ل���ه  ناق���ال 
البحرين���ي لك���رة القدم برئاس���ة رئيس االتحاد 
س���عادة الش���يخ عل���ي ب���ن خليف���ة ب���ن أحم���د 
آل خليف���ة. وبح���ث الطرف���ان س���بل التع���اون 
والتنس���يق المش���ترك. كما عقد بلحسن ملوش 
اجتماعا مع اللجنة النسائية لالتحاد البحريني 
لك���رة الق���دم برئاس���ة رئيس���ة اللجن���ة س���عادة 
الش���يخة حص���ة بنت خال���د آل خليف���ة وعضو 

اللجنة النس���ائية س���عادة الش���يخة ض���وى بنت 
خال���د آل خليف���ة. وعق���د مل���وش اجتماع���ا مع 
رئيس قسم الشؤون الفنية باالتحاد البحريني 

لكرة القدم عابد األنصاري.
منتخب���ي  م���ع  اجتماع���ا  مل���وش  عق���د  كم���ا 
الش���واطئ والص���االت بحضور مدي���ر منتخب 
الش���واطئ ياس���ر ال���ذوادي وم���درب المنتخب 
محمود الغ���اوي، ومدير منتخب الصاالت رائد 
بابا، وذلك بحضور رئيس قسم الشؤون الفنية 

باالتحاد عابد األنصاري.
بلحس���ن  عقده���ا  الت���ي  االجتماع���ات  وتأت���ي 
ملوش ضمن إطار المتابعة المستمرة للجوانب 

الفنية لدى األقسام واللجان المختلفة.

ويعتبر بلحسن ملوش عضوا في لجنة  «
تطوير الشباب باالتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم، باإلضافة إلى كونه محاضرا دوليا 
ويشغل حاليا أيضا منصب المدير الفني 

لالتحاد األردني لكرة القدم.

البوعينين مستقبال بلحسن ملوش

المش��ترك والتنس��يق  التع��اون  س��بل  بحث��ا  الطرف��ان 

التونسي “ملوش” يزور اتحاد الكرة

اتحاد البليادو والسنوكر

خطفت الالعبة جمية الدوس���ري لقب بطولة 
الت���ي  للس���يدات،  للبلي���اردو  الوطن���ي  العي���د 
ينظمها االتحاد البحريني للبلياردو والسنوكر 
تحت رعاية شركة البحرين للبتروكيماويات 
“جيبك”، تزامًن���ا مع احتفاالت المملكة بالعيد 
الوطن���ي المجيد وعيد جل���وس جاللة الملك، 
حي���ث اختت���م ي���وم أم���س األول منافس���ات 
البطول���ة الت���ي أقيم���ت ف���ي صال���ة كي���و إن 

بالرفاع.
من جانبها، قدمت عضو مجلس إدارة االتحاد 
البحريني للبلياردو والسنوكر سامية القطان 
للبتروكيماوي���ات  البحري���ن  لش���ركة  ش���كرها 
“جيبك” على دعمها الدائم لبطوالت وأنشطة 
االتح���اد، في حين أش���ادت بالمس���توى الفني 
الع���ام للبطول���ة مؤك���دًة أن االتح���اد يس���عى 
بش���كل مس���تمر لتنظي���م بط���والت مخصصة 
للس���يدات ضمن اس���تراتيجية ورؤية اللجنة 
األولمبي���ة البحريني���ة برئاس���ة س���مو الش���يخ 
ناص���ر ب���ن حم���د آل خليف���ة، الرامي���ة لتمكين 

بينه���ا  م���ن  المج���االت  ف���ي مختل���ف  الم���رأة 
المجال الرياضي.

وتمكنت الالعبة جمية الدوسري من احتالل 
صدارة الترتيب في البطولة التي تقام بنظام 
المجموع���ة الواح���دة من دور واح���د، محققًة 
الفوز ف���ي جمي���ع مواجهاتها، حي���ث تفوقت 
عل���ى أمان���ي صال���ح نتيج���ة ثالث���ة أش���واط 
لواحد، وفاطمة صالح وفاطمة رجب بثالثة 
أش���واط دون رد، في الوق���ت الذي القت فيه 
جمية الدوس���ري بع���ض الصعوب���ات أمام كٍل 

من ريم الدوسري وشوق الحداد، إذ حسمت 
األم���ور لصالحه���ا بالش���وط الفاصل ف���ي كلتا 
المواجهتي���ن بنتيج���ة ثالث���ة أش���واط مقابل 
ش���وطين، في المقابل احتلت الالعبة فاطمة 
رج���ب مرك���ز الوصافة وأماني صال���ح المركز 
الثال���ث، وكان االتح���اد البحرين���ي للبلي���اردو 
والسنوكر قد خصص جوائز مالية لصاحبات 
المراك���ز األول���ى بواقع مبلغ ق���دره 100 دينار 
للمرك���ز األول والوصيف���ة 70 ديناًرا وصاحبة 

المركز الثالث 50 ديناًرا.

جمية الدوسري

البط��والت دع��م  عل��ى  “جيب��ك”  تش��كر  القط��ان 

الدوسري تحقق بطولة العيد الوطني للبلياردو

محمد الدرازي

اتحاد الكرة يبدي استياءه لتصرفات بعض األقالم اإلعالمية
ال���ت���ن���وي���ه ب���ج���ه���ود األم�����ي�����ن ال�����ع�����ام ورف��������ض اإلس�����������اءة ل���ش���خ���ص���ه وك���ف���اءت���ه

أبدى مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم، اس���تياءه الش���ديد من بعض 
األقالم الصحافية التي نالت من شخص وكفاءة األمين العام لالتحاد إبراهيم 

البوعينين، وذلك بالتعرض واإلساءة الشخصية إليه.

وعب���ر مجل���س اإلدارة في بي���ان له عن 
الرف���ض الت���ام له���ذه التصرف���ات غي���ر 
الح���س  تعك���س  ال  والت���ي  المقبول���ة، 
الوطن���ي العال���ي الذي ع���رف عن رجال 
اإلع���الم الرياض���ي البحرين���ي، مؤك���دا 
المجلس أن ما بدر من إس���اءة واضحة 
لألمي���ن الع���ام التح���اد الك���رة ه���و أم���ر 

خارج عن إطار المهنية.
إدارة  مجل���س  بي���ان  ف���ي  وج���اء 
لالتح���اد  الع���ام  األمي���ن  االتح���اد:أن 

إبراهي���م  الق���دم  لك���رة  البحرين���ي 
البوعينين، يعد أحد الكفاءات اإلدارية 
الت���ي تفخر به���ا مملك���ة البحرين؛ نظرا 
لم���ا تميز به من خبرة طويلة وتراكمية 
ومكان���ة علمي���ة مرموقة جعلت���ه يتبوأ 
مراك���ز مختلفة في الرياضة البحرينية 
عموم���ا وك���رة للقدم خصوص���ا، كما أن 
البوعينين يتمتع بمكانة وسمعة الطيبة 
عل���ى المس���تويات المحلي���ة والعربي���ة 
واآلسيوية، وما قدمه من جهود جبارة 

خدم���ة  وكبي���رة 
للرياضة البحرينية.
م���ن  الني���ل  إن 
األمي���ن  ش���خص 
العام التح���اد الكرة 
ه���و أم���ر مرف���وض 
بي���ت  قب���ل  م���ن 
البحريني���ة،  الك���رة 

اإلدارة  ومجل���س 
الت���ام  التضام���ن  يعل���ن 

ودعم���ه  البوعيني���ن  م���ع 
ومس���اندته لجه���وده الكبيرة في 

خدم���ة الك���رة البحريني���ة عب���ر تولي���ه 
لالتح���اد،  العام���ة  األمان���ة  منص���ب 

ف���ي  مع���ه  والوق���وف 
كاف���ة  عل���ى  الحف���اظ 
القانوني���ة  حقوق���ه 
م���ن  ب���در  م���ا  تج���اه 
لش���خصه  إس���اءة 

وعائلته الكريمين.
الصحفية  األق���الم  إن 
م���ن  نال���ت  الت���ي 
ش���خصية األمي���ن العام 
تعك���س  ال  الك���رة  التح���اد 
م���ا يزخر به اإلع���الم الرياضي 
البحرين���ي م���ن وج���وه له���ا مكانته���ا 
الصحاف���ي  الوس���ط  ف���ي  وقيمته���ا 
عب���ر م���ا وضعت���ه م���ن بصم���ات مميزة 

بآرائها وأفكارها ونقده���ا البناء للعمل، 
بعي���دا ع���ن التع���رض إلى الش���خصيات 
واإلس���اءة له���ا في توج���ه ال يعكس إال 

ع���ن تصرف���ات غير مب���ررة وبعيدة عن 
المهنية وميثاق الشرف الصحافي.

إن اإلعالم الرياضي كان وال زال  «
شريكا في دعم اتحاد الكرة عبر ما 

يقدمه رجاله من أفكار نيرة ونقد 
بناء يسهم في تعزيز تطلعات 

االتحاد للتطوير، وإذ يعرب 
مجلس اإلدارة عن أسفه الشديد 

لما يصدر من بعض األقالم التي ال 
تعكس الصورة الراقية المعروفة 

عن اإلعالم الرياضي من جهة، 
فإنه يؤكد من جهة أخرى أن هذه 

التصرفات خارجة عن المعهود في 
وسطنا الرياضي واإلعالمي.

إبراهيم البوعينين

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

وواصل المنامة حملة مطاردة 
المتص���در للترتيب العام فريق 
المح���رق ال���ذي سيس���تمر على 
قم���ة الترتي���ب حت���ى الجول���ة 
األخيرة، إذ ارتقى الزعيم إلى 
المرك���ز الثان���ي رافع���ا رصيده 
إل���ى 16 نقط���ة تق���ّدم بها على 
األهل���ي  الس���ابق  الوصي���ف 
منافس���ات  ع���ن  غ���اب  ال���ذي 
الجول���ة لخضوعه إل���ى الراحة 

اإلجبارية.
نقط���ة  رفع���ت  المقاب���ل،  ف���ي 
الخس���ارة رصي���د االتح���اد إلى 

12 نقطة في المركز السابع.
بنفسج االتحاد ورغم خسارته 
أم���س، إال أّن حظوظ���ه لني���ل 
المقع���د األخي���ر المؤه���ل إل���ى 
ال���دور السداس���ي ه���ي األب���رز 

على حساب الحالة.
وج���اء أفضل مس���جل للمنامة 
نقط���ة،  ب����16  جمي���ل  ميث���م 
 14 حس���ين  محم���د  وأض���اف 
نقطة، فيما جاء الصربي إليك 
أفض���ل مس���جل لالتح���اد ب�15 
س���يدمحمد  وأض���اف  نقط���ة 

حميد 14 نقطة لفريقه.
وبدأ المنامة المباراة بكل قوة 
يحضره���ا  مفاج���أة  أي  لمن���ع 
منافسه، إذ فاز في الربع األول 
وبنتيج���ة  نقط���ة   11 بف���ارق 
26/15، ثم ع���زز تقدمه بفوزه 
 26/17 الثان���ي  الرب���ع  ف���ي 
ليحس���م الشوط األول متقدما 
وبنتيج���ة  نقط���ة   20 بف���ارق 

.52/32
وأعطى الفارق الكبير أريحية 
ف���ي  اللق���ب  لحام���ل  تام���ة 

التعام���ل مع مجريات الش���وط 
الثان���ي، إذ حاف���ظ على تقدمه 
في الرب���ع الثال���ث 67/53، في 
طريق���ه لحس���م نتيج���ة الف���وز 

بواقع 97/68.

فوز الرفاع

وف���ي المب���اراة األولى أمس، 
حق���ق الرف���اع ف���وزا عريض���ا 

س���ماهيج  حس���اب  عل���ى 
بنتيج���ة مئوي���ة قوامها 123 

مقابل 73.
وه���ذا ه���و االنتص���ار الس���ابع 
للس���ماوي مقابل خس���ارتين، 
ليرفع رصي���ده إلى 16 نقطة 
تقدم بها إل���ى المركز الثالث، 
فيما تلقى سماهيج الخسارة 
التاس���عة عل���ى التوالي وبات 

رصي���ده إلى 9 نقاط في قاع 
الترتيب.

وض���رب الرف���اع بق���وة من���ذ 
بداي���ة اللقاء وحت���ى نهايته، 
األول  الرب���ع  ف���ي  ف���از  إذ 
33/10، وف���ي الثاني 29/19، 
قب���ل أن يع���زز تقدم���ه بفوزه 
 ،26/19 الثال���ث  الرب���ع  ف���ي 
وف���از في الرب���ع األخير أيضا 

ب�35/28.
وج���اء يون���س كوي���د أفضل 
مس���جل للرف���اع ب����22 نقطة، 
وأضاف محمد نبيل ومحمد 
كوي���د 21 نقط���ة ل���كل منهما، 
فيما جاء حس���ين بوصفوان 
أفضل مسجل لسماهيج ب�34 
نقطة وساهم حسين القطان 

بتسجيل 13 نقطة.

من لقاء المنامة واالتحادمن لقاء الرفاع وسماهيج

س��ماوي الرفاع يمزق سلة س��ماهيج بالمئوية

ال جديد في حضرة الزعيم

المنامة
االتحاد

97 
68

دوري زين 
لكرة السلة

الرفاع
سماهيج

123 
73

واصل حامل لقب دوري زين لكرة الس����لة فريق المنامة سلس����لة انتصاراته المتتالية بالمس����ابقة، محققا 
فوزه الثامن على التوالي على حساب االتحاد بنتيجة )97/68(، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس 
)الخمي����س(، عل����ى صالة اتحاد الس����لة بأم الحصم، في ختام منافس����ات الجولة العاش����رة م����ن عمر الدور 

التمهيدي.

من المناورة الودية بين منتخبنا ومنتخب لبنان



تق���ام مس���اء الي���وم مباراة واحدة لحس���اب الجولة التاس���عة “قب���ل األخيرة” لدوري كرة الس���لة ضم���ن البرنامج الرياضي التنافس���ي 
للفتيات “رياضية” الذي تنظمه وزارة ش���ئون الش���باب والرياضة وتجمع فريقي الرفاع ومدينة عيس���ى في تمام الساعة الرابعة على 
صال���ة ن���ادي الحال���ة، وتعتبر المواجهة مهمة للغاية بين الفريقين ال س���يما وأن فريق افتيات الرفاع يتص���درن الترتيب العام للدوري 

برصيد 16 نقطة من 8 انتصارات متوالية دون خسارة تذكر، في حين فتيات مدينة عيسى في جعبتهن 14 نقطة بالمركز الثالث.

تأكي���د  عل���ى  س���يعملن  الرف���اع  فتي���ات 
أحقيتهن بالصدارة عبر تحقيق االنتصار 
التاس���ع م���ن أج���ل التتوي���ج باللقب دون 
خس���ارة، وتصب في صالحهن األفضلية 
خ���ال لقاء اليوم نظ���ًرا للعناصر المميزة 
الت���ي يضمه���ا فريقهن، ف���ي المقابل فإن 

فتي���ات فري���ق مدين���ة عيس���ى يدرك���ن 
صعوبة اللقاء وس���يحاولن تحقيق الفوز 
من أج���ل التقدم جدول الترتيب، يش���ار 
إل���ى أن مواجهة الرفاع ومدينة عيس���ى 
ف���ي القس���م األول م���ن دوري “رياضي���ة” 

انتهت بفوز الرفاع.

وضم���ن منافس���ات دوري ك���رة اليد تقام 
اليوم الس���بت مباراتان لحس���اب الجولة 
التاس���عة “قبل األخيرة” وستقامان على 
صال���ة نادي أم الحص���م، في اللقاء األول 
ال���ذي س���ينطلق الس���اعة الرابع���ة عص���ًرا 
يلتق���ي فريق���ا أم الحص���م وتوبلي، وفي 

تمام الس���اعة الخامس���ة والنصف تلتقي 
فتيات الشباب مع فتيات النجمة.

المباراة األولى لها أهمية كبيرة ال س���يما 
لفتي���ات أم الحص���م اللوات���ي يتص���درن 
ترتي���ب ال���دوري برصيد 13 م���ن أصل 7 
مباري���ات حققن خالها س���ت انتصارات 
مقاب���ل خس���ارة واحدة، وفوزه���ن اليوم 
يعني مواصلة صدارتهن للمس���ابقة، في 
حين أن فريق توبلي يمتلك 7 نقاط في 
ذي���ل الترتي���ب ب���ذات الرصيد م���ع فريق 

الشباب.

لقاء واحد اليوم في كرة السلة بـ “رياضية”

عّب���ر الالع���ب الدول���ي ناصر عنان عن س���عادته البالغة بخوض أول تجربة احترافية مع نادي النص���ر اإلماراتي ليغيب عن طائرة األهلي فيما تبقى من 
هذا الموسم بعدما سمحت له إدارة النادي باالنتقال تقديًرا لعطاء الالعب مع “النسور” خالل تمثيله للنادي منذ الفئات العمرية وتحقيقه للعديد من 

األلقاب والبطوالت المحلية والخارجية.

وأض���اف عن���ان ل���� “الب���اد س���بورت” )من���ذ لحظة 
وصول���ي إل���ى دول���ة اإلم���ارات العربي���ة المتحدة 
وتوقي���ع العق���د ولقائ���ي ب���إدارة الن���ادي والجه���از 
المحب���ة  كل  لقي���ت  والاعبي���ن  واإلداري  الفن���ي 
فأن���ا  جميع���ا،  قبله���م  م���ن  والتع���اون  والتقدي���ر 
بي���ن أهل���ي وأحباب���ي وال أش���عر بالغرب���ة إطاًق���ا 
ف���ي ظ���ل المعامل���ة الرائع���ة الت���ي أتلقاه���ا هن���اك 
خصوًص���ا وأنني أرتب���ط بعاقات جيدة مع بعض 

الاعبين..(.
وخاض عنان مع النصر اإلماراتي مواجهتين في 
مس���ابقة ال���دوري األولى أمام العين وخس���ر فيها 

الفري���ق بصعوب���ة 3/2 فيم���ا فاز ف���ي الثانية على 
الوص���ل بنتيج���ة 3/0 وس���يخوض ثال���ث لقاءاته 
أم���ام الظف���رة يوم غ���د الس���بت، ويحت���ل الفريق 

المركز الرابع في الترتيب العام.
وأك���د عن���ان عل���ى أهمي���ة خ���وض تل���ك التجربة 
االحترافية لما فيها من فوائد كثيرة على الجانب 
الفني والنفسي والبدني في ظل التفرغ، متطلًعا 
ألن يكون عند حس���ن ظن إدارة النصر اإلماراتي 
وتحقي���ق أفض���ل النتائ���ج والمس���تويات، كم���ا لم 
يفوت���ه تقدي���م كل الش���كر والتقدي���ر إل���ى النادي 
األهلي برئاس���ة خالد كان���و وكافة أعضاء مجلس 

اإلدارة ورئي���س الجه���از ع���اء الحلواج���ي 

عل���ى موافقته���م النتقال���ه إل���ى النص���ر 

اإلماراتي.

ول���دى س���ؤالنا عن���ان عم���ا إذا كان ق���د 

الت���ي  واألهل���ي  داركلي���ب  مب���اراة  ش���اهد 

انته���ت بف���وز األول 3/1 قال “تابعت الش���وطين 

األول والثان���ي فقط عب���ر التلفاز، وكنت أتمنى 

بالطب���ع ف���وز فريقي ولك���ن الحظ ل���م يحالف 

الاعبي���ن وأتمن���ى لهم التوفي���ق والتعويض 

في باقي المباريات..”.

لع��ب مواجهتي��ن أم��ام العي��ن والوص��ل ويالق��ي الظف��رة غًدا

 عنـــان: أتمنــى النجـــاح 
مــع النصــر اإلمـــاراتـــي

ناصر عنان مرتدًيا 
قميص النصر 

اإلماراتي

سحب قرعة بطولة “دلمون” لكرة الصاالت
األول��ى النسخة  لقب  تحقيق  على  تتنافس  ف��رق   10

انته���ت اللجن���ة المنظم���ة لبطول���ة ش���ركة دلم���ون 
للش���ركات  الص���االت  لك���رة  األول���ى  للدواج���ن 
والمؤسس���ات المصرفي���ة والتجاري���ة م���ن س���حب 
قرع���ة البطول���ة، وذلك خ���ال اجتماعه���ا بمندوبي 
الفرق ف���ي قاعة االجتماعات بمقر الش���ركة، حيث 
تش���هد النس���خة األول���ى م���ن البطولة مش���اركة 10 

فرق.
وأقيم���ت مراس���م القرعة في جو م���ن األلفة حيث 
افتت���ح االجتم���اع مدي���ر قس���م تقني���ة المعلوم���ات 
والتس���ويق بش���ركة دلمون للدواجن حس���ين فاح 
بالترحي���ب بالف���رق المش���اركة، وتط���رق للحدي���ث 
ع���ن أه���داف إقام���ة البطولة التي تس���عى الش���ركة 
م���ن خالها إلى تنش���يط الحركة الرياضية لش���باب 
مملك���ة البحرين وتعزيز روح التعاون بين مختلف 
الجهات المش���اركة، كما هي فرصة لبداية التعارف 
وتكوين العاقات بين الجهات المشاركة ليبدأ بعد 
ذلك االجتماع بش���رح الائح���ة التنظيمية للبطولة 
ومناقش���تها م���ع مندوب���ي الف���رق وص���والً لس���حب 

األول���ى  النس���خة  ف���ي  ويش���ارك  البطول���ة.  قرع���ة 
للبطول���ة 10 ف���رق وهي: ش���ركة دلم���ون للدواجن،  
الش���ركة العامة للدواجن،  ش���ركة بنف���ت،  أكاديمية 
سوبر س���وكر،  التس���اهل للمقاوالت،  كام تيليكوم،  
أكاديمية باك كاستل،  عقارات غرناطة،  التأمينات 

.ABC االجتماعية،  بنك
وينص قانون البطولة على توزيع الفرق المشاركة 
على مجموعتين في كل مجموعة 5 فرق، على أن 
يتأهل األول والثاني من كل مجموعة للدور نصف 
النهائي، وجاءت نتائج القرعة كالتالي: المجموعة 

األول���ى: ش���ركة دلم���ون للدواج���ن، الش���ركة العامة 
للدواج���ن، أكاديمي���ة س���وبر س���وكر، ش���ركة بنفت، 
كام  الثاني���ة:  المجموع���ة  للمق���اوالت.  التس���اهل 
تيليك���وم، عقارات غرناطة، التأمينات االجتماعية، 

.ABC أكاديمية باك كاستل، بنك
وانتهت اللجنة المنظمة للبطولة من االستعدادات 
الازم���ة لحف���ل افتت���اح البطولة الذي س���يقام يوم 
المب���اراة  س���تلعب  حي���ث  ديس���مبر،   31 االثني���ن 
االفتتاحية الس���اعة 7:30 مس���اء عل���ى صالة نادي 

الشباب التي ستحتضن جميع مباريات البطولة.

جانب من سحب القرعة

اللجنة اإلعالمية

الجمعة 28 ديسمبر 2018 
2117 ربيع الثاني 1440

تنطلق صباح اليوم منافس���ات بطولة أندية غرب آس���يا لرفع األثقال للرجال والسيدات )شباب، ناشئين، عموم، ماستر للرجال( 
والمقرر إقامة منافس���اتها للمرة األولى على أرض المملكة خالل الفترة من 27 حتى 31 من ش���هر ديس���مبر الجاري بفندق إليت 

المحرق التي ينظمها االتحاد البحريني لرفع األثقال بالتعاون مع نادي المحرق.

وس���تبدأ منافس���ات البطول���ة صب���اح غٍد 
الجمعة بمس���ابقات السيدات من الساعة 
العاش���رة صباًح���ا حت���ى 2 ظه���ًرا، ويق���ام 
حف���ل االفتت���اح عن���د الس���اعة 4 عص���ًرا، 
حي���ث س���يبدأ الحف���ل بالنش���يد الوطني، 
يليه تاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، 
وكلم���ة عري���ف الحف���ل، وع���رض فيدي���و 
خ���اص ع���ن البطول���ة م���ن إع���داد اللجنة 
اإلعامي���ة للبطولة، ومن ثم اس���تعراض 
الفرقة الشعبية للعرضة، وتكريم عدد من 
الش���خصيات الرياضية ورؤساء الوفود، 
وفي األخير تتويج الفائزات بمس���ابقات 
الفترة الصباحية، ثم تتواصل منافس���ات 
مسابقات السيدات حتى الساعة الثامنة 

مس���اًء، كما يعق���د أيًضا في اليوم نفس���ه 
عن���د الس���اعة الس���ابعة مس���اًء االجتماع 
الفن���ي للفرق يلي���ه اجتماع الح���كام عند 

الساعة 8 مساًء.
أم���ا ي���وم الس���بت المواف���ق 28 من ش���هر 
منافس���ات  فتنطل���ق  الج���اري  ديس���مبر 
الس���اعة  م���ن  الرج���ال  فئ���ات  مس���ابقات 
العاش���رة صباًحا وتس���تمر حتى 4 عصًرا، 
وف���ي الي���وم الراب���ع تتواص���ل منافس���ات 
فئات الرجال بدًءا من الس���اعة العاش���رة 
اجتم���اع  ث���م  ظه���ًرا،   12 حت���ى  صباًح���ا 
المكت���ب التنفي���ذي التح���اد غ���رب آس���يا 
برئاسة سلطان الغانم ويقام عند الساعة 
1 ظهًرا، منافسات الرجال لفئة الماسترز 

الس���اعة 4 عصًرا، وعند الس���اعة 8 مساًء 
يق���ام الحف���ل الختام���ي، ويش���هد الي���وم 
الخام���س المواف���ق 31 ديس���مبر مغ���ادرة 

الوفود.
وكان رئي���س اتح���اد غ���رب آس���يا لرف���ع 
الزبي���دي  مصطف���ى  الدكت���ور  األثق���ال 
ق���د وص���ل مس���اء أم���س األول لحض���ور 
منافس���ات البطول���ة ولت���رؤس االجتماع 
التنفي���ذي التحاد غرب آس���يا، حيث كان 
ف���ي اس���تقباله رئيس االتح���اد البحريني 
لرف���ع األثق���ال س���لطان الغان���م  وعض���و 
لجن���ة  رئيس���ة  االتح���اد  إدارة  مجل���س 

النشاط النسائي نيله المير.
ويش���ارك في البطول���ة 181 العًبا والعبة 

مش���اركة،  دول   10 م���ن  نادًي���ا   24 م���ن 
واألندي���ة المش���اركة بالبطول���ة 6 أندي���ة 
بحريني���ة إل���ى جان���ب فريق م���ن برنامج 
المواهب الرياضية، ويتقدم هذه األندية 
المش���اركة في بطول���ة أندية غرب آس���يا 
لرفع األثق���ال فريق ن���ادي المحرق، نادي 

الرف���اع، ن���ادي الدي���ر، نادي البدي���ع، نادي 
النجم���ة، ن���ادي الحال���ة وفري���ق برنام���ج 
اكتش���اف المواهب الرياضي���ة، أما أندية 
دول غ���رب آس���يا من األردن ن���ادي الدرك 
م���ن  البقع���ة،  اليرم���وك  ن���ادي  األردن���ي، 
فلس���طين  ن���ادي  غ���زة،  ن���ادي  فلس���طين 

الرياض���ي، م���ن اليمن ن���ادي الش���علة، من 
الكوي���ت نادي التضام���ن الرياضي ونادي 
الكويت الكويت���ي، االتحاد اإليراني لرفع 
األثقال، من العراق نادي الكوت، االتحاد 
العراق���ي لرف���ع األثقال، من س���وريا نادي 
الجي���ش الس���وري، م���ن الس���عودية نادي 

الترجي

اتحاد رفع األثقال

انطالق بطولة أندية غرب آسيا لرفع األثقال

من استقبال العبي دولة اإلمارات

حسن علي

عنصرية مقيتة.. و “ميركاتو” مختلف!

alaynati82
@gmail.com

جريمة ومحاسبة

ش���هدت قمة مباريات الجولة الماضية 
انت���ر  بي���ن  اإليطال���ي  ال���دوري  م���ن 
مي���ان ونابول���ي العديد م���ن األحداث 
الجدلية..إذ قامت مجموعة كبيرة من 
جماهير اإلنتر الحاضرة في مدرجات 
بإط���اق  ميات���زا  الجوزيب���ي  ملع���ب 
هتافات عنصرية ومس���يئة ضد مدافع 
نابولي الس���نغالي كوليبالي مما عرضه 
للضغط واالس���تفزاز وادى ذلك لطرده 
م���ن المب���اراة بع���د خطأي���ن ف���ي نفس 

الدقيقة.
م���درب نابولي كارلو انش���يلوتي صب 
ج���ام غضبه عل���ى الطاق���م التحكيمي 
تطبيق���ه  ع���دم  بس���بب  للمب���اراة 
به���ا.. المعم���ول  االنضباطي���ة  للوائ���ح 
إذ طال���ب بإيق���اف المب���اراة 3 م���رات 
بع���د اإلس���اءات ض���د كوليبال���ي.. لكن 
اإلج���راء الوحيد الذي ت���م اتخاذه هو 
تحذي���ر الجماهي���ر بع���دم تك���رار األمر 
عبر اإلذاعة الداخلية..علًما أن اللوائح 

تن���ص عل���ى أن الفريق ال���ذي يتعّرض 
أح���د العبيه لهتافات عنصرية متكرره 
يح���ق ل���ه التق���دم باحتج���اج للطاق���م 
التحكيم���ي الذي ب���دوره عليه أن يأمر 
بإيقاف المباراة وتأجيلها لوقت آخر!!.

االتحاد اإليطالي أصب���ح مطالًبا بفتح 
تحقي���ق عاجل واتخاذ بعض القرارات 
الحاس���مة ومنه���ا.. محاس���بة الطاق���م 
قواني���ن  تطبي���ق  لع���دم  التحكيم���ي 
الائح���ة المنص���وص عليه���ا.. وإن���زال 
أقص���ى العقوبات عل���ى جماهير اإلنتر 
دخ���ول  م���ن  )كحرمانه���ا  ته���اون  ب���ا 
الماعب لعدة مباري���ات(.. فالعنصرية 
ال  م���ا  وه���ذا  الس���ام  ته���دد  جريم���ة 
يتوافق مع المبادئ القائمة في أعراف 

كرة القدم.

ميركاتو مختلف

أي���ام قليل���ة وتب���دأ فت���رة االنتق���االت 
الثانية لاعبين في أوروبا والمعروفة 
يك���ون  ول���ن  الش���توي..  بالميركات���و 

ه���ذا الميركات���و مثلم���ا كان وضعه في 
الس���ابق بعد أن غّير االتحاد األوروبي 
القوانين المتعلق���ة بانتقاالت الاعبين 
ف���ي الش���تاء.. حي���ث تن���ص القواني���ن 
يح���ق  الع���ب  أي  أن  عل���ى  الجدي���دة 
ل���ه اللع���ب ف���ي ناديي���ن مختلفين في 
البطوالت األوروبية في نفس الموسم 
بعد أن كان هذا ممنوًعا في الماضي.. 
االنتق���االت  س���وق  ف���إن  وبالتال���ي 
الش���توية القادمة ربما يكون مش���تعاً 
الميركات���و  قيم���ة  بنف���س  ويصب���ح 
الصيف���ي م���ن حي���ث ق���وة الصفق���ات 
والمفاج���آت ال���واردة في���ه. وس���يكون 
لن���ا الحًق���ا حدي���ث تفصيل���ي ع���ن أبرز 

الصفقات المنتظرة.

علي العيناتي

الزبيدي يعرب 
عن فخره 

واعتزازه بتنظيم 
البطولة على 
أرض المملكة

اللجنة اإلعالمية

جانب من المنافسات
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اختتم���ت فعالي���ات األس���بوع الثان���ي من 
موس���م ناص���ر بن حم���د للصق���ور والصيد 
أم���س )الخميس( بنجاح كبي���ر وذلك في 
منطق���ة الصبخة بقري���ة البحرين الدولية 
لس���باقات الق���درة وذلك على كأس س���مو 
الش���يخ محم���د نجل س���مو الش���يخ ناصر 
ب���ن حم���د آل خليف���ة ممثل جالل���ة الملك 
لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية.
وق���دم المش���اركون مس���توى ممي���زا ف���ي 
مسابقتي الجيرات الشواهين والجيرات 
الخل���ط في فئ���ة القراني���س، حيث كانت 
المنافس���ة مش���تده بين مالك الصقور مما 
أس���فر ع���ن نتائ���ج متقاربة بين عش���رات 
الطي���ور المتنافس���ة، إذ ف���از 10 مالك في 
س���باق الجي���رات الش���واهين و10 آخرين 

أيًضا في سباق الجيرات المختلط.
الجي���رات  بش���وط  الف���وز  م���ن  وتمك���ن 
الش���واهين كل م���ن محمد عبدهللا س���عد 
 BHR )19.882 ،)النعيم���ي )19.742 ثانية
ثاني���ة(، س���يف صال���ح العجم���ي )20.135 
ثاني���ة(، فريق الدوس���ري )20.278 ثانية(، 
محم���د عبدهللا س���عد النعيم���ي )20.351 
الم���ري  س���عيد  منيخ���ر  س���عيد  ثاني���ة(، 
عبدالعزي���ز  ب���ن  خال���د  ثاني���ة(،   20.418(
العجم���ان )20.419(، خالد ب���ن عبدالعزيز 
العجم���ان )20.434 ثاني���ة(، ناص���ر حس���ن 
حم���د النعيم���ي )20.641 ثاني���ة(، وعل���ي 

سعيد كمبش المري )20.772 ثانية(.
ف���از  المختل���ط،  الجي���رات  ش���وط  وف���ي 
بالمس���ابقة كل من خالد بن علي النعيمي 
)19.611 ثانية(، مبارك إبراهيم البوعينين 
)19.766 ثاني���ة(، BHR )20.129 ثاني���ة(، 
 20.134( البوعيني���ن  إبراهي���م  مب���ارك 
الهاج���ري  عبدالوه���اب  محم���د  ثاني���ة(، 
عبدالوه���اب  محم���د  ثاني���ة(،   20.384(

الهاج���ري )20.389 ثاني���ة(، فيص���ل ماجد 
 BHR )20.516 ،)النعيم���ي )20.482 ثانية
ثاني���ة(، محم���د عب���دهللا س���عد النعيم���ي 
)20.736 ثان���ي(، س���عد خال���د الدوس���ري 

)20.750 ثانية(.
كما أقيمت مس���ابقة الصقار الصغير التي 
تق���ام تش���جيًعا للن���شء بممارس���ة ه���ذه 
الرياض���ة األصيلة وتعليمهم أس���س هدد 
الطي���ور وذل���ك في س���بيل الحف���اظ على 

هذه الرياضة.
وحقق الفوز في مس���ابقة الصقار الصغير 
كل م���ن راكان صال���ح العجم���ي )12.416 
البوعيني���ن  مب���ارك  إبراهي���م  ثاني���ة(، 
عب���دهللا جاب���ر س���عيد  ثاني���ة(،   12.799(
محم���د  أحم���د  ثاني���ة(،   13.368( الم���ري 
البوعيني���ن )13.649 ثاني���ة(، حم���د ناصر 
النعيم���ي )14.844 ثاني���ة(، س���عيد محمد 
المري )15.087 ثانية(، عبدالوهاب أحمد 
الهاج���ري )15.254 ثاني���ة(، زاي���د مش���عل 
عبدالعزي���ز  ثاني���ة(،   15.343( التميم���ي 
وعل���ي  ثاني���ة(،   15.658( الم���ري  محم���د 

منيخر المري )17.469 ثانية(.
من جانبه، قال محمد المري رئيس لجنة 
الصقور بلجنة رياضات الموروث الشعبي 
التابع���ة للجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة إن 
م���ن  الثان���ي  األس���بوع  ف���ي  المنافس���ات 
موس���م ناص���ر بن حم���د للصق���ور والصيد 
على كأس س���مو الش���يخ محمد بن ناصر 
بن حمد آل خليفة، ش���هدت تنافسا كبيرا 
ومشاركة واس���عة من جانب مالك طيور 

الصقور في فئة القرانيس.
وأض���اف: “هذا األس���بوع ش���هد مش���اركة 
كبي���رة، ويتوق���ع أن تزداد المش���اركة في 
األس���ابيع المقبل���ة الت���ي تق���ام على كأس 
سمو الش���يخ فيصل بن خالد بن حمد آل 
خليفة وس���مو الش���يخ حمد ب���ن ناصر بن 
حمد آل خليفة وس���مو الشيخ حمدان بن 

ناصر بن حمد آل خليفة”.
وأش���اد المري بالدع���م الالمحدود المقدم 
من ممثل جالل���ة الملك لألعمال الخيرية 
وشؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية س���مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، والذي يعطيهم حافًزا أكبر للعمل 
إلنج���اح موس���م ناصر ب���ن حم���د للصقور 
والصيد في نس���خته الخامسة، مؤكًدا أن 
ه���ذا االهتمام المتزايد من س���موه ال يدل 
إال عل���ى أهمي���ة ه���ذه الرياض���ة التراثية، 
ويش���جع عل���ى العم���ل عل���ى تطوي���ر هذه 

المسابقات من مختلف جوانبها.
وش���دد الم���ري عل���ى ال���دور الب���ارز ال���ذي 

يلعب���ه س���مو الش���يخ خال���د ب���ن حم���د آل 
خليف���ة النائ���ب األول لرئي���س المجل���س 
األعلى للش���باب والرياضة رئيس االتحاد 
البحرين���ي أللعاب القوى، في دعم وإبراز 
رياض���ة الصق���ور، مش���يًدا بعطاء س���موه 
رياض���ات  لجن���ة  ألنش���طة  ومس���اندته 

الموروث الشعبي.
كم���ا أثنى المري على عمل اللجان العاملة 
في تنظيم موس���م ناصر بن حمد للصقور 
والصي���د، مش���يًرا إل���ى أن كاف���ة أعض���اء 
اللج���ان بذلوا جهودا حثيث���ة إلظهار هذا 
الح���دث بالص���ورة الالئقة لم���ا يحمله من 

اسم غال على قلوبنا.

جانب من المنافسة

ختام كأس محمد بن ناصر للقرانيس بـ 20 فائًزا
ال������م������ري ي���ش���ي���د ب�����دع�����م ن�����اص�����ر ب������ن ح����م����د إلن������ج������اح ال����ح����دث

لجنة رياضات الموروث الشعبي

تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر الجاري بطولة العيد الوطني لبناء األجسام 
بقاع���ة الش���يخ عب���د العزي���ز بجامع���ة البحرين بالصخي���ر التي تأت���ي ضمن مهرج���ان البحرين 
ا، تزامًنا مع احتف���االت البالد بالعيد الوطني  الرياض���ي الذي ينظمه اتحاد رفع األثقال س���نويًّ
المجيد وعيد الجلوس، حيث يتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة ومنافسات قوية في 

جميع الفئات والمسابقات، وتستمر منافسات البطولة حتى مساء يوم غٍد.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة واللجنة الفنية 
قد أنه���ت جمي���ع التجهيزات واالس���تعدادات 
للبطول���ة، حي���ث وض���ع المنظم���ون لمس���اتهم 
النهائي���ة ي���وم أم���س، كم���ا أقي���م ي���وم أم���س 
التس���جيل ومي���زان الالعبي���ن بمق���ر االتح���اد 

البحريني لرفع األثقال بأم الحصم.
ويس���مح لالعبين بالمش���اركة في فئتين على 
أن تك���ون ضمن الخيارات التالية: الكالس���يك 
بناء أجس���ام + بناء األجس���ام، مسكلر فيزيك 
+ كالس���يك بناء األجس���ام، جونيور + عموم، 
ماس���تر + عم���وم، وس���تضم الفئ���ات بالنس���بة 

للعم���وم: 60 كيلوغرام���ا، 65 كيلوغرام���ا، 70 
كيلوغرام���ا،   80 كيلوغرام���ا،   75 كيلوغرام���ا، 
 90 ف���وق  كيلوغرام���ا،   90 كيلوغرام���ا،   85
كيلوغراما، الناش���ئين: من عمر 16 سنة لغاية 
23 س���نة وفئ���ة واح���دة مفتوحة، األس���اتذة: 
م���ن عم���ر 40 ولغاي���ة 49 س���نة وفئ���ة واحدة 
مفتوح���ة، م���ن عمر 50 س���نة وما ف���وق وفئة 
واح���دة مفتوح���ة، فئ���ات الفيزيك: 166 س���م 
فما فوق، 170 س���م فما ف���وق، 174 فما فوق، 
17 س���م وأكث���ر من 178 س���م، فئات المس���كر 
فيزي���ك: 174 س���م وف���وق 174 س���م، فئ���ات 

الكالسيك لبناء األجسام: 168 سم، 171 سم، 
175 سم، و180 سم وفما فوق.

وكان���ت لجن���ة الحكام برئاس���ة الحكم الدولي 
ا  عبداله���ادي علي قد عقدت اجتماًعا تنس���يقيًّ
���ا ف���ي اليومي���ن الماضيي���ن اس���تعرضت  مهمًّ
فيه آلي���ة تحكيم المنافس���ات والمعايير التي 

س���وف يأخ���ذ به���ا للفئ���ات المختلف���ة وأبرزها 
بالنس���بة لفئ���ات بن���اء األجس���ام ه���ي الكثافة 
التحدي���د  الجس���ماني،  التناس���ق  العضلي���ة، 
الش���خصية  ف���رض  والنش���افة،  العضل���ي 
والتفاع���ل الجيد على المس���رح، معايير فئات 
الفيزيك: بهيئة الجس���م الش���اطئي والرياضي 

ووج���ود التحدي���د للمالم���ح العضلي���ة وليس 
الكت���ل العضلي���ة الكبيرة، التناس���ق والجمالية 
الجس���مانية وبشاش���ة الوج���ه، صح���ة ول���ون 
البشرة البرونزية وقلة السوائل والدهون بها، 
الخص���ر النحي���ف والتحديد لعض���الت البطن 
المس���تقيمة والعضالت المنشارية والعضالت 

المائل���ة لجوان���ب الخص���ر وعض���الت القفص 
الص���دري الجانبي���ة وتكون هيئة الجس���م من 
الخصر ألعلى الجس���م بش���كل حرف V، فرض 
الش���خصية والتفاع���ل الجي���د عل���ى المس���رح 
واالحتفاظ على االبتس���امة، المسكلر فيزيك: 
وه���ي نف���س معايي���ر الفيزي���ك ولك���ن بحجم 
عضل���ي أكب���ر قليالً، أم���ا المعايير التي س���وف 
يأخذ به���ا لفئات بناء األجس���ام: نفس معايير 
بناء األجس���ام ولكن تختلف فقط في الحجم 
العضل���ي، حي���ث إن فئات الكالس���يك وجدت 
لألجس���ام ذات العض���ل األق���ل حجًم���ا نظ���ًرا 
للصبغ���ة المرتبط���ة بالطول والوزن، وحس���ب 
تعليمات المسئولين باالتحاد الدولي األخيرة 
يضاف معي���ار آخر للمعايير بالكالس���يك وهو 
الجس���م األكث���ر جمالية، وس���يدير منافس���ات 
المؤهلي���ن  الح���كام  م���ن  طاق���م  البطول���ة 
والدوليي���ن م���ن البحري���ن وم���ن دول مجلس 

التعاون.

اتحاد رفع األثقال

انطالق بطولة العيد الوطني لبناء األجسام

 جانب من التسجيل ووزن الالعبين أمس
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وزير الرياضة يطلع على احتاجيات نادي الجولف
ال��م��ؤي��د: ت��ج��رب��ة ال���ن���ادي ت��أك��ي��د واق��ع��ي أله��م��ي��ة ال��ت��خ��ص��ص ف��ي رع��اي��ة األل��ع��اب

تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية وضمن مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة “استجابة” قام وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد 
بزيارة الى نادي البحرين للجولف حيث التقى خالل الزيارة مع ذياب النعيمي رئيس مجلس ادارة نادي البحرين للجولف وعدد من اعضاء مجلس االدارة.

الش���باب  ش���ؤون  وزي���ر  ق���ام  الزي���ارة  واثن���اء 
والرياض���ة بجول���ة ف���ي مراف���ق ن���ادي البحرين 
للجولف حيث استمع الى شرح مفصل من قبل 
النعيم���ي ع���ن االنش���طة والبرامج الت���ي يقدمها 
الن���ادي لرعاي���ة لعب���ة الجول���ف كم���ا اطل���ع على 
احتياجات الن���ادي وعملية الصيانة في مرافقة 

وتطويره بما يتوافق مع برنامج “استجابة”.
ون���وه المؤي���د بالمكان���ة الممي���زة الت���ي يحتله���ا 
ن���ادي البحرين للجولف على الس���احة الرياضية 
بصف���ة عام���ة وعلى س���احة لعب���ة الجولف على 
وج���ه التحديد، معربا عن اعتزازه باإلس���هامات 
الكبي���رة الت���ي قدمه���ا النادي على صعي���د إثراء 
مس���يرة الجولف البحرينية وتغذية المنتخبات 

الوطني���ة بأف���واج متعاقب���ة من الالعبي���ن الذين 
نالوا ش���رف تمثيل مملكة البحرين في المحافل 
الخارجي���ة لتك���ون البحري���ن عاصم���ة للش���باب 

والرياضة.
وأش���ار وزير ش���ؤون الش���باب والرياضة الى أن 
تجربة نادي البحرين للجولف الرائدة في رعاية 
الجولف تمثل تأكي���دا حقيقا ألهمية التخصص 
ف���ي رعاي���ة األلع���اب الرياضي���ة للوص���ول إل���ى 
تحقيق النجاح المنش���ود مؤك���دا حرص الوزارة 
عل���ى تقديم كافة أش���كال الدع���م الممكن لنادي 
البحرين للجولف ش���أنه س���ائر األندي���ة الوطنية 
وذل���ك حت���ى تواص���ل تأدي���ة أدواره���ا الطليعة 
في احتضان الش���باب والمس���اهمة في االرتقاء 

بمس���يرة الحرك���ة الرياضية ف���ي المملكة لتنفيذ 
برنامج استجابة.

من جانبه أعرب رئي���س نادي البحرين للجولف 
ع���ن ش���كره وتقديره إلى وزير ش���ؤون الش���باب 
والرياض���ة على زيارته ال���ى النادي لالطالع عن 
ق���رب على البرامج التي يقدمها النادي لالرتقاء 
الن���ادي  واحتياج���ات  البحريني���ة  بالجول���ف 
المس���تقبلية والت���ي ستس���هم ف���ي دف���ع الن���ادي 
نح���و بن���اء قاعدة قوي���ة لالنطالق نح���و المزيد 
م���ن االنجازات مؤك���دا ف���ي ذات الوقت حرص 
النادي على التواصل المس���تمر مع وزارة شؤون 
االه���م  الداع���م  باعتباره���ا  والرياض���ة  الش���باب 

لمشروعات النادي وخططه وبرامجه.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

جانب من الزيارة



وصل النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري 
لالتح���اد البحرين���ي لفن���ون القت���ال المختلط���ة مؤس���س منظم���ة خال���د بن حمد 
الرياضة KHK SPORTS س���مو الش���يخ خالد بن حم���د آل خليفة، لمدينة جّدة 
بالمملك���ة العربي���ة الس���عودية الش���قيقة؛ لحضور منافس���ات النس���خة الحادية 
والعش���رين م���ن بطول���ة القت���ال الش���جاع “BRAVE 21”، التي س���ينظمها اتحاد 
القتال الشجاع اليوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر الجاري، بصالة مدينة الملك 

عبدهللا الرياضية.

المل���ك  لمط���ار  س���موه  وص���ول  وف���ور 
ف���ي  كان  بج���ّدة،  الدول���ي  عبدالعزي���ز 
اس���تقبال س���موه والوف���د المراف���ق ل���ه 
وكي���ل رئي���س الهيئ���ة العامة للش���ؤون 
الس���حيباني،  عبدالرحم���ن  الرياضي���ة 
ومدي���ر مكت���ب الهيئة العام���ة للرياضة 
بجّدة س���عيد الغامدي، ورئيس االتحاد 
عبدالعزي���ز  القت���ال  لفن���ون  الس���عودي 
الجلي���دان، وأمين الس���ر الع���ام لالتحاد 
السعودي لفنون القتال عبدهللا القبالن، 
والقنصل الع���ام لمملكة البحرين بجّدة 
إبراهيم المس���لماني وع���دد من أعضاء 

القنصلية.
وبه���ذه المناس���بة أدل���ى س���مو الش���يخ 
خال���د ب���ن حم���د آل خليف���ة بتصري���ح 
ق���ال فيه “يس���عدنا أن نكون ف���ي بلدنا 
الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  الثان���ي 
الش���قيقة، ب���الد الحرمي���ن الش���ريفين، 
ومهب���ط الوحي وفخر األمتين العربية 
واإلس���المية، وبلد الحض���ارة والريادة 
والرق���ي؛ لحض���ور ومتابعة منافس���ات 
بطول���ة بري���ف ف���ي نس���ختها الحادي���ة 
والعشرين، وذلك بين إخواننا وأشقائنا 

في هذا البلد العزيز”. 
وأض���اف س���موه أن “م���ا يمي���ز مملك���ة 
البحري���ن والمملكة العربية الس���عودية 
األخوي���ة  العالق���ات  عم���ق  الش���قيقة، 
الوطي���دة الت���ي ترب���ط قي���ادة البلدين 
فالعالق���ة  الش���قيقين،  والش���عبين 
ذات  عالق���ة  الس���عودية  البحريني���ة 
خصوصي���ة تاريخية وأس���رية، امتدت 
وقتن���ا  وحت���ى  الزم���ان  قدي���م  من���ذ 
الحثيث���ة  المس���اعي  لتع���زز  الحاض���ر، 
والمس���تمرة للبلدين في زيادة التالحم 
الص���ف  وح���دة  وتأكي���د  والتراب���ط 

والمصير المشترك”.
األخوي���ة  العالق���ة  “إن  س���موه  وتاب���ع 
الوال���د حض���رة  س���يدي  بي���ن  الكبي���رة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة ملك مملكة البحرين حفظه 
هللا ورع���اه، وأخي���ه خ���ادم الحرمي���ن 
الشريفين الملك س���لمان بن عبدالعزيز 
العربي���ة  المملك���ة  مل���ك  س���عود  آل 
السعودية حفظه هللا ورعاه، قد دفعت 
البلدي���ن نحو آفاق أرح���ب من التعاون 

الوثي���ق لمزيد م���ن النهض���ة واالزدهار 
في جميع المجاالت”.

باختي���ار  توجيهن���ا  “إن  س���موه  وق���ال 
مدينة جّدة بالمملكة العربية السعودية 
الش���قيقة الحتضان منافسات النسخة 
الحادية والعش���رين م���ن بطولة القتال 
الش���جاع - بري���ف، م���ا هو إال مس���اهمة 
من���ا ف���ي تعزيز الجه���ود الرامي���ة لدعم 
العالق���ات الثنائي���ة بي���ن البلدي���ن على 
المس���توى الرياض���ي، والذي سيش���كل 
فرص���ة حقيقي���ة للدف���ع نح���و مواصلة 
جهودن���ا في نش���ر ثقاف���ة رياضة فنون 
الش���باب  ودع���م  المختلط���ة  القت���ال 
بالمنطق���ة  الرياض���ة  له���ذه  المم���ارس 
س���موه  مرحب���ا  األوس���ط”،  والش���رق 
ف���ي  األول���ى  الس���عودية  بالمش���اركة 
هذه النس���خة م���ن البطول���ة والمتمثلة 
بالالعبي���ن عب���دهللا القحطان���ي وأحمد 
مكي ومصطفى راش���د، متمنيا س���موه 
ه���ذه  ف���ي  والنج���اح  التوفي���ق  له���م 

المشاركة.
وخت���م س���موه حديث���ه قائ���ال “إن هذه 
مملك���ة  م���ن  انطلق���ت  الت���ي  البطول���ة 
البحري���ن ف���ي س���بتمبر 2016 بأهداف 

عالمي���ة، أصبح���ت اليوم مارك���ة دولية 
مسجلة في سماء رياضة فنون القتال 
المختلط���ة للمحترفي���ن. ونتطل���ع ف���ي 
ه���ذه النس���خة لتس���جيل نج���اح جديد 
يضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها 
هذه البطولة، والتي عززت من المكانة 
المتقدم���ة الت���ي تحتله���ا البحرين على 
صعيد رياضة فنون القتال المختلطة”.

سموه يشهد فحص الوزن

وش���هد س���مو الش���يخ خالد بن حمد آل 

خليفة الفحص الرس���مي للوزن، والذي 
ج���رى مس���اء أمس “الخمي���س” بمجمع 
الس���عودية،  ج���ّدة  بمدين���ة  األندل���س 
وحضره جمع غفير من محبي وعشاق 
رياضة فنون القتال المختلطة، إذ شهد 
الفحص نظرات التحدي الواضحة بين 
الالعبين المش���اركين في هذه النسخة 

من البطولة.

مشاركة 22 العبا من 11 دولة

انطالق���ة  )الجمع���ة(  الي���وم  ويش���هد 

منافسات النس���خة الحادية والعشرين 
 22 بمش���اركة  بري���ف،  بطول���ة  م���ن 
العب���ا 11 دول���ة، وهم: الروس���ي أحمد 
محم���دوف، البرازيل���ي جابرييل فالي، 
الروسي رستم شييف، البرازيلي برانو 
أسيس، السعودي أحمد مكي، المصري 
محم���د جمال، الجزائ���ري مهدي بغداد، 
البحرين���ي  غراب���ي،  محم���د  اللبنان���ي 
حم���زة الكوهجي، الصين���ي يونغ وانغ، 
الس���عودي  خ���ان،  نج���م  الباكس���تاني 
مصطفى راش���د، المصري إس���الم رضا، 

الس���عودي عبدهللا القحطاني، الروسي 
إكرام علي، البرازيلي جيرالدو سنتانا، 
محم���دوف،  ن���ور  عثم���ان  الروس���ي 
الياباني إيسي مورياما، اللبناني رامي 
حميد، الروسي غازي موسى غازييف، 
الكن���دي جيريم���ي كيني���دي والروس���ي 

مراد محمدوف.

عودة الكوهجي

يع���ود الع���ب مملك���ة البحري���ن حم���زة 
الكوهج���ي الملقب ب���� “فخ���ر البحرين” 
م���ن جدي���د لن���زاالت هذه النس���خة من 
البطول���ة، بمواجه���ة تجمع���ه بالالع���ب 
ع���ودة  وتعتب���ر  يان���غ.  يون���غ  الصين���ي 
بري���ف  بطول���ة  لمنافس���ات  الكوهج���ي 
بع���د غياب���ه عن 4 نس���خ ماضية، حيث 
النس���خة  ف���ي  كان���ت آخ���ر مش���اركاته 
السادسة عشرة التي أقيمت بالعاصمة 
واج���ه  والت���ي  أبوظب���ي،  اإلماراتي���ة 
كريس���انتو  الفلبين���ي  الالع���ب  خالله���ا 
بتب���ي تون���غ، إذ انته���ت المواجهة بفوز 

الكوهجي.

خالد بن حمد: البحرين والسعودية بلد وشعب واحد
س���م���وه ي��ش��ه��د ف���ع���ال���ي���ات ال��ن��س��خ��ة ال���ح���ادي���ة وال���ع���ش���ري���ن ل����� “ب���ري���ف”

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمدسمو الشيخ خالد بن حمد لدى وصوله مدينة جّدة
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البطولة انطلقت 
من البحرين في 
2016 بأهداف 

عالمية

هدفنا تعزيز 
التعاون البحريني 

السعودي في 
المجال الرياضي

خالد بن حمد يشهد فحص الوزن



شكوك سيتي
يرى بيب جوارديوال مدرب مانشس���تر سيتي أن الشكوك ستتسلل إلى تفكير العبيه 
بش���أن الدف���اع ع���ن لقب ال���دوري اإلنجلي���زي الممتاز لك���رة القدم بعد خس���ارته للمرة 

الثالثة في آخر أربع مباريات. 

وس���قط حامل اللقب 1-2 أمام مستضيفه 
ليس���تر س���يتي ي���وم األربعاء بعدم���ا أحرز 
م���ارك ألبرايتون وري���كاردو بيريرا هدفين 
ليلغي���ا تقدم برناردو س���يلفا المبكر للفريق 

الضيف. 
ويملك س���يتي، الذي خس���ر أمام تشيلسي 
وكريس���تال باالس في الدوري هذا الشهر، 
الموس���م  نص���ف  انته���اء  بع���د  نقط���ة   44
ويتأخر بسبع نقاط عن ليفربول المتصدر 

ونقطة واحدة خلف توتنهام هوتسبير. 

وأبلغ جوارديوال ش���بكة س���كاي سبورتس 
التلفزيوني���ة ”اآلن س���توجد الش���كوك وما 
علينا فعله هو العودة لالنتصارات وتقديم 
أداء جيد. ال أنسى من نحن ومدى كفاءة 
الفري���ق وهذه المجموعة االس���تثنائية من 

الالعبين. 
”الحقيق���ة أنن���ا خس���رنا 3 ف���ي 4 مباريات 
أردن���ا  ول���و  مباراتي���ن  آخ���ر  بينه���م  م���ن 
المنافس���ة حقا عل���ى اللقب يج���ب العودة 

لالنتصارات“. 

كلـوب يـرفـض النشـوة

فيـدرر جـاهـز للمـوسـم 22

)وكاالت(

يعتقد جوارديوال أن 
ليفربول وتوتنهام وصال إلى 

قمة مستواهما في الوقت 
المناسب بينما تراجع أداء 

فريقه. 
وأضاف جوارديوال ”هما 

أفضل منا في الوقت الحالي 
وعلينا تقبل ذلك ومن المهم 

أن نتقبل أين نحن وأنهما 
يتطوران“. 

وتابع ”الحقيقة أن هناك 
فريقين أو ثالثة أفضل 

منا. ال نتحدث عن تجاوز 
ليفربول أو الوصول إليه 

أو ما شابه ذلك فاألمر 
يتعلق بالفوز في المباريات 

والتفكير كيف يمكننا 
التطور“.

قال مدرب ليفربول يورجن كلوب إن التقدم في صدارة الدوري اإلنجليزي الممتاز 
لك���رة الق���دم بفارق س���ت نقاط ع���ن أقرب منافس���يه ”ال يعني أي ش���يء“ بعد انتهاء 
نصف الموس���م وخوض مباراتين صعبتين أمام أرس���نال ومانشس���تر س���يتي حامل 

اللقب األسبوع المقبل. 

وسحق ليفربول ضيفه نيوكاسل يونايتد 
-4صف���ر يوم األربعاء ليرف���ع رصيده إلى 
51 نقط���ة من 19 مب���اراة ويمدد صدارته 

بانتصاره الثامن على التوالي. 
 2-1 الس���ابق  المتص���در  س���يتي  وس���قط 
أم���ام مس���تضيفه ليس���تر س���يتي ليتأخر 
بس���بع نق���اط ع���ن ليفربول بعد الخس���ارة 
الثالث���ة في أرب���ع مباريات ويت���رك فريق 
الم���درب كلوب ف���ي موقف ق���وي لحصد 
أول لق���ب ف���ي ال���دوري من���ذ 1990، لكن 
المدرب األلماني رفض الحديث عن تلك 

األفضلية. 
وأبل���غ كل���وب ش���بكة س���كاي س���بورتس 
التلفزيوني���ة ”ه���ذا ال يعن���ي أي ش���يء... 
س���نلعب ض���د أرس���نال وس���يتي. الجي���د 
أنن���ا نتقدم بفارق س���ت نق���اط عن أقرب 

مناف���س، لك���ن ه���ذا ما أردن���ا فعل���ه دائما 
والتقدم بفارق حتى نهاية الموسم. اآلن 

انتهى الجزء األول“. 
ويس���تمتع ليفربول بأفضل بداية له على 
اإلط���الق ف���ي ال���دوري، إذ حاف���ظ عل���ى 
سجله الخالي من الهزيمة في 19 مباراة، 
لك���ن كل���وب أوض���ح أن فريق���ه ال يج���ب 
عليه الش���عور بالنشوة مع وجود توتنهام 
المتألق كأقرب منافسيه بعد تعثر سيتي 

مؤخرا. 
وق���ال كل���وب الذي يح���ل أرس���نال ضيفا 
عليه غدا السبت قبل أن يخرج لمواجهة 
س���يتي في الثالث من يناير”نريد صناعة 
تاريخن���ا ب���أول ألقابنا في ال���دوري بدون 
هزيمة. اهتزت ش���باكنا س���بع مرات فقط 
وهذا رق���م جيد. األرقام جي���دة والوضع 

جي���د أيضا، لكن م���ازال هن���اك 19 مباراة 
حتى النهاية“. 

ويملك توتنه���ام 45 نقطة متقدما بنقطة 

واحدة على س���يتي، ويستكمل تشيلسي 
المرب���ع الذهبي برصي���د 40 نقطة من 19 

مباراة.

صرح السويس���ري روجيه فيدرر الذي يبدأ، في س���ن ال� 37 عاما، موس���مه الثاني والعشرين 
مع األمل باحراز اللقب 100 في مسيرته، أمس الخميس أنه “متحمس جدا” لبدء ما يتمنى 

في أن تكون سنة جديدة “رائعة”.

وتب���دو بداية الع���ام 2019 مزدحمة بالنس���بة 
ال���ى السويس���ري المصنف ثالث���ا عالميا حيث 
م���ن المنتظ���ر أن يداف���ع عن لقبه ف���ي بطولة 
أس���تراليا المفتوح���ة، اولى البط���والت األربع 
الكب���رى والمقررة من 14 الى 27 يناير، حيث 

توج لعامين متتاليين )2017 و2018(.
لك���ن قبل ذلك، يب���دأ فيدرر اس���تعداداته في 
كأس هوبم���ان للمنتخب���ات المختلطة من 29 

ديسمبر الى الخامس من يناير.
ورغم ألقابه ال� 20 في بطوالت الغراند س���الم 
)رقم قياس���ي(، يبقى السويسري حذرا، وقال 
في ه���ذا الص���دد الخميس ف���ي مدينة بيرث 
“أعتق���د بأن���ه في س���ني، يدرك اآلخ���رون أني 
إذا اس���تطعت القيام بش���يء اس���تثنائي )في 
ملب���ورن حي���ث تق���ام البطول���ة األس���ترالية(، 

فسيكون ذلك أمرا مذهال”.
وأضاف “أما في حال الفش���ل، فسيكون ذلك 

ف���ي النهاي���ة أم���را منطقي���ا ألنه م���ن الصعب 
تقديم كرة مضرب من مستوى عال كل عام. 
يجب أيضا أن يوجد بعض الحظ، وان تكون 

القرعة مناسبة”.
واس���تدرك قائ���ال “لك���ن، آم���ل بأن تك���ون مرة 
جدي���دة بداي���ة الموس���م رائعة بالنس���بة إلي، 
على ص���ورة العامي���ن الماضيي���ن اللذين كانا 
ال���ذي  السويس���ري  وأك���د  بالطب���ع”.  جيدي���ن 
تخط���ى س���ن ال���� 37 بنح���و س���تة أش���هر، أن 
جسمه يستطيع دائما تحمل الصدمات، وأنه 
“س���عيد بالطريقة التي س���ارت عليها فترة ما 
بين الموس���مين”. وأوضح “األس���ابيع الثالثة 

أو األربعة الماضية كانت مكثفة جدا”.
كأس  ف���ي  مش���اركته  األح���د  في���درر  ويب���دأ 
هوبمان التي احرزتها سويسرا العام الماضي، 
ف���ي مواجهة منتخب بريطانيا، وس���يخوض 
في األول من يناير مباراة الزوجي مع بليندا 

بنس���يتش ضد الواليات المتحدة التي يمثلها 
فرانسيس تيافو وسيرينا وليامس.

وس���تكون تل���ك المب���اراة فرص���ة لمعركة بين 
بطلي���ن كبيري���ن ف���ي تاري���خ ك���رة المض���رب 
حي���ث اح���رز السويس���ري م���ع األميركية )37 
عام���ا وثالثة أش���هر( بمفردهم���ا 43 لقبا كبيرا 

)23 لوليامس(.

وعل���ق فيدرر على هذه المباراة قائال “س���يتم 
التقليل من ش���أنها. س���يقال أنها ليست مهمة 
بالنس���بة إلين���ا، وه���ي مج���رد مب���اراة ال أكثر، 
لك���ن الوقائ���ع غي���ر ذل���ك لجه���ة أنها س���تكون 
المب���اراة األولى واألخيرة بيننا”. وتابع البطل 
السويسري “لهذا، آمل أن نكون، نحن االثنان، 

في أفضل مستوى في الموعد المنتظر”.

ليفربول في انتظار أسبوع شاق

روجيه فيدرر

)وكاالت(

)وكاالت(

)وكاالت(

قال كارلو أنش���يلوتي مدرب نابولي إن فريقه سينس���حب من المباريات إذا 
تك���ررت الهتافات العنصرية التي تعرض له���ا المدافع كاليدو كوليباي خالل 
الهزيم���ة 0-1 أمام إنترناس���يونالي باس���تاد س���ان س���يرو ف���ي دوري الدرجة 

األولى اإليطالي لكرة القدم يوم األربعاء. 

وفقد المدافع الس���نغالي أعصابه بعد 
حصوله عل���ى إنذار عقب تدخل ضد 
ماتيو بوليتانو في الدقيقة 81 وُطرد 
بداع���ي التصفيق للحك���م تهكما على 
قراره.  وأوضح أنشيلوتي أن نابولي 
طلب ثالث مرات إيقاف المباراة بعد 
تع���رض كوليبالي لهتاف���ات عنصرية 

من المدرجات. 
وق���ال أنش���يلوتي الذي أش���ار إلى أنه 
ت���م توجي���ه الجماهي���ر بالتوق���ف عن 
الهتاف���ات ث���الث م���رات دون إيق���اف 
اللع���ب ”في الم���رة المقبلة س���نتوقف 
ع���ن اللعب ونغ���ادر الملع���ب حتى لو 
خس���رت المباراة. ”لس���ت سعيدا ألننا 
طلبن���ا إيق���اف المب���اراة ث���الث مرات 
ض���د  العنصري���ة  الهتاف���ات  بس���بب 

كوليبالي“. 
إن���ه  غاضب���ا.  كان  ”الفت���ى  وأض���اف 

الع���ب متعل���م وت���م اس���تهدافه... ما 
ح���دث كان س���يئا لي���س لن���ا فقط بل 
لك���رة القدم اإليطالي���ة“.  وتابع ”طرد 
كوليبالي أثر عل���ى المباراة ألننا لعبنا 

بعشرة العبين“.

نابولي يهدد باالنسحاب

sports@albiladpress.com
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)وكاالت(

حص���ل حكي���م زي���اش، المحت���رف المغربي بن���ادي أياكس أمس���تردام 
الهولندي، على جائزة األسد الذهبي، التي أطلقتها صحيفة “المنتخب” 

المغربية المتخصصة بالرياضة.

وش���ارك ف���ي االس���تفتاء المحلي، 
40 إعالمي���ا م���ن مناب���ر مختلف���ة، 
و20 مدرب���ا س���بق له���م اإلش���راف 
على المنتخب المغربي، ويعملون 
حاليا بالدوري االحترافي، إضافة 
عب���ر  الجماهي���ري  للتصوي���ت 

اإلنترنت.
كبي���ر  بف���ارق  زي���اش،  وتق���دم 

خالل االس���تفتاء ع���ن أقرب 
بعدم���ا  مطاردي���ه، 

نقط���ة،   332 ن���ال 
ح���ل  حي���ن  ف���ي 
أش���رف حكيم���ي، 
ف  لمحت���ر ا
بن���ادي دورتمون���د 

األلماني، ثانيا ب�190 

نقط���ة، ون���ور الدين أمراب���ط ثالثا 
ب�80 نقطة.

ه���ذه  عل���ى  الس���باق  وانحص���ر 
كان  أس���ماء،   10 بي���ن  الجائ���زة، 
م���ن بينه���ا عميد األس���ود، المهدي 
بنعطية، المحترف في يوفنتوس 

اإليطالي، والذي جاء سادسا.
م���ن  العبي���ن  ض���م  االس���تفتاء 
وهم���ا  المغرب���ي،  ال���دوري 
أنس الزنيتي، حارس 
ومحم���د  الرج���اء، 
الع���ب  أوناج���م 
الوداد، في حين 
ح���ل ولي���د أزارو 
األهل���ي  الع���ب 

المصري ثامنا.

األسد الذهبي

كاليدو كوليباي 

)وكاالت( )وكاالت(

تناول���ت الصح���ف الفرنس���ية الص���ادرة أمس موضوع���ات مختلفة، بش���أن نجوم الدي���وك أو التحديات الت���ي تواجه األندية 
المحلية قبل انطالق فترة االنتقاالت الشتوية، الشهر المقبل.

تص���درت صورة ب���ول بوجبا غ���الف صحيفة ليكي���ب بعنوان: 
“ع���ودة بوجب���ا” لتس���ليط الض���وء على تأل���ق الالع���ب للمباراة 
الثاني���ة على التوالي بعد رحي���ل جوزيه مورينيو، حيث نجح 
العب وسط يونايتد في تسجيل هدفين بشباك هيديرسفيلد 
تاون، ليؤكد الش���ياطين الحم���ر تعافيهم قبل مواجهة بي إس 

جي في دوري أبطال أوروبا.
وف���ي األعلى أبرزت اهتمام باريس س���ان جرمان بالتعاقد مع 

آرون رامسي العب وسط أرسنال اإلنجليزي.
أم���ا صحيفة لو باريزي���ان فكتبت: “باريس يعيد ترتيب البيت 
في س���وق الش���تاء”. وأبرزت صحيفة بروفان���س أزمة جديدة 
ألولمبي���ك مارس���يليا بعن���وان: “ح���راس عل���ى وش���ك انته���اء 
الصالحية” في إش���ارة لتقدم حارسي الفريق في السن، حيث 

يبلغ يوان بيلي )36 عاما(، وستيف مانداندا )33 عاما(.
وأشارت صحيفة لو فيجارو إلى الكواليس الصغيرة والكبيرة 
لمراس���ليها ف���ي رحل���ة تتوي���ج فرنس���ا ب���كأس العال���م الصيف 

الماضي في روسيا.

أك���د مدرب تشيلس���ي اإليطالي ماوريس���يو س���اري أن فريقه لعب يوم الس���بت الماضي، أمام ليس���تر، بكف���اءة أكثر من يوم 
االربعاء، ولكن األهم هو تحقيق الفوز على واتفورد، في الجولة 19 من البريميرليج.

وقال س���اري بعد المباراة: “أعتقد أن يوم الس���بت في الشوط 
األول، لعبن���ا بكفاءة أكثر من الليل���ة، ولكن أمام واتفورد، كان 

لدينا المزيد من الرغبة طوال 90 دقيقة”.
وأوضح “كان من الممكن أن نوس���ع الفارق، ألنه في 

آخر 25-20 دقيقة أضعنا الكثير من الفرص، 
في نهاية المباراة، قدمنا عمال جيدا جًدا 

على المستوى العقلي”.
إيدي���ن  أداء  ع���ن  س���اري  وأض���اف 
ه���ازارد: “أعتق���د أنه يلعب بش���كل 
جي���د، لي���س فق���ط لنفس���ه، ولكن 
لزمالئه، والتحرك في المساحات 
الحالي���ة  اللحظ���ة  ف���ي  الخالي���ة، 
ال���دور  ه���ذا  ف���ي  نحتاج���ه  نح���ن 

ألن���ه يس���اعدنا أكث���ر عل���ى الصالبة 
الدفاعي���ة، به���ذه الطريق���ة يمكننا أن 

نسجل ونصبح أفضل دفاعًيا”.

وتحدث ساري عن حالة المصابين: “ال نعلم مدى إصابة بيدرو 
ولكن سيتم تقييمه غًدا، وهي نفس المشكلة لكالوم هودسون 
أودوي، وال���ذي عانى أزمة صغيرة منذ عدة أيام ولكنه تدرب 
أم���س، ورأينا أن 55-50 دقيقة س���تكون كافية له، 

وكان من األفضل تبديله”.
وعن المنافس���ة في ال���دوري اإلنجليزي، 
ق���ال “علين���ا أن نبق���ى عل���ى مقرب���ة 
م���ن المراك���ز األربع���ة األول���ى، هذا 
ه���و الهدف ف���ي الموس���م الحالي، 

والتأهل لدوري أبطال أوروبا”.
وارتفع رصيد تشيلسي إلى 40 
نقطة ف���ي المركز الرابع بجدول 
اإلنجلي���زي،  ال���دوري  ترتي���ب 
آرس���نال  ع���ن  نقطتي���ن  بف���ارق 
الخام���س، و4 نق���اط عن مانشس���تر 

غالف صحيفة “ليكيب”سيتي الثالث.

فرنسا تحتفل بعودة بوجبا لغة االنتصارات
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التخوف األساسي لمريض السكلر في البحرين يبدأ من حفظ دراسته إلى حفظ عمله... زرنا مستشفى السلمانية الطبي ليحدثنا المرضى عن بعض التجارب التي 
مروا بها والتي أثرت بشكل سلبي على نفسياتهم.  قالت مريضة السكلر زهراء عباس إن المرض أثر كثيرا على بنية أسرتها الصغيرة والتي تتكون من زوج وزوجة 
وابنه بسبب رقودها كثيًرا في المستشفى فال يتسنى لها العناية بابنتها الوحيدة والتي تبلغ من العمر تسع سنوات فلقد أثر ذلك على حياة ابنتها المدرسية وحالتها 
النفس���ية حي���ث انه���ا ال تتمك���ن من الجلوس مع أمها والتحدث معها عن حياتها في المدرس���ة كما ترغ���ب، هذا ما جعل من الصغيرة فاطمة تش���كو على الدوام فهي 
طالبة صعوبات التعلم والتي تحتاج إلى بيئة تعليمية خاصة، كما وحصلت على الرفض من المدرسات الخصوصيات، فألحقتها بمراكز صعوبات التعلم، وأضافت 

أن سبب لها المرض مضاعفات أيضا منها الفشل الكلوي.

وعب���رت خديجة حس���ن طالبة ف���ي جامعة 
البحري���ن ع���ن أن هن���اك م���ن األس���اتذة في 
الجامعة من يتفهم طبيعة المرض فيس���عى 
ليتع���اون مع الطال���ب وعلى العك���س فهناك 
م���ن ال يراعي ويتفه���م ذلك وه���ذا بالتأكيد 

ُيرهق نفسية الطالب المريض 
ف���ي  طال���ب  جعف���ر  جاس���م  أض���اف  فيم���ا 
جامع���ة البحري���ن أيضا ع���ن أن الفترة التي 
يخض���ع فيها لتلقي العالج في المستش���فى 
تضّي���ع علي���ه الكثير من ال���دروس حيث انه 
لم يتس���نى له الدوام ش���يئا في هذا الفصل 
س���وى بضع أيام قليلة، وذلك بالتأكيد يعود 

نفسيته بشكل سيء.
كم���ا وحدثن���ا حاتم عبد الجلي���ل عن العديد 
من الصعوبات التي واجهها في حال تقدمه 
بطل���ب الحص���ول على وظيف���ة وأضاف أن 
هن���اك صعوب���ات يواجهونه���ا عن���د ذهابه���م 
لتلقي العالج أهمه���ا في حال مقابلة أطباء 
غي���ر مختصين ف���ي المرض مش���يرا إلى أن 
األطباء المختصين بإمكانهم تش���خيص أو 

تصنيف حالة المريض بمجدر رؤيته
وق���ال محم���د مت���روك أب لثالث���ة أبن���اء أنه 
خض���ع إلى عالجات نفس���ية عديدة بس���بب 
الحالة النفس���ية التي أصابت���ه نتاج المرض 
وفيم���ا يخص العمل قال مت���روك أن الحالة 
م���ن س���يء إلى أس���وأ ولكن���ه بدال م���ن ذلك 
س���عى لكسب لقمة عيشه عن طريق “كشك 
يبي���ع فيه أنواع م���ن المأكوالت ووصف انه 
في موضوع األش���غال تظل حالته النفسية 
غير مس���تقرة وأحيانا تكون متذمرة تماما، 
بس���بب ان���ُه ال يتمك���ن م���ن الحص���ول عل���ى 
وظيف���ة مقبول���ة بالنس���بة إلي���ه عل���ى األقل 
والبق���اء فيه���ا وضمانه���ا. انتقلن���ا بع���د ذلك 
إلى جمعية البحرين لرعاية مرضى الس���كلر 
ليحدثنا عض���و مجلس اإلدارة محمد أحمد 
موس���ى أن الجمعية على تواصل مع وزارة 
التربي���ة والتعليم بش���أن الطلب���ة المتخلفين 
عن االمتحانات من مرضى الس���كلر والذين 

البق���اء  اضط���روا بس���بب االنتكاس���ة عل���ى 
داخل المشفى في فترة تقديم االمتحانات 
أو الدراس���ة وفي محاولة لتقليل من حجم 
المش���كلة، تلق���ت الجمعي���ة االس���تجابة من 
ال���وزارة بذل���ك وب���دأت بح���ل الكثي���ر م���ن 
صعوبات الطلبة، وكذلك تواصلت الجمعية 

مع رئيس جامعة البحرين في منتصف هذا 
الع���ام للنظر في أحوال مرضى الس���كلر في 
الجامعة فيما ال زالت الجمعية على تواصل 

بشأن هذا األمر.
وق���ال: نأم���ل أن يك���ون هناك ش���يء عملي 
س���ريع إل���ى المرض���ى وأن تق���ل الصعوبات 

األه���م واألكب���ر وه���ي ع���دم وجود تش���ريع 
عمل���ه  الس���كلر  لمري���ض  يحف���ظ  قانون���ي 

ويحفظ بذلك كيان أسرته ومدخولها.

لقاء الطالبة بتول المسجن 
طالبة إعالم جامعة البحرين

موسى: تطلع لتشريع قانوني يحفظ مريض السكلر في عمله

السكلر... صعوبات ومخاوفات

كش���ف تقري���ر أعدته مجموع���ة العم���ل البيئية 
ف���ي الوالي���ات المتح���دة عن مفاج���آت صادمة 
فيما يخص بع���ض الخضراوات والفاكهة التي 
تحت���وي عل���ى بقايا م���ن المبي���دات الحش���رية 
الض���ارة جدًا بصحة اإلنس���ان، وتس���بب العديد 
من األم���راض بينها تراج���ع الخصوبة.وأوضح 
التقري���ر أن 70 % م���ن الخض���راوات والفواكه 
تحت���وي عل���ى 230 نوع���ًا م���ن بقاي���ا المبيدات 
الحش���رية، الت���ي يعتق���د أن له���ا أض���رارًا عل���ى 
صح���ة اإلنس���ان. واعتمد تحلي���ل التقرير وفق 
ما نقلته “سكاي نيوز”، عن مجلة “التايم”، على 

عينات اختبرتها وزارة الزراعة األميركية.
والس���بانخ  الفراول���ة  أن  الباحث���ون  ووج���د 
تحتوي���ان على أعلى نس���بة من بقايا المبيدات 
الحش���رية. وعلى س���بيل المثال، فق���د احتوت 
عين���ة م���ن الفراول���ة عل���ى 20 نوع���ًا م���ن بقايا 
المبيدات، فيما احتوت عينة من السبانخ على 
ما ي���وازي ضعف���ي البقايا الموج���ودة في بقية 

الخضراوات والفواكه من ناحية الوزن.
واحت���ّل هذان المنتج���ان قائمة ب����12 نوعًا من 

الخض���راوات والفواك���ه، الت���ي تحت���وي أعل���ى 
تركي���ز م���ن بقايا المبي���دات، واحت���وت القائمة 
أيضًا على: الدراق، والتفاح، والعنب، والخوخ، 
والكرف���س،  والبن���دورة،  والكمث���رى،  والك���رز، 
والبطاط���ا، والفلف���ل الحلو. وقال���ت المجموعة 
إن نتائج هذا العام لم تختلف كثيرًا عن نتائج 

العام الماضي.
إل���ى وج���ود صل���ة  وأش���ارت دراس���ة حديث���ة 

قوية بي���ن التعرض لبقايا المبيدات الحش���رية 
وانخف���اض نس���بة الخصوب���ة. يأتي ذل���ك فيما 
قدم���ت مجموعة العم���ل األميركي���ة قائمة بما 
س���متها “أنظ���ف” الفواك���ه والخض���راوات م���ن 
ناحي���ة وج���ود بقاي���ا مبي���دات حش���رية عليه���ا 
وه���ي: األف���وكادو وال���ذرة الحل���وة واألنان���اس 
والكرن���ب والبص���ل والبازالء الحل���وة المجمدة 

والببايا ونبات الهليون والمانجو والباذنجان.

محمد أحمد موسى حاتم عبدالجليلمحمد متروك

األف��وكادو والذرة واألناناس والكرن��ب والمانجو والباذنجان

خضراوات وفاكهة تحتوي على مبيدات حشرية

أفادت مجلة “األسرة والطفل” بأن الطفل، الذي يقل عمره عن 12 شهرا ينبغي 
أال يتناول األطعمة المحالة أو األطعمة المقلية أو المتبلة بشدة.

وأش���ارت المجلة األلمانية إلى أنه يلزم 
االنتباه- أيًضا- لمنتجات األلبان؛ حيث 
إن اللب���ن الرائ���ب يحت���وي عل���ى كمي���ة 
كبي���رة م���ن البروتين، وهو م���ا يتطلب 
جه���ًدا كبيًرا من ُكل���ى األطفال الصغار؛ 
لك���ن يمك���ن إعطاء الطفل لب���ن البقر أو 
الزبادي بداية من الش���هر الس���ادس مع 

مراع���اة أال يزيد عل���ى 200 ملليلتر في 
اليوم.

وينطبق األمر نفس���ه على المكس���رات، 
الغذائي���ة  قيمته���ا  م���ن  الرغ���م  فعل���ى 
العالية، إال أنها ليس���ت مناس���بة للرضع، 
وهناك خطر ابتالع الطفل لها، ويفضل 

تجنب العسل.

ترتب���ط زي���ادة ال���وزن والبدان���ة بمجموع���ة أمراض متالزم���ة التمثي���ل الغذائي 
والتي تتضمن السكري، وارتفاع الكولسترول والضغط، ومشاكل القلب.

 لك���ن زي���ادة الده���ون ح���ول الوركي���ن 
ليس���ت مث���ل زيادته���ا ح���ول الخص���ر، 
فاألخي���رة من عوام���ل اإلصابة باألزمة 
القلبي���ة، والس���بب أنه���ا تطل���ق بع���ض 
المركب���ات الت���ي يش���به تأثيره���ا عم���ل 
بمتالزم���ة  الصل���ة  ذات  الهرمون���ات 
التمثي���ل الغذائي. وتمثل دهون البطن 
عامالً صحيًا س���لبيًا م���ن درجة خاصة 
للحرك���ة  ل���م يك���ن اإلنس���ان مي���االً  إذا 

والنش���اط البدني، ويتعل���ق الخطر هنا 
بالنوب���ة  اإلصاب���ة  احتم���االت  بزي���ادة 
الصح���ة  خب���راء  وينص���ح  القلبي���ة. 
بممارس���ة التمارين الرياضية، واليوغا، 
والمش���ي، واتباع نظ���ام غذائي صحي 
يحتوي عل���ى دهون جي���دة، واالبتعاد 
ع���ن المقالي ومنتج���ات الحليب كاملة 
الدس���م، وأكل المزيد م���ن الخضروات 

والفواكه. يعتبر فيتامين P عنصرا مهمًا ومفيدا جدا لنشاط وعمل جسم اإلنسان بصورة 
طبيعية.

 وُتنس���ب إل���ى فيتامي���ن P مجموع���ة 
مركب���ات فالفونويد التي تس���اعد على 
تقليل مس���امية وتلف األوعية الدموية 
الشعرية، كما تساعد في تجنب اإلصابة 
بالس���كري وأم���راض القل���ب واألوعي���ة 
الدموي���ة. كم���ا يس���اهم فيتامين P في 
إنت���اج مادة الكوالجي���ن والحفاظ على 
نضارة البش���رة ونعومة الجلد لس���نوات 

طويلة، باإلضافة إلى أن هذا الفيتامين 
مهم لصحة العظام وعمل جهاز المناعة. 
 P ب���دأ العلم���اء بدراس���ة تأثي���ر فيتامين
في جس���م اإلنسان، حيث كان يعتقد أن 
له���ذا الفيتامين تواف���ر حيوي منخفض، 
بي���د أن نتائج الدراس���ات األخيرة بينت 
أن الش���اي يعوض جيدا نق���ص مركبات 

الفالفونويد في الجسم.

أطعمة ال تناسب طفلك

سبب جديد لزيادة الوزن

فيتامين “P” تطيل العمر
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فوائ���د الترمس المطح���ون إلنقاص الوزن 
س���تفرحين به���ا بالتأكيد بع���د أن تتعرفي 
عل���ى األهمي���ة الكب���رى والفوائ���د العظيمة 
للترم���س الت���ي تتعدى كونه م���ن األطعمة 

الغذائية المسلية في حياتنا اليومية.
المليئ���ة  األطعم���ة  م���ن  الترم���س  يعتب���ر 
باأللي���اف الغذائية الت���ي لها دور فعال في 
إعطاء اإلحس���اس بالش���بع وكب���ح الجوع، 
وخاص���ة أن األلي���اف تبطئ من امتصاص 
تحل���ل  ع���ن  النات���ج  للجلوك���وز  الجس���م 

النشويات والسكريات.
و م���ن الفوائ���د العظيمة للترم���س أنه مدّر 
للب���ول، وهكذا يس���اعد الترم���س في طرد 
الس���وائل الزائ���دة م���ن الجس���م. للترم���س 
للجه���از  الغذائي���ة  الفوائ���د  م���ن  العدي���د 
الهضمي حيث يعمل على تحسين الهضم 
ويس���اعد في عالج اإلمساك ويساهم في 

عالج اضطرابات الجهاز الهضمي.
كما يحتوي الترمس على عدد من األمالح 
كالكالس���يوم  للجس���م  الالزم���ة  المعدني���ة 

والفوس���فور لتقوية العظام أثناء الحميات 
الغذائي���ة، كذلك فإن الترمس المطحون له 
أهمي���ة قص���وى في زي���ادة عملي���ة التمثيل 
الغذائي. يحتوي الترمس على نسبة عالية 
حوال���ي 30 % من البروتينات و40 % من 
الكربوهيدات و18 % من الزيوت المفيدة، 
الليس���يتين  م���ادة  عل���ى  يحت���وي  وايض���ًا 

المفيدة لألعصاب ولصحة القلب.

يعم���ل الترم���س أيض���ًا عل���ى تقليل نس���بة 
الكولس���ترول بالدم ومس���توى الس���كر في 
ال���دم، ول���ه مفع���ول قوي في ح���رق دهون 
الجس���م وعرقل���ة عملي���ة ترّس���ب الده���ون 
وتجمعه���ا على ج���دران األوعي���ة الدموية 
يحم���ي  ه���و  لذل���ك  كاف���ة،  الجس���م  ف���ي 
الش���رايين وح���دوث  م���رض تصّل���ب  م���ن 

الجلطات.

ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��ل��ي��ل م��س��ت��وى ال��س��ك��ر ف���ي ال���دم

فوائد الترمس المطحون النقاص الوزن

عل���ى الرغم م���ن أن التف���اح له قيمة 
غذائي���ة كبيرة، حي���ث يحتوي على 
األلياف والفيتامينات التي تس���اهم 
الزهايم���ر  أم���راض  محارب���ة  ف���ي 
والس���رطان وباركنسون، ولكن بذور 
ه���ذه الفاكه���ة تحتوي على س���موم، 
حي���ث أنه���ا مركز للس���يانيد وتحوي 
أميغدالي���ن، التي ه���ي غليكوزيدات 
الهيدروجي���ن،  لس���يانيد  منتج���ة 
وعند وصول الس���يانيد إلى المعدة، 

يدخ���ل إل���ى مج���رى ال���دم، فيصبح 
جس���م اإلنسان عاجزًا عن استخدام 

األوكسجين.
وأكد األطباء أن ابتالع بذور التفاح 
ع���ن طري���ق الخطأ ال يس���بب ضررًا، 
وأش���اروا إلى أن هناك نس���بة معينة 
يصبح عندها السيانيد خطرًا، وذلك 
عندما تصل إل���ى حوالى 2-1 ملغم/
كيل���و غرام من وزن الجس���م، عندها 

يتم اعتبار الجرعة قاتلة.

ال تبتلعوا بذور التفاح
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عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة.

اإلنجازات الكبيرة قد تتطلب بعض الوقت.

ال تغامر بصحتك مقابل حفنة من األموال.

تتعزز قدراتك وتجد حلواًل لمشكالت.

خفف من األعمال غير المجدية.

ثابر وكّرر المحاوالت البّناءة.

احزم أمرك وأقدم على مشروع االرتباط.

اليوم مناسب، وأوضاعك المادية ممتازة.

ال تلعب بالنار ألنك ستكتوي بها في النتيجة.

أنت أمام قرار حاسم للتخلص من السمنة.

ربما تعمد للراحة بناء على نصيحة مقرب.

ال تتردد في االتصال بالشريك وإنهاء األمر.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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اإلنجليز ينفون الزعيم 

المصري أحمد 
عرابي إلى جزيرة 

سريالنكا. 
قائد عسكري 

وزعيم مصري. 
قائد الثورة العرابية ضد 

الخديوي توفيق.

تعود النجمة إلهام 
شاهين للسينما مرة 

أخرى بعد غياب عامين، 
حيث بدأت التحضيرات 
الخاصة بفيلم فيلم “أهل 

العيب” للمؤلف تامر 
حبيب وتم استئناف 

تحضيراته مؤخًرا.

tariq.albahar
@albiladpress.com

بحرينيتان تش��اركان في معرض الخط العربي ب� ”الش��ارقة”

تألق في “الفنون اإلسالمية”

تزين���ت جدران س���احة الخط حيث ملتق���ى خطاطات الخليج ال���ذي يقام للمرة 
األول���ى بالتع���اون مع جمعية اإلمارات لفن الخط العربي والزخرفة اإلس���المية، 
وبي���وت الخطاطين، ومركز الش���ارقة لفن الخط العرب���ي، ضمن فعاليات الدورة 
الحادي���ة والعش���رين م���ن المهرج���ان، إذ مثل���ت مملك���ة البحرين مش���اركتان من 
بحريني���ات خطاط���ات؛ وذلك الختيار عرض مش���اركاتهم ضم���ن المعارض التي 

أقيمت والتي تجمع بين جميع الخطاطات من دول مجلس التعاون.

وش���مل ملتق���ى الخطاطات عل���ى 21 فنانة 
م���ن دول  اإلب���داع  ش���ابة يتلمس���ن خط���ى 
الخلي���ج: اإلمارات، والكويت، والس���عودية، 
والبحري���ن، وس���لطنة ُعم���ان، وذل���ك دعم���ًا 
للمبدع���ات ف���ي فنون الخ���ط العربي، وقدم 
عل���ى ج���دران الجمعية 42 عم���الً ذات تنوع 
خط���ي، منح���ت الزائر مس���احة واس���عة من 
اإلب���داع، وَمَث���ُل الكلم���ات والح���روف ف���ي 
ركيزت���ه  الرصي���ن،  البن���اء  مث���ل  األعم���ال 
الخطوط األصيل���ة، والحروفية، والزخرفة، 
وتعتلي���ه نصوص قرآنية من جهة، وقصائد 
وأق���وال مأثورة م���ن جهة ثانية، فاكتس���ب 
طاق���ة جمالية وبصرية بما يتيحه من تنوع 

في أسلوبية الشغل على المخرج الفني.
رب���اب  البحريني���ة  الخطاط���ة  وأش���ارت 
عبداألمير لمندوبة “البالد” إلى أن اهتمامها 
كان بدايته كهاوية للكتابة زاولته في مركز 
س���يدات األعمال، وأنها زاولت هذه الهواية 
من���ذ 8 أع���وام، وأن هذه المش���اركة ليس���ت 
باألولى لعرض مخطوطاتها في الخارج، إذ 
حصلت على المركز األول بمس���ابقة التراث 
ف���ي العام 2014 ف���ي اليوم الوطن���ي لدولة 

اإلمارات والذي أقيم بمهرجان يوم التراث.
المع���رض  ف���ي  مش���اركتها  أن  وأردف���ت 
بلوحتي���ن كالس���يكيتين اس���تخدمت فيهما 
األس���ود  العرب���ي  والحب���ر  المقه���ر  ال���ورق 
والريحان���ي في المعرض، فيما اس���تخدمت 
ف���ي لوح���ة الن���ور الخ���ط الكوف���ي المرب���ع 
لتعك���س معن���ى اآلي���ة الكريم���ة الل���ي تمثل 
ب���أن هللا ه���و الن���ور وه���و المحور، إذ جس���د 
الفن���ان هذا المعنى بش���كل واس���ع بأن جعل 
لف���ظ الجاللة )هللا( مح���ور كل أعماله الفنية 
من خط عربي وزخرفة إسالمية وكان هذا 

المعنى هو أساس اإلبداع 
في الحضارة اإلسالمية.
إم���ارة  ”نش���كر  وقال���ت 
إلتاحته���م  الش���ارقة 
الفرصة لنا للمش���اركة 
بأعمالنا، إذ إن أهمية 
الن���وع  إقام���ة ه���ذا 
من المعارض تعود 
فرص���ة  لخل���ق 
لتب���ادل الخبرات 
والتج���ارب م���ع 

الخطاطي���ن والفنانين م���ن مختلف الدول، 
وأن ذل���ك يصب بفائدة عل���ى الفنان فيعود 
الفن���ان إل���ى وطن���ه حام���الً مع���ه ك���م م���ن 
الخبرات واألفكار تصقل مهاراته وتشجعه 

على اإلبداع”.
وأضاف���ت: كانت مش���اركتنا به���ذا المعرض 
فور تس���ليم الجمعية مشاركات عدة، وبناًء 
عل���ى ذلك ت���م اختيارن���ا، الفتة إل���ى وجود 
مع���رض للخطاط���ات ف���ي البحري���ن بش���هر 
فبراير المقبل وس���يحتوي على مش���اركات 
ع���دة. فيم���ا س���طرت الخطاط���ة البحرينية 
يسرا حس���ين س���رور أعمالها بساحة الخط 
ال���ذي أقي���م بإمارة الش���ارقة، وال���ذي بدأت 
الص���ف  ف���ي  كان���ت  من���ذ  الفني���ة  حياته���ا 
والده���ا،  م���ع  االبتدائ���ي  الخام���س 
حي���ث كانت تتدرب 
بالخط  لتعلقه���ا  معه 
ليعلمه���ا  العرب���ي 
قواعد خط الرقعة ثم 
التدريب  عكف���ت عل���ى 

المتواصل ذاتيا. 
أول  كان���ت  وقال���ت: 
مس���ابقة مدرس���ية بعنوان 
“خطوطن���ا الجميلة” بس���نة 
فيه���ا  حصل���ت  وق���د   2010

الثان���ي  ص���ف  وف���ي  األول،  المرك���ز  عل���ى 
خطي���ة  مس���ابقة  ف���ي  اش���تركت  الثان���وي 
حصلت عليها أيضا على المركز األول، وفي 
الثالث الثانوي اشتركت في مسابقة خطية 
“أخ���ط لوطن���ي“ حصل���ت فيها عل���ى المركز 
األول والعدي���د م���ن المس���ابقات المدرس���ية 

التي نلت شرف الفوز فيها. 
وبينت أنها عطفا على المس���ابقات وفوزها، 
س���اهمت ف���ي كتاب���ة الج���زء الس���ابع عش���ر 
لجمعي���ة الذك���ر الحكيم القرآني���ة، وحصلت 
ف���ي مس���ابقة “س���درة المنته���ى” ف���ي ذكرى 

ميالد الرسول األعظم على المركز األول.
ج���اء ذل���ك خ���الل افتتاح عب���دهللا العويس 
الش���ؤون  ومدي���ر  الثقاف���ة،  دائ���رة  رئي���س 
الثقافي���ة مدير مهرجان الفنون اإلس���المية 
بإم���ارة الش���ارقة محمد إبراهي���م القصير، 8 
مع���ارض خطي���ة أقيمت في س���احة الخط، 
حي���ث ملتقى خطاط���ات الخليج الذي يقام 
للمرة األولى بالتع���اون مع جمعية اإلمارات 
لف���ن الخ���ط العرب���ي والزخرفة اإلس���المية، 
وبي���وت الخطاطي���ن، ومرك���ز الش���ارقة لفن 
ال���دورة  فعالي���ات  ضم���ن  العرب���ي،  الخ���ط 
الحادية والعش���رين من المهرجان، بحضور 
إع���الم  وأجان���ب، ووس���ائل  ع���رب  فناني���ن 

محلية وعربية.

الخطاطة عبداألمير في لقائها مع مندوبة “البالد” في المعرض  

عبداألمير بجانب اللوحة المشاركة  

ف���ي تح���د س���افر ض���د االدي���ان قدم���ت 
ش���ركة مارفي���ل ف���ي عدده���ا األخير من 
 X -Menمجلة حل بحسب رأيها للصراع
ال���ذي يعيش���ه الرج���ال أك���س وذلك في 
أش���هر Nate Grey ش���خصية  بتدمي���ر 
المعال���م المقدس���ة ف���ي العالم، ب���دء من 
الكعب���ة المش���رفة في مك���ة المكرمة إلى 
كنيس���ة الفاتي���كان إلى معب���د الهندوس 
Uncanny ف���ي الهن���د وذل���ك ف���ي ع���دد 
 X -Men وفي���ه تق���رر مارفي���ل بتنظي���ف
العال���م من ه���ذه “المعاب���د المزّيفة” التي 
تقدم “رسل مزيفين” كحل للصراع الذي 

!X -Man يعيشه

الجمي���ع  أث���ارت حفيظ���ة  القص���ة  ه���ذه 
خصوص���ا وان هذه ليس���ت المرة األولى 
الت���ي تتخط���ى فيه���ا مارفي���ل الح���دود 
ضد األدي���ان، وتم إطالق حملة ش���عبية 
وإلكترونية ضد مارفل. وطالبت الحملة 
االعت���ذار الفوري وس���حب الع���دد وعدم 
تداول���ه ف���ي العالم خصوص���ا في الدول 
اإلسالمية، خصوصا بعد تصريح رئيس 
الديان���ة الهندوس���ية “Rajan Zed” عب���ر 
موقعه أن المجلة أس���اءت ألقدم وثالث 
أكب���ر ديانة في العال���م بمليار معتنق من 
خالل ذكرهم أن المعبد هو “مكان زائف 

للعبادة”.

“Marvel” تسيء للكعبة المشرفة
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 1903
افتتاح المتحف اإلسالمي في القاهرة.

 1908
زلزال في مدينة ميسينا يحصد 75000 نسمة.

1947
مجموعة يهودية تهاجم مقهى اللفتاوي في القدس.

 1948
اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي.

1981
والدة أول طفلة أنابيب في الواليات المتحدة.
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مروة خميس من الشارقة

طارق البحار

انض��م الفنان ص��الح عبدالله إل��ى أبطال مسلس��ل “هوجان”، 
المقرر أن يخوض به محمد عادل إمام المنافس��ة في موسم 
دراما رمضان المقبل. وتم التعاقد مع عبدالله بشكل رسمي، 
وسينطلق تصوير المسلسل 15 يناير المقبل، بعدما انتهى 

مؤلف العمل محمد صالح العزب من كتابة 11 حلقة.
وتواصل شركة س��ينرجي، المنِتجة للعمل، حاليا ترشيح باقي 

األبطال الذين يش��اركون في المسلسل بجانب إمام، مثل محمد 
أسامة، وكريم محمود عبدالعزيز

حرص��ت الفنان��ة اللبنانية هيف��اء وهبي على توجيه الش��كر 
للفنانة نيللي على حضورها حف��ل عيد الميالد الذي قامت 
بإحيائه داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.  وشهد الحفل 
الظهور الن��ادر للفنانة القديرة نيلل��ي التي التف الجمهور 
حوله��ا اللتق��اط الص��ور التذكاري��ة. علمًا أنه اس��تمر حتى 

الس��اعات األولى من الصب��اح مع األلع��اب النارية ووصالت 
الغناء والرقص بمشاركة الفنان محمود العسيلي هذا وعلقت 

“وهبي” مخاطبة الفنانة نيللي “سيدتي تمنياتي لك بدوام الصحة

وجهت الفنانة كنده علوش الش��كر لإلعالمية منى الش��اذلي 
عبر حس��ابها على “إنس��تغرام” وأعادت نشر مقطع فيديو 
م��ن كوالي��س برنامجها “معك��م” بعدما أقام��ت احتفال 
االس��بوع البنته��ا من الفنان عمرو يوس��ف التي أس��متها 
“حياة”. حي��ث أدت بمصاحبة مجموعة من األطفال أغنية 

االسبوع للطفلة المولودة حديثًا.
وكتبت “علوش” ش��اكرة: “منى حبيبتي ش��كراً ليك��ي وللعيال 

الحلوين.. أحلى هدية والله شكراً مني ومن عمرو ومن بيبي حياة

منى حبيبتيهيفاء تشكرهوجان”



5 أشياء عليك التخلص منها قبل العام الجديد

كشفت والدة الممثلة االميركية الحسناء، لينزي لوهان، إن الفترة  «
الحالية تشهد وجود رجل جديد في حياة ابنتها. ونقل موقع “كونتاكت 

ميوزيك” االلكتروني المعني بأخبار المشاهير، عن دينا لوهان القول، 
إن ابنتها تواعد رجال جديدا حاليا في دبي، وتبدو مستمتعة بحياتها 

الرومانسية الجديدة. وقالت دينا أن الرجل الجديد الذي ترتبط به 
لينزي من سويسرا.

مهم���ا كان���ت أمانيك���م، عليك���م أوال بالتأكد م���ن أن تجاربك ف���ي العام الذي أوش���ك على 
االنتهاء كانت بمثابة دروس مفيدة لك، وأنكم قد استفدت منها استفادة جيدة تضمن 
لك السالمة في العام الجديد، لذا وقبل التمني، عليك التسلح بالصبر واإليمان والجهد 
والعم���ل، فليس هن���اك فائدة من التمني بال عزيمة وإص���رار، فاألمنيات تتحقق بعد بذل 
الجه���د وبع���د وضع األهداف والمضي قدما في تحقيقها قبل بداية العام الجديد عليكم 

بالتخلص من عدة أشياء حتى ال تفسد عليكم عامكم الجديد، وهذه األشياء هي:

الذكريات السلبية 

عليك���م بالتخل���ص من كل ذكرى س���لبية قد 
أفس���دت عليك���م حيات���ك وأنهك���ت قواكم، 
الجدي���د،  عام���ك  ف���ي  تالزمك���م  ال  حت���ى 
تخل���ص منها بق���وة حت���ى ال تهاجمكم مرة 
أخ���رى، لتس���تقبلوا عامك���م الجدي���د بحفنة 

من الذكريات اإليجابية. 

كل مسببات القلق والتوتر 

تخلص���وا  الجدي���د،  الع���ام  بداي���ة  قب���ل 
م���ن األش���ياء الت���ي تس���بب لكم الش���عور 
بالتوت���ر والقل���ق، حت���ى ال يتك���رر عليك���م 
الش���عور بهما في العام الجديد، لذا كونوا 
اقوي���اء وقرروا التخلص من كل يؤرقكم 
ويس���ببك عدم راحتكم وشعوركم بالقلق 
والتوتر، فلو كان خيرا ما تسبب لكم في 

ذلك أبدا.

الصداقة المزيفة 

م���ن األش���ياء الت���ي تمثل لك���م عبئ���ا كبيرا 
ويج���ب التخل���ص منه���ا قب���ل بداي���ة العام 
فالصدي���ق  المزيف���ة،  الصداق���ة  الجدي���د، 
الحقيق���ي ه���و الصديق ال���ذي يكون معكم 
مث���ل ظل���ك ف���ي المح���ن والش���دائد، ه���و 
الصديق الذي ال يتردد أبدا في مساعدتكم 
وفي الوقوف بجانبكم، لذا عليكم باإلبقاء 
على ذلك الصديق، والتخلص من الصداقة 

المزيفة ومن صاحبها.

عاداتكم الخاطئة 

ف���ي  النظ���ر  بإع���ادة  تقوم���وا  أن  عليك���م 
تؤث���ر  الت���ي  الجي���دة،  غي���ر  عاداتك���م 
على طاقتك���م وجمالك���م وكل حياتكم 

تأثي���را س���لبيا، والتي من بينها، الس���هر، 
والتدخي���ن إذا كن���ت مدخن، وغير ذلك 
من عاداتك الس���يئة األخرى التي تدمر 

صحتكم.

طيبتكم الزائدة وثقتكم المبالغ 

فيها 

يجب أن تضعوا ح���دا لطيبتكم الزائدة 
ف���ي تعامالتك���م م���ع الن���اس، وثقتك���م 
ال  حت���ى  اآلخري���ن،  م���ع  فيه���ا  المبال���غ 
تكونوا فريسة سهلة لمنعدمي الضمير، 
التع���رض  م���ن  وقايتك���م  ولتحقي���ق 
لخيبات أمل وصدمات مرهقة )بحسب 

موقع هي اإللكتروني(.
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ش���ارك الناقد المس���رحي البحريني يوس���ف الحمدان في ندوة بمهرجان الكويت المس���رحي التاس���ع 
عش���ر حملت عنوان “الناقد والمؤلف.. عالقة إبداعية اش���تباكية”، وحضرها عدد كبير من المهتمين 
والمتابعين، وفي مستهل الندوة أوضح الحمدان هذا المحور اإلشكالي تتعدد به أوجه العالقة بين 
الناقد والمؤلف، فهناك المؤلف الناقد والعكس، الناقد المؤلف، وهناك الناقد للمؤلف من خارج دائرة 
المؤل���ف الناق���د أو العك���س، وهناك المؤل���ف المخرج الذي يكتب نصه على فضاء عرضه المس���رحي، 
وهن���اك المؤل���ف الناق���د ال���ذي يرتجل نص���ه وفق الموق���ف اللحظي، وهن���اك وهن���اك، إذ تتعدد أوجه 

العالقات حد االلتباس بين الناقد والمؤلف. 

ولنع���د لبداي���ات تاري���خ ه���ذه العالق���ة، وتحديدا 
ف���ي المس���رح األثيني، حي���ث مخ���رج العرض هو 
مؤلفه وناقده قبل أن يؤطرها المعلم الفيلس���وف 
أرس���طو في كتابه “فن الشعر”، ولعل هذه العالقة 
قد اتضحت بشكل جلي، في مسرحية “السحب” 
لمؤلفها ومخرجها وناقدها أريس���توفانيس، الذي 
أرس���ى من خ���الل هذا النص أول منيفس���تو للنقد 
المس���رحي ف���ي تاريخ المس���رح، إذ كان المس���رح 
مح���ورا رئيس���ا بجمي���ع عناص���ره ومفردات���ه فيه، 
ومخضع���ا لمجه���ره النق���دي في���ه، ول���ي ف���ي هذا 
الش���أن رس���الة تخرجي من المعه���د العالي للفنون 
عن���وان  حمل���ت  والت���ي  بالكوي���ت  المس���رحية 
“أريس���توفانيس بوصف���ه ناق���دا مس���رحيا”، وكان 
ذلك بالع���ام 1979، وأزعم أنها أول رس���الة تطرق 

أبواب النقد المسرحي من التأليف المسرحي. 
وك���ذا الح���ال م���ع أنتوني���ن أرت���و، مؤلف المس���رح 
وقرين���ه وجس���د يختب���ر العالم، والذي أس���هم في 

تشكيل تيار مسرحي عالمي.
وكذل���ك رائ���د مس���رح المقهورين أجوس���تو بوال، 
ال���ذي اكتن���ز وانط���وى مس���رحه على نقد س���اخط 
مؤثر، تش���كل على ضوئه تيار مسرحي يقرأ النقد 

من عمق النص والعرض. 
ويتابع الحمدان: وكذلك الحال مع غروتوفس���كي 
ومايرخول���د وبينا باوش وأريان نوش���كين وبيتر 
بروك وأوجينيو باربا وتس���ادك وروبرت ويلسون 
وباتري���س بافيس وت���ادوش كانت���ور ومونجيك، 
كلهم شكلوا اتجاهات نقدية تتماهى مع التجربة 
اإلبداعية وأس���هموا في حراكه���ا، فكانوا منظرين 

لها ومبدعين في اآلن نفسه.
وعلى الصعيد العربي لدينا نماذج مهمة وساطعة 
المؤس���س  االش���تباك  ه���ذا  س���ياق  ف���ي  ومؤث���رة 
والخ���الق بي���ن التألي���ف والتنظي���ر، وه���م الكاتب 
الراح���ل س���عدهللا ون���وس وتجربت���ه م���ع “بيانات 
لمس���رح عرب���ي جدي���د”، والت���ي وثقها ف���ي كتاب 

ف���ي أوائ���ل التس���عينات، وتجربت���ه النقدي���ة ف���ي 
مجل���ة الحياة المس���رحية الت���ي كان لفترة يرأس 
تحريره���ا، والكات���ب عبدالكريم برش���يد وتجربته 
االحتفال���ي،  المس���رح  بيان���ات  ف���ي  التنظيري���ة 

والكاتب عز الدين المدني.
كما يهمني أن أش���ير أيضا في هذه الس���انحة، إلى 
الدور النقدي والتنظيري الريادي الذي لعبه الناقد 
والباح���ث البحرين���ي إبراه���م عب���دهللا غل���وم في 
ساحتنا المسرحية الخليجية، فله كبير األثر على 
كثي���ر من التجارب المس���رحية بالخليج، وهو من 
أه���م من وقف عل���ى الظاهرة المس���رحية وكيفية 

تطورها. 
وم���ن المه���م أيضا اإلش���ارة إلى الدور التأسيس���ي 
المغ���رب، وال���ذي  النقدي���ة ف���ي  الفاع���ل للحرك���ة 

اضطلع به وتصدى له الناقد حسن المنيعي.
ويردف الحمدان: هذه التجارب، بال ش���ك وجدت 
م���ن يتبناه���ا ويترس���م أفقه���ا ف���ي وعي���ه النقدي، 
ويقيس على ضوئها المسرح الذي يريد أو يطمح 
أن يك���ون، وإن أخذ الش���طط ببعضه���م إلى درجة 
العمى، إذ ال يرى أي مس���رحية تس���تحق االهتمام 

ما لم تترسم ما جاء في مثل هذه البيانات.
ف���ي  المؤسس���ة  التج���ارب  ه���ذه  م���ن  وتتح���در 
حينه���ا نظ���را لعلو صوت المد الفكري والسياس���ي 
والمس���رحي واش���تباكاته الخالقة إبان سبعينات 
وثمانين���ات الق���رن الماض���ي ف���ي وطنن���ا العرب���ي، 
تج���ارب أخرى ف���ي خارطتنا المس���رحية العربية، 
تقاطع واش���تبك فيها التأليف مع النقد والتنظير، 
وربما تكون تجربة مس���رح الفوانيس األردنية مع 
بي���ان مس���رح الفرجة، وبي���ان كاتب الس���طور في 
مس���رح الش���حنة الذي تش���كل إبان وه���ج الحراك 
التجريبي في المس���رح العربي ومدى تأثر مسرح 
الص���واري البحريني ب���ه، وانعكاس تأثي���ر بيانات 
ون���وس على ه���ذا البيان، ربما تكون���ان أقدم هذه 
التج���ارب. وم���ن بين ه���ذه التجارب االش���تباكية 

الخالقة التي تش���كلت في رحم المؤلف الناقد أو 
الناق���د المؤل���ف، تجرب���ة الناقد س���امح مهران من 
مصر مع التأليف، والناقد محمود سعيد من مصر 

والناقدين المغربيين سعيد وخالد أمين.
ومن بين هذه التجارب أيضا، محمد مبارك بالل ، 

وفيصل القحطاني. 
ثم يع���رج الحمدان عل���ى قضية اإلب���داع ويقول: 
م���ن يق���ود اآلخر لإلبداع، الن���ص أم النقد؟ إذا قاد 
الناقد المؤلف لإلبداع، فحتما أس���هم في االرتقاء 
بعملي���ة النق���د إبداعي���ا.. إن اش���تباك الناق���د م���ع 

المؤلف يضمن لعملية النقد تجددها في االكتشاف 

والبحث حد اإلبداع، مثلما يس���هم في اس���تفزاز مخيلة 

المؤل���ف الت���ي م���ن ش���أنها أن تق���ود الناق���د للبحث عن 

آلي���ات جدي���دة ف���ي النق���د. وفي ه���ذا الص���دد أحب أن 

أشير وأؤكد، أن النص المسرحي الذي يخلو من الحس 

النقدي المعرف���ي الُمرتأى إبداعيا، هو نص ليس جديرا 

بأن يقرأ؛ ألنه يعتمد على خواء.

كذل���ك النص���وص الت���ي تكتن���ز بالوع���ي الخ���الق تنتج 

مؤلفي���ن خالقي���ن ونق���اد خالقي���ن، أما النص���وص التي 

تأتي خالف ذلك فال تنتج مؤلفا وال ناقدا وال مس���رحا؛ 

ل���ذا ال ينبغي م���ن وجهة نظري أن يوض���ع الناقد خارج 

دائ���رة اإلب���داع، فللناق���د مقترحات ورؤى أس���همت في 

ضخ ماء اإلبداع في روح مس���رحنا المعاصر وال تزال، 

وربما لواله لكانت أرض الخلق في مسرحنا يباب.

ندوة ليوسف الحمدان بالكويت المسرحي

محرر مسافات  
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منظر غروب الشمس لمدينة المنامة )تصوير: عبدهللا الخان(

يعمد عدد كبير من الناس إلى حماية حساباتهم البنكية وصفحاتهم على 
المواق���ع االجتماعي���ة بكلمات س���رية قوية ومعقدة، لكنه���م ال يعلمون أن 

رقم هاتفهم قد يضرب كل ذلك بعرض الحائط.
وذك���ر موق���ع “تيك كرانش” أن رقم الهاتف ال يعيره الناس اهتماما كبيرا، 

مضيفا “لكنه قد يعرضك للخطر أكثر مما تعتقد”.
وتاب���ع “ف���ي ح���ال تمت س���رقة هاتفك، فإن الس���ارق قد يس���تخدم رقمك 
الختراق حس���ابك البنكي وحس���اباتك على المواق���ع االجتماعية وبريدك 

اإللكتروني وبريد العمل”.
وحتى إذا لم تتعرض للس���رقة، فإن السارقين قادرون على الوصول إلى 
رق���م هاتف���ك بأكثر م���ن طريق���ة. لذلك ينص���ح دائما بع���دم االعتماد على 

رقمك الخاص حين تريد التسجيل في المواقع اإللكترونية.
كم���ا يش���دد الخبراء على ض���رورة ربط حس���اباتك بالمواق���ع اإللكترونية 
والش���بكات االجتماعية برق���م ثانوي وغير معروف، إل���ى جانب االعتماد 

على “رقم سري” لفتح حساب هاتفك.
ويقت���رح الباحث���ون في مج���ال األمن الس���يبراني على الناس اس���تخدام 
كلمات سرية صعبة، تحتوي على ما بين 4 و6 أرقام مختلفة، إضافة إلى 

الرموز الموجودة على لوحة المفاتيح.

رقم هاتفك... أخطر مما تتصور

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تسكع الطلبة

“تس���كع  بعن���وان  منش���ور  أث���ار 
الطلب���ة بع���د االمتحان���ات يعرضهم 
لمخاط���ر الطري���ق واالعت���داء.. من 
المس���ؤول؟” ردود فعل متباينة من 
جان���ب متابع���ي إنس���تغرام “البالد”. 
وفيم���ا حمل بعض المتابعين أولياء 
األمور المس���ؤولية، رأى آخرون أنه 
ال يج���ب التضيي���ق عل���ى الط���الب 
طالم���ا أنه���م ال يقومون بممارس���ات 
خاطئ���ة، وال مان���ع م���ن أن يرفه���ون 
عن أنفسهم بعد ضغط االمتحانات.
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره

تنعى عائلة الرمضان واليوسف والحواج

فقيدهم الغالي

الحاج منصور بن ياسين الرمضان
والد كل من أنور وإبتسام وهالة وهناء وأمل وغادة ودرة

والذي وري الثرى يوم الخميس الموافق ٢٧ ديسمبر في مقبرة القُريّة بمملكة البحرين

تقبل التعازي اليوم واليوم التالي للرجال في مأتم الحاج علي بن عبدهللا بن خميس بمنطقة الزنج، 

وللنساء في مأتم سيدعبدهللا اليوسف في المنطقة نفسها

من الساعة ٨:٠٠ إلى ١٢:٠٠ ظهراً ومن الساعة ٣:٠٠ إلى ٥:٠٠ مساًء

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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